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كتب رأفت كمال: 
خالل  مصر  فــى  الــســيــارات  مبيعات  شهدت 
الفترة األخيرة تراجعاً كبيراً وصل إلى أكثر من 
املستوردة من  السيارات  تراجع حجم  كما   ،%50
خارج البالد بأكثر من 40% خالل األشهر الثمانى 
املاضي،  بالعام  مقارنة  احلالى  العام  من  األولى 
ارتفاع  من  العالم  بها  مير  التى  األزمــات  نتيجة 
أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  الــذى  التضخم  معدالت 
أزمة  إلى  باإلضافة  السيارات،  فيها  مبا  السلع 
نقص الرقائق وسالسل التوريد التى أثرت على 
توافرها  عــدم  إلــى  أدى  مما  السيارات  واردات 
موجات  حدوث  إلى  أدى  الذى  األمر  باألسواق، 
إلى  وصلت  بنسب  األسعار  زيــادات  من  متتالية 
10% من قبل وكالء العالمات التجارية واملوزعني، 
مختلف   طالت  التى  الزيادة  معدالت  وتراوحت 
 9.000 بني  ما  التجارية  والعالمات  الطرازات 

وحتى 50.000 ألف جنيه. 
وأظهر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق 
فى  السيارات  مبيعات  تراجع  »أميك«  السيارات 
يونيو  تقل عن 31% خالل شهر  بنسبة ال  مصر 
املاضى بعد بيع نحو 18 ألف سيارة مقارنة بعدد 
سجلت  التى   2021 يونيو  فى  املبيعة  السيارات 
مبيعات  تــراجــعــت  كما  ــارة،  ســي ألــف   26 نحو 
سيارات الركوب »املالكي« مبقدار 3% بعد بيع 18 
ألف سيارة فى يونيو 2022 مقابل 19 ألفاً و500 
مبيعات  تراجعت  بينما   ،2021 يونيو  فى  سيارة 
لتسجل   %17 بنسبة  فئاتها  مبختلف  الشاحنات 
خمسة  نحو  مقابل  شاحنة  آالف  أربــعــة  نحو 
فى  املاضي،  العام  من  نفسها  الفترة  فى  آالف 
حني هبطت مبيعات األتوبيسات »سيارات النقل 
 1500 نحو  مسجلة   %28.3 بنسبة  اجلماعي« 
سيارة فى يونيو 2022 مقارنة بنحو ألفى أتوبيس 

فى الشهر ذاته من العام املاضي. 
السيارات  عــدد  أن  حديثة  بيانات  وكشفت 
فى  عليها  والتأمني  ترخيصها  مت  التى  املالكى 
خالل  سيارة   36008 نحو  بلغ  املصرية  السوق 
العام احلالى وبلغ إجمالى املركبات التى صدرت 
لها وثائق تأمينية نحو 2475 مركبة موديل 2020 
مركبة  و18825   2021 مــوديــل  مركبة  و6954 
موديل 2022 و7754 مركبة موديل 2023 كما أن 

تأمينية  وثائق  لها  صدرت  التى  السيارات  عدد 
مالكى  سيارة   14305 نحو  بلغ  ترخيصها  ومت 
من بينها 126 سيارة موديل 2020 و193 سيارة 
موديل 2021 و8980 سيارة موديل 2022 و5006 

سيارة موديل 2023. 
ويرى اخلبير االقتصادى أحمد عبد احلافظ 
ــادة الــتــى طــالــت الــســيــارات املــســتــوردة  ــزي أن ال
تكلفة  وارتفاع  الــدوالر  ارتفاع سعر  نتيجة  كانت 
الضرائب والرسوم مشيراً إلى أن الزيادات التى 
جنيه  ألــف   50 حتى  وصلت  عنها  اإلعـــالن  مت 
وغير  منطقية  غير  ــطــرازات  ال بعض  بأسعار 
بأن الزيادة احلقيقة يجب  مفهومة متاماً مؤكداً 
مطالباً  األكثر  على   %5 إلى   %4 بني  تتراوح  أن 
بنسب  طرازاتهم  أسعار  رفعوا  الذين  الــوكــالء 
يضعوا  وأن  ذلــك  فــى  النظر  يعيدوا  أن  كبيرة 

معدالت ربح أقل خالل هذه الفترة العصيبة التى 
مير بها العالم أجمع. 

املصرى  الــســيــارات  ســوق  يشهد  أن  وتــوقــع 
التى  احلالية  األزمــة  إلى  يضاف  حــاداً  انكماشاً 
الطلب  ــادة  ــ وزيـ املـــعـــروض  نــقــص  مــن  نعيشها 
ــقــص الــرقــائــق  ــارات الــســوق املــصــرى ون ــســي ب
الروسية  احلـــرب  لتأثير  السلبية  والــتــوقــعــات 
مشدداً  العاملي،  السيارات  إنتاج  على  األوكرانية 
ظاهرة  على  والقضاء  األسعار  تراجع  أن  على 
أن يحدث  قبل  لن يحدثان  برايس متاماً  األوفر 
توازن بني ميزان العرض والطلب وتوافر كميات 
األزمة  هذه  أن  مؤكداً  الشراء  لطلبات  مناسبة 

ستستمر حتى نهاية العام اجلاري. 
وقال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة 
السيارات باالحتاد العام للغرف التجارية إن سوق 

تشهدها  ركــود  بحالة  متر  مصر  فى  السيارات 
فيها  الــعــالــم مبــا  مــســتــوى  عــلــى  الــســلــع  جميع 
من  بأكثر  عاملياً  أسعارها  زادت  التى  السيارات 
40% األمر الذى تسبب فى انعدام القوة الشرائية 
يتم  أن  املمكن  من  أنــه  إلــى  مشيًرا  السوق  فى 
تنظيم استيراد السيارات من دول اخلليج بالعملة 
اخلاصة بها دون اللجوء إلى االستيراد بالدوالر 
أو اليورو وبالتالى يكون هناك نشاط فى السوق. 
السيارات  مصنعى  لرابطة  العام  األمني  وقال 
تراجعاً  يشهد  السيارات  ســوق  إن  سعد  خالد 
خارج  من  املستوردة  السيارات  عدد  فى  رهيباً 
مقارنة  احلالى  العام  خــالل   %40 يفوق  البالد 
فى  التجمد  هــذا  مرجعاً  السابقة  بالسنوات 
ــركــى وقــيــود  ــدوالر األمــي ــ ــســوق إلـــى نـــدرة الـ ال
السيارات  استيراد  على  املصرى  املركزى  البنك 

أن  مــؤكــداً  الترفيهية  الــســلــع  مــن  بــاعــتــبــارهــا 
الشركات العاملية املصنعة للسيارات بدأت تفقد 
الثقة فى السوق املصرية وفى وكالئها بالقاهرة 
نظراً إلى اإلخالل بالتعاقدات السنوية التى تلزم 
الوكيل باستيراد السيارات بأعداد محددة وفقاً 
الوكالء  أغلب  لم يستطع  ما  زمنية وهو  خلطط 
تنفيذه هذا العام األمر الذى دفع تلك الشركات 
العاملية إلى توزيع حصص الوكالء فى مصر على 
واملغرب  األردن  أخــرى مثل  بــدول  وكــالء آخرين 

على سبيل املثال. 
ويرى رئيس رابطة جتار السيارات أسامة أبو 
السيارات شبه متوقفة  املجد أن عمليات جتارة 
هو  احلالى  والوضع  بالفعل  توقفت  تكن  لم  إن 
أسوأ موقف لألسواق فى مصر خالل السنوات 
أسباب  إلــى  احلالية  األزمـــة  مرجعاً  األخــيــرة  

سالسل  ــســداد  ان منها  عاملية  وأخـــرى  محلية 
مشيراً  عاملياً  الشحن  تكاليف  وارتفاع  اإلمــداد 
إلى إن البنوك املحلية ال تستطيع فتح اعتمادات 
الــســيــارات  ــراء  شــ صــفــقــات  ــام  إلمتــ مستندية 
اجلديدة وال تقبل بتوفير الدوالر من أى مصادر 
أخرى مما جعل أغلب التجار متوقفني عن البيع 
والشراء إضافة إلى استمرار تعنت وزارة التجارة 
دخول  ومواصفات  شــروط  شأن  فى  والصناعة 
اجلمركية  املنافذ  عبر  من  املستوردة  السيارات 
أسواق  أمام  الوحيد  اخليار  أن  مؤكداً  املختلفة 
السيارات فى مصر هو اإلسراع بتوطني صناعة 
األزمات  تلك  البعيد حلل  األمد  على  السيارات 

الكبيرة. 
ــطــة جتــار  ــول عــبــد اهلل عــلــى عــضــو راب ــق وي
سوق  فى  والشراء  البيع  عمليات  إنه  السيارات 
الـ%50  تتجاوز  كبيرة  بنسبة  تراجعت  السيارات 
وذلك بسبب أزمة التضخم العاملية التى تعيشها 
الدوالر  قيمة  ارتفاع  إلى  باإلضافة  العالم  دول 
السيارات  أسعار  وارتفاع  املصرى  اجلنيه  أمــام 
عاملياً مشيراً إلى أن سوق السيارات اجلديدة فى 
مصر شهدت ركوداً خالل الفترة املاضية بسبب 
تذبذب األسعار عاملياً من قبل الشركات املصنعة 
التى انتهجت سياسة رفع األسعار لتحقيق األرباح 

املالية. 
احلديثة  الــســيــارات  شــراء  نسبة  أن  وأوضـــح 
تراجعت بنحو 57% والسبب وراء ذلك هو عدم 
ارتفاع  السيارات بسبب  الرغبة فى شراء  وجود 
أسعارها من قبل الشركات املصنعة لها باإلضافة 
مصابني  املركبات  شــراء  فى  الراغبني  أن  إلــى 
باالكتئاب بسبب أزمة التضخم ولذلك ينتظرون 
أن  إلى  الفتاً  األسعار  واستقرار  األمــور  حتسن 
أصحاب الدخل املتوسط أو املرتفع ابتعدوا عن 
ُيقدر  الذين  خاصة  اجلــديــدة  السيارات  شــراء 
دوالر  ألف   55 دوالر حتى  االف   10 من  دخلهم 
دخلهم  يكون  من  بينما  إلى %44  ونسبتهم تصل 
إلى  يلجأون  دوالر  ألف  إلى 150  ألف  من 100 

شراء السيارات املستعملة.

السنة الثالثة عشرة اشراف رأفت كمالمتابعات

وجه الحكومة بتقديم الدعم وتوفير مستلزمات اإلنتاج.

المؤتمر االقتصادى يستعرض مشكالت المستثمرين ومناقشة حلولها

»السيسي« يمهد الطريق أمام القطاع الخاص

تراجع المبيعات 50% وارتفاع بعض العالمات 50 ألف جنيه..

سوق السيارات »مركون فى الجراج«

 كتب رأفت كمال: 
أهمية  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  يولى 
ــثــمــارات األجــنــبــيــة إلــى  كــبــيــرة بــجــذب االســت
املشكالت  بحل  احلكومة  وجــه  حيث  مصر، 
مشيراً  املستثمرين،  تــواجــه  التى  واملــعــوقــات 
مصر  تعتزم  الذى  االقتصادى  املؤمتر  أن  إلى 
لعرض  فرصة  سيكون  املقبل  الشهر  تنفيذه 
الــالزمــة،  احلــلــول  ومناقشة  املــشــكــالت  هــذه 
باستيراد  اخلاصة  املشكالت  حل  إلى  إضافة 
واملساندة  الدعم  وتقدمي  اإلنتاج  مستلزمات 
للقطاع اخلاص الذى ميثل ما بني 70% و%75 
على األقل من االقتصاد املصرى مع االستمرار 
واملنظومة  املركزى  البنك  وجهود  خطط  فى 
األولوية  ذات  املستلزمات  لتوفير  املصرفية 
لإلنتاج والصناعة مع املتابعة الدقيقة ملنظومة 

االستيراد فى مقابل متطلبات التنمية. 
ويقول وليد جاب اهلل اخلبير االقتصادى أن 
االقتصاد  بها  مير  التى  العصيبة  الفترة  هذه 
مصاحبة  ابتكارية  حلول  إلــى  حتتاج  العاملى 
والنقدية  املالية  للسياسات  متوازنة  ألدوات 
على حد سواء مشدداً على أهمية هذه احللول 
االبتكارية فى ظل ما تواجهه االستثمارات من 
مرحلة متغيرات باجلملة بني أزمات متالحقة 
وتذبذب حاد ألداء املؤشرات االقتصادية والتى 
تظهر ضعفاً كبيراً فى أداء األسواق املالية وعلى 
األجنبية  العمالت  نقص  األزمــات  هــذه  رأس 
املباشرة  االستثمار  معدالت  انخفاض  نتيجة 
أن  العاملي، مؤكداً  االقتصاد  تباطؤ  على ضوء 
هذا الوضع يتطلب إجراءات استثنائية خلفض 
أسعار الفائدة وإعادة دوران االقتصاد الوطنى 
وجذب االستثمارات األجنبية وذلك من خالل 
من  التخلص  تتطلب  محددة  مالية  سياسات 
معايير  وتغيير  الضريبية  االزدواجــيــة  أعباء 

التقييم لوزارة املالية. 
وأشار جاب اهلل إلى إننا نحتاج إلى تخفيض 
الكثير من الضرائب املفروضة على القطاعات 
األرباح  ضرائب  خاصة  املتضررة  االقتصادية 
الرأسمالية للبورصة وتلك التى حتصل بشكل 
عشوائى من الشركات التابعة وكذلك املواطن 
االزدواجية  يسمى  ما  وهذا  الدخل  بند  حتت 
ضريبة  فى  النظر  بإعادة  مطالباً  الضريبية 
مرة  مــن  أكثر  حتصل  التى  املضافة  القيمة 

على املنتج بينما حتصل مرة واحدة على املنتج 
النهائى فى األسواق املالية بالدول األخرى. 

أن  االقتصادى  اخلبير  جنينة  هانى  وأكــد 
الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بحل املعوقات 
على  وتؤثر  األعمال  مجتمع  منها  يعانى  التى 
اتباع  ضــرورة  على  مــشــدداً  املصرية،  السوق 
وترفع  املستثمرين  جتذب  حتفيزية  سياسات 
مبادرات  وتدشني  االقتصادى  النمو  معدالت 
للشركات  السيولة  إلتاحة  للبنوك  تشجيعية 
واملتوسطة،  الصغيرة  املــشــروعــات  ومتــويــل 
مــطــالــبــاً بــوضــع خــطــة اســتــراتــيــجــيــة جلــذب 
أراٍض  طـــرح  تتضمن  مــبــاشــرة  اســتــثــمــارات 

للمستثمرين بأسعار معقولة. 
مــا ميليه  بــنــاء على  ــه  أن ــى  إل ولــفــت جنينة 
علم االقــتــصــاد وجتـــارب الـــدول األخـــرى مبا 
جتدى  التى  الوحيدة  املبادرة  فإن  مصر  فيها 
الصرف  سعر  توحيد  هى  احلالى  الوقت  فى 
وتوفير العملة الصعبة وما عدا ذلك لن يجدى 
علينا االنتظار ملعرفة كيف تفكر  نفعاً مضيفاً 
تفصح  ال  أنها  خاصة  احلــلــول  فــى  احلكومة 
بخالف  خــالل شهرين  األزمــة  حل  كيفية  عن 
الدولى  النقد  املفاوضات اجلارية مع صندوق 
إلى أن مصر بإمكاناتها احلالية قادرة  مشيراً 

لالستثمار  جــاذبــة  دولــة  أكبر  تكون  أن  على 
ويرجع لذلك لعدة أسباب منها أن مصر تتمتع 
بباقى  الغاز واألجور املنخفضة مقارنة  بوجود 
بجانب  قوية  بنية حتتية  وجــود  وأيضاً  الــدول 
االستمرار فى مواكبة القوانني الدولية وتفعيل 

مفهوم الشمول املالي. 
ويرى هانى توفيق اخلبير االقتصادى فيرى 
احلكومة  على  يجب  كثيرة  أولويات  هناك  أن 
سيطرة  عن  بعيدة  وكلها  االعتبار  فى  وضعها 
السوق  إن  إلى  مشيراً  املصرى  املركزى  البنك 
سنوية  استثمارات  ضخ  إلى  بحاجة  املصرية 
مليار دوالر واحلل  إلى 25  مبا يقرب من 20 
فى ذلك هو االستثمار األجنبى املباشر والذى 
يــواجــه مــعــوقــات فــى الــوقــت احلــالــى أهمها 

مزاحمة احلكومة للقطاع اخلاص. 
سياسية  إرادة  هناك  أن  على  توفيق  وشدد 
جلذب  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس  بقيادة 
والعربية  األجنبية  االســتــثــمــارات  مــن  مــزيــد 
مع  اجتمع  السيسى  الرئيس  أن  إلــى  مشيراً 
مجلس  رئــيــس  مــدبــولــى  مصطفى  الــدكــتــور 
الوزراء وحسن عبد اهلل محافظ البنك املركزى 
بهدف متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء 
القطاع املصرفى بالدولة الفتاً إلى أن الرئيس 

وجذب  لتحفيز  جديدة  مبادرات  ببلورة  طالب 
االستثمارات األجنبية إلى مصر خالل الفترة 

املقبلة. 
اخلبير  السيد  عبداملنعم  الدكتور  وأوضــح 
جذب  على  حريصة  الــدولــة  أن  االقــتــصــادى 
إلى  للدخول  األجنبية  االستثمارات  وتشجيع 
تنموية فى  وإقامة مشروعات  السوق املصرية 
التشغيل  معدالت  زيــادة  بهدف  قطاعات  عدة 
السلع  مــن  اإلنتاجية  ورفـــع  البطالة  وتقليل 
واخلدمات مما يساعد على تخفيض األسعار 
زيادة  إلى  باإلضافة  التضخم  على  والسيطرة 
ــن شــأنــه زيــــادة احلصيلة  ــا م الـــصـــادرات م

الدوالرية وتقليل الفجوة التمويلية. 
وأكد السيد أن البنك املركزى املصرى ميلك 
التضخم  على  السيطرة  شأنها  مــن  أدوات 
سعر  حتديد  خالل  ومن  املستثمرين  وتشجيع 
ادخارية  أوعية  وطــرح  إيجاد  ميكنه  الفائدة 
الفائدة  تتجاوز  مرتفعة  فائدة  بسعر  دوالريــة 
الفيدرالى  البنك  مــن  ــدوالر  ــ ال على  املعلنة 
ــد مــن احلصيلة  ــزي األمــريــكــى مــا يــجــذب امل
الدوالرية كما ميلك املركزى أيضاً القدرة على 
إطالق مبادرات لزيادة وتشجيع االستثمار فى 
واملشروعات  الصناعة  القطاعات  مثل  بعض 

وكذلك  الصغر  واملتناهية  واملتوسطة  الصغيرة 
من خالل تخفيض سعر الفائدة على القروض 
التى تتحصل عليها املشروعات بهدف تشجيع 

اإلنتاج. 
وقال على اإلدريسى اخلبير االقتصادى أن 
األجنبى  االستثمار  جــذب  على  تعمل  الدولة 
ــدور الـــذى يلعبه هــذا  ــ املــبــاشــر فــى ضـــوء ال
ما  وهو  االقتصادى  النشاط  لدعم  االستثمار 
تلك  اجلــهــود جلــذب  كــل  لبذل  دفــع احلكومة 
التحتية  البنية  توفير  خالل  من  االستثمارات 
ــطــاقــة ووضـــع  ــة وتـــأمـــني مـــصـــادر ال ــالزمـ الـ
أن  إلى  الفتاً  مستقرة  ونقدية  مالية  سياسات 
تلك اجلهود انعكست بشكل إيجابى على األداء 
االقتصادى بوجه عام مما أدى الرتفاع صافى 
االستثمار األجنبى املباشر الذى وصلت قيمته 
إلى 7.3 مليار دوالر خالل الفترة من يوليو إلى 
مقابل   2022  /2021 املالى  العام  من  مــارس 
العام  من  الفترة  نفس  دوالر خالل  مليار   4.8
تدفقات  صافى  يكون  وبذلك  السابق  املالى 
االستثمار األجنبى املباشر ملصر ارتفع بنسبة 

تتجاوز %53. 
االستثمارى  املناخ  إن  إلى  اإلدريسى  ولفت 
فى مصر ما زال فى حاجة للمزيد من اجلهود 
للفرص االستثمارية خاصة  الترويج  من حيث 
االستثمار  شهده  الذى  احلاد  االنخفاض  بعد 
األجنبى املباشر فى أعقاب جائحة كورونا عام 
2020 مشيراً إلى أن احلكومة تعمل على ذلك 
والعمل  الدولة  ملكية  وثيقة  إطالق  خالل  من 
اخلاص  القطاع  استثمارات  حجم  زيــادة  على 
لنحو 65% من إجمالى االستثمارات املنفذة من 
إلى  باإلضافة  السيادى  مصر  صندوق  خالل 
استمرار التنسيق بني احلكومة والبنك املركزى 
االستثمار  أن  على  املستهدف مشدداً  لتحقيق 
ــاشــر يــســهــم فـــى نــقــل تــوطــني  ــب ــى امل ــب األجــن
وتــراجــع  العمل  فــرص  وتــوفــيــر  التكنولوجيا 
معدالت البطالة وزيادة حجم الصادرات وزيادة 
يؤدى  ما  املحلية  السوق  فى  السلعى  املعروض 
معدالت  من  ويزيد  التضخم  معدالت  لتراجع 

النمو االقتصادي. 
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رمي ثروت
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل 
مبادرات جذب االستثمارات األجنبية خالل 
ومحافظ  الــوزراء  برئيس  األخير  اجتماعه 
ذات  املستلزمات  لتوفير  ــركــزى  امل البنك 
األولوية لإلنتاج والصناعة، وآثار ذلك تساؤال 
ودوره  لالستثمار  األعلى  املجلس  وجود  عن 
خالل الفترة احلرجة التى مير بها االقتصاد 
التى  لــأهــداف  حتقيقه  حيث  من  املصرى 

نوط بها وفقا لقانون االستثمار .
وبــالــرغــم مــن تــأســيــس املــجــلــس األعــلــى 
رئيس  برئاسة  يوليو 2016  فى  لالستثمار 
الــوزراء  مجلس  رئيس  وعضوية  اجلمهورية 
الدفاع،  ووزراء:  املــركــزى،  البنك  ومحافظ 
والعدل،  والداخلية،  واالستثمار،  واملالية، 
ينعقد سوى  لم  أنه  اال  والصناعة،  والتجارة 
مرات معدودة، بعد آخر تعديل وزارى واسناد 
شئون »االستثمار« الى رئيس الوزراء، والذى 
مجموعة  بتشكيل  قراراً  بإصدار  بدوره  قام 
وبعضوية  بــرئــاســتــه،  لــالســتــثــمــار  ــة  ــ وزاريـ
ووزيــر  املــركــزي،  البنك  محافظ  مــن:  كــل 
السياحة واآلثار، ووزيرة التخطيط والتنمية 
ووزير  الدولي،  التعاون  ووزيرة  االقتصادية، 
املالية، ووزير التنمية املحلية، ووزير اإلسكان 
ووزيــر  الــعــمــرانــيــة،  واملجتمعات  واملــرافــق 
الزراعة واستصالح األراضي، ووزير التجارة 
للمنطقة  العامة  الهيئة  ورئيس  والصناعة، 
االقتصادية لقناة السويس، واملدير التنفيذى 
للهيئة  التنفيذى  والرئيس  مصر،  لصندوق 
احلرة)عضواً  واملناطق  لالستثمار  العامة 
ومقرراً(، على أن جتتمع اللجنة مرة شهرياً 
يراه حلضور  تدعو من  أن  ولها  األقل،  على 
اجتماعاتها، كما لها أن تستعني مبن تراه من 

ذوى اخلبرًة.
فــى حينها مع  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  واجــتــمــع 
االستثمار  مناخ  حتسني  مجموعة  أعــضــاء 
وذلــك  ــاص،  اخلـ القطاع  مشاركة  وتعظيم 
بحضور كل من املستشار محمد عبدالوهاب، 
لالستثمار  العامة  للهيئة  التنفيذى  الرئيس 
العربي،  إبراهيم  واملهندس  احلرة،  واملناطق 
واملهندس  التجارية،  الــغــرف  احتــاد  رئيس 
الصناعات،  احتاد  رئيس  السويدي،  محمد 
ــال  ــمـ ــال األعـ ــ ــ ــار رج ــبـ ــن كـ ــ ومـــجـــمـــوعـــة م
القصوى  االستفادة  لتعظيم  واملستثمرين، 
االستثمار، وتشجيع رجال  أدوات  من جميع 
األعمال واملستثمرين لضخ املزيد من رؤوس 

على  كبرى  تنموية  مشروعات  فى  األمــوال 
مستوى اجلمهورية، فضالً عن السعى لتهيئة 

بيئة جاذبة لالستثمار فى مصر.
التأكيد  عــلــى  الـــــوزراء،  رئــيــس  وحـــرص 
هــذه  أن  ــال  ــمـ األعـ ــال  ــ ورجـ للمستثمرين 
احلكومة  جــهــود  تــضــافــر  تتطلب  املــرحــلــة 
ــاص؛ مــن أجــل املــشــاركــة فى  والــقــطــاع اخلـ
الدولة  تنفذها  التى  التنموية  املشروعات 
خالل  إقامتها  املزمع  واملشروعات  حالياً، 
الفترة املقبلة، مشيراً حلرصه الشديد على 
االستماع لكافة اآلراء واألفكار، التى تخص 
وحتسني  مصر  فــى  االستثمار  عجلة  دفــع 
تواجهه،  التى  العقبات  كافة  وتذليل  مناخه 
يراها  التى  املشكالت  على  الــوقــوف  ــذا  وك
جانبهم  مــن  األعــمــال  ــال  ورجـ املستثمرون 
يؤسس  مبا  جديدة،  استثمارات  ضخ  تعوق 
الفعال  املشترك  العمل  من  جديدة  ملرحلة 
بني احلكومة والقطاع اخلاص، تتضمن وضع 
خطة عمل ألولويات املرحلة املقبلة تصلح ألن 
تكون خارطة طريق واضحة هدفها حتسني 
مناخ االستثمار فى مصر، األمر الذى ُيسهم 
وتوفير  الدولة  قطاعات  بكافة  النهوض  فى 

املزيد من فرص العمل للشباب.
إلى  مــدبــولــى  الــدكــتــور مصطفى  وأشـــار 
االستثمار  هيئة  عــلــى  اإلشــــراف  نــقــل  أن 
هذا  تقاطع  الــى  يعود  ــوزراء  الـ مجلس  إلــى 

امللف مع عمل عدد من الــوزارات واجلهات 
األخرى، وبالتالى مت نقل تبعية الهيئة العامة 
لالستثمار؛ بهدف التنسيق بني هذه اجلهات، 
واتخاذ ما يلزم من قرارات مهمة ُتسهم فى 
حتسني مناخ االستثمار، وحل املشكالت التى 

تعوقه.
ــازم الــشــريــف اخلبير  ــال الــدكــتــور حـ وقـ
ــود خريطة  االقــتــصــادى انـــه البـــد مــن وجـ
والصعاب  املشاكل  واضحة لالستثمار تضع 
أمامها حتى تتخذ القرارات املالئمة حللها، 
مشيرا الى انه من غير املجدى تشكيل الكثير 
باالستثمار  املتعلقة  واملجالس  اللجان  من 
النهاية  فى  قراراتها ستتضارب  وان  خاصة 

وهو فى غير صالح االستثمار .
رئيس  جنيدى  محمد  املــهــنــدس  وأعــلــن 
خالل  خطة  لديه  أن  املستثمرين  جمعيات 
إلى  التجارى  امليزان  عجز  لقلب  سنوات   5
بعض  إنــتــاج  عناصرها  أبـــرز  مــن  فــائــض، 
من  استيرادها  يتم  التى  اإلنتاج  مدخالت 
اخلارج وبالتالى توفير العملة الصعبة، ولكن 
ليتم ذلك البد من إعادة النظر فى منظومة 
االســتــثــمــار بــالــكــامــل، ومــنــح حــوافــز مالية 

وضريبية ملن يقوم بإنشاء مصانع جديدة.
التجارة  جلنة  رئــس  بشاى  متى  وطــالــب 
الداخلية بشعبة املستوردين الدولة مبساعدة 
املستوردين على التحول للتصنيع، لكن هذا 

منحهم  يجب  بل  وضحاها  ليلة  بني  يتم  لن 
مهلة ال تقل عن خمس سنوات حلدوث ذلك.
املجلس  يختص  االستثمار  لقانون  ووفقا 
ــا يلزم  ــل م ــى لــالســتــثــمــار بــاتــخــاذ ك ــل األع
والتوجيه مبا  لتهيئة مناخ أفضل لالستثمار 
لإلصالح  العام  اإلطار  ووضع  ذلك،  يتطلبه 
.كما  االستثمار  لبيئة  واإلدارى  التشريعى 
ــرار الــســيــاســات واخلــطــة  ــ ــه إقـ ــي ــد ال أســن
أولويات مشروعات  التى حتدد  االستثمارية 
االستثمار املستهدفة مبا يتفق مع السياسة 
االقتصادية  التنمية  وخطة  للدولة  العامة 
املطبقة  االســتــثــمــار  ونــظــم  واالجــتــمــاعــيــة 
للخطط  الـــدولـــة  ــزة  أجــه تنفيذ  ومــتــابــعــة 
العمل  وتطور  باالستثمار  املتعلقة  والبرامج 
وموقف  الكبرى  االقتصادية  باملشروعات 

مشروعات املشاركة مع القطاع اخلاص.
ــث اخلــريــطــة  فــضــال عـــن مــتــابــعــة حتــدي
ــى مــســتــوى  ــة وتــنــفــيــذهــا عــل ــاري ــم ــث االســت
اجلغرافية  واملناطق  املتخصصة  القطاعات 
املختلفة فى إطار خطة التنمية االقتصادية 
االستثمارية  الفرص  واستعراض  للدولة، 
املتاحة فى كل قطاع وبحث محاور املشاكل 
ملعوقات  حلول  ووضــع  ودراســة  بها،  املتعلق 
هذا  أحكام  تنفيذ  عقبات  وإزالــة  االستثمار 
القانون، وتفعيل املسئولية التضامنية جلميع 
الوزارات والهيئات العامة واألجهزة احلكومية 

فى  التناغم  وحتقيق  باالستثمار  املختصة 
أدائها، وحل اخلالفات والتشابكات التى قد 
تثور بني أجهزة الدولة فى مجال االستثمار 
ويصدر بتشكيل هذا األجهزة وبنظام العمل 
بــه قـــرار مــن رئــيــس اجلــمــهــوريــة، على أن 
القرارات  بتنفيذ  الدولة  أجهزة  تلتزم جميع 

الصادرة عن املجلس.
املعلومات  مركز  عن  صــادر  تقرير  وأكــد 
ودعــــم اتـــخـــاذ الـــقـــرار مبــجــلــس الـــــوزراء 
املصرى أن مصر حتولت إلى أهم الوجهات 
الفترة  املــنــطــقــة خـــالل  ــى  ف االســتــثــمــاريــة 
األخيرة، وذلك راجعآ الى مواصلة احلكومة 
املصرية تقدمي حوافز »غير مسبوقة« لتعزيز 
إلى  املباشر  األجنبى  االستثمار  تدفقات 

مصر وجتاوز تداعيات األزمات العاملية.
األجنبية  ــارات  ــم ــث االســت حــجــم  ــل  ووصــ
يوليو  من  الفترة  خالل  مصر  فى  املباشرة 
 7.3 ــى  إلـ  2022 ــارس  ــ م حــتــى   2021
وفق  باملئة،   53.5 بــزيــادة  دوالر  مليارات 

تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء.
ــد الــتــقــريــر أن مــصــر تــعــد الــوجــهــة  ــ وأك
السيادية  للصناديق  ــى  األولـ االستثمارية 
ــارات  ــم ــث ــى مــقــدمــتــهــا االســت ــة، فـ ــي ــرب ــع ال
ضمن  اإلماراتية،  واالستثمارات  السعودية، 
االستثمارات اخلليجية فى مصر بوجه عام.

األجنبى  االســتــثــمــار  مساهمة  ووصــلــت 
إلى  احلالى  العام  خالل  مصر  فى  املباشر 
القطاعات  مليارات دوالر موزعة على   3.3
املختلفة مثل الهيدروجني األخضر، واألمونيا 
واخلدمات  والصناعة  والسياحة  اخلضراء 

املالية والتحول الرقمي.
وتشق مصر طريقها للتحول ملركز إقليمى 
كبرى  مع  بالتعاون  الطاقة اخلضراء  لتجارة 
مذكرة   15 وقــعــت  إذ  العاملية؛  الــشــركــات 
إلنتاج  العاملية  الشركات  كبرى  مــع  تفاهم 

الهيدروجني واألمونيا اخلضراء.
ــصــادق رئيس  وأرجـــع الــدكــتــور أســعــد ال
مجلس  معلومات  مبركز  القرار  دعم  محور 
الوزراء سبب انتعاش االستثمار األجنبى فى 
احلكومة  تقدمها  التى  احلوافز  الــى  مصر 
الذهبية«  »الرخصة  حــوافــز  رأســهــا  وعلى 
واإلصالح الضريبى بجانب تفعيل اخلريطة 
ــى أن احلــكــومــة  ــثــمــاريــة، مــشــيــرا الـ االســت
بيئة  لتحسني  حثيثة  جهودا  بذلت  املصرية 
األعمال فى مصر، حيث استثمرت احلكومة 
األخيرة  السنوات  فــى  التحتية  البنية  فــى 
مزيد  الطريق جلذب  ومتهيد  النمو  لتحفيز 

من االستثمارات األجنبية

السنة الثالثة عشرةاألحد اشراف رمي ثروتاستثمار

متى بشاىمحمد جنيدى 

أين دوره من المبادرات الجديدة لجذب األجانب..

»األعلى لالستثمار« خرج ولم يعد

من »انتصارات السادات« إلى »إصالحات السيسى«.. 

االقتصاد المصرى على »جبهة النصر«

رمي ثروت
ــأهــم إجنـــاز  احــتــفــلــت مــصــر واملـــصـــريـــون ب
العظيم،  أكتوبر  نصر  وهــو  وتاريخى  عسكرى 
فى  اقتصادًيا  نصًرا  العسكرى  بالنصر  وحلق 
كل املجاالت واألنشطة االقتصادية أدى إلى دفع 

عجلة  النمو االقتصادى منذ  ذلك الوقت.
ــازات  ــ ــة« أهـــم االجنـ ــورصــجــي ــب وتـــرصـــد »ال
الــتــى حتققت فــى أعــقــاب نصر  االقــتــصــاديــة 
الرئيس عبدالفتاح  أكتوبر وما يقابلها فى عهد 
محمد  الــرئــيــس  أعــلــن  حيث  حــالــًيــا  السيسى 
إتباع سياسات  السادات وقتها عام 1974  أنور 
لسنة   43 قانون  بإصدار  االقتصادى  االنفتاح 
وتغيرت  األجنبى  االستثمار  لتشجيع   1974
ديسمبر  وفى  مصر،  فى  االقتصادية  األحــوال 
جنيه  مليون   564 تخصيص  العام مت  نفس  من 
ملشروعات التنمية، وشهد عام 1973 عدًدا من 
رأسها  على  الطموحة،  الصناعية  املشروعات 
النصر  إنتاج السيارة »نصر 125« مبصانع  بدء 
للسيارات، واإلعالن عن مشروعات تنموية مثل 
بترولية  أنابيب  خطوط  وتنفيذ  األنفاق،  مترو 
لنقل البترول من السويس لإلسكندرية، وإنشاء 
8 محطات كهرباء بتكلفة 10 ماليني جنيه، للحد 
مشاريع  وتنفيذ  الكهرباء  انقطاع  مشكالت  من 
فى  مصر  لها  تخطط  التى  الصناعية  النهضة 

هذا الوقت.
املتوسطة  الــصــنــاعــات  مـــرة  ألول  وظــهــرت 
عقب  الــســادات  الرئيس  عصر  فى  والصغيرة 
املدن  فكرة  نشأت  هنا  ومن  أكتوبر،  انتصارات 
الصناعية التى حاول نظام السادات عن طريقها 

تعويض ضمور القطاع العام الصناعي.
بالنسبة  أهمية  أكتوبر  النتصارات  كان  كما 
بعد  السويس  قــنــاة  ــرادات  ــ إي عــائــدات  ــادة  إلعـ
حيُث  الدولية،  للمالحة   1975 عــام  افتتاحها 
إيرادات قدرها 7 مليارات دوالر خالل  سجلت 
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ذلك  كل  أن  موضًحا  األسبق.  املالى  العام  عن 
أمــام  ــواب  األبـ وفتح  القناة  تطوير  فــى  ساهم 

مشروعات استثمارية جديدة بها.
الـــى حــصــول مــصــر عــلــى حقوقها  ــة  إضــاف
ــوجــودة فى  امل الــبــتــرول  عــائــدات  مــن  املسلوبة 
البحر األحمر وسيناء مرة أخرى منذ االنسحاب 
زادت  كما  اآلن،  وحتى  سيناء  من  اإلسرائيلى 
احلـــرب،  النــتــهــاء  نتيجة  الــســيــاحــة  عـــائـــدات 
واهتمام  السياسى  االستقرار  إلــى  باإلضافة 
سيناء  جنوب  فى  وخصوصاً  بالسياحة  الدولة 
باإلضافة إلى استرداد املوانئ البحرية وانتعاش 
جانب  إلى  واخلارجية  الداخلية  التجارة  حركة 
انتعاش حركة الصيد نتيجة استرداد السواحل 

املصرية وغير ذلك.
وانتهجت مصر سياسية اإلصالح االقتصادى 
بداية من عام 1991 وفًقا لالتفاق مع صندوق 
فى  الدولى من خالل اخلطط اخلمسية  النقد 
عقد التسعينيات وحتقق االستقرار االقتصادى 

النسبى خالل هذه الفترة.
السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  تــولــى  ومــنــذ 
احلكم عمل على التركيز على برنامج االصالح 
االقتصادى جنبا الى جنب حربه على اإلرهاب 
فى  النظر  باعادة  احلكومة  بتوجيه  قــام  حيث 
ومنها  لالستثمار،  املعوقة  القوانني  من  الكثير 
ــون االســتــثــمــار وقـــانـــون مــنــح الــتــراخــيــص  ــان ق
النقدية  السياسة  تعديل  مت  كما  الصناعية، 
على  للقضاء  الصرف  سعر  لتحرير  للعمالت 
واحد  بسعر  وإتاحته  للدوالر  الــســوداء  السوق 
األجنبى وجذب  االستثمار  لتشجيع  البنوك  فى 
رؤوس أموال عربية وأجنبية لالستثمار فى مصر 

فضال عن زيادة تنافسية الصادرات املصرية .
كل  على  الــثــورة  سياسة  الرئيس  انتهج  كما 
كل  تــربــط  جــديــدة  طــرق  بعمل شبكة  الــطــرق 
املدن لتسهيل حركة التجارة الداخلية من ناحية 

ولتسهيل حياة املواطنون .

السباحة  تنمية  فى  كبير  دور  ايضا  وللحرب 
ارض  على  جديدة  مناطق  اكتشاف  خــالل  من 
وكل  والغردقة  الشيخ  شرم  رأسها  على  سيناء 

املنتجعات فى البحر األحمر.
وحول أبرز املكاسب االقتصادية التى حققتها 
محمود  محمد  الدكتور  قــال  أكتوبر،   6 حــرب 
إن أبرز تلك املكاسب هى إعادة توطني وتنمية 
مدن القناة وسيناء بجانب تشجيع االستثمارات 
األجنبية والصناعات الوطنية وفتح فرص أمام 
على  لتبنى  كانت  ما  مدن صناعية جديدة  بناء 
رمضان  من  العاشر  مثل  اإلسماعيلية  طريق 
جديدة  عمرانية  مجتمعات  لبناء  فــرص  وفتح 
فلوال حرب أكتوبر لتغيرت اخلريطة االستثمارية 
فى  ساهمت  الوطنية  فالصناعات  مصر  فــى 
املنتجات  من  الذاتى  واالكتفاء  التصدير  زيــادة 
وارتــفــاع  البطالة  نسب  خفض  فــى  وساهمت 
حافظت  أكتوبر  وبانتهاء حرب  املعيشة  مستوى 

مصر على املوارد البشرية”.
واثقة  بخطى  يتجه  كان  املصرى  فاالقتصاد 
منوا  وحقق  األمـــام،  إلــى  بطيئة  كانت  لو  حتى 
حقيقيا زاد على 6% بحلول عام 1965،  اآلمر 
إلى  االستثمار  ارتفاع فى معدل  الى  أدى  الذى 
فى   12.5 من  بــداًل  املحلى  الناجت  من   %17.8
فى  الصناعة  نصيب  وزاد  اخلمسينيات،  نهاية 
وزادت   ،%18 مــن  بـــداًل   %25 ــى  إل الــصــادرات 
العمالة الصناعية خالل هذه السنوات بأكثر من 
ضعف الزيادة فى إجمالى القوى العاملة، وهى 
منذ محمد  املصرى  االقتصاد  يعرفها  لم  زيادة 

على.
وشهدت الصناعة قفزات وتطورات كبيرة فى 
آخر 5 سنوات، سواء على مستوى التشريعات، 
أو فى بناء الوحدات واملصانع اجلديدة لشباب 
أن  إال  بــالــتــراخــيــص،  واملــجــهــزة  املستثمرين، 
الصناعى  االستثمار  أعطى  األوضــاع  استقرار 
مساحات  وتوفير  إتــاحــة  ظــل  فــى  قــويــة،  دفعة 

مدن  وطـــرح  الصناعية،  األراضــــى  مــن  كبيرة 
صناعية جديدة، واستمرت الدولة املصرية فى 
دعم الصناعة خاصة تلك التى شهدت تراجعا 
نتيجة التحول من نظام القطاع العام إلى القطاع 
مبادرات  السيسى  الرئيس  أطلق  اخلاص حيث 
لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار 
القطاعات  مختلف  وتطوير  حتديث  مع  جنيه 
الصناعية بحيث يتم تطوير القطاع فى غضون 
وبيع  استغالل  خــالل  من  العام  ونصف  عامني 

أصول.
وبلغ عدد املصانع املسجلة لدى الهيئة قرابة 
املصانع  كبير من  ألف مصنع بخالف عدد   45
ومت  مسجلة،  غير  لكنها  مصر  فى  تعمل  التى 
مرفقة  صناعية  أرًضـــا  متر  مــاليــني   4 طــرح 
قرارات  صدور  منذ  الصعيد،  فى  للمستثمرين 
 ،2016 نوفمبر  فى  لالستثمار  األعلى  املجلس 
مرتقب  مرفقة  أرض  متر  مليون  قرابة  وتوافر 
طرحها و4 ماليني متر أيضا لكنها غير مرفقة.

واملشروعات  املدن  من  العديد  إنشاء  مت  كما 
املشروعات  تلك  أهــم  ومــن  العمالقة  التنموية 
من  أكثر  نحو  على  للجلود«  الروبيكى  »مدينة 
500 فدان، ومدينة األثاث بدمياط على ماسحة 
الصناعات  ومجمع  ــا،  ــداًن ف  331 مــن  تقترب 
من  تقترب  مساحة  على  مبرغم  البالستيكية 
الــســادات  ومدينة  مرحلتني،  على  ــدان  ف  500
الصناعية العمالقة املخصصة لصناعة النسيج 
 7 وباستثمارات  متر  ماليني   3 مساحة  على 
مليارات دوالر، ومدينة كوم أوشيم اجلديدة على 
مساحة 7800 فدان، وهى األضخم فى املنطقة.
االنتهاء  نحو  بسرعة  وتسير  الدولة  وتسعى 
من إنشاء املجمعات الصناعية اجلديدة بصورة 
سريعة جدا، إذ يتم تدشني 4500 مصنع فى 13 
تتم  أن  على  محافظة،   12 فى  مجمًعا صناعًيا 
إتاحة هذه املصانع بسعر 20 جنيًها للمتر بنظام 
وفق  الــوحــدات  لتملك  التقدم  ويحق  اإليــجــار 

شروط كل مجمع، والستكمال 
طرح  يجرى  مصنع  آالف  الـ5 
بالتنسيق  جديًدا  مصنًعا   472

الصغيرة  املشروعات  جهاز  بني 
املصانع  وهــذه  االستثمار،  وهيئة 

صناعية  مــجــمــعــات   3 ــى  ف ــوزعــة  م
جديدة فى بنها وميت غمر والصف.

املنتدى  رئيس  عبده،  رشــاد  الدكتور  ويقول 
واخلبير  ــة،  ــصــادي االقــت ــدراســات  ــل ل ــصــرى  امل
تقريًبا  العام  القطاع  إن  الــدولــي،  االقتصادى 
يحارب  ــان  ك مباشرة  أكتوبر  انــتــصــارات  بعد 
يــحــارب على اجلبهة،  ــداخــل، واجلــيــش  ال فــى 
فشركات الغزل والنسيج مثل غزل املحلة وغزل 
شبني كانت مهمتها توفير الكساء للشعب بغض 
النظر عن الربح، فيما كلفت الغذاء واملشروبات 
العصائر  بتوفير  وأدفينا«  قها  »شــركــات  مثل 
واملعلبات بأسعار 7 قروش للعبوة، نظًرا لضعف 
الرواتب وقتها، وأيًضا شركات األدوية والصلب 
كان  تقريًبا،  الــعــام  القطاع  وكــل  والــســيــارات، 
بالتصدير  قيامه  مع  الشعب،  خلدمة  مسخًرا 

للخارج لتوفير العملة الصعبة.
وأشار »عبده« إلى أن القطاع العام كان متخما 
خريج  كل  كان  عبدالناصر  أيام  ألن  بالعاملني، 
يأتى له جواب للتعيني فى أى شركة أو مؤسسة، 
وبالتالى كان العمال واملوظفون أعدادهم كبيرة 
البطالة،  على  القضاء  كان  الهدف  ألن  للغاية، 
إن  وأضاف  للمعيشة،  للشباب  الفرصة  وإتاحة 
القطاع العام جنح فى مهمته فى تأمني اجلبهة 
الداخلية، وحتمل أعباء كبيرة، ظهرت بعد ذلك 
جنيه،  مليار   33 نحو  بلغت  مديونية  خالل  من 
متت تسويتها فيما بعد من خالل بيع األراضى 

ودخول البنوك كشركاء.

١٣  ربيع األول ١٤٤٤  –  ٩ أكتوبر ٢٠٢٢
العدد »٢6١ «
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عبد العزيز عمر
على  العمل  املعدنية  ــروة  ــث وال الــبــتــرول  وزيــر  أكــد 
زيادة االحتياطيات البترولية والغازية من خالل طرح 
املزايدات العاملية وتكثيف عمليات البحث واالستكشاف 
اإلنتاج املحلى  زيادة معدالت  إيجابا على  ينعكس  مبا 
االستيراد  كمية  تقليل  إلى  ويؤدى  والغاز  البترول  من 
من البترول اخلام وبعض املنتجات البترولية وذلك بعد 
أن جنح القطاع فى زيادة معدالت إنتاج الغاز الطبيعى 

وحتقيق االكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.
بترولية جيدة  احتماالت  أن هناك  إلى  املال  وأشار 
فى منطقة البحر األحمر، حيث مت توقيع 3 اتفاقيات 
للبحث فى تلك املنطقة مع كبريات الشركات العاملية، 
السيزمى  البحث  أعمال  من  االنتهاء  حاليا  وجــارى 

متهيدا لبدء عمليات احلفر.
ترشيد  فــى  االســتــمــرار  أهمية  على  ــال  امل وشـــدد 
االســتــهــالك ورفـــع كــفــاءة االســتــخــدام والــتــوســع فى 
الرقمى  التكنولوجيات احلديثة والتحول  استخدامات 
تطبيق  إلى  باإلضافة  البترولية  األنشطة  مختلف  فى 
أعلى املعايير العاملية للسالمة واألمن الصناعى وكافة 

االشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة.
الــتــوســع فــى اســتــخــدامــات الغاز  وأكـــد املــال على 
أن  إلـــى  الفــتــا  الــصــعــيــد،  مــحــافــظــات  فــى  الطبيعى 
فى  لها  الغاز  توصيل  اجلــارى  القرى  أكثر من نصف 
األولــى  املرحلة  فى  كرمية«  »حياة  القومى  املــشــروع 
استخدامات  فى  التوسع  وأن  مصر،  صعيد  فى  تقع 
سيسهم  الصعيد  ومحافظات  القرى  هذه  فى  الغاز 
التوسع  إلى  البوتاجاز، باإلضافة  فى تقليل استهالك 
من  كبير  عدد  وإنشاء  كوقود  الغاز  استخدامات  فى 

محطات التموين للتيسير على املواطنني.
املتكاملة  اخلــطــة  أن  إلـــى  الــبــتــرول  ــر  وزيـ ــار  وأشــ
صناعة  قــدرات  لزيادة  البترول  قطاع  ينفذها  التى 
أهدافها  حتقيق  فى  متضى  املصرية  البتروكيماويات 
من خالل مجموعة من املشروعات اجلديدة الطموحة 
التى متثل فرصا جاذبة لالستثمارات املحلية والعاملية، 
للبتروكيماويات  األحمر  البحر  مجمع  مقدمتها  وفى 
ومشروعات  السويس  لقناة  االقتصادية  باملنطقة 
البتروكيماويات بالظهير الصناعى للعلمني اجلديدة .

إعداد  فى  سّباقاً  كان  البترول  قطاع  أن  وأضــاف 
مخطط لالستثمار فى صناعات ذات مردود اقتصادى 
وتنموى كبير بالظهير الصناعى للعلمني اجلديدة من 
العلمني  مجمع  إلقامة  املستهدفة  املشروعات  خالل 
للبتروكيماويات باملنطقة ومنطقة ملشروعات صناعات 
املجمع  ما سينتجه  القائمة على  واملتوسطة  الصغيرة 
كربونات  و  السيلكون  إلنــتــاج  مجمعني  على  عــالوة 
أرض  تخصيص  مت  حيث  اش«،  »الصودا  الصوديوم 
قــدمــا فى  املــضــى  و  ــداد املخطط  ــ وإع املــشــروعــات 

اإلجراءات الالزمة لتنفيذه.
فــى جــذب  الــقــطــاع مستمر  أن  إلـــى  املـــال  ولــفــت 
أمــوال  رؤوس  فى  للمشاركة  اجلــديــدة  االستثمارات 
البترول  قطاع  وأن  خاصة  البتروكيماوية  املشروعات 
من  كبيرة  بثقة  يحظيان  البتروكيماويات  ومشروعات 
متثله  وملــا  واألجــانــب،  والــعــرب  املحليني  املستثمرين 
اإلنتاج  زيادة  ركيزة أساسية فى  املشروعات من  هذه 
العديد  فى  تدخل  التى  املختلفة  اخلامات  من  املحلى 
من املجاالت لتقليل االستيراد و توفير كميات للتصدير 

لرفع الفائض الدوالرى من هذه الصناعة.
وأشار إلى أن ارتفاع األسعار العاملية مدعوًما بزيادة 
خالل  املصرية  البتروكيماويات  صناعة  مكن  اإلنتاج 
العام األخير من زيادة مواردها من عائدات التصدير 
ذاتيا  اجلديدة  املشروعات  تنفيذ  متويل  فى  لتسهم 
البنك  موارد  على  والضغط  لالقتراض  اللجوء  بدون 

املركزي.
٣.٣ مليار جنيه إيرادات »املصرية القابضة 

للبتروكيماويات«
ــس الــشــركــة  ــي ــن الــكــيــمــيــائــى ســعــد هـــالل رئ أعــل
األداء  مــؤشــرات  للبتروكيماويات  القابضة  املصرية 
املالى  العام  خالل  املصرية  البتروكيماويات  لصناعة 
تنمية  فى  ملحوًظا  تطورا  شهد  والذى   2021/2022
وتنفيذ مشروعات البتروكيماويات والتى تهدف إلنتاج 
بالشركات  التوسع  عبر  أساسية  بتروكيماوية  مــواد 
القائمة عالوة على تنويع اإلنتاج مبنتجات بتروكيماوية 
إنتاجها  سيتم  عالية  مضافة  قيمة  ذات  متخصصة 
التنفيذ  حتــت  املــشــروعــات  مــن  ــرة  مـ ألول  محليا 
من  جانب  يلبى  مبــا  استيرادها  مــن  بــدال  والــتــرويــج 
العاملية  السوق املحلى والتصدير لألسواق  احتياجات 
بشركات  اإلنتاج  وحــدات  وتكامل  لتطوير  باإلضافة 

البتروكيماويات .
ــاج املــحــلــى مـــن املـــواد  ــتـ وأضـــــاف هـــالل أن اإلنـ
البتروكيماوية بلغ ما يزيد عن 4.3 مليون طن سنوياً 
عام  فــى  طــن  مليون   2.1 نحو  مــن  تضاعف  والـــذى 
2015/2016، مشيراً إلى أن إجمالى إيرادات الشركة 
 3.3 من  ألكثر  ليصل   ٪85 بنسبة  ارتفع  العام  خالل 

مليار جنيه.

مشروعات  فى  األعمال  تطور  موقف  أوضــح  كما 
حتديثها  بعد  للبتروكيماويات  القومية  اإلستراتيجية 
مجمع  أن  إلــى  مشيرا  جــديــدة،  مشروعات  وإضــافــة 
االقتصادية  باملنطقة  للبتروكيماويات  األحمر  البحر 
لقناة السويس يهدف للتحول التدريجى من إنتاج املواد 
بتروكيماوية  مواد  إنتاج  إلى  التقليدية  البتروكيماوية 
متخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات 
السوق املحلى وتصدير الفائض حيث مت وضع حجر 
األساس ملجمع البتروكيماويات بقناة السويس لشركة 
البحر األحمر الوطنية للبتروكيماويات فى يونيو2021.
ويــنــفــذ حتــالــف شــركــات إنــبــى وبــتــروجــت وبكتل 
مع  مبادئ  اتفاقية  توقيع  ومت  الهندسية،  التصميمات 
للمشروع  اخلــام  الزيت  توريد  لتأمني  أرامكو  شركة 
إنتاج حوالى 3.5 مليون طن سنوياً  إلى  الذى يهدف 
البترولية  واملنتجات  البتروكيماوية  املنتجات  مــن 
لكافة  دوالر  مليار   11.7 تبلغ  تقديرية  باستثمارات 

مراحل املشروع.
وأضاف أنه مت تأسيس شركة »علمني« بغرض تنمية 
للبتروكيماويات  العلمني  مجمع  مشروعات  وتنفيذ 
إعــداد  من  االنتهاء  جانب  إلــى  لــه،  الترويج  اجلــارى 
الدراسات التفصيلية ، مشيراً إلى أن املشروع يهدف 
إلنتاج 3 ماليني طن سنوياً من املنتجات البتروكيماوية 
املنتجات  من  ألف طن سنوياً  ونحو 535  املتخصصة 
البترولية وبتكلفة استثمارية تقديرية 6.7 مليار دوالر 

للمرحلة األولى.
الشركة  تنفذها  التى  املشروعات  استعرض  كما 
اخلشبية  ــواح  األلـ إنــتــاج  مــشــروع  شهد  حيث  حالياً، 
متوسطة الكثافة MDF لشركة تكنولوجيا األخشاب 
تطوراً فى أعمال تنفيذه إلنتاج 205 آالف متر مكعب 
سنوياً اعتماداً على 250 ألف طن سنويا من قش األرز، 
باستثمارات 284 مليون يورو، ويساهم املشروع مع بدء 
تلبية  فى  القادمة  القليلة  األشهر  التجريبى  تشغيله 
الواردات،  السوق املحلى وإحالل  جزء من احتياجات 
بتقليل  للبيئة  الصديقة  احللول  أحد  لكونه  باإلضافة 

التلوث الناجت عن حرق قش األرز.
وأشار إلى أن معدالت تنفيذ مشروع إنتاج اإليثانول 
استغالل  فى  ويسهم  ملحوظاً  تطوراً  شهدت  احليوى 
السكر  بشركات  ــوالس  امل من  محلياً  املتاحة  املـــوارد 

إلنتاج 100 ألف طن سنوياً من إنتاج اإليثانول احليوي، 
أنه مت  وبتكلفة استثمارية 112 مليون دوالر، موضحاً 
الهندسية والرخصة،  التصميمات  االنتهاء من أعمال 
وأنه يتم اإلعداد للطرح على مقاولى العموم، إضافة 
إلى توقيع مذكرات التفاهم لتسويق املنتجات، وجارى 
التعاون مع بنوك محلية لتمويل املشروع الذى سيسهم 
فى خفض االنبعاثات الكربونية بحوالى 300 ألف طن 

سنوياً.
وأكد رئيس الشركة املصرية القابضة للبتروكيماويات 
أنه جار حالياً اتخاذ اخلطوات التنفيذية إلنشاء مجمع 
 700 استثمارية  بتكلفة  ومشتقاته  املعدنى  السيلكون 
إلى أهمية املشروع الذى سيقام  مليون دوالر، مشيراً 
باملنطقة الصناعية بالعلمني اجلديدة فى سد الفجوة 
االستيرادية من مادة السيلكون، مما يدعم إستراتيجية 
قيمتها  وتعظيم  الطبيعية  للثروات  األمثل  لالستغالل 
املضافة حيث تتعدد استخدامات مادة البولى سيلكون 
فى تصنيع اخلاليا الشمسية والشرائح اإللكترونية ، و 
حتقق قيمة مضافة عالية جدا من إنتاجها وبيعها تزيد 

عن 20 ضعفاً مقارنة باملادة اخلام.
إلــى اإلجــــراءات والــدراســات اخلاصة  كما أشــار 
مبــشــروع إنــتــاج كــربــونــات الــصــوديــوم ) صـــودا اش( 
بتكلفة  بالعلمني  الصناعية  باملنطقة  إقامته  املخطط 

500 مليون دوالر .
١5 مليون برميل احتياطات جديدة مبناطق امتياز 

جنوب الوادي
جنوب  شركة  رئيس  درويـــش  نائل  الدكتور  أعلن 
خطة  تنفيذ  عن  للبترول،  القابضة  املصرية  ــوادى  ال
امتياز شركة  مناطق  فى  االحتياطيات  لزيادة  ناجحة 
جديدة  احتياطيات  إضافة  خالل  من  الــوادى  جنوب 
على  التغلب  جانب  إلى  برميل  مليون   15 بنحو  تقدر 
برنامج  خــالل  من  اإلنــتــاج  فى  الطبيعى  االنخفاض 

مكثف حلفر اآلبار التنموية.
وأشار إلى أن متوسط اإلنتاج خالل الفترة احلالية 
بزيادة  يومياً  خام  برميل  ألف   23 نحو  يناهز  ما  بلغ 
السابق  الــعــام  مــن  نفسها  الفترة  عــن   ٪10 نسبتها 
باإلضافة إلى نحو 4.5 مليون قدم مكعب غاز و 8300 

طن بوتاجاز .
اجلنوب  محافظات  احتياجات  تغطية  إلى  وأشــار 

التسع من املنتجات البترولية خالل العام والتى بلغت 
أكثر من 12٪ عن  بارتفاع نسبته  نحو 6 ماليني طن 
أسيوط  تكرير  مصفاة  ساهمت  وقــد  السابق،  العام 
بعد افتتاح مجمع البنزين اجلديد فى تلبية احتياجات 
وكذلك  بنسبة ٪100  البنزين  محافظات اجلنوب من 
املازوت، كما ارتفع اجمالى استهالك هذه املحافظات 
العام  عن   ٪19 إلى  تصل  بنسبة  الطبيعى  الغاز  من 

السابق .
وفى إطار اخلطة القومية التى تتبناها وزارة البترول 
للمنازل  الطبيعى  الــغــاز  اســتــخــدامــات  فــى  للتوسع 
والسيارات، مت توصيل الغاز الطبيعى ألكثر من 192 
العام  خالل  الصعيد  مبحافظات  سكنية  وحــدة  ألف 
الوحدات  إجمالى  ليصل  املستهدف  عن   ٪15 بزيادة 
من  أكثر  إلى  الصعيد  فى  بالغاز  املستفيدة  السكنية 

1.7 مليون وحدة سكنية.
كما يتم تنفيذ مشروعات توصيل الغاز لقرى املبادرة 
الرئاسية حياة كرمية حيث مت توصيل الغاز الطبيعى 
شبكات  مد  وجار  الصعيد  قرية مبحافظات   33 إلى 
الغاز الطبيعى إلى 45 قرية أخرى، وبلغ عدد محطات 
 113 نحو  الطبيعى  بالغاز  العاملة  السيارات  متوين 
إنشاء  مت  كما  السيارات،  لتحويل  مركزاً  و19  محطة 
خط غاز بطول 130 كم من دهشور حتى ببا فى بنى 
سويف بتكلفة 1.4 مليار جنيه لدعم استمرارية تأمني 
وتغطية  الصعيد  ملحافظات  الطبيعى  الغاز  إمــدادات 

محطة الكهرباء ببنى سويف .
ــوب الـــــوادى مـــن تنفيذ  ــة جــن ــد متــكــنــت شــرك وقـ
مشروعات االستفادة من غازات الشعلة مبواقع بترو 
فوائد  لتحقيق  املالحة  وزيتكو وعش  وبتروأمير  كرمي 
البوتاجاز  استخالص  فى  تتمثل  وبيئية  اقتصادية 
احلد  عن  فضال  الكهرباء  لتوليد  والغاز  واملتكثفات 
من االنبعاثات من الشعلة، وساهمت إجراءات حتسني 
كفاءة استخدام الطاقة فى مواقع الشركة فى ترشيد 
االستهالك وحتقيق وفر قدره 58 مليون جنيه وخفض 
الكربون مبقدار 15.7 ألف طن، كما مت االنتهاء من 
بباطن  احلرارية  الطاقة  توليد  ملشروع  دراسة جدوى 
على  باحلصول  الشركة جهودها  توجت  وقد  األرض، 
شهادتى األيزو 45001، 14001 فى مجالى السالمة 

وحماية البيئة.

كما ساهمت شركة جنوب الوادى فى مبادرة قطاع 
املتضررة  بأسوان  عواضة  خور  قرية  إلغاثة  البترول 
إطــار  فــى  وتطويرها  إعمارها  ــادة  وإعـ السيول  مــن 
اإلستراتيجية املتكاملة للقطاع للتنمية املجتمعية ، وبلغ 

إجمالى مساهمة الشركة نحو 5.5 مليون جنيه.
مليار جنيه صافى أرباح »أموك« بزيادة ٪262

أن  أمــوك  شركة  رئيس  لطفى  عمرو  املهندس  أكد 
ألموك  مميزاً  عاماً  كــان   2022/2021 املالى  العام 
استطاعت فيه حتقيق املُستهدف من اخلطة اإلنتاجية 
وبلغ إجمالى اإلنتاج من الزيوت والشموع خالل العام 
بالعام  مقارنةً   ٪110 حوالى  بنسبة  طن  ألــف   189
املالى السابق، بينما بلغ إجمالى إنتاج السوالر والنافتا 
تقدر  وبنسبة  طن  مليون   1.4 واملـــازوت  والبوتاجاز 

بحوالى 105٪ من اإلنتاج للعام املالى السابق.
وقد جنحت أموك فى الوصول باملبيعات خالل العام 
املالى  العام  عن  بزيادة  طن  مليون   1.5 حوالى  إلى 
السابق 55.5 ألف طن، لتكون بذلك القيمة اإلجمالية 
العام  للمبيعات حوالى 18.2 مليار جنيه، بزيادة عن 
حققت  كما  جنيه،  مليار   8.2 حوالى  السابق  املالى 
الشركة صادرات بقيمة 294 مليون دوالر خالل العام 

املالى 2022/2021 .
وفتح  املنتجات  سلة  وتنويع  النتائج،  هذه  وبفضل 
أسواق جديدة، حققت أموك صافى أرباح حوالى مليار 
جنيه باملقارنة بصافى أرباح العام املالى السابق والتى 

بلغت 399 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها ٪262.
منذ  إنتاج  متوسط  أعلى  حتقق  للبترول«  “العامة 

تأسيسها
الشركة  رئيس  الصادق  عبد  نبيل  املهندس  كشف 
العامة للبترول أهم نتائج األعمال املٌحققة خالل العام 
فى  الشركة  جنــاح  إلــى  مشيراً   ،2022/2021 املالى 
حتقيق أعلى متوسط إنتاج منذ تأسيسها وبلغ حوالى 
68.3 ألف برميل يومياً من مناطق امتيازها، الفتاً إلى 
أن إنتاج الغاز الطبيعى واملتكثفات شهد طفرة مقارنة 
باألعوام السابقة نتيجة تنفيذ عدة مشروعات ناجحة.
ــار  ــاح خــطــة حــفــر اآلبـ ــى أن نــســبــة جنـ وأشــــار إلـ
غير  معدل  فى   ٪100 بلغت  اجلديدة  االستكشافية 
ناجحة مبناطق  آبار استكشافية  بعد حفر 5  مسبوق 
امتياز الشركة مبعدالت إنتاج أولية بلغت نحو 4000 
برميل زيت مكافئ، عالوة على حفر 35 بئراً تنموياً، 
وتكثيف العمل فى أنشطة استغالل احلقول املتقادمة 
إلى  إضافته  مت  ما  معدل  وبلغ  بها،  املتاحة  والفرص 
وارتفع  برميل،  ماليني   10 حوالى  املؤكد  االحتياطى 
إجمالى االستثمارات خالل العام ألكثر من 3 مليارات 

جنيه.
وفيما يتعلق باملشروعات التى نفذتها الشركة لتطوير 
انتهت  أنها  أوضح  احلقول،  وتنمية  اإلنتاج  تسهيالت 
من تشغيل خط نقل الغاز الستغالل إنتاج حقل بحار 
شمال غرب بالصحراء الشرقية والذى مت وضعه على 
خريطة اإلنتاج مبعدالت بلغت حوالى 15 مليون قدم 
مكعب غاز، عالوة على تشغيل خط آخر لربط بئرى 
الغاز HF–19-NES-5/36 مبعدالت إنتاج أولية 40 
مليون قدم مكعب غاز و 1000 برميل متكثفات يومًيا.

آبار حقل  لوضع  مبكرة  إنتاج  تسهيالت  إنشاء  ومت 
GG-3/83 على خريطة اإلنتاج فى أسرع وقت وبأقل 
بحقل احلمد  املعاجلة  تطوير محطة  كما مت   ، تكلفة 
وحتويلها ملحطة متكاملة بطاقة 50 ألف برميل يومياً 
، إلى جانب إنشاء خط شحن للخام بطول 170 كم، 
فى  الزيادة  الستيعاب  يومياً  برميل  ألف   55 وبطاقة 
إنتاج اخلام من منطقة الصحراء الغربية وشحن اخلام 

املنتج من محطة سنان مليناء احلمراء البترولي.
وفيما يتعلق باملشروعات البيئية أوضح أن الشركة 
الصرف  مياه  معاجلة  محطة  أنشأت  للبترول  العامة 
الصناعى بحقول الصحراء الشرقية سعة 5000 متر 
مكعب يومياً بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه فى إطار 

االلتزام الكامل باملسئولية البيئية.
للمسئولية  برنامجها  تنفيذ  الشركة  واصلت  كما 
االجتماعية الذى يهدف للمساهمة فى حتسني الوضع 
عمل  نطاق  فــى  تقع  التى  واالجتماعى  االقــتــصــادى 
واخلدمات  كالتعليم  مجاالت  عــدة  ويغطى  الشركة 
والسالمة  األساسية  والبنية  واالجتماعية  الصحية 

وحماية البيئة.

شركات البترول 
»فول تانك«

خالل العام المالى 2022/2021..

نبيل عبد الصادق نائل درويش سعد هالل
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األحد

:كتب- أحمد عبداملنعم وحنان محمد
أعلن مجلس الوزراء، عن موعد طرح الشركة 
الوطنية لبيع وتوزيع املنتجات البترولية »وطنية«، 
والشركة الوطنية للمشروعات اإلنتاجية »صايف«، 

التابعتني جلهاز اخلدمة الوطنية فى البورصة.
رئيس  مــدبــولــى  مصطفى  ــور  ــت ــدك ال وعــقــد 
ــراءات  إجـ ملتابعة  اجــتــمــاًعــا؛  الــــوزراء،  مجلس 
جلهاز  التابعة  الشركات  من  عدد  هيكلة  إعــادة 
لطرح حصص منها  اخلدمة الوطنية، استعداداً 
استعراض  مت  االجتماع  وخــال  البورصة،  فى 
اخلطوات التى تتم إلعادة هيكلة كل من الشركة 
الوطنية لبيع وتوزيع املنتجات البترولية »وطنية«، 
ــة الــوطــنــيــة لــلــمــشــروعــات اإلنــتــاجــيــة  ــشــرك وال
الوطنية،  اخلــدمــة  جلــهــاز  التابعتني  »صـــايف«، 
حيث  بالبورصة،  منهما  حصص  لطرح  متهيداً 
تستهدف  التى  الــدراســات  نتائج  استعراض  مت 
تقييم تلك األصول، وبحث اخليارات املتاحة فى 
ضوء األهداف املستقبلية لنشاط تلك الشركات، 
والعروض املقدمة من جانب املستثمرين الراغبني 
فى املشاركة، بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام.
أن  »البورصجية«،  لـ  املــال  سوق  خبراء  وأكــد 

وطنية  وشركة  شركتى صافى  لطرح  االستعداد 
املستثمرون  ينتظره  العسكرية«  املؤسسة  »مــن 
تلك  مع  السوق  يشهد  أن  وتوقعوا  جــاد،  بشكل 
جديدة  أكواد  دخول  املهمة  القومية  الطروحات 
إمنا  محلًيا  فقط  ليس  جديدة  شرائية  وسيولة 

عربية وأجنبية.
على  يساعد  الضخامة  بهذه  طــرح  أن  ورأوا 
تعميق السوق وإيجاد فرص متنوعة مما يساهم 
اجليدة  البضاعة  وقلة  ضعف  مشكله  حل  فى 

بالسوق.
تنميه  قطاع  رئيس  اهلل  جــاب  محمد  وقــال 
األعمال واالستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول 
من  تعانى  املصرية  البورصة  إن  املالية،  األوراق 
عده مشكات رئيسية لعل أهمها مشكله فقدان 
الثقة فى السوق، ومشكلة قلة املتعاملني النشطني 
فى السوق، وثالثا مشكلة ضعف وقلة البضاعة 

اجليدة فى السوق.
باالقتصاد  الرئاسة  مؤسسة  اهتمام  أن  ورأى 
ومنها طرح شركات  تباعا  يظهر  بدأ  والبورصة 
ممــلــوكــة لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة بــالــكــامــل فى 
السوق يعنى حتول فى التفكير من املركزية إلى 

الامركزية.
ما  بالسوق  الثقة  يدعم  هــذا  أن  إلــى  وأشــار 
وهى  األولـــى  للمشكلة  نسبى  حــل  فــى  يساهم 

فقدان الثقة بالسوق.
كما أن طرح شركات كبرى مثل صافى ووطنية 
فى السوق يجتذب شريحة جديدة ممن لهم الثقة 
فى املؤسسة العسكرية وشركاتها مما يحل جزئًيا 

مشكلة قلة املتعاملني النشيطني.
وأضاف أن طرح بهذه الضخامة يساعد على 
السوق  وإيجاد فرص متنوعة فى  السوق  تعميق 
يساهم  وبالتالى  الــســوق  عمق  إلــى  يــؤدى  ممــا 
اجليدة  البضاعة  وقلة  ضعف  مشكلة  حل  فى 

بالسوق.
التسعير  محورين  فى  كلها  العبرة  أن  ورأى 
تافيا  الطرح  قبل  لها  اجليد  والترويج  اجليد 

ألسباب فشل بعض الطروحات.
ــهــادى مــديــر شركة  وأوضــــح مــحــمــد عــبــدال
شركات  طرح  أن  املالية،  األوراق  لتداول  وثيقة 
الدولة  خلطه  وفًقا  يأتى  ووطنية  صافى  مثل 
إعــادة  بعد  الشركات  طــرح  نحو  وإستراجتيتها 
مع  ومتوافقة  املصري،  املــال  سوق  فى  هيكلتها 

معايير وضوابط صندوق النقد الدولى ومتماشًيا 
مــع تــوجــيــهــات الــرئــيــس نــحــو طـــرح الــشــركــات 

والنهوض بالبورصة املصرية.
يأتى ألهداف  الشركتني  أن طرح  إلى  وأشــار 
الطروحات  برنامج  فى  الثقة  إعــادة  نحو  كثيرة 
نــحــو شركتني  ــمــارات  ــث ــؤجــل وجــــذب االســت امل
تستهدفان شريحة جديدة من املستثمرين خاصة 
الرقابة  أو  البورصة  فى  سواء  اجلديدة  اإلدارة 
املالية واللذان يهدفان إلى زيادة عدد الشركات 

املقيدة .
ورأى أن كافه األهداف متوافقة لتفعيل برنامج 
الطروحات من خال طرح صافى ووطنية اللتان 
متتازان بتحقيق أرباح كبيره نتيجة لقوه الشركتني 
خاصة  الفروع  عدد  ــادة  وزي املالية  الناحية  من 
شركه وطنيه التى متتلك 225 محطة وقود ومت 
إنشاءها سنه 1993، أما شركه صافى التى مت 
مصانع،   3 على  وحتــوى  سنه 1996  إنشاؤها 
زجاجه  مليون   50 بطاقة  املــيــاه  شــركــه  وهــم 
بطاقة  الــزيــتــون  ــت  زي وتعبئه  انــتــاج  ومصنع  و 
املخلات  وإنــتــاج  ومصنع  العام  فى  طن   600
بطاقة 200 طن فى العام، ولذلك رأى أن قوه 

الشركتني تختلف عن أى طرح آخر، حيث أنهما 
إنتاج وتوزيع ولهما خطة وهدف ورؤية  شركتان 
إنتاجية حتقق طفرة فى األرباح مع معدالت منو 
وتعيد  لاستثمار  جاذبه  تكون  وبالتالى  مرتفعه 

ثقة املستثمرين فى برنامج الطروحات.
التداول  إدارة  مدير  ياسني  وأضافت عصمت 
املالية،  األوراق  لتداول  كابيتال  أسطول  بشركة 
لــطــرح شــركــتــى صافى  االســتــعــداد  ــرار  ــ ق أن 
ينتظره   العسكرية«  املؤسسة  وشركة وطنية »من 
نشهد  أن  املتوقع  ومن  جاد،  بشكل  املستثمرون 
مع تلك الطروحات القومية دخول أكواد جديدة 

وسيولة شرائية جديدة.
املؤسسة  ما متتلكه شركات  أن  إلى  وأشــارت 
الــشــارع  رجــل  لــدى  مصداقية  مــن  العسكرية 
ضمان  شهادة  الطروحات  لتلك  تعطى  املصرى 
أن  ورأت  مــرات،  عــدة  والتغطية  الطرح  بنجاح 
املنتج هو أول خطوة إلجناح الطرح وهو اختيار 
ــاط  مــنــتــج جــيــد ذات ســمــعــة جــيــدة لـــدى أوسـ
انه  أى  مالية جيدة –  قوائم  ولديه  املستثمرين، 
شركة ناجحة ولديها كل الشروط لتصبح شركة 

مساهمة مصرية.

شح  فمع  الــتــوقــيــت،  وهــى  الثانية  والنقطة 
األســواق  وأيضا  املحلي،  السوق  داخــل  السيولة 
الرئيسى  الــاعــب  غــيــاب  واســتــمــرار  العربية، 
بالسوق املصرى وهو املستثمر األجنبي، كما أن 
املحلية  الطروحات  لديه بعض  السوق اخلليجى 

والتى استطاعت جذب سيولة أجنبيه قوية لها،
أفضل وقت  ليس فى  اآلن  التوقيت  أن  ورأت 
وترقب  انتظار  أيضا  هناك  ولكن  هــام،  لطرح 
النقدية  السياسة  قبل  مــن  جــديــدة  ــرارات  ــق ل
واملالية من املتوقع أن تعطى زخم جديد وظهور 
قوى للسيولة بشكل مباشر ، لذا التوقيت مازال 

رهن األحداث اجلارية.
هو  وتسعيره  نفسه  الطرح  أن  إلــى  وأشـــارت 
بالسوق  املستثمر  اهتمام  مــدى  سيحدد  الــذى 
املصرى لتغطية الطرح واالستعداد للمتاجرة به 
وانتظار هامش ربح مرضى حني ظهور الشركة 
تفعيل  طريق  عن  التداول  شاشات  على  مقيدة 

صندوق حماية السعر ملدى معينة بعد التداول.

طرحهما نهاية العام فرصة لدخول أكواد جديدة..

اشراف : احمد عبد املنعمسوق مال

زيادة رأسمال »أبوظبى اإلسالمى« 
لـ5 مليارات جنيه

انطالق أول برنامج لتدريب 
»سفراء البورصة« 

»الرقابة المالية« تحسم قرار تقييم أصول »تارجت«

دمج 5 شركات تابعة لـ»المصريين لإلسكان«

»االستثمارات الكويتية« تدخل المربع الذهبى العربى بالسوق المصرية

وافقت اجلمعية العامة العادية ملصرف أبو 
ظبى اإلسامى - مصر، على زيادة رأسمال 
البنك املصدر واملدفوع من 4 مليارات جنيه 
مليار   1 قدرها  بزيادة  مليارات جنيه   5 إلى 

جنيه.
ــادة مــوزعــة  ــزيـ وأوضــــح املـــصـــرف، أن الـ
 10 اسمية  بقمية  سهم  مليون   100 على 

 5 قــدرهــا  إصـــدار  ومصاريف  للسهم  جنيه 
لقدامى  النقدى  االكتتاب  من خال  قروش، 
املساهمني، مع تداول حق االكتتاب منفصاً 

عن السهم األصلي.
وتضمن القرار أن يتم السير فى إجراءات 
رأس  زيادة  تسجيل  من  االنتهاء  بعد  الزيادة 
املال من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.

:كتب- أحمد عبداملنعم
ــس الــبــورصــة  ــي ــى الــدكــانــى رئ ــ قـــال رام
إدارة  تبذلها  الــتــى  اجلــهــود  إن  املــصــريــة، 
الوعى  نشر  سياق  فــى  املصرية  الــبــورصــة 
هى  والشباب  الطاب  بني  املالية  والثقافة 
وتنمية  لتطوير  األســاســيــة  الــركــائــز  إحــدى 
مستدامة لسوق األوراق املالية املصري، جاء 
ألقاها  التى  االفتتاحية  كلمته  خــال  ذلــك 
التدريبية  البرامج  ــى  أول انطاق  مبناسبة 

ملبادرة سفراء البورصة املصرية.
ــادرة ســـفـــراء الــبــورصــة  ــبـ ومـــن خـــال مـ
مطلع  البورصة  إدارة  دشنتها  التى  املصرية 
النصف الثانى من العام اجلارى بالتعاون مع 
مؤسسة البورصة املصرية للتنمية املستدامة، 
برامج  الطاب حلضور  من  عدد  اختيار  مت 
تدريب متخصصة، ومكثفة فى علوم وأدوات 
وآليات التحليل األساسى والفني، إلى جانب 
الشرح اخلاص ملنظومة سوق األوراق املالية 
تطبيق  خال  من  العملى  والتطبيق  املصرى 
املحاكاة ستوك رايدرز آلليات العمل املطبقة 

داخله.

مــبــادرة  تنظيم  أن  ــي«،  ــان ــدك »ال ــاف  وأضـ
 EGX Ambassadors البورصة  سفراء 
املرحلة  لطاب  التدريبية  برامجها  ــى  ألول
الثانوية، تدخل أنشطة التوعية بدور وأهمية 
تتسم  جديدة،  مرحلة  املالية  األوراق  ســوق 
والتعاون بني مختلف األطراف  بالديناميكية 
متكنها من الوصول لكل فئات املجتمع السيما 
طلبة املرحلة الثانوية وتعزيز قدراتهم املالية 
قيمة  ذات  مــهــارات  امــتــاك  مــن  ومتكينهم 

مضافة عند انخراطهم فى سوق العمل.
مبادرة  إن  املصرية،  البورصة  رئيس  وقال 
جذب  استطاعت  املصرية  للبورصة  سفراء 
اهتمام جامعات أخرى حيث يتم حاليا تأهيل 
عدد من طاب كليات أخرى، مؤكدا أن زيادة 
سيكون  الطاب  من  البورصة  سفراء  عــدد 
له آثار ايجابية فى حتقيق مستهدفات نشر 
الوعى املالى وسد فجوة املعرفة املالية بهدف 
تأمني استدامة النمو لسلسلة القيمة املكونة 
يتعلق  فيما  السيما  املالية،  األوراق  لصناعة 
بأعداد املستفيدين من املنتجات التى توفرها 

أسواق املال.

بياًنا  املالية،  للرقابة  العامة  الهيئة  أصدرت 
لشركة  اململوكة  العقارية  األصول  تقييم  بشأن 
تارجت لاستثمار العقارى والسياحي، واملزمع 
املجموعة  االستحواذ عليها من جانب شركتى 

املصرية العقارية، ورواد السياحة - رواد.
ــت الــرقــابــة املــالــيــة، إنـــه تــقــرر إلـــزام  وقــال
املستشارين  أحــد  بتكليف  بالتقييم  املخاطب 
الهيئة  بسجات  املقيدين  املستقلني  املاليني 
لشركة  املــمــلــوكــة  الــعــقــاريــة  ــول  األصــ لتقييم 
املزمع  والسياحى  العقارى  لاستثمار  تارجت 

االستحواذ عليها من جانب الشركتني.
التوصل  يتم  ما  ضوء  فى  إنه  إلى  ونوهت  
إليه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال ما 

يتكشف للهيئة من مخالفات.
مطالعة  ضــوء  فــى  ــه  أن الهيئة،  وأوضــحــت 
بواسطة شركة  املعدة  العادلة  القيمة  دراسات 
كاسل لاستشارات املالية وكذلك شركة سوليد 
كابيتال لاستشارات املالية، تبني أن التقييمات 
العقارية املعدة كانت على ذات األصول وعددها 
15 أصــل، مــع وجــود اخــتــاف كبير فــى قيم 

التقييم العقارى بني الدراستني.

شركة  مــن  الــــوارد  التقييم  أن  وأضــافــت 
املصرية  املجموعة  من  املكلفة  كابيتال  سوليد 
شركة  من  الــوارد  التقييم  من  أقــل  العقارية، 
شركة  من  املكلفة  املالية  لاستشارات  كاسل 

رواد السياحة بنسبة %68.76.
العقارية،  املصرية  املجموعة  شركة  وكانت 
قررت عزل شركة سوليد كابيتال لاستشارات 
التقييم  أعــمــال  مهام  استكمال  عــن  املــالــيــة، 

تارجيت  لشركة  اململوكة  ــواحــدات  ال لبعض 
واالستصاح  والتنمية  العقارى  لاستتثمار 

الزراعى واملتواجد فى 5 مواقع.
لاستشارات  فينبى  شركة  تعيني  وقـــررت 
املالية لتقييم بعض الوحدات اململوكة لتارجيت 

لاستثمارات العقاري.
وأكــدت أنــه لن يتم االعــتــداد بــأى دراســات 
سوليد  شركة  قبل  مــن  تعد  ســوف  أو  أعــدت 
كابيتال، موضحة أن سبب عزلها هو تأخرهم 

فى إنهاء أعمال التقييم.
العقارية،  املصرية  املجموعة  أن  إلى  يشار 
سجلت صافى ربح بلغ 8.84 مليون جنيه منذ 
مقابل  املاضي،  يونيو  نهاية  حتى  يناير  بداية 
12.46 مليون جنيه أرباحاً خال النصف األول 

من 2021.
وارتفعت إيرادات الشركة خال الستة أشهر 
األولى من العام اجلارى لتسجل 22.37 مليون 
جنيه بنهاية يونيو، مقابل 14.79 مليون جنيه 

خال نفس الفترة من العام املاضي.

لشركة  العادية  غير  العامة  اجلمعية  وافقت 
والتعمير على دمج  والتنمية  املصريني لإلسكان 
القيمة  أساس  على  وذلك  لها،  تابعة  5 شركات 

الدفترية وفقاً لقوائم ديسمبر 2021.
اندماج  قــررت  العمومية  إن  الشركة،  وقالت 
وإميرالد  العقاري،  لاستثمار  إميرالد  من  كل 
للتطوير  وإيـــدج  املــشــروعــات،  وإدارة  للتطوير 
والتنمية،  لاستثمار  وأودن  املشروعات،  وإدارة 
العقاري، فى شركة  والتسويق  وأودن لاستثمار 

املصريني لإلسكان.

املشكلة  اللجنة  تقرير  العمومية  واعتمدت 
احلرة  واملناطق  لاستثمار  العامة  الهيئة  من 
إلى  تقريرها  فى  انتهت  التى  االنــدمــاج،  بشأن 
الشركة  من  لكل  امللكية  حقوق  صافى  حتديد 
الدامجة والشركات املندمجة على أساس القيمة 

الدفترية.
املال  رأس  على حتديد  العمومية  وافقت  كما 
املصدر للمصريني لاسكان بعد اإلندماج مببلغ 
للشركة  املصدر  املال  ورأس  جنيه،  مليون   300
ــارة عــن نـــاجت إجــمــالــى صــافــى حقوق  ــب هــو ع

 190.24 والبالغ  لإلسكان  للمصريني  امللكية 
إميرالد  مساهمى  حقوق  وصافى  جنيه،  مليون 
لاستثمار العقارى والبالغ 172.82 مليون جنيه.
وكذلك صافى حقوق مساهمى إيدج للتطوير 
مساهمى  حقوق  وصــافــى  جنيه،   136 والبالغ 
جنيه،  ألــف   68.03 والبالغ  للتطوير  إميرالد 
وصافى حقوق مساهمى أودن لاستثمار والبالغ 
108.39 مليون جنيه، وصافى حقوق مساهمى 
ألف  البالغ 926.51  والتوسيق  أودن لاستثمار 

جنيه.

مع  املتبادلة  االستثمارات  استبعاد  بعد  وذلك 
الدامجة  للشركة  امللكية  حقوق  إجمالى  تقريب 
والشركات املندمجة على أساس القيمة الدفترية 
جتنيب  وبعد  جنيه،  مليون   472.46 مبلغ  إلــى 
مبلغ 172.46 مليون جنيه بحساب االحتباطيات 

بالشركة الدامجة بعد االندماج.
وقررت العمومية تعديل القيمة االسمية لسهم 
الشركة بعد االندماج ليصبح 10 قروش للسهم.

وتقرر كذلك تعديل املادتني 6- 7 من النظام 
األساسى للشركة الدامجة.

:كتب- أحمد عبداملنعم
قال رامى الدكاني، رئيس البورصة املصرية، 
لتكون رقًما  البورصة املصرية تسعى  إدارة  إن 
مهًما؛ لدعم أواصر التعاون بني مصر والكويت 
مــن خـــال الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر مــنــاخ جــاذب 
دولة  من  خاصة  املصريني  غير  للمستثمرين 
املستثمرين  تــداوالت  أن  إلى  مشيرا  الكويت، 
عربًيا  الــرابــعــة  املــرتــبــة  فــى  حلت  الكويتيني 
بقيمة   2021 عام  خال  عاملًيا  عشر  والثانية 
العام احلالى 2022  3.7 مليار جنيه، أما فى 
املرتبة  فى  جــاءت  سبتمبر  شهر  نهاية  وحتى 
الرابعة عربًيا والثالثة عشر عاملًيا بقيمة 2.1 

مليار جنيه.
ــاء رئــيــس الــبــورصــة  ــق ــاء ذلـــك خـــال إل جـ
املصرية، كلمة فى فعاليات امللتقى االقتصادى 
القاهرة  استضافته  والــذى  الكويتي،  املصرى 
ــرة مـــن 1-4 مـــن شــهــر أكــتــوبــر  ــت ــف خـــال ال
اجلاري، وذلك بحضور وزيرى املالية والتجارة 
احتاد  وأعضاء  وممثلى  املصريني  والصناعة 
الغرف التجارية ومن اجلانب الكويتى وفد من 
الصقر  جاسن  محمد  برئاسة  األعمال  رجال 

رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت، وذلك 
ملناقشة فرص االستثمار املتوافرة فى مصر.

ــة، أن  ــورصــة املــصــري ــب ــيــس ال وأضــــاف رئ
استراتيجية عمل البورصة كانت والزالت تهدف 

إلى تنويع اخليارات االستثمارية لتناسب كافة 
أنواع املستثمرين، مشيرا إلى أن الفترة املقبلة 
الترويج  وحــمــات  جــهــود  استئناف  ستشهد 
الطروحات  خلطة  النجاح  سبل  كافة  وتوفير 

احلكومية املقررة خال الفترة القادمة.
وأشار رئيس البورصة، إلى أن توقيت الزيارة 
الدولة املصرية الستكمال  يأتى فى ظل سعى 
أغلب  شملت  التى  اجلــذريــة  اإلصـــاح  خطة 
القطاعات املكونة لاقتصاد املصرى مبا فيها 
القطاع املالى غير املصرفى والذى شهد خال 
مستوى  على  شاملة  تغييرات  األخيرة  الفترة 
القيادات سواء فى الهيئة العامة للرقابة املالية 
درجات  أقصى  لتحقيق  املصرية  البورصة  أو 
التعاون املشترك لتحقيق أهداف هذا القطاع 
فى  به  املنوط  الــدور  لعب  من  ولتمكينه  املهم 
يتعلق  منظومة االقتصاد املصرى خاصة فيما 
بتوفير مناخ جاذب للمستثمرين املصريني وغير 

املصريني.
املستثمرين  من  احلضور  »الدكاني«،  ودعــا 
االستثمارية  الفرص  من  لاستفادة  الكويتيني 
ــى أغـــلـــب الــقــطــاعــات  ــرة حـــالـــًيـــا فـ ــوافـ ــتـ املـ
االقتصادية، السيما بعد اإلصاحات اجلذرية 
العام  منذ  املــصــرى  االقــتــصــاد  شهدها  الــتــى 
قاعدة  توسيع  برنامج  تفعيل  وقـــرب   2016

امللكية للشركات احلكومية.

بـ2.1 مليار جنيه العام الجاري..

صافى و»وطنية« فى مهمة »سيولة شرائية« بالبورصة

١٣  ربيع األول ١٤٤٤  –  ٩ أكتوبر ٢٠٢٢
العدد »٢6١ «
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األحد
إشراف : نيفني ياسني بنوك

 CIB–ــى ــدولـ ــتــجــارى الـ أعــلــن الــبــنــك ال
مصر- انضمام املسؤول التنفيذى الرئيسى 
املجلس  إلى  أباظة  املنتدب حسني  والعضو 
بقارة  املالى  غالسكو  لتحالف  االستشارى 
إفريقيا واملعنى بالوصول بصافى االنبعاثات 

الكربونية للصفر.
هذا  تشكيل  مت   ، البنك  بيان  وبحسب 
الفاعلة  املجلس لضمان استمرارية اجلهود 
متويل  مجال  فى  خاصة  املستدام  للتمويل 
مشروعات املناخ فى املنطقة لتمكني االنتقال 

إلى اقتصاد ذو صافى انبعاثات صفري.
اخلطوة  هــذه  أن  ــاظــة،  أب حسني  ــال  وقـ
باعتباره  الــريــادى   CIB لــدور  مكملةً  تأتى 
أحـــد املــؤســســني املــشــاركــني فـــى حتــالــف 
انبعاثات  صافى  نحو  املصرفية  املؤسسات 
وتــأكــيــًدا على حرص   ،  )NZBA(صـــفـــري
حلول  لتوفير  جــهــوده  تعزيز  على  البنك 
تساهم فى احلد من أخطار تغير املناخ على 
القارة ومتكني املجتمعات اإلقليمية  مستوى 

من حتقيق النمو املستدام.
 COP 27 وفــى إطــار مؤمتر األطـــراف
فى  الشيخ  والذى سيعقد فى شرم  القادم، 
 CIB يعمل  الــعــام،  هــذا  مــن  نوفمبر  شهر 
املناخ  حتــديــات  على  الــضــوء  تسليط  على 
تزويد  فى  جهوده  إلى  باإلضافة  اإلقليمية، 

عمالئه من أصحاب الشركات بالدعم املالى 
والفنى املخصص خلفض مستوى االنبعاثات 
الكربونية وذلك من خالل برنامج استدامة 
الــقــطــاعــات الـــذى يــقــدمــه الــبــنــك جلميع 

عمالئه فى مختلف القطاعات.
القادر، رئيس  الدكتورة داليا عبد  وقالت 
التمويل  إن   ،CIBبـ املستدام  التمويل  قطاع 
املستدام أداة قوية ميكن من خاللها مواجهة 
 CIB التحديات املتعلقة باملناخ، لذلك يدرك
املالية  املؤسسات  تلعبه  الذى  الــدور  أهمية 
املناخ  مع  التكيف  التأثير على حتديات  فى 
املنطقة، وال سيما  آثاره فى  والتخفيف من 
إفريقيا  فى  الهائلة  املـــوارد  وفــرة  ظل  فى 

واهتمام الشباب بالقضايا البيئية.
ومت تــأســيــس حتــالــف غــالســكــو املــالــى 
خالل  الكربون  انبعاثات  صافى  أجــل  من 
مؤمتر COP 26، من أجل مواءمة أهداف 
املؤسسات املالية العاملية مع أهداف املناخ، 
ــادة متــويــل مــشــروعــات املــنــاخ  ــ وضــمــان زي

خلفض درجات احلرارة املرتفعة.
الطويلة  خبرته  على   CIB البنك ويعتمد 
فى مجال االستدامة وعضويته فى التحالف 
لتعزيز أهداف املناخ فى املنطقة مع تعظيم 

القيمة للمساهمني على املستوى اإلقليمي.

الرئيس التنفيذى للتجارى الدولى 
ينضم لتحالف »غالسكو«

»العربى« يطلق النسخة الثانية من مبادرته لريادة األعمال

كتبت- منال عمر:
أغلب  تفضيل  االدخــــار  شــهــادات  تــتــصــدر 
فى  خبرة  لهم  ليس  الــذيــن  الــعــاديــني  العمالء 
أمن  عائد  على  للحصول  االستثمار  مجاالت 

ومجزى على مدخراتهم.
وتتميز شهادات االدخار ذات آجال 3 سنوات 
للعائد الثابت بارتفاع سعر الفائدة املقدمة عليها 
دورية  وانتظام  األخــرى  األوعية  بباقى  مقارنة 
بتراجع  مخاطرة  وجــود  وعــدم  العائد  صــرف 

العائد خالل فترة أجال الشهادة.
بأسعار  شهادات  طرح  فى  البنوك  وتتسابق 
ومرنة  متعددة  صــرف  ــة  ودوريـ مرتفعة  فــائــدة 
وشروط سهله للشراء بهدف جذب عمالء جدد 

أو املحافظة على مدخرات العمالء القائمني.
ونــقــدم فــى الــســطــور الــتــالــيــة أفــضــل أنـــواع 
والثابت  املرتفع  العائد  ذات  الثالثية  الشهادات 

فى 16 بنك.
بنك ناصر االجتماعى

شهادة ثالثية: سعر العائد 15% يصرف العائد 
ربع  بشكل  العائد  يصرف   %14.25 أو  سنويا، 
سنوي، أو 14% يصرف شهريا، ويبدأ شرائها من 

أول ألف جنيه كحد أدنى.
شهادة ثالثية )رد اجلميل( لكبار السن فقط: 
العائد سنويا، أو  بسعر عائد 15.25% يصرف 
أو  سنوي،  ربــع  بشكل  العائد  يصرف   %14.5
14.25% يصرف شهريا ويبدأ شرائها من أول 

ألف جنيه كحد أدنى.
البنك األهلى املصرى

للعائد  ســنــوات   3 أجــل  البالتينية  الشهادة 
ويصرف  سنويا،   %14 الفائدة  سعر  الثابت: 
العائد شهريا ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه 

كحد أدنى.
بنك مصر

الثابت:  للعائد  سنوات   3 أجل  القمة  شهادة 
العائد  ويــصــرف  ســنــويــا،   %14 الــفــائــدة  سعر 
ألف جنيه كحد  أول  ويبدأ شرائها من  شهريا، 

أدنى.
CIB البنك التجارى الدولى

سنويا   %13.5 فائدة  يقدم  ثالثية:  شهادة 

ويصرف العائد شهريا بعائد ثابت بشرط ال يقل 
احلد األدنى لشراء الشهادة عن 100 ألف جنيه، 
وشهادة 4 سنوات: يقدم سعر فائدة 14% سنويا 
بشرط ال يقل احلد األدنى لشراء الشهادة عن 

100 ألف جنيه.
البنك العربى األفريقى الدولى

الشهاد الثالثية أميرالد: تتراوح سعر الفائدة 
شهري،  العائد  ويصرف  سنويا   %13.75 بني 
يصرف  و%14.125  سنوي،  ربع  يصرف  و%14 
ويبدأ  و14.25% يصرف سنويا،  نصف سنوي، 

شرائها من أول 5 آالف جنيه كحد أدنى.
بنك البركة مصر

سنوات:   3 أجــل  متغير  بعائد  ادخــار  شهادة 
وانه ال يقل  نتائج االعمال  عائد متغير بحسب 
شهرية،  صرف  بدورية  سنويا   %14 عن  العائد 

ويتم شرائها من أول ألف جنيه.
بنك التعمير واإلسكان

بني  تــتــراوح  بفائدة  ســنــوات:   3 أجــل  شهادة 
الشهرية،  العائد  صرف  لدورية  سنويا   %13.5
السنوية،  ربع  العائد  لدورية  سنويا  و%13.75 

أدنى.  كحد  جنيه  ألف  أول  من  شرائها  ويبدأ 
الشهادة  التعمير هذه  بنك  يبيع  رويال:  وشهادة 
بشرط  سنويا  يصرف   %14.25 فائدة  بسعر 

اليقل احلد األدنى للشراء عن مليون جنيه.
البنك األهلى الكويتى

شهادة أجل 3 سنوات: بفائدة 13.5% سنويا 
شرائها  ويبدأ  العائد،  لصرف  شهرية  بدورية 
ثالثية  وشهادة  أدنــى،  كحد  جنيه  ألف  أول  من 
يبدأ شرائها من مليون جنيه: سعر الفائدة %14 

ويصرف شهريا.

التجارى وفا بنك إيجيبت
سعر  تراوح  الثابت:  للعائد  الثالثية  الشهادة 
الشهري،  للعائد   %13.5 الزيادة  بعد  الفائدة 
و%13.8  سنوى  ــع  رب للعائد  سنويا  و%13.7 
الثالثة  نهاية  فى  و%14  السنوي،  للعائد  سنويا 
جنيه  ألف   20 أولل  من  ويبدأ شرائها  سنوات، 

كحد أدنى.
بنك أبوظبى التجارى مصر

الفائدة  سعر  تتراوح  الثالثية:  أموالى  شهادة 
بني 13.5% لدورية صرف عائد شهري، و%13.6 

دورية صرف عائد ربع سنوي، و13.75% دورية 
صرف عائد نصف سنوي، ويبدأ شرائها من أول 
5 أالف جنيه، وشهادة ثالثية اسم )إكسالنس(: 
سعر الفائدة 14% سنويا ويصرف العائد شهرى 
بشرط ال يقل احلد األدنى للشراء عن 250 ألف 

جنيه.
بنك QNB األهلى

بني  تــتــراوح  بفائدة  ســنــوات:   3 أجــل  شهادة 
الشهرية،  العائد  صرف  لدورية  سنويا   %13.5
ربع  العائد  صــرف  لــدوريــة  سنويا  و%13.75 
السنوية، ويبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد 

أدنى.
HSBC بنك

سنويا   %13 بفائدة  ســنــوات:   3 أجــل  شهادة 
بدورية شهرية لصرف العائد، ويبدأ شرائها من 

أول 5 آالف جنيه كحد أدنى.
بنك املشرق

سنويا   %13.5 الفائدة  سعر  ثالثية:  شهادة 
ويصرف العائد شهريا.

بنك القاهرة
شهادة برميو إكسترا: تتراوح سعر الفائدة بني 
سنويا  و%13.5  شهري،  عائد  سنويا   %13.25
عائد ربع سنوي، ويبدأ شرائها من أول 5 آالف 

جنيه كحد أدنى.
البنك املصرى اخلليجى

يقدم شهادة )البرمييم( ثالثية للعائد الثابت: 
العائد  ويصرف  سنويا   %13.5 الفائدة  سعر 
جنيه  ألــف   50 أول  من  شرائها  ويبدأ  شهريا، 

كحد أدنى.
بنك اإلمارات دبى الوطنى

شهادة ثالثية للعائد الثابت: سعر الفائدة %13 
سنويا ويصرف العائد شهريا ولم يرفع الفائدة 

عليها على غرار باقى البنوك املنافسة.

أفضل الشهادات الثالثية فى 16 بنك
الستثمار آمن ألموال العمالء العاديين..

مقترح لزيادة التحويالت..

شهادة مميزة للمصريين العاملين بالخارج
كتبت- منال عمر:

بضرورة  املصرفيني  خبراء  من  عدد  طالب 
حث البنك املركزى البنوك بطرح أوعية ادخار 
وشهادات بأسعار فائدة مميزة باجلنية والدوالر 
لدورهم  ــك  وذل بــاخلــارج  العاملني  للمصريني 
وحثهم على االستمرار فى زيادة احلواالت من 

النقد األجنبي.
وكان البنك املركزي، قال فى بيان له الشهر 
املاضى إن حتويالت املصريني العاملني باخلارج 
نحو  2021-2022 سجلت  املالية  السنة  خالل 
31.9 مليار دوالر مقابل نحو 31.4 مليار دوالر 
خالل السنة املالية 2020-2021 لتحطم بذلك 
لتتصدر  تاريخها  فى  مــرة  ألول  قياسيا  رقما 
الرسمية  املــوارد  تدفقات  حجم  قائمة  بذلك 

للنقد األجنبى على مستوى باقى القطاعات.
إن  املــصــرفــى،  اخلبير  ــدرة،  بـ محمد  وقـــال 
أهم  مــن  يــعــدوا  بــاخلــارج  العاملني  املصريني 
املصادر الرسمية للنقد األجنبى وهو ما يتطلب 
حث البنك املركزى البنوك على طرح شهادات 
تقديرا  مميزة  فائدة  بأسعار  ادخــار  وأوعــيــة 

لدورهم.
بأسعار  شــهــادات  البنوك  طــرح  أن  وأوضــح 
فائدة مميزة سواء بالدوالر أو اليورو سيساهم 
العاملني  املصريني  حتويالت  تعزيز  زيــادة  فى 

باخلارج.
وأثرت احلرب الروسية األوكرانية على موارد 
عودة  إلــى  أدى  مما  مصر  فى  األجنبى  النقد 

فى  لالستيراد  املقدمة  الطلبات  انتظار  قوائم 
البنوك وتكدس البضائع فى املوانئ.

وأوضح بدرة أن حتويالت املصريني العاملني 
مستوى  على  األول  املركز  فى  جاءت  باخلارج 
السياحة  قطاع  من  األخــرى  التدفقات  باقى 
والـــصـــادرات وقــنــاة الــســويــس وهــو مــا يظهر 

دورهم الكبير فى دعم وطنهم وقت األزمات.
وقال مسؤول فى املعامالت الدولية فى أحد 
البنوك اخلاصة، إن طرح أوعية ادخار بأسعار 
مميزة للمصريني العاملني باخلارج يعد من أحد 

املقترحات التى تعمل عليها البنوك حاليا.
وأضاف أن البنوك ستراعى عند طرح هذه 

األوعية إتاحتها للمصريني سواء فى اخلارج أو 
الداخل لتحقيق مبدأ املساواة مع وجود مزايا 
مصرفية أخرى للمواطنني املغتربني يتم العمل 

عليها حاليا.
أوعية  بتخصيص  البنوك  بعض  وســارعــت 
العاملني  للمصريني  ممــيــزة  فــائــدة  ــة  ادخــاري

باخلارج ولكن على ما يبدو غير كافية.
وبادر بنك HSBC مصر قبل شهرين بطرح 
باخلارج  العاملني  للمصريني  ــار  ادخـ شــهــادة 
 %13.5 سنوية  فائدة  بسعر  املصرى  باجلنيه 
بشرط شرائها من حساب بالعملة األجنبية مبا 
يعادل املبلغ املطلوب باجلنيه املصرى بحسب ما 

نشره على املوقع اإللكتروني.

وأعلن مصرف أبوظبى اإلسالمى قبل شهر 
اإلســالمــي- مصر  ــو ظبى  أب إطــالق مصرف 
حتت  جــديــد  بنكية  خــدمــة   ADIB Egypt
املصريني  من  املصرف  لعمالء  “واصــل”،  اسم 
البلدين  فى  واملتواجدين  املقيمني  واإلماراتيني 
املصرفية  اخلدمات  من  متنوعة  باقة  لتقدمي 

بإجراءات بسيطة.
التنفيذى  الرئيس  فايد  عباس  محمد  وقال 
لبنك أبوظبى األول مصر فى تصريحات سابقة 
إن البنك يدرس طرح منتجات مصرفية جلذب 
حتويالت املصريني العاملني فى اإلمارات، بعد 
السوق  فــى  الصرافة  شــركــات  استحوذت  مــا 

اإلماراتى على احلصة األكبر فى التحويالت.
املصرفية  اخلبيرة  الدماطي،  سهر  واتفقت 
سعر  زيـــادة  ضـــرورة  فــى  السابقة  اآلراء  مــع 
والــودائــع  ــة  ــدوالري ال الــشــهــادات  على  الفائدة 
بالعملة األجنبية لتعزيز تدفقات النقد األجنبى 
لالستثمار فى البنوك املصرية بعد زيادة سعر 

الفائدة عامليا.
وسجل سعر الفائدة على الدوالر رقما قياسيا 
االحتياطى  مواصلة  بعد   %3.25 إلــى  يصل 
على  العائد  سعر  لرفع  األمريكى  الفيدرالى 
ــه مع  الــــدوالر فــى أخـــر خــمــس اجــتــمــاعــات ل
االجتماعني  خالل  الرفع  من  ملزيد  احتماالت 
بهدف  وديــســمــبــر  نوفمبر  فــى  ــه  ل الــقــادمــني 
سجل  الـــذى  التضخم  مــعــدل  ــادة  زيـ مكافحة 

ارتفاع غير مسبوق ألول مرة منذ 40 عاما.

ــه أطــلــق مــؤخــراً  ــال البنك الــعــربــي، إن ق
 Fintech« برنامج  مــن  الثانية  النسخة 
األعــمــال  بـــرواد  ــاص  اخلـ  »Bootcamp
املتخصصني فى صناعة التكنولوجيا املالية 
فى مصر، وذلك عقب النجاح الذى حّققه 
البرنامج فى نسخته األولى التى مت إطالقها 

العام املاضي.
وأضاف البنك أن إطالق النسخة الثانية 
من برنامج »Fintech Bootcamp« الذى 
التابع  األعمال  مسرع  قبل  من  تنظيمه  مت 
للبنك فى مصر »AB Accelerator« يأتى 
فى إطار نهج البنك الهادف إلى تعزيز ودفع 

االبتكار فى صناعة التكنولوجيا املالية.
وأشار إلى أن ذلك يأتى من خالل حتويل 

األفــكــار اإلبــداعــيــة الــواعــدة إلــى منتجات 
مبا  مــرنــة  مصرفية  تكنولوجية  ــول  وحــل
العمالء  وتوقعات  احتياجات  مع  ينسجم 

املتغيرة من مختلف الفئات والقطاعات.
التى  األفكار  أصحاب  أن  البنك  وأوضح 
عمل  بورشة  التحقوا  االختيار  عليها  وقع 
ما بني  الفترة  استمرت فى  تأهيلية مكثفة 
استطاع  حيث  املــاضــي،  سبتمبر   22–18
أفكارهم  تطوير  األعمال  رواد  خاللها  من 
أفكارهم  تقييم  وصقل مهاراتهم من خالل 
للسوق  مالءمتها  مــن  والتحقق  املقترحة 

وإمكانية تنفيذها.
الستراتيجيات  وفقاً  جاء  ذلك  أن  وذكــر 
ومنهجيات مدروسة على أيدى رواد صناعة 

مبا  البنك،  من  ومختصني   Fintech الـــ 
يكفل للرياديني اكتساب اخلبرات واإلرشاد 
من مناذج ناجحة من مستشارين مصرفيني 
هذا  فى  مؤثرين  ومتحدثني  أعمال  ورواد 

املجال.
واختتمت املبادرة فعالياتها باختيار أفضل 
ثــالث أفــكــار حيث قــام الــريــاديــون بعرض 
حتكيم  جلنة  أمــام  ومناقشتها  مشاريعهم 
البنك  العليا فى  اإلدارة  ضّمت ممثلني من 
مستثمرين  إلــى  بــاإلضــافــة  مصر  العربى 
جوائز  على  الــفــائــزون  وحصل  مستقلني، 
العمل  البنك كدعم لهم ملواصلة  نقدية من 
ومشاريعهم،  أفكارهم  وتطوير  على حتقيق 

وفقا للبيان.

 Haktiv« شركة  األول  باملركز  ــازت  وف
وفازت  جنيه،  ألف   100 قيمتها  بجائزة   «
بجائزة   »Credify« شركة  الثانى  باملركز 
قيمتها 75 ألف جنيه، فيما حصلت شركة 
بجائزة  الثالث  املــركــز  على   »Receety«

قيمتها 50 ألف جنيه، وفقا للبيان.
فى  نشاطه  بدأ  العربى  البنك  أّن  ُيذكر 
 44 حالياً  ولــديــه   1944 الــعــام  فــى  مصر 
فرعاً منتشرة فى مواقع رئيسية عبر مدن 
شبكة  وميتلك  اجلــمــهــوريــة،  ومــحــافــظــات 
عبر  ــرع  ف  600 مــن  أكــثــر  تضم  مصرفية 

خمس قارات.
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كتبت- منال عمر: 
بسوء  معتادة  غير  ممارسات  البنوك  اكتشفت 
املباشر  اخلصم  بطاقات  العمالء  بعض  استخدام 
االئــتــمــان  أو  ــت«  ــ »دب العميل  بــحــســاب  املــرتــبــطــة 
كارد« من خارج مصر على  »الكريدت  للمشتريات 
بــوجــود تالعب  يوحى  قــد  والــشــراء ممــا  السحب 

بالعملة مما دفعهم فى دراسة تقنني أوضاعها. 
بطاقاتهم  اســتــخــدام  لعمالئها  البنوك  وتتيح 
املختلفة  الثالثة  بأنواعها  مصر  خــارج  املصرفية 
)الدبت والكريدت كارد واملدفوعة مقدما( املقومة 
النقدى بعملة  أو السحب  باجلنيه املصرى للشراء 
نفس الدولة املتواجد فيها العميل من خالل نظام 
بنفس  كــارت  عملة  أى  تبديل  يتيح  عاملى  سويفت 
خصم  مقابل  العميل  فيها  املتواجد  الدولة  عملة 

عمولة ورسوم إلتاحة اخلدمة. 
وقالت مصادر مصرفية أن البنوك رصدت خالل 
استخدام  فــى  مــبــررة  غير  زيـــادة  املاضية  الفترة 
البطاقات املصرفية اخلاصة بالعمالء خارج مصر 

مما دفعهم فى إعداد مقترح لتقنني األوضاع. 
بعد  حاليا  الــبــنــوك  تـــدرس  املــصــادر  وبحسب 
العمولة  نسبة  بــزيــادة  مقترح  ــداد  إعـ اكتشافها 
والرسوم على عمليات السحب النقدى خارج مصر 
ودبــت«،  »كريدت  املصرفية  البطاقات  باستخدام 
وكذلك تقليل احلدود املسموح بها بالسحب النقدى 

خارج مصر، ثم العرض على البنك املركزى ألخذ 
املوافقة عليه. 

ــخــدام بــطــاقــات اخلــصــم املــبــاشــر  ــوء اســت وســ
والكريدت كارد حاليا تكررت قبل قرار حترير سعر 
الصرف من 6 سنوات ماضية التى شهدت خاللها 

وجود مضاربات على الدوالر. 
وكان البنك املركزى رصد قبل 6 سنوات بحسب 
ما ذكره طارق عامر محافظ البنك املركزى املصرى 
فى  بالعربية   CNNلـ تصريحات  فى  قال  السابق 
فى  العاملة  البنوك  طالب  البنك  إن   ،2016 يونيو 
مصر مبراقبة وتنظيم استخدام كروت الدفع خارج 
البالد ألنه حدث سوء استخدام من املضاربني فى 
 Debit املباشر باجلنيه املصرى بطاقات اخلصم 
Cards وإلغاء الكروت فقط لهؤالء الذين أساءوا 

االستخدام فى املضاربة على العملة. 
بعد مالحظة سحب مئات  القرار جاء  إن  وقال 
املاليني من الدوالرات عند استخدام البطاقات فى 
واستخدام  تالعب  وجــود  إلى  يشير  اخلــارج، مما 
عن  مختلفة  أغــراض  فى  البعض  من  فيه  مبالغ 

السفر والسياحة، واستخدامها فى أمور جتارية. 
التى  التحايل  أنواع  التالية   السطور  فى  ونقدم 
أثناء استخدام  البنوك من بعض العمالء  رصدتها 
خارج  كــارد  والكريدت  املباشر  اخلصم  بطاقات 

مصر. 

1- رصـــد الــعــمــالء شـــراء كــمــيــات كــبــيــرة من 
املشتريات خارج مصر على غير املعتاد ألجهزة 

بغرض  تكون  قد  الثمن  مرتفعة  ومنتجات 
التجارة وليس لالستخدام الشخصي. 

بعض  شــراء  البنوك  بعض  2-سجلت 
على  مــن  ومنتجات  سلع  العمالء  مــن 
تقبل  أجنبية  مــواقــع  مــن  اإلنــتــرنــت 
من  الشراء  أو  فقط   بالدوالر  البيع 
خصم  عملية  إمتــام  وبعد  اخلـــارج 
قــيــمــة املـــشـــتـــريـــات مـــن حــســاب 
اليورو  أو  للدوالر  العميل باجلنيه 
الطلب  باسترجاع  العمالء  يقوم 
كاش  أموالهم  على  واحلصول 
من  نــوع  يعد  ما  وهــو  بالعملة 

أنواع التحايل. 
استخدام بعض  اكتشاف   -3

البطاقات  الــســفــر  ــاء  ــن أث الــعــمــالء 
البنكية اخلاصة وبأوالدهم املقيمني فى مصر وغير 
بهدف  اخلــارج  من  والسحب  للشراء  املسافرين  

إجراء عمليات كبيرة من السحب واملشتريات. 

السنة الثالثة عشرة07 اشراف : نيفني ياسنيبنوك

دراسة تقنين أوضاعها..

البنوك توقف التالعب ببطاقات »الدبت والكريدت« خارج مصر

كتبت- منال عمر: 
جنح البنك األهلى املصري، فى إدارة 16 
صفقة متويل مشترك فى أول 9 أشهر من 
ترتيبها  مت  عــدد صفقات  أكبر  وهــو  عــام، 
وذلك  أفريقيا،  قارة  مستوى  على  وإدارتها 

بقيمة إجمالية بلغت 75 مليار جنيه. 
وقال البنك أنه قام خالل هذه الصفقات 
ومــرتــب  للتمويل  كــوكــيــل  مختلفة  بــــأدوار 
وهو  املشتركة،  للقروض  ومــســوق  رئيسى 
األول  املــركــز  على  حصوله  عــن  أسفر  مــا 
كأفضل بنك فى السوق املصرفية املصرية 
فيما يتعلق بهذه األدوار فى القروض خالل 
الفترة املذكورة، بحسب التقييم الذى أعدته 
القروض  ألداء  العاملية  بلومبرج  مؤسسة 

املشتركة بالبنوك. 
وأوضح أن النتائج أظهرت أيضا حصول 
رئيسى  كمرتب  األول  املــركــز  على  البنك 
الثانى  واملركز  املشتركة  للقروض  ومسوق 
أفريقيا،  قارة  مستوى  على  للتمويل  كوكيل 
باإلضافة إلى حصوله على املركز السادس 
كمرتب  العاشر  واملــركــز  للتمويل،  كوكيل 
الــثــانــى عــشــر كمسوق  رئــيــســي، واملـــركـــز 
منطقة  مستوى  على  املشتركة  لــلــقــروض 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وذلك ضمن 
عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية 

الكبرى. 
إدارة  وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس 
البنك األهلى املصري، إن النجاح فى حتقيق 
البنك  حلرص  انعكاسا  يأتى  النتائج  هذه 
الالزمة  التمويلية  االحتياجات  توفير  على 

لــلــمــشــروعــات الــكــبــرى، مــن خـــالل قيامه 
القروض  صفقات  وتسويق  وإدارة  بترتيب 
املشتركة ذات اجلدارة االئتمانية واجلدوى 
لــزيــادة  تـــؤدى  الــتــى  املرتفعة  االقــتــصــاديــة 

القيمة املضافة باالقتصاد املصري. 
وأضاف أن ذلك يساهم فى دعم توجهات 

وخطط الدولة للنهوض مبختلف القطاعات 
االقتصادية احليوية مثل البترول، والسياحة، 
والصناعة،  والــطــاقــة،  التحتية،  والبنية 
الغذائية،  والصناعات  واألسمدة  والزراعة 

والتطوير العقاري، ومواد البناء. 
ويساهم دعم البنك لهذه القطاعات بشكل 

إيجابى فى دعم التنمية االقتصادية للبالد 
وزيادة  االستيراد  وتقليل  الصناعة  وتوطني 
املزيد  توفير  ثــم  ومــن  التصدير،  مــعــدالت 
وزيــادة  املصرى  للشباب  العمل  فــرص  من 

معدالت النمو االقتصادي، وفقا لعكاشة. 
على  يأتى  النجاح  ذلك  أن  عكاشة  وأكــد 

التى شهدتها  الكبيرة  التحديات  الرغم من 
مــصــر والــعــالــم خـــالل الــفــتــرات األخــيــرة 

وتبعاتها على االقتصاد املصرى والعاملي. 
رئيس  نــائــب  الــفــتــوح،  أبــو  يحيى  ــال  وقـ
إن  املــصــري،  األهــلــى  البنك  إدارة  مجلس 
املشتركة  الــقــروض  صفقات  يولى  البنك 

شبكة  إلى  ذلك  فى  مستنداً  فائقة،  عناية 
تربط  الــتــى  واملتنامية  الــقــويــة  الــعــالقــات 
التمويل  ومؤسسات  املحلية  بالبنوك  البنك 
الثقة  لديها  تتوافر  التى  والدولية  اإلقليمية 
فى قدرة البنك على إمتام وإدارة الصفقات 

الكبرى مبهنية وحرفية عالية. 
وأضاف أن ذلك يأتى استنادا أيضا إلى 
قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك 
تتماشى  والتى  الالزمة  التمويالت  بتوفير 
النشاط  وطبيعة  العمالء  احتياجات  مــع 

االقتصادى لكل مشروع. 
حافز  مبثابة  تعد  النتائج  تلك  أن  وأكــد 
للعاملني على بذل املزيد من اجلهد للحفاظ 
ــد لدعم  عــلــى تــلــك املــكــانــة وحتــقــيــق املــزي

املشروعات الكبرى. 
التنفيذى  الرئيس  ــاض،  ري شريف  وقــال 
والــقــروض  للشركات  املصرفى  لالئتمان 
املشتركة بالبنك األهلى املصري، إن التعاون 
املصرية  البنوك  كافة  مع  واملثمر  الفعال 
األخرى يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة 
العالقة بني كافة البنوك العاملة فى مصر 
وقدرة القطاع املصرفى على توفير السيولة 
النقدية ملختلف القطاعات االقتصادية وهو 
ما يعكس صالبة القطاع املصرفى املصري. 
يعتبر  النجاح  هــذا  أن  ريـــاض  ــاف  وأضـ
تتويجا للجهود املبذولة من جانب املختصني 
وفرق العمل بالبنك التى استطاعت بحرفية 
ناجحة فى عدة قطاعات  إبرام 16 صفقة 
متويلية  حلول  خــالل  من  وذلــك  اقتصادية 

مختلفة ومتكاملة.

»األهلى المصرى« األول فى إدارة القروض المشتركة
بقيمة 75 مليار جنيه لـ16 صفقة..
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التنفيذى  الرئيس  بدير،  محمد  قال 
يعمل  البنك  إن  األهــلــي،   QNB لبنك 
بشكل  تطوير  خطة  تنفيذ  على  حاليا 
ــروع أو  ــفـ كــامــل ســــواء عـــن طــريــق الـ
استحداث  أو  املنتجات  أو  املاكينات 
البنك  بيان من  إدارات جديدة، بحسب 

اليوم الثالثاء. 
بكافة  يهتم  البنك  أن  بدير  وأضــاف 
والرصد  املصرفية  املنظومة  عناصر 
والتطورات  املتغيرات  لكافة  املستمر 
التى تساهم فى متيز اخلدمة املصرفية 
وجذب عمالء جدد حتت مظلة القطاع 

املصريف. 
ركيزة  من  ينطلق  البنك  أن  وأوضــح 
أساسية تقوم على اتباع أفضل املمارسات 
حتقيق  بــهــدف  التمويلية  واألنــشــطــة 
املصريف،  القطاع  فى  املستدام  التمويل 
املشروعات  دعــم  فــى  بالسبق  ويتميز 
بشكل  ساهمت  التى  مبصر  اخلضراء 

كبير فى تخفيض االنبعاثات الكربونية، 
خالل  من  النظيفة  الطاقة  واستخدام 
احلفاظ  فــى  املستدامة  استراتيجيته 
من  واملستقبلية  احلالية  األجيال  على 

خطر األضرار البيئية. 
وأضاف محمد بدير أنه تتويجا لهذه 
متقدمة  ترتيبات  البنك  حصل  اجلهود 
فى قطاعات مختلفة ومتنوعة من مجلة 

بينها قادة  الدولية، ومن  يورومنى 
ــول الــرقــمــيــة،  ــى احلــل ــســوق ف ال
وهى ما تعد إحدى الركائز التى 

يعتمد عليها البنك فى دعم عملية 
الشمول املالى والتحول الرقمي. 

وابتكار  تطوير  على  البنك  أن  وأكــد 
عدد من اخلدمات الرقمية واإللكترونية 
العمالء  احــتــيــاجــات  كــافــة  تلبى  الــتــى 
لهم حتقيق  يضمن  مبا  رضاهم  وحتوز 
املستويات  كــافــة  عــلــى  خــدمــة  أفــضــل 

وملختلف الفئات.

QNB األهلى ينفذ خطة تطوير كاملة 
للفروع والماكينات والمنتجات

COP27 يتوج مبادرة صوت إفريقيا فى مؤتمر »CIB«
بالتعاون مع »المصرى للدراسات االقتصادية«..

  -)CIB( الدولى  التجارى  البنك  عقد 
مصر، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، 
االقتصادية  للدراسات  املصرى  واملركز 
 COP27 مؤمتراً بعنوان »نحو )ECES(

وما بعده«.  
وُيعد املؤمتر تتويجاً ملبادرة استمرت 6 
أشهر من قبل املؤسستني لضمان سماع 
 COP27 صـــوت أفــريــقــيــا فــى مــؤمتــر
لهذا العام الذى سيعقد فى مصر خالل 
شهر نوفمبر، وقد أجرى البنك التجارى 
الـــدولـــى واملـــركـــز املــصــرى لــلــدراســات 
من  ســلــســلــة   )ECES( االقـــتـــصـــاديـــة 
الندوات عبر اإلنترنت ومؤمترات املتابعة 
م تقدمي  تركز على مشاكل محددة  التى 
احللول. وقد نظموا حتى االن 6 ندوات 

عبر االنترنت ومؤمتراً واحداً.  
وقال محمد سلطان الرئيس التنفيذى 
ــى  ــدول ــجــارى ال ــت لــلــعــمــلــيــات بــالــبــنــك ال
التجارى  البنك  التزام  CIB: » فى ضوء 

نطاق  على  واالستدامة  بالبيئة  الدولى 
مؤسًسا  عضًوا  وبصفتنا  وعميق.  واسع 
صافى  خلفض  املصرفى  التحالف  فى 
Net-« الصفر  إلــى  الكربون  انبعاثات 
فقد   ،»Zero Banking Alliance
هادفة  مبادرات  لتطوير  موارد  خصصنا 
ــتــى تــؤثــر على  عــبــر جــمــيــع أعــمــالــنــا ال
عمالئنا وموظفينا والبيئة بشكل عام«.  

املركز  مع  شراكتنا  تشكل   « وأضــاف: 
 ECES االقتصادية  للدراسات  املصرى 
للبنك  البيئية  لألنشطة  إضافًيا  بُــعــًدا 
التجارى الدولي، ونحن متحمسون إلبراز 
اخلضراء  املشاريع  ودعم  إفريقيا  صوت 
بالغ  لها  يكون  أن  ميكن  التى  مصر  فى 

األثر على القارة بأكملها ».  
اللطيف  عبد  عبلة  الــدكــتــورة  وقــالــت 
باملركز  البحوث  ومدير  التنفيذى  املدير 
للتنمية  االســتــشــارى  املجلس  ورئــيــســة 
يولى  إفريقيا  متثيل  إن  االقــتــصــاديــة، 

أهمية خاصة ملؤمتر COP27، ومشاركة 
البنك التجارى الدولى فى معاجلة  رؤية 
البيئية األساسية لتطوير حلول  القضايا 
حيث  قوية،  الشراكة  هذه  جتعل  واقعية 
نتائج  عــن  املشتركة  أنشطتنا  أســفــرت 
ستؤدى  حلول  ذلــك  مــن  واألهـــم  مهمة، 
إلـــى مــســاهــمــات مــثــمــرة خـــالل مؤمتر 

  .«COP27
ــؤمتــر الـــذى اســتــمــر يــومــاً  وخـــالل امل

واحدا، تناولت اجللسات ما يلي:  
•        مشاركة حالة االستعدادات 
ــدورة الــســابــعــة  ــلـ الــرســمــيــة الــفــعــلــيــة لـ
والعشرين ملؤمتر األطراف cop27 من 
الثالث  املنظمات  جميع  مشاركة  خالل 

املشاركة فى رئاسة مصر للمؤمتر  
•        عرض نتائج األنشطة املشتركة 
بني املركز املصرى للدراسات االقتصادية 
ــراءات على  و CIB، مبــا فــى ذلــك اإلجــ
اخلضراء  املشاريع  لدعم  الــواقــع  أرض 

لريادة األعمال القابلة للتطوير فى مصر 
والتى ميكن تنفيذها فى القارة األفريقية  
العاملية  التطورات  مناقشة          •
املثال  سبيل  على  املــنــاخ،  قضايا  بشأن 
أوكرانيا  حلــرب  املحتمل  واألثـــر  اآلثـــار 
اجلارية على مؤمتر COP27. باإلضافة 
إلــى ذلــك، احلــد من الظلم الــذى يشعر 
املركز  تشمل  مبادرة  وهــى  اجلنوب،  به 
 )ECES( املصرى للدراسات االقتصادية

كمساهم رئيسى  
•        تنفيذ برنامج تثقيفى للتوعية 
من  بــدًءا  املصرية،  املــدارس  فى  البيئية 
تتراوح  الذين  لألطفال  جتريبية  حملة 
أعمارهم بني 8 و10 أعوام فى مدارس 

حكومية مصرية  
•        حتديد اخلــطــوات املخطط 
لها بعد COP27 انطالقا من االعتقاد 
القوى بأن متابعة إجراءات سياسة املناخ 

أهم بكثير من املؤمتر نفسه.
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املنشآت  واآلثــــار،  السياحة  وزارة  طالبت 
ــزام  ــت الــفــنــدقــيــة بــشــرم الــشــيــخ، بــضــرورة االل
واالنتهاء من رفع احلد األدنى لسرعة اإلنترنت 
فى موعد غايته ١٥ أكتوبر اجلاري، طبقا للقرار 
الــوزارى رقم ٤٣ لسنه ٢٠٢٢ ، وذلك فى إطار 
الستضافة  الدولة  بها  تقوم  التى  االستعدادات 
مدينة شرم الشيخ ملؤمتر املناخ cop 27، وقيام 
برفع  أولى  كمرحلة  جنوم  الثالث  دون  الفنادق 

سرعة اإلنترنت.
املركزية  االدارة  رئيس  عامر  محمد  ــال  وق
للمنشأت الفندقية واملحال واالنشطة السياحية، 

بوزارة السياحة، فى تصريحات خاصة، أنه فى 
إطار بروتوكول التعاون الثالثى املوقع بني كال من 
وزارتى السياحة واآلثار واالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات وغرفة املنشآت الفندقية، فإن الفنادق 
بها ستكون  االنترنت  فئة اخلمس جنوم سرعة 
١ميجا بت/ث لكل غرفة مبا ال يقل عن اجمالى 
١٠٠ ميجا بت|ث باستخدام تكنولوجيا األلياف 
الضوئية فى االتصال بالشكبة الرئيسية للشركة 

املصرية لالتصال.
وأضاف عامر، أنه فيما يخص فنادق االربع 
بها  اإلنترنت  لسرعة  األدنــى  احلد  يكون  جنوم 

١٠٠ ميجا بت/ث لكل منشأة سعة ١٠٠ غرفة 
اضافية  غرفة  لكل  ث  ميجا   ٠.٢٥ اضافة  مع 
فى  الضوئية  األلــيــاف  تكنولوجيا  باستخدام 
املصرية  للشركة  الرئيسية  بالشبكة  االتصال 
لالتصال وعن فنادق الثالث جنوم تكون سرعة 
لكل  ــى  ادن حــد   ث   بــت|  ٥٠دميجا  االنترنت 
اضافة  مع  غرفة  لكل   ١٠٠ سعة  فندق  منشأة 
 ٥٠ سرعة   العائمة  والفنادق  بت  ميجا   ٠.٢٥
االنترنت  توفير خدمة  فندق مع  لكل  بت  ميجا 

باستخدام تقنية اجليب.

بدء العد التنازلى لرفع كفاءة اإلنترنت بالفنادق

حملة دولية لإلقامة الطويلة بموسم الشتاء..

»long stay in egypt«.. إغراءات سياحية لألوروبيين

منصة »نسك« جسر جديد لرحالت العمرة
إن  السعودية  والــعــمــرة  احلــج  وزارة  قــالــت 
العديد  إطالقه  منذ  حقق   »اعتمرنا«  تطبيق 
أكثر  أنــه مت تسجيل  إلــى  األرقـــام، مشيرة  من 
أكثر  وإصــدار  ومعتمر،  حاج  مليون   ٢١.٥ من 
العمرة،  نسك  ألداء  تصريح  مليون   ٣٤.٤ من 
عالوة على إصدار 6.٤ ماليني تصريح للصالة 
فيما  النبوي،  باملسجد  الشريفة  الروضة  فى 
الرحمن  ضيوف  جنسيات  أعــداد  إجمالى  بلغ 
من جميع  ٢١٣ جنسية  التطبيق  فى  املسجلني 

دول العالم.
جاء ذلك بالتزامن مع حتويل جميع املنصات 
تتيح  والتى  »نسك«  منصة  الى  العمرة  حلجز 
مواعيد أداء العمرة اجلديدة لشهر ربيع األول 
مــن الــعــام اجلـــارى ١٤٤٤هــــ، ضمن إجـــراءات 
وفــى  ــســك«،  »ن تطبيق  عــبــر  ومــيــســرة،  سهلة 
إجــراءات وصول  لتسهيل  الــوزارة  إطــار جهود 
املعتمرين إلى اململكة، ورفع جودة اخلدمات مبا 
وطمأنينة،  بيسر  العمرة  مناسك  تأدية  يضمن 

وفق مستهدفات رؤية اململكة.
املعتمرين  والــعــمــرة  احلـــج  وزارة  ــت   ودعــ
دول  جميع  ومــن  اململكة  داخــل  مــن  القادمني 
العالم كافة إلى االستفادة من تطبيق »اعتمرنا« 
التحديث  ويــأتــى  »نــســك«  باسم  أصبح  الــذى 
بهدف تيسير قدوم املعتمرين من أنحاء العالم 
كافة وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة 
املعتمرين  جتربة  وإثـــراء  إلكترونًيا،  والعمرة 
الدينية والثقافية من خالل تهيئة املواقع الدينية 
ملستهدفات  وفًقا  لزيارتها،  باململكة  والتاريخية 

رؤية اململكة ٢٠٣٠.
من  القادمني  والزائرين  للمعتمرين  وميكن 
 nusuk.sa املنصة  زيارة  العالم  أنحاء  جميع 
احلصول  وطرق  اخلدمات،  كافة  على  للتعرف 
مع  خاللها،  من  والزيارة  العمرة  تأشيرة  على 
إمكانية شراء باقة اخلدمات والدفع إلكترونًيا، 
وتشمل: )خدمات السفر والتنقل والتعرف على 

الفعاليات الثقافية، وغيرها(.
تصاريح  حجز  »نــســك«  تطبيق  ُيسهل  كما 
النبوى  املسجد  ــارة  وزي العمرة  أداء  ومواعيد 
الــقــادمــني  املعتمرين  حــصــول  بــعــد  الــشــريــف 
إجـــراءات  ضمن  التأشيرة،  على  اخلـــارج  مــن 

إلكترونية سهلة وميسرة على مدار الساعة.
ــهــى قــطــاع الــســيــاحــة كافة  ــى مــصــر أن وفـ
العمرة  موسم  النطالق  متهيدا  االستعدادات 
استراتيجية  تنفيذ  إطار  فى  وذلك  هـ،   ١٤٤٤
غرفة  مــع  بالتنسيق  ــار  واآلثـ السياحة  وزارة 

آمنة ميسرة،  لتنفيذ رحالت  السياحة  شركات 
باملعتمر  يليق  متميز  سياحى  مستوى  ذات 
الصادرة  الضوابط  مع  يتماشى  ومبا  املصري، 
عن الوزارة، وقانون البوابة املصرية للعمرة رقم 
عقود  توثيق  عملية  وشهدت   .٢٠٢١ لسنة   7٢
العمرة  لــرحــالت  املنفذة  السياحة  الشركات 
للتعامل  كبيرة  وتيسيرات  سهولة  العام  هــذا 
من خالل البوابة املصرية للعمرة التى اتخذت 
مهام  لتسهيل  أسابيع  منذ  االستعدادات  كافة 

وإجراءات العمرة.

 وقالت سامية سامى رئيس االدارة املركزية 
للشركات بوزارة السياحة واالثار ورئيس اللجنة 
البوابة  إنشاء  قانون  إن  والعمرة،  للحج  العليا 
وسالمة  أمــن  لضمان  جــاء  للعمرة،  املصرية 
املعتمر، وصون أمواله، وضمان راحته وسالمته، 
كما يؤكد القانون حرص الدولة املصرية، على 
السياحة  شركة  بني  التعاقدات  تنفيذ  ضمان 
واملعتمر، وخاصة فى انضباط مواعيد السفر 
والتنقل  اإلقــامــة  حــجــوزات  وتنفيذ  ــودة،  ــع وال
عليها،  التعاقد  مت  التى  املقدمة  واخلــدمــات 

ليستمتع املسافر برحلة روحانية مكتملة وآمنة، 
واملنافذ،  باملطارات  تكدس  دون  سلس  وسفر 
بني  التواصل  مــن  جسرا  البوابة  توفر  ــذا  وك
ينقطع طوال رحلته وحتى  والــوزارة ال  املعتمر 

العودة.
وأضافت سامية سامى أن شركات السياحة 
املــوجــودة  القائمة  شملتها  والــتــى  املــعــتــمــدة، 
الوكالء  مع  عقودها  توثيق  من  انتهت  بالبوابة 
الــســعــوديــون، مــبــديــةً اســتــعــدادا قــويــا ورغبة 
ضمن  ممــيــزة،  عمرة  بــرامــج  لتنفيذ  حقيقية 

املنظومة التى وضعتها البوابة املصرية للعمرة، 
مشيرة إلى أن البرامج السياحية سوف تتضمن 
مزايا ال تتوفر لدى من يروجون لرحالت عمرة 
املختلفة،  التواصل  وسائل  عبر  قانونية  غير 
إجــراء  املعتمدة  السياحة  لشركة  يتاح  حيث 
فى  حتى  تتغير  ال  منتظم  طــيــران  حــجــوزات 
أوقات الذروة، كما يتاح لها حجز غرف فندقية 
الوزارة  لضوابط  وطبقا  مميزة  مبواقع  فاخرة 

للعمرة دون اختالف أو تغيير إال مبوافقة.
تسيير  جلنة  عضو  إبــراهــيــم  أحــمــد  وأكـــد 
واملستشار  السياحة  شركات  بغرفة  األعمال 
التنفيذى للبوابة املصرية للعمرة أن ما تقوم به 
شركات السياحة ال ميكن لغيرها تنفيذه حفاظا 
على راحة وحقوق وأمان املعتمرين  وأضاف أنه 
السفر  توفير  الشرعية  غير  للكيانات  ال ميكن 
العمرة،  بوابة  تضمنه  الــذى  للمعتمر  السلس 
املعتمدة،  السياحة  شركات  تنفيذه  على  وتقوم 
الشرعى  غير  الكيان  يلزم  ما  يوجد  ال  وكــذا 
بــااللــتــزام مبــواعــيــد ومــواصــفــات االنــتــقــاالت 
تكدس  فــى  يتسبب  مــا  باململكة،  الــداخــلــيــة 
وإهدار الوقت واجلهد، فضال عن عدم االلتزام 
مبواصفات اإلقامة املتفق عليها، نظرا لضغط 
املوسم واضطرار تلك الكيانات للحجز فى أخر 

حلظة قبل السفر.
وطالب هشام أمني عضو جلنة تسيير أعمال 
والعمرة  للحج  العليا  اللجنة  وعضو  الغرفة 
العمرة،  أداء  فى  الراغبني  املوطنني  جموع   ،
أعدتها  التى  الشرعية  القانونية  الطرق  باتباع 
املنظمة،  والشركة  املعتمر  حق  لضمان  الدولة 
السفر  منذ  وذلك   ، املعتمرين  أمــوال  وحلماية 
ثقته  على  مؤكدا  الوطن،  ألرض  العودة  وحتى 
الكاملة فى شركات السياحة املصرية، وقدرتها 

على تنظيم موسم عمرة ناجح وآمن.

غرفة السياحة جاهزة للبدء فورا..

أشرف فهيم
جهود مضنية تقوم بها وزارة السياحة واآلثار 
وأعلنت  السياحية،  احلركة  استعادة  سبيل  فى 
هيئة تنشيط السياحة، عن إطالق حملة ترويجية 
الراغبني فى  األوروبــي، جلذب  بالسوق  موسعة 
 long« منط اإلقامة املطولة مبصر حتت عنوان

.»stay in egypt
التنفيذى  الــرئــيــس  الــقــاضــي،  عــمــرو  ــال  وقـ
األوروبــيــة  ــدول  ال تواجهه  ملا  نظرا  أنــه  للهيئة، 
املناخ  تغير  مع  تقليدية،  غير  ظروف  من  حاليا 
الطاقة  فى  شديد  نقص  وسط  البرودة  وزيــادة 
ترويجية  احلملة  تطلق  الهيئة  فــإن  للتدفئة، 
لإلقامة الطويلة مبصر، فى ٤ دول هي: »فرنسا، 
أملانيا، إيطاليا، بريطانيا«، وملدة ٤ إلى 6 أسابيع 
مدفوعة األجر عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
مشيرا إلى أنه متت مخاطبة الفنادق عن طريق 
لتقدمي عروض مميزة  الفندقية  املنشآت  غرفة 
أكبر  لقضاء  األوروبية  والعائالت  األسر  جلذب 
فترة ممكنة فى الشتاء مبصر التى تتمتع بطقس 

ليس له مثيل فى العالم خالل موسم الشتاء.
الترويجية  احلملة  تــنــاول  مت  ــه  أن وأضـــاف، 
السياحة  شركات  مع  جرت  التى  اللقاءات  فى 
ريسا«  »توب  معرض  خالل  األوروبية  والطيران 
الذى عقد بالعاصمة الفرنسية باريس األسبوع 
الشركات  استحسان  الفكرة  ــت  والق املــاضــي، 
األوروبيني  إلقامة  جيدة  بعروض  طالبت  التى 
فى مصر، مشيرا الى أن الفنادق بشكل طبيعى 
لإلقامة  مجانية  ليالى  عن  عبارة  عروض  تقدم 
ــار  واآلث السياحة  وزارة  تدخلت  لــذا  الطويلة، 
لتنظيم  السياحية  الغرف  احتــاد  مع  بالتواصل 

تلك العروض وضمها للحملة الترويجية.
الــتــواصــل مع  بــأنــه مت  الهيئة،  رئــيــس  وتــابــع 
بالسوق  العاملة  والــطــيــران  السياحة  شــركــات 
 ،٢٠٢٢ العالم  كــأس  مشجعى  جلــذب  العربى 
إجــازة  لقضاء  لهم  عــروض  تقدمي  مــع  بقطر، 
مبصر عقب انتهاء مباريات فرقهم كال بحسب 
مع  أيضا  التواصل  مت  أنــه  إلــى  الفتا  جــدولــه، 
مع  وذلك  لهم،  خاصة  عروض  لتقدمي  الفنادق 
انطالق البطولة وحتى نهايتها، أى فى الفترة من 
الفرصة  وتعد  ديسمبر،   ١8 وحتى  نوفمبر   ٢٠
األكبر ملصر بعد انتهاء الدور األول وخروج ١6 
فى  للسياحة  التحرك  جلمهورهم  ميكن  فريقا 

الدول املجاورة.
لهيئة  التنفيذى  الرئيس  القاضى  وقال عمرو 
شركات  ممثلى  مع  لقاءه  إن  السياحة،  تنشيط 
تباحث  شهد  الشيخ،  بشرم  اإليطالية  السياحة 
مثمر حول زيادة احلركة الوافدة من هذا السوق 
الهام، كما عرض منظمو الرحالت بعض املطالب 

خالل جلسات احلوار.
وأضاف أن شركات السياحة اإليطالية طلبت 

احلمالت  تنظيم  فى  الهيئة  جانب  من  التعاون 
الترويجية املشتركة، وكذا زيادة رحالت الطيران 
املباشرة من املدن اإليطالية للمطارات املصرية، 
املتحف  افتتاح  موعد  حــول  أسئلة  قــدمــوا  ثــم 
اجلديدة  املطارات  حول  وكذا  الكبير،  املصرى 
فى مصر التى ميكنها خدمة املناطق السياحية 
اإلقامة  برامج  وكــذا  القريبة،  األثرية  واملواقع 
املطولة املمكن التعاقد عليها مع الفنادق املصرية 

خالل الشتاء.
الدولية  الترويجية  احلملة  أن  إلــى  وأشـــار، 
ملصر سوف تنطلق نهاية أكتوبر املقبل، بعد أن 
فى  البدء  ضــرورة  املنفذة  والشركة  الهيئة  رأت 
وملــدة  فــورا   »long stay in egypt« حملة 
الدولية  احلملة  ويعقبها  الشهر،  عن  تزيد  قد 
ملوسم الشتاء املخطط لها مسبقا بشكل طبيعي، 
باألقصر  السياحى  الوضع  إيجابية  إلى  منوها 
موسم  فــى  للغاية  جــيــدة  بشائر  مــع  ــوان،  وأســ
الشتاء، وسوف تستضيف األقصر فى 9 نوفمبر 
العاملى  اإليطالى  للمصمم  رجالى  أزيــاء  عرض 
احتفاال  حتشبسوت،  مبعبد  »ستيفانوريتش«، 

واحدا  وهو  أعماله،  بدء  على  عاما   ٥٠ مبــرور 
العالم،  فى  ــاء  األزي مصممى  وأشهر  أغلى  من 
وهو الذى ينظم احلدث بالكامل ويستقبل زبائنه 
للغاية  جيدا  ترويجا  يعد  ما  مباشرة،  بطائرات 

لقلب حضارة العالم »األقصر«.
ــوف يعقد  ــى مــطــلــع ديــســمــبــر سـ وتـــابـــع: »فـ
رجالى  ــاء  أزيـ عــرض  العاملى  ديـــور  كريستيان 
اجتاه  أن  إلى  التنويه  يجب  وهنا  باألهرامات، 
املصممني العامليني لتلك العروض مبصر يرجع 
ملا شاهده العالم بنقل املومياوات وافتتاح طريق 
الكباش، ما دل على قدرة بالدنا على تنظيم أكبر 

وأضخم الفعاليات«.
السياحة  وزيـــر  نــائــب  شلبى،  غـــادة  والتقت 
چي«  إيــه  »أى  مجموعة  ميثل   بوفد  ــار،  ــ واآلث
البريطانية  اجلوية  اخلطوط  تضم  والتى   IAG
) British Airways( و شركة Vueling و 
  Iberia Airlines اخلطوط اجلويه االسبانيه
بتشغيل  اخلــاصــة  النهائية  الترتيبات  لبحث 
نهاية  الــقــاهــرة  إلــى  رحــالت طــيــران  منتظمة 

أكتوبر احلالى.

وأكد الوفد على إن املجموعة قررت تسيير ٣ 
رحالت أسبوعياً من مطار برشلونة إلى القاهرة 
أورلى  مطار  من  أخرى  أسبوعية  رحالت  و٣   ،
نهاية  من  إعتباراُ  وذلــك  القاهرة  إلــى  بفرنسا 
أن هذه اخلطوط  إلى  ، مشيرين  أكتوبر ٢٠٢٢ 
املنتظمة واملنخفضة التكاليف ستكون أحد أهم 
 ، الرحالت  هذه  على  السائحني  إقبال  وسائل 
اخلطوط  هذه  بتسيير  قرارها  كون  عن  فضالً 
وتلبية  زيــارة مصر،  على  اإلقبال  ظل  فى  يأتى 
والفرنسيني  األســـبـــان  الــســائــحــني  ــات   ــرغــب ل

لزيارتها  خالل موسم  السياحة الشتوى .
ــد بهجت أحــمــد بــهــجــت، الــوكــيــل الــعــام  وأكـ
أن   ،IAG چــي«  ــه  إي »أى  مجموعة  السياحى 
زيادة  بالفعل  وتبحث  تسعى  األوربية  املجموعة 
املقاصد  إلى  جديدة  خطوط  وتدشني  رحالتها 
السياحية املصرية، ملواجهة الطلب املتزايد على 

زيارة  مصر .
إلى  تسعى  املجموعة  أن   ، بهجت  وأضـــاف 
لتنظيم  ــدة  ــران جــدي إســتــقــطــاب شــركــات طــي
أو  التكاليف  منخفضة  منتظمة  ســواء  رحــالت 

عارضة للدفع باملزيد من احلركة السياحة إلى 
الشركة سبق  أن  إلى    ، بهجت  وأشــار   ، مصر 
وأن جنحت فى جذب  وإدخال شركة« ويز إير«  
كما  لرحالت  وتنظيمها   ، املصرى  السوق  إلى 
للسوق   « إير  ويز   « إدخــال  الشركه  استطاعت 
املصرى و بدأت برحالت من برج العرب فقط 
متجه الى روما و ابو ظبى و يتواجد االن رحالت 
  »Budapest  « بودابست   مدينة  من  مباشرة 
ومن السوق االيطالى بالكامل من روما ونابولى 

و ميالنو الى شرم الشيخ والغردقة.
ــادة عــدد رحالت  زي الــى  أنهم يهدفون  وقــال 
 ،IAG  « چى  إيــه  أى   « مجموعة  مع  الطيران 
بدايتها  كانت  جتريبية  برحالت  بــدأت   والتى 
الى برج  مع Vueling  بتسييررحلة اسبوعية 
الى  رحالتها  لزيادة  الشركة  وندعم    ، العرب 

القاهرة .
ــواء أحــمــد حــمــدى، املــديــر العام  ــل وأشـــار ال
ملجموعة نيو ستار خلدمات الطيران والسياحة، 
إلى أن هناك إجتاه إلى  إستثمار مطار سفنكس 
تصل  التى  النقاط  أحــد  ليكون    ، أكتوبر   6 بـ 

وإســتــخــدامــه  فى    Vueling   إليها شــركــة
للمتحف  للترويج والتسويق  الدولة   إطار إجتاه 
ـ والتطوير الذى تشهده منطقة  املصرى الكبير 
لنمط   للترويج  الــدعــوة  وكــذلــك   ، ــات  األهــرام
السياحة الدينية  برحلة مسار العائلة املقدسة 
الذى  السياحية األخــرى  ، واألمنــاط  فى مصر 
فى   العمل  بجانب  الشركة  أنشطة  أحــد  يعد 

الطيران واخلدمات األرضية.
يذكر أن مصر خالل النصف األول من العام 
مليـون   ٤,9 نحو  إستقبلت  قد   ٢٠٢٢ احلالى 
سائح خالل  مليون    ٢,6 مــقـابل  خـالل  سائـح 
ارتفاع   بنسبة  األول من  عام  ٢٠٢١  النصف  
قدرها 8٥,٤%، وبلغ عــدد الليالى السياحية التى 
قضــاها السائحـني املغـادرين ٥٢,6 ملـيون لـيلة 
سـيـاحية خـالل الـنصف األول  )يناير - يونيو( 
خالل  سياحية  ليلة  مليون   ٣٢,٢ مقابل   ٢٠٢٢
بنسبة  يــونــيــو(٢٠٢١     - )يناير  األول  النصف 

ارتفاع   قدرها 6,%6٣.

١٣  ربيع األول ١٤٤٤  –  ٩ أكتوبر ٢٠٢٢
العدد »٢6١ «
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اشراف: صفاء أرناؤوط السنة الثالثة عشرةعقارات

Podia منصات« تتعاقد مع تحالف »سوليد وديتاك« لتنفيذ الخرسانة بمشروع«
بقيمة 650 مليون جنيه.. 

أعلنت شركة منصات للتطوير العقاري، عن 
حتالف  مع  استراتيجى  شراكة  لعقد  توقيعها 
التجارة  و«دار  لــإنــشــاءات«،  »سوليد  شركتى 
أهم  من  يعدان  واللذان  ديتاك«   - واملــقــاوالت 
مجال  فــى  العاملة  املــقــاوالت  شــركــات  وأكــبــر 
تشييد املشروعات الكبرى، وذلك لتنفيذ أعمال 
 Podia مبشروع  اخلــاص  اخلرسانى  الهيكل 

Tower مقابل 650 مليون جنيه. 
رئيس  مسعود،  أمني  أحمد  املهندس  وصرح 
العقاري،  للتطوير  إدارة شركة منصات  مجلس 
ــأن الــتــعــاقــد مــع حتــالــف شــركــتــى »ســولــيــد  بـ
لإنشاءات«، و«دار التجارة واملقاوالت )ديتاك(« 
استراتيجيها  فــى  منصات  اســتــمــرار  يــؤكــد   ،
الهادفة إلى تقدمي منتجات عقارية تتمتع بأعلى 
الوقت  نفس  وفــى  اإلنشائية،  اجلــودة  معايير 
فرصا  للُمالك  وتوفر  االحتياجات،  كافة  تلبى 
من  عدد  عبر  وذلك  مسبوقة،  غير  استثماريه 
الشراكات اإلستراتيجية، التى تعقدها الشركة 
مع أكبر شركات املقاوالت ومكاتب االستشارات 
التعاون  عن  فضال  الهندسية،  والتصميمات 
إدارة  مجال  فى  الــرائــدة  الشركات  أفضل  مع 
والعالم  مبصر  الكبرى  العقارية  املشروعات 

العربي.
»سوليد  شركتى  أن حتالف  مسعود  وأوضــح 
لإنشاءات«، و«دار التجارة واملقاوالت )ديتاك(«  
سيقوم بتنفيذ أعمال الهيكل اخلرسانى ملشروع 
Podia Tower، أول مبنى جتارى إدارى طبى 
موفر للطاقة يتم تنفيذه فى العاصمة اإلدارية، 

بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، مت 
تصميمه وفق أحدث نظم اإلنشاءات احلديثة، 
الذكى  البناء  تكنولوجيا  على  تعتمد  والــتــى 
طابقاً   25 إلى  ارتفاعه  ويصل  البيئة،  صديق 

لـلدور األرضى وبدروم  فوق األرض، باإلضافة 
مكون من 3 مستويات ومن املقرر االنتهاء من 

تنفيذه بشكل كامل فى 2025.
منصات  شــركــة  إدارة  مجلس  رئــيــس  وأكـــد 

بأهمية  تؤمن  الشركة  أن  العقاري،  للتطوير 
لذلك  لــهــا،  رئيسى  عمل  كمنهج  التخصص 
اإلستراتيجية  الشراكات  من  العديد  أبرمت 
مــحــددة املــهــام، مــع أكبر شــركــات اإلنــشــاءات 

 Pinnacle شركة   ، منها  والعالم  مصر  فى 
فى  عــاًمــا   30 عــن  تزيد  بخبرة  تتمتع  والــتــى 
استشارى  و هى  الهندسية  االستشارات  مجال 
لالستشارات  صبور  و  للمشروع،  التصميمات 
والتى ستكون مسئولة عن اإلشراف  الهندسية 
»ايهاف  شركة  عن  فضال  املشروع  تنفيذ  على 
الشركات  أهم  أحد  استشاريون«  مهندسون   -
العربى فى مجاالت  الرائدة فى مصر والوطن 
املــشــروعــات  وإدارة  الهندسية  االســتــشــارات 
الكبرى وهى الشركة املسئولة عن إدارة مشروع 
التصميم  مرحلتى  خــالل   Podia Tower

والتنفيذ.
الهندسية  لالستشارات  النيل  مكتب  وكذلك 
ــبــارات الــتــربــة. مع  املــســئــول عــن اعــمــال اخــت
»التزام« اإلماراتية إلدارة  التعاقد مع مجموعة 
إدارة  عــن  مسئولة  ســتــكــون  ــى  ــت وال ــول  األصــ
»بوديا«  مبشروعى  اخلاصة  واألصــول  املرافق 
و« إيكليبس« وهى إحدى الشركات الرائدة فى 
تقدمي أحدث تكنولوجيات إدارة البناء، واملرافق، 
والعقارات، والطاقة باستخدام تكنولوجيا البناء 
مع حتالف شركتى  لتعاقدنا  باإلضافة  الذكية، 
واملقاوالت  التجارة  و«دار  لإنشاءات«،  »سوليد 

)ديتاك(«.
ــارق بـــهـــاء، الــرئــيــس  ــح املــهــنــدس طــ ــ وأوضـ
»سوليد  شركتى  أن  منصات،  لشركة  التنفيذى 
لإنشاءات«، و«دار التجارة واملقاوالت )ديتاك(« 
 40 إلــى  تصل   – مجتمعة   – خبرة  ميتلكان 
تعاونت  والبناء، حيث  التشييد  عاما فى قطاع 

التطوير  شــركــات  أكــبــر  مــع  منهما  شــركــة  كــل 
العقارى فى مصر واملنطقة، لتنفيذ الكثير من 
اجلــودة  معايير  بأعلى  الضخمة  املــشــروعــات 
السكنية  القطاعات  فى  اإلنشائية  والسالمة 
داخل  الصناعية،  وأيضا  واإلداريــة  والتجارية 
من  بــه  يتمتعان  عما  فضال  وخــارجــهــا،  مصر 
إليهما  املوكلة  املهام  تنفيذ  فى  كبيرة  حرفية 

مبنتهى الدقة ووفق اجلداول الزمنية املحددة.
العالم حاليا  يشهده  بالرغم مما  بهاء:  وقال 
أن  إال  للغاية،  صعبة  اقتصادية  تداعيات  من 
تتأثر  ال  حتى  جهودها  كــل  بذلت  »مــنــصــات« 
بالعاصمة   Podia Tower مــشــروعــاتــهــا، 
اخلامس،  Eclipse Mallبالتجمع  و  اإلداريــة 
وتيرة  أن  مؤكدا  كبير،  بشكل  التداعيات  بهذه 
العمل تسير بخطى ثابتة وفقا للجداول الزمنية، 
موضحا أن »منصات« انتهت من جميع أعمال 
 ،Podia Tower ملشروع  املوقع  فى  احلفر 
كما مت االنتهاء أيضا من أعمال إحالل التربة، 
اخلرسانية«  »الصبة  أعمال  فى  البدء  وسيتم 

خالل أيام.
رسومات  جميع  مراجعة  متت  أنــه  وأوضــح 
ــة،  ــ املـــشـــروع داخـــل شــركــة الــعــاصــمــة اإلداريـ
العاصمة  جهاز  من  صالحية  بيان  واستخراج 
اإلدارية لتصبح بذلك شركة منصات هى  أول 
تــاون« حتصل على  ــداون  »ال شركة فى منطقة 
شهادة بيان الصالحية، كما حصلنا أيضا على 
موافقة احلماية املدنية على الرسومات وانتهينا 

من مراجعتها مع املجمعة العشرية.

»أجنا« تطرح وحدات مميزة 
ومتنوعة فى »كارنيليا« السخنة

العمرانية  للتنمية  أجنا  شركة  أعلنت 
 « وحــدات جديدة مميزة مبشروع  طرح 
كارنيليا السخنة » مبدينة العني السخنة، 
وأنظمة  متنوعة  مساحات  تضم  والتى 
احتياجات  تــالءم  ومرنة  جديدة  ســداد 

العمالء املستهدفني. 
رئيس  شلبي،  أسامة  املهندس   وقــال 
للتنمية  أجــنــا  شــركــة  إدارة  مــجــلــس 
العمرانية، إن مشروع »كارنيليا السخنة« 
العني  بوابات  كم من  بعد 30  يقع على 
طريق  من  كم   15 بعد  وعلى  السخنة، 
املــشــروع مالصقا  ويــعــد  ــة،  ــزعــفــران ال
ملشروع منتجع اجلاللة السياحى العاملي، 
كــمــا يــقــع املــشــروع عــلــى بــعــد خــطــوات 
العاملى  السياحى  الــيــخــوت  ميناء  مــن 
السخنة، وهو ما  العني  الوحيد مبنطقة 
يضيف للمزايا التنافسية التى يتمتع بها 

املشروع.
على  قــادر  العقارى  القطاع  أن  وأكــد 
مــواجــهــة الــتــحــديــات االقــتــصــاديــة وهو 
األخيرة  الفترة  خالل  القطاع  أثبته  ما 
اخلام  املــواد  أسعار  ارتفاع  التى شهدت 
عامليا وارتفاع تكلفة التنفيذ، فقد استمر 
الشركات  وحققت  العقار  على  الطلب 
من  األول  النصف  خــالل  قوية  مبيعات 
العام اجلاري، الفتا إلى أن العقار يظل 
خالل  وخــاصــة  لالستثمار  آمنا  مــالذا 

فترات التحديات االقتصادية.
وأضــــاف أن الــعــقــار املــصــرى قــادر 
من  عدد  ظل  فى  العاملية  املنافسة  على 
التنمية  حجم  ومنها  اجلديدة،  العناصر 
وتطور  مصر،  تشهدها  التى  العمرانية 
الذى  واالبتكار  املصرى  العقارى  املنتج 
قامت به الشركات فى تنفيذ مشروعاتها 
ــرة، فــضــال عن  ــ ــي ــرة األخــ ــت ــف ــالل ال خــ
انخفاض سعر العقار فى السوق املصرى 

مقارنة باألسعار فى املنطقة والعالم.
وكشف عن أبرز مالمح لدراسة خطة 
التوسع للشركة التى تركز على منطقتى 
وهو  الشمالي،  والساحل  القاهرة  شرق 
ما يتناسب مع خطة الدولة لتنمية تلك 
إقبال  حجم  زيــادة  مع  وكذلك  املناطق، 
تركز  حيث  املناطق،  هذه  على  العمالء 
الشركة على تلبية احتياجات العمالء من 
منتجات سياحية وسكنية وفندقية حتقق 

التنوع فى محفظة مشروعاتها.
ــاف عــمــرو عــيــد، رئــيــس قطاع  وأضــ
العمرانية،  للتنمية  أجنا  التطوير بشركة 
 100 مساحة  على  يقام  املــشــروع   أن 
الـ4  تتجاوز  استثمارات  بإجمالى  فدان 
املــشــروع  تنفيذ  ويــتــم  جنيه،  مــلــيــارات 
»سايتس  وقامت شركة  مراحل،  على 6 
العام  املخطط  بــوضــع  انترناشيونال« 

باملهندس  االستعانة  مت  كما  للمشروع، 
»خافير  الشهير  املكسيكى  املــعــمــارى 
 Creato ــة  شــرك مــؤســس  كــويــفــاس« 
التصميمات  ــوضــع  ل  Architects

املعمارية الداخلية للمشروع.
وأشار إلى أن املشروع يتمتع بـ 700 
متر واجهة أمامية على البحر، ويضم 9 
آالف متر من حمامات السباحة، وبحيرة 
مــتــر،   12000 إلـــى  تــصــل  صــنــاعــيــة 
للمشروع  الرئيسى  املخطط  يوفر  كما 
مــســاحــات مــفــتــوحــة وخـــضـــراء تغطى 
باإلضافة  املشروع،  مساحة  من   83%
تتمتع  املــشــروع  وحـــدات  جميع  أن  إلــى 
سيتم  كما  البحر،  على  كاملة  بإطاللة 
إنشاء ناد اجتماعى ملالكى كل مرحلة من 
إلى  نوادى إضافةً  بإجمالى 3  املشروع، 

ناد على الشاطئ. 
ــركــز عــلــى رفــع  ــد أن الــشــركــة ت ــ وأك
يعد  حيث  بــاملــشــروع،  التنفيذ  مــعــدالت 
العناصر  أحد  للمشروع  السريع  التنفيذ 
للحفاظ  وذلــك  عليها  التركيز  يتم  التى 
للعمالء،  والتسليم  التنفيذ  مواعيد  على 
املواعيد  فــى  ــزام  ــت االل أن  ــى  إل مشيرا 
كافة  فى  الشركة  لــدى  أساسية  ركيزة 

مشروعاتها. 
القطاع  رئــيــس  شــلــبــي،  معتز  وقـــال 
التجارى بشركة أجنا للتنمية العمرانية، 
سكنية  وحدة  يضم 1500  املشروع  إن 
ويتضمن   ، باملطابخ  التشطيب  كاملة 
املــشــروع فــيــالت وتــويــن هـــاوس وتــاون 
ما  تتراوح  مبساحات  وشاليهات  هاوس 
ومن  مربعا،  مترا  وحتى 350  بني 90 
املخطط البدء فى التسليم عام 2024. 
املــطــروحــة حاليا  ــوحــدات  ال أن  تــابــع 
من  تــبــدأ  مــتــنــوعــة  مــســاحــات  تتضمن 
مبساحة  وغرفتني  مترا   55 استوديو 
115 مترا ووحدة مبساحة 120 مترا 
مترا،    260 مبساحة  وحـــدات  وحتى 
حــيــث تــركــز الــشــركــة عــلــى الــتــنــوع فى 
املساحات وأنظمة السداد مبا يتالءم مع 

االحتياجات املختلفة للعمالء.
بتسويق  تقوم  الشركة  أن  إلى  وأشــار 
وخارجه،  املحلى  السوق  داخل  املشروع 
باملشروع  املقدم  املنتج  وخاصة مع متيز 
العمالء  احتياجات  مختلف  مع  وتناسبه 
خارج مصر الذين يبحثون عن العقارات 
أن  إلى  الفتا  الساحلية،  باملدن  املنفذة 
ال  ساحلية  مناطق  بوجود  تتميز  مصر 

تتكرر على مستوى العالم بالكامل.

التجارية  للمراكز  ريــدكــون  شركة  أطلقت 
تــبــدأ  إداريـــــة  ــدات  ــ وحـ »رووك«  واإلداريـــــــة 
متر مربع مبشروع جولدن  مساحتها من 70 
جيت، أولى مشروعات شركة رووك بالقاهرة 
)جتــاريــة- االســتــخــدامــات  متعدد  ــدة  اجلــدي

إدارية-ترفيهية(، على ان تقوم الشركة بتسليم 
الـــوحـــدات خـــالل 3 ســنــوات، وتــتــيــح رووك 
الــوحــدات اجلــديــدة، تقدمي كافة  مــن خــالل 
صغيرة  شركة  أى  حتتاجها  التى  اخلــدمــات 
فى  التامة  االستدامة  حتقق  والتى  ناشئة  أو 
ضوء توجهات الدولة فى هذا املجال.. وتقدم 
,واسعة  بتصميمات  املــشــروع  رووك  شركة 
والتميز  العصرية  مع  االستدامة  بني  تدمج 
توفير  وسيتم  اجلــديــدة،  اإلداريـــة  للوحدات 
اجتماعات  غرف  من  الوحدات  لهذه  خدمات 
مختلفة املساحات ، مركز أعمال، وسطح علوى 

متعدد األغراض و االستخدامات و غيرها من 
اخلدمات ذات القيمة املضافة. 

قال املهندس هشام موسى، الرئيس التنفيذى 
اإلدارية اجلديدة  الوحدات  أن  رووك،  لشركة 
اخلدمات  من خالل  االستدامة  مفاهيم  تعزز 
مشروع  وان  خاصة  الــشــركــة،  توفرها  التى 
جولدن جيت يتم تنفيذه وفًقا ألحدث تقنيات 
هذه  رأس  وعلى  احلديثة،  والعمارة  الهندسة 
التصميمات  بتنفيذ  الشركة  قامت  التقنيات 
انبعاثات  تقليل  على  تعمل  والتى  املستدامة، 
الكربون، واحلفاظ على املياه، وإدارة النفايات، 
تعتبر  كما  اجلــودة،  عالية  عمل  بيئة  وتوفير 
للتنمية  أيًضا مبدأ أساسًيا  العمارة اخلضراء 
بهدف  جيت  جولدن  مشروع  فى  املستدامة 
تقليل  مــع  واملـــوارد  الطاقة  استهالك  تقليل 
تأثيرات اإلنشاء واالستعمال على البيئة، وذلك 

لالستشارات  كاربون  دى  بشركة  باالستعانة 
 »Eco Strategies« ــة  ــركـ وشـ الــبــيــئــيــة 
أن  موضحا  املستدامة،  التنمية  الستشارات 
رؤية »رووك« هى حتقيق قيمة مضافة لقطاع 
خالل  من  التجارى  االدارى  العقارى  التطوير 
ورواد  لعمالء  ومميزة  مختلفة  جتربة  تقدمي 
املشروع قائمة على اختيار موقع فريد لتيسير 

الوصول إليه.
تغير  ــى  إل تسعى  الــشــركــة  أن  ــى  إل وأشـــار 
التجارى  اإلدارى  العقارى  التطوير  خــارطــة 
جيت  جولدن  مشروع  وأن  خاصة  مصر،  فى 
يهدف لتعمير املنطقة الواقعة ما بني العاصمة 
االقتصاد  شهد  بعدما  والــقــدميــة،  اجلــديــدة 
املصرى حتسًنا ملحوًظا خالل السنوات القليلة 
التحتية  البنية  فى  الدولة  واستثمار  املاضية 
والطرق واملحاور، كما تعتمد رؤية رووك على 

واجلــودة  للمعايير  طبقا  االســتــدامــة  حتقيق 
العاملية والتى أصبحت محدد أساسى الختيار 

االستثمار األمثل. 
وأضاف موسى أن العقار ال زال هو الوعاء 
بصفة  متزايد  الطلب  ان  و  لالستثمار  األمثل 
بخاصة  و  للعائد  املــدرة  العقارات  على  عامة 
ــد من  ــائ ــع الـــوحـــدات اإلداريــــــة حــيــث ان ال
االستثمار فى الوحدات اإلدارية قد يصل إلى 
12-%14  و هو أعلى من عائد االستثمار 
ــذى يــصــل الــى   ــ ــدات الــســكــنــيــة  ال ــوحـ ــى الـ ف
الكاملة  االستفادة  إلى  يؤدى  ما  3-%4 وهو 
من الوحدات اإلدارية سواء بهدف التشغيل او 

االستثمار.

العقارية مذكرة  إيطاليا  وقعت شركة مصر 
تفاهم مع رايز أب إلنشاء اول مركز لالبتكار 
وريادة االعمال فى »كايرو بيزنس بارك« وشرق 
القاهرة على مساحة 2500 متر مربع. وتاتى 
هذه االتفاقية للتأكيد على مكانة كايرو بيزنس 
بارك كمركز لالبتكار وريادة األعمال فى شرق 

القاهرة.
ايطاليا  بــني   مصر  تعاون  أول  هــذا  ميثل 
أفضل  مــن  واحـــدة  وهــى  أب  ورايـــز  العقارية 
طموحة  بيئة  بــنــاء  فــى  املحلية  املــؤســســات 
نابضة باحلياة وربط رواد األعمال الصاعدين 
وتسليط الضوء على فرص االستثمار الواعدة 

للمستثمرين فى جميع أنحاء العالم.
وقال محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى 
والعضو املنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية،  
استراتيجية  إطار  فى  تأتى  االتفاقية  هذه  إن 
وتوسيع  الناشئة،  الــشــركــات  لدعم  الشركة 
الــالزمــة  التسهيالت  عــلــى  حصولها  نــطــاق 
مشتركة  عمل  مساحات  املركز  يقدم  لعملها. 
فرص  تتيح  لالجتماعات  ومساحات  ومكاتب 
التواصل لرواد األعمال واملبتكرين والشركات 
الصغيرة. يتيح املشروع ايضا استضافة ورش 
فرص  وتوفير  القدرات  بناء  وجلسات  العمل 
خالل  من  الشركات.  ازدهـــار  بهدف  التعليم 
أكبر  من  تعد  والتى  أب«  ــز  »راي مع  الشراكة 
االعمال،  وريادة  لالبتكار  الداعمة  املؤسسات 
دعم  فى  الشركات  هــذه  بأهمية  نؤمن  حيث 
االقتصاد املصرى بوجه عام، وتشجيع الدولة 
لها لتحقيق النمو االقتصادي، وحتقيق التحول 
لديها  بارك  بيزنس  كايرو  أن  الرقمي، خاصة 
هــذا  ــشــاء  تؤهلها الن الــتــى  اإلمــكــانــيــات  كــل 

األعمال  رواد  مــن  املــئــات  الستضافة  املــركــز 
واملــســتــثــمــريــن والــشــبــاب أصــحــاب األفــكــار 

امللهمة.
 من جانبه قال محمد خالد العسال الرئيس 
مصر  لــشــركــة  املــنــتــدب  والــعــضــو  التنفيذى 
فى  تأتى  االتفاقية  هذه  إن  العقارية،  إيطاليا 
تطوير  فى  باملساهمة  الشركة  اهتمام   إطار 
صالح  فــى  تصب  التى  املــشــروعــات  مختلف 
الوضع االقتصادى بشكل عام، وحترص على 
دعم حتقيق رؤية مصر 2030. رايز أب هى 
ريادة  بيئة  فى  املؤثرة  املؤسسات  من  واحــدة 

األعمال فى مصر والشرق األوسط وستعطى 
املصرية  للشركات  الــالزمــة  الــقــوة  شراكتنا 
إمكاناتها  مــن  الكاملة  لالستفادة  الناشئة 
واستمرار منوها على الصعيد املحلى وتوسيع 

نطاقها  والوصول إلى جمهور عاملي.
ــاف عــبــد احلــمــيــد شــــرارة، املــؤســس  واضــ
يسعدنا  أب،  رايز  لشركة  التنفيذى  والرئيس 
إنشاء مركز لالبتكار فى »كايرو بيزنس بارك« 
الرئيسية  الوجهة  يصبح  أن  املقرر  من  حيث 
لرجال األعمال اجلدد واخلبراء وقادة األعمال 
كمنصة هى  أب  ــز  رايـ ــقــاهــرة.  ال شـــرق  فــى 

صلة  األكثر  باملوارد  الناشئة  الشركات  تربط 
بأهدافها مما يساعد على استكشاف أفضل 
بشكل  املنظومة  منــو  ضمان  مــع  االمكانيات 
ــرارة ان هــذا املشروع  مــســتــدام. واضـــاف شـ
لالبتكار  اب  رايز  ملراكز  انطالق  أول  سيمثل 
وريادة االعمال  كجزء من منتجاتنا كمؤسسة 
أنحاء  جميع  فى  مراكز  توفير  على  وسنعمل 
مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
االزمة  باملوارد  الناشئة  الشركات  ربط  بهدف 

على أساس يومي.«
خالل  من  العقارية  ايطاليا  مصر  وحترص 
احللول  أفــضــل  تــوفــر  ان   مختلفة  شــراكــات 
مشروعاتها  كــافــة  فــى  احلــديــثــة  والتقنيات 
التحكم  نظام  توفر  هانيويل  مــع  فالشراكة 
اإلدارى  بارك  بيزنس  كايرو  املركزى مبشروع 
والذى سيلعب دوراً فعاالً فى ترشيد استخدام 
وتعزيز  املعدات  أعطال  من  والتقليل  الكهرباء 
الكهرباء،  انقطاع  حــاالت  إدارة  فى  الكفاءة 
باإلضافة إلى توفير غرف اجتماعات مجهزة 
بأحدث التقنيات بهدف تسهيل وتسريع العمل 
والتواصل بني فريق العمل بشكل كبير واختصار 
الكفاءة؛ وتعاونت الشركة ايضا  الوقت وزيادة 
متنوعة  مجموعة  لتطبيق  مصر  اتصالت  مع 
فى  الذكية  واحلــلــول  املتطورة  اخلــدمــات  من 
توفير  عــلــى  تعمل  واإلنــتــرنــت،  االتـــصـــاالت 

وتسهيل االتصال داخل املشروع.

»رووك« تطلق وحدات إدارية جديدة فى »جولدن جيت« بالقاهرة الجديدة

»مصر إيطاليا« تتفق مع »رايز أب« 
إلنشاء أول مركز لالبتكار وريادة األعمال

١٣  ربيع األول ١٤٤٤  –  ٩ أكتوبر ٢٠٢٢
العدد »٢6١ «

فى »كايرو بيزنس بارك« وشرق القاهرة..

بأنظمة سداد تنافسية..
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األحد

فازت مصر بعضوية املجلس اإلدارى لالحتاد 
للفترة من  الدولى لالتصاالت عن قارة أفريقيا 
2023-2026، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية 
ــاد فــى االنــتــخــابــات الــتــى جــرت  مجلس االحتــ
الذى  املفوضني  املندوبني  خالل فعاليات مؤمتر 
ينظمه االحتاد الدولى لالتصاالت فى العاصمة 
الرومانية بوخارست خالل الفترة من 26 سبتمبر 

حتى ١4 أكتوبر مبشاركة أكثر من ١٨0 دولة.
ــى  ــدول ال لـــالحتـــاد  اإلدارى  املــجــلــس  ــد  ــع وي
األنشطة  ملراجعة  املخولة  السلطة  لالتصاالت 
واخلطط التشغيلية للقطاعات املختلفة باالحتاد 
بشأنها خالل  قراراته  وإصــدار  العامة  واألمانة 
املندوبني  مؤمترات  بني  تقع  التى  أعــوام  األربــع 
ــه يــتــخــذ كافة  ــى أنـ ــة إلـ ــاإلضــاف ــوضــني، ب ــف امل
اخلطوات لتسهيل تنفيذ أحكام دستور واتفاقية 
االحتـــاد والــلــوائــح اإلداريـــة )لــوائــح االتــصــاالت 
ــرارات مؤمترات  ــ ــو( وق ــرادي الــدولــيــة ولــوائــح ال

املندوبني املفوضني.
املستوى  رفيع  بوفد  قد شاركت  وكانت مصر 
برئاسة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات مؤمتر 
الدولى لالتصاالت  املفوضني لالحتاد  املندوبني 
الدكتور  عقد  حيث  يومني؛  مدار  على  برومانيا 
عــمــرو طلعت عـــددا مــن الــلــقــاءات مــع الــســادة 
أعمال  فى  املشاركني  املسئولني  وكبار  الـــوزراء 
ساحة  على  الــتــطــورات  أهــم  ملناقشة  املــؤمتــر 
االتصاالت الدولية، وبحث فرص تعزيز التعاون 
االنتخابات  فى  مصر  ترشيح  ودعــم  املشترك، 
املجلس  عضوية  مقعد  على  إجرائها  مت  التى 
قارة  عن  لالتصاالت  الدولى  لالحتاد  اإلدارى 
جلنة  لعضوية  املصرى  املرشح  ودعــم  أفريقيا، 

العمل  إطــار  فى  وذلــك  باالحتاد؛  الراديو  لوائح 
فى  الدولية  وريادتها  مصر  مكانة  تعزيز  على 

مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وألقى الوزير كلمة مصر خالل جلسة البيانات 
السياسية ضمن فعاليات املؤمتر والتى استعرض 
خاللها أهم اخلطط والبرامج التى يتم تنفيذها 

التوجهات  تتفق مع  والتى  الوطنى  على املستوى 
العاملية.وتعقيبا على هذا الفوز.

االتصاالت  وزير  الدكتور عمرو طلعت  أوضح 
وتكنولوجيا املعلومات أن مصر عضو فى مجلس 
 ،١973 عــام  منذ  لالتصاالت  الــدولــى  االحتـــاد 
١٨76؛  عام  منذ  باالحتاد  عن عضويتها  فضال 

حيث تتطلع مصر خالل الفترة املقبلة للمجلس 
مسيرتها  اســتــكــمــال  ــى  إلـ  2026-2023 ــن  م
وأنشطة  ــال  أعــم فــى  بفاعلية  املــشــاركــة  ــى  ف
االتصاالت  قطاع  خدمة  إلــى  الهادفة  االحتــاد 
وتكنولوجيا املعلومات الدولى، وكذلك تبنى أراء 
الدولى  االحتاد  داخل  األفريقية  القارة  وقضايا 

لالتصاالت؛ مشيرا إلى أن هذا الفوز يعكس ثقة 
املجتمع الدولى فى دور مصر الرائد وإسهاماتها 

الفاعلة فى أنشطة االحتاد الدولى لالتصاالت
كــمــا فـــاز املــرشــح املــصــرى الــدكــتــور السيد 
عزوز مرشح اجلهاز القومى لتنظيم االتصاالت 
الدولى  باالحتاد  الــراديــو  لوائح  جلنة  بعضوية 

حيث  األفريقية؛  القارة  عن  كممثل  لالتصاالت 
فى  انتخابهم  يتم  عضواً   ١2 من  اللجنة  تتكون 
أفريقيا  قارة  وميثل  املفوضني،  املندوبني  مؤمتر 
بها 3 أعضاء، وجتتمع اللجنة 4 مرات فى جنيف 
باملوافقة  اللجنة  تختص  حيث  ســنــوى؛  بشكل 
مكتب  يستخدمها  التى  اإلجرائية  القواعد  على 
لوائح  أحكام  تطبيق  فى  الراديوية  االتــصــاالت 
الراديو وتسجيل تخصيصات التردد املقدمة من 

الدول األعضاء.
-2023 للفترة  االنتخابات  أن  بالذكر  جدير 

حيث  الشديدة؛  بالتنافسية  اتسمت  قد   2026
للحصول  للترشيح  أفريقية  ــة  دول  ١7 تقدمت 
من  املكون  االحتــاد  مجلس  فى  مقعدا   ١3 على 

4٨ مقعدا.
ويعد مؤمتر املندوبني املفوضني مبثابة الهيئة 
الدولى  االحتــاد  داخل  السياسات  لوضع  العليا 
لالتصاالت، وُيعِقد كل أربع سنوات، وتقرر خالله 
الدول األعضاء الدور املستقبلى للمنظمة العاملية 
ــا  فــى مــجــال االتــصــاالت حــول الــعــالــم، ودورهـ
واالتــصــاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تنمية  فــى 
واعــتــمــاد  الــعــاملــي،  الصعيد  عــلــى  وتــوجــهــاتــهــا 
ــع  األرب خــالل  واملــالــيــة  االستراتيجية  اخلــطــط 
انتخاب  املؤمتر  يتم خالل  القادمة. كما  سنوات 
فريق اإلدارة العليا للمنظمة )األمني العام ونائب 
العام ومديرى مكاتب قطاعات االحتاد(  األمني 
والدول األعضاء فى املجلس وأعضاء جلنة لوائح 

الراديو.

كشف د. محمود خطاب رئيس مجلس اإلدارة 
استهداف  عن  تك،  بى  لشركة  املنتدب  والعضو 
خطة توسع الشركة افتتاح ١0 فروع جديدة قبل 
اجلمهورية،  أنحاء  جميع  فى   2022 عام  نهاية 
 ١7 بافتتاح  بالفعل  قامت  الشركة  بــأن  منوها 

فرًعا منذ بدايةالعام.
جاء ذلك خالل افتتاح الشركة أحدث فروعها 
جابر  ســيــدى  مبنطقة  اإلســكــنــدريــة  مبحافظة 
وذلك بحجم استثمارات 32 مليوجننيه  لتجديد 

املبني.
للتوسع  وقال إن الشركة لديها خطة طموحة 
أنــحــاء  الــفــروع مبختلف  ــد مــن  املــزي وإضــافــة 
الشركة  إطاراستراتيجية  فى  وذلك  اجلمهورية 
خلدمة عمالئها وتوفير فرع للشركة على بعد ١5 

دقيقة من كل عميل لتلبية احتياجاتهم املتغيرة.
ولفت خطاب إلى أن عدد فروع الشركة سوف 
يرتفع إلى ١53 فرعا متتد على مساحة ٨2 ألف 
بلغ عدد  محافظة، حيث   22 لتغطية  مربع  متر 
فرعا على مساحة  نحو ١43  اآلن  الفروع حتى 
فرًعا   ١١5 مقابل  فى  مربع،  متر  ألف   79،525

بنحو7١،43٨  ألف متر مربع.
وأشار إلى أن الشركة متتلك ١3،65 ألف متر 
يتم اعالن بعض  إداريــة وسوف  مربع مساحات 

التوسعات بهذا الشأن قريبا،كما متتلك 46500 
بعد  متر مربع مخازن، ونحو 4مراكز خدمة ما 

البيع، فضال عن ١33 مركز معتمد.
 34 نحو  افتتحت  الشركة  بــأن  خطاب  ــوه  ون
فرًعا لبى تك اكس خالل عام، منوها بان فرص 
العمل التى تتيحها فروع بى تكوصل خالل العام 
 5046 مقابل  فى  فرصة   6037 لنحو  اجلــارى 
حجم  متوسط  ارتفع  كما  املاضي،  العام  فرصة 
دخل العماللنحو ١3٨ ألف جنيه فى مقابل ١20 

ألف جنيه.
بالقيام  كبيرا  اهتماما  تولى  الشركة  أن  وذكر 
مت  مــا  حجم  بلغ  حيث  املجتمعية  مبسئوليتها 
جنيه  مليون   ١25 نحو  البرامج  تلك  فى  ضخه 
خالل الفترة من 20١7 حتى 2022، حيث بلغت 
خالل  جنيه  مليون   3١ لنحو  املخصصات  تلك 

.2022
إلى  أشار  اإللكترونية،  بالتجارة  يتعلق  وفيما 
أغسطس 2022،  بنهاية   %3٨ أنها شهدت منًوا 
حيث متثل 20% من مبيعاتالتجزئة فى بى تك، 
بلغ  والتطبيق  للموقع  الزيارات  عدد  بأن  منوها 

22١ مليون زيارة.
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بمشاركة وزراء وخبراء شركات عالمية ومحلية..

السنة الثالثة عشرة

مصر تفوز بعضوية المجلس اإلدارى لالتحاد الدولى لالتصاالت

»بى تك« تستهدف افتتاح 10 فروع حتى نهاية العام.. و 38% نموًا بمبيعات التجارة اإللكترونية بنهاية أغسطس

عن القارة اإلفريقية..

»عمرو طلعت«: االتصاالت األعلى نمًوا بين قطاعات الدولة على مدار ٤ سنوات

إشراف:أسامة محمداتصاالت

شهدت مكاتب البريد إقباالً كبيراً 
على شراء كراسات شروط مشروع 
سكن لكل املصريني )3( خالل اليوم 
األول من بدء بيع الكراسات لكافة 
املواطنني بعد انقضاء األسبوع األول 
لــذوى  الــكــراســات  لبيع  املخصص 
تقع  الــتــى  باملكاتب  وذلـــك  الــهــمــم، 
ملحافظات  اجلغرافى  النطاق  فى 
مشروع اإلعالن والبالغ عددها 23 

محافظة.
رئيس  نائب  عــلــوان،  عبده  وقــال 
للبريد  القومية  الهيئة  إدارة  مجلس 
أن كـــراســـات الـــشـــروط مــتــواجــدة 
املدن  بجميع  البريد  مبكاتب  بوفرة 
الوحدات  بها  املطروح  واملحافظات 
السكنية وال يعتد بأسبقية الشراء؛ 
املواطنني  جميع  الهيئة  تناشد  لذا 

مكاتب  على  التزاحم  عدم  بضرورة 
استمرار  ميزة  واستغالل  البريد؛ 

العمل باملكاتب لفترات مسائية.
وأشار عبده علوان إلى أن الهيئة 
مركزية  عمليات  غرفة  خصصت 
ودفع  الكراسات  بيع  حركة  ملتابعة 
اجلمهورية  مستوى  على  املقدمات 
وفقاً الحتياجات كل محافظة بهدف 
تسهيل عملية شراء الكراسات على 
البريد  مكاتب  جميع  فى  املواطنني 
عددها   والبالغ  اخلدمة  تقدم  التى 
على  منتشرين  بريد  مكتب   ١000
أن  موضًحا  اجلــمــهــوريــة،  مستوى 
ــمــرة فى  ــاحــة ومــســت ــة مــت ــدمـ اخلـ
التقدمي  انتهاء  موعد  حتى  املكاتب 

فى 27 أكتوبر اجلاري.

ــارف، املـــديـــر الـــعـــام لشركة  ــ ــازت مــيــرنــا عـ ــ ف
فى  العاملية  القيادة  بجائزة  مصر،  مايكروسوفت 
قطاع  فى  املــرأة  منظمة  جوائز  لتوزيع  حفل  أول 
التكنولوجيا ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 Women in Tech Global Movement
 Awards for MENA   Middle East &
القيادة  جــائــزة  فئة  تقدر   ،  ))North Africa
تلك  بها،  وحتتفى  املثالية  القيادة  منــاذج  العاملية 
على  وإيجابى  كبير  تأثير  لها  يكون  التى  النماذج 
ترشيح  فقد مت  املؤسسات.  و  االشخاص  أهــداف 
الرستماني،  هناء  إلى جانب  الفئة  فى هذه  ميرنا 
األول،  أبوظبى  بنك  ملجموعة  التنفيذى  الرئيس 
والــرئــيــس  املــؤســس  الشعيبي،  بهية  واملــهــنــدســة 
والتكنولوجيا،  للفضاء  العاملية  للشركة  التنفيذى 
وإينات جويز، الشريك املؤسس والرئيس التنفيذى 
ومى   ،Papaya Global جلوبال  بابايا  لشركة 
التنفيذى  والــرئــيــس  املــؤســس  الــشــريــك  مــدحــت، 

 .Eventtus لشركة إيفينتوس
وتقدمت املهندسة ميرنا عارف خالل كلمتها بعد 
لتقديرهم  املؤمتر  على  للقائميني  بالشكر  التكرمي 
أن  »أعتقد  وقــالــت:  املرشحات.  جميع  اجنـــازات 

التقدير من صميم النهوض بدور املرأة فى االقتصاد 
الرقمي. وأنه من الضرورى وجود منتديات حتتفى 
ترى  حتى  التكنولوجيا  قطاع  فى  املــرأة  بإجنازات 
الفتيات الصغيرات مناذج ناجحة وملهمة ميكنهن 

أن يحذوا حذوهن«. 
وأضافت ميرنا: »حتفزنى هذه اجلائزة لتحقيق 
نتائج أكبر خاصةً فيما يتعلق بتقليل احلواجز التى 
مصر  فــى  والفتيات  النساء  مشاركة  دون  حتــول 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فى مجال 
فرص  بتوفير  اجلــهــود  هــذه  وتــبــدأ  التكنولوجيا. 
القوية  باإلمكانات  واالعتراف  للجميع،  متساوية 

التى يحققها املجتمع الشامل«. 
ــكــنــولــوجــيــا  ــت ــاع ال ــطـ ــى قـ ــ ــظــمــة املـــــــرأة ف مــن
)WOMEN IN TECH( هى منظمة عاملية غير 
ربحية تهدف إلى متكني 5 ماليني امرأة وفتاة فى 
مجال التكنولوجيا بحلول عام 2030. وتنظم سبع 
العالم:  من  مختلفة  أجــزاء  متثل  إقليمية،  جوائز 
الالتينية،  وأمريكا  الهادئ،  واملحيط  آسيا  منطقة 
وأوروبا،  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
إقليمية من  وتتألف كل جائزة  وإفريقيا، وأمريكا. 
ثمانى فئات. وستصل الفائزات فى كل الفئات إلى 
الذى  العاملية  اجلوائز  توزيع  حفل  فى  النهائيات 

سُيقام فى دبي، فى شهر أكتوبر 2022. 
اجلائزة  عــارف  ميرنا  املهندسة  تسلمت  قد  و 
بحضور معالى عهود خلفان الرومى - وزيرة الدولة 
ــارات  اإلمـ بــدولــة  واملستقبل  احلــكــومــى  للتطوير 
الــعــربــيــة املــتــحــدة ، ومــعــالــى حــســني املــحــمــودى 
للبحوث  الــشــارقــة  ملجمع  التنفيذى  الــرئــيــس   -

والتكنولوجيا واالبتكار. 

حــوارات  سلسلة  جلسات  أولــى  اتصال  نظمت 
املائدة املستديرة ملناقشة عدد من القضايا الهامة 
صناعة  فــى  الــعــامــلــني  جميع  بـــال  تشغل  ــتــى  وال
شركات  “دور  عنوان  وحتت  املعلومات،  تكنولوجيا 
االقتصاد  مستقبل  بناء  فى  املعلومات  تكنولوجيا 

املصري”.
واخلبراء من  ــوزراء  ال وذلــك مبشاركة عدد من 
السوق  فــى  العاملة  واملحلية  العاملية  الشركات 
وتكنولوجيا  االتــصــاالت  وزارة  وقــيــادات  املصرية 

املعلومات ونواب من البرملان املصري.
رئيس  مجاهد،  حسام  املهندس  اللقاء  وافتتح 
مجلس إدارة اتصال والذى أوضح أهمية مساهمة 
الرقمية  مــصــر  بــنــاء  فــى  التكنولوجيا  شــركــات 
واالستعداد للثورة الرقمية احلالية من خالل عدد 
مساهمة  ظل  فى  خاصة  واخلدمات  احللول  من 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبا قيمته 
ــوزارة  ل فوفقا  اإلجــمــالــي،  املحلى  الــنــاجت  فــى   %5
منًوا جتاوز  مؤخرا  القطاع  حقق  فقد  االتصاالت 
بني  منــوا  القطاعات  أعــلــى  بــذلــك  ليصبح   %١6
العاملية  األحــداث  رغم  املختلفة  الدولة  قطاعات 
التى مير بها العالم سواء من انتشار فيروس كورونا 
أو احلرب الروسية االوكرانية كما أنه مستمر فى 

مواصلة مسيرة النمو بشكل ثابت.
من  لسلسلة  بــدايــة  يعد  اللقاء  هــذا  أن  وتــابــع 

بحث  إلى  تهدف  التى  املتتابعة  الدورية  اللقاءات 
وتذليل  املصريه  الشركات  بـــأداء  األرتــقــاء  سبل 
تشارك  بحيث  أعمالها  وتنمية  أمامها  العقبات 

بفاعلية فى دعم منو األقتصاد الرقمي.
التحديات  بعض  على  الضوء  املتحدثون  وألقى 
اعتراف  عدم  أبرزها  ومن  الشركات  تواجه  التى 
هى  املــعــلــومــات  تكنولوجيا  بــأن  املــركــزى  البنك 
صناعة حتتاج إلى مستلزمات إنتاج ضرورية وهذه 
املستلزمات ليست سلعاً غير أساسية أو ترفيهية، 
واضحة  طريق  خارطة  صياغة  بضرورة  مطالبني 
واحلكومة  اخلــاص  القطاع  بني  بالشراكة  املعالم 
مصر  وبناء  املصرية  بالدولة  بالنهوض  للتسريع 

الرقمى  التحول  مشروعات  خــالل  مــن  الرقمية 
اخلدمى واإلنتاجي.

دور  هناك  يكون  أن  على  احلــاضــرون  أكــد  كما 
مشروعات  فــى  املحلية  للشركات  وبــنــاء  حــيــوى 
تعد  والتى  املصرية  احلكومة  فى  الرقمى  التحول 

الشغل الشاغل للكثير من الشركات.
اللقاء على ضرورة إعداد  وشدد املشاركون فى 
جيل من الكوادر البشرية املدرب على أعلى مستوى 
نقوم  أو  مصر  فى  به  نستفاد  أن  ميكن  احترافى 
بتصديره للخارج وبذلك تزيد مساهمة القطاع فى 
خاصة  البالد  الى  ــواردة  ال األجنبية  العملة  زيــادة 
وأن قطاع التكنولوجيا يعد مبثابة القاسم املشترك 

وأنه   ، املــوجــودة  والقطاعات  الصناعات  كل  فى 
تصدير  بني  الــتــوازن  حتقيق  مبكان  األهميه  من 
العقول العاملة وبقائها فى مصر لتلبية احتياجات 

الشركات.
وأكد املشاركون أن قطاع التكنولوجيا يعد قاطرة 
حقيقية للتنمية فى البالد خاصة فى ظل اهتمام 
ورصد  التحتية  البنية  بتحديث  املصرية  الدولة 
22.٨ مليار جنيه استثمارات حكومية خالل العام 
فرصة  استغالل  بضرورة  مشيرين  احلالي،  املالى 
التكنولوجيا  مبشروعات  املصرية  الدولة  اهتمام 
من  ممكن  عدد  أكبر  وتوظيف  األمثل  االستغالل 

الشركات املحلية فيها وتوظيف الشباب .

فترة مسائية إلتاحة كراسات 
اإلسكان فى ألف مكتب بريد

مدير مايكروسوفت مصر تفوز  
»Global Leadership Award« بجائزة

»اتصال« تناقش دور شركات التكنولوجيا فى بناء االقتصاد الرقمى

١٣  ربيع األول ١٤٤٤  –  ٩ أكتوبر ٢٠٢٢
العدد »٢6١ «
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29 دولة تشارك وحشد كبير من نجوم الفن ..

دورة »محمود حميدة« تحتضن 78 فيلمًا بمهرجان اإلسكندرية
ليلى أنور

بفعاليات  املتوسط  البحر  عــروس  احتفلت 
الدورة الـ 38 من مهرجان اإلسكندرية السينمائى 
األمير  الناقد  برئاسة  املتوسط  البحر  لــدول 
أباظة فى مكتبة اإلسكندرية، وبحضور محافظ 
والفنان  الــشــريــف،  محمد  الــلــواء  اإلسكندرية 
محمود حميدة الذى حتمل الدورة اسمه وحشد 

كبير من جنوم الفن.
اقيمت  والتى  املهرجان،  فعاليات  غًدا  وتنتهى 
اجلـــاري،  أكتوبر   10 ــى  إل  5 مــن  الفترة  خــال 
منافسات  اجلــديــدة ضمن  الـــدورة  فى  وشــارك 
 78 الطويلة  الروائية  لألفام  الرسمية  املسابقة 
فيلًما من 29 دولة مختلفة، منها 11 فيلم عرض 
الشرق  فى  أول  عــرض  أفــام  و10  أول،  ــى  دول

األوسط، و12 فيلم عرض أول فى مصر.
عبد  محمد  املــخــرج  مــن  كــل  املهرجان  وكـــّرم 
والفنانة  املتوسط،  البحر  وسام  ومينحه  العزيز 
واملنتج  واملخرج سعيد حامد،  دنيا سمير غامن، 
جيه الليثي، واإلذاعى إمام عمر، كما يكرم كل من 
املمثلة ماريان بورجو )فرنسا(- املمثلة واملخرجة 
الواليات  أرمينيا،  فرنسا،  )مصر،  أرمانى  نورا 

املتحدة األمريكية(.
املهرجان..  فى  املشاركة  األعمال  بعض  ونرصد 
الفيلم األول فى املسابقة الرسمية هو الفيلم اللبنانى 

»بيروت هولدم«، وهو من إخراج ميشيل كمون.

دمشق«  فى  »حكاية  السورى  الفيلم  ويشارك 
ويتناول  أحمد،  إبراهيم  أحمد  إخــراج  من  وهو 
واملــواطــنــن، حيث  املــديــنــة  دمــشــق  عــن  الفيلم 
الواقع فى إطار اجتماعى  انعكاس احلرب على 
هذه  ــاد”  وزي ووجيه  “لينا  خال  من  رومانسي، 
النماذج اإلنسانية التى حتاول استعادة احلياة ما 
بعد احلرب وتتعامل مع جروح ال تلتئم فى قلوب 

أصحابها، فهل ينتصر احلب؟. 
والفيلم الثالث فى املسابقة الرسمية هو الفيلم 
اليونانى »لوجر« من إخراج كوستاس هراملبوس، 
ويشارك فيلم آخر من اليونان وهو فيلم »طنن 
ويدور  سيفاستيكوجلو،  بيتروس  إخراج  العالم« 
الرأسمالية..  وأزمـــة  الشيوعية  سقوط  حــول 

الكوارث البيئية.. موجات الهجرة والعوملة.
 I« وتـــــشـــــارك دولــــــــة إيـــطـــالـــيـــا بـــفـــيـــلـــم
كلوديو  إخـــراج  مــن  وهــو   »Cassamortari
رئيسي«  »عامود  فيلم  أيًضا  ويتواجد  اميندوال، 
مشترك،  إيطالى  سويسرى  فرنسى  فيلم  وهــو 

ومن إخراج ماتيو تورتوني.

اجليانى  للمخرج  »عصيان«  فيلم  وينافس 
السعدى من تونس فى املسابقة الرسمية، ويدور 
استحوذ  حيث  تــونــس،  فــى  انتفاضة  ليلة  فــى 
اجلنون على العاصمة تونس وضواحيها وال شيء 
بن  ساحة  للمواجهة  الشوارع  وأصبحت  يعمل 

الشرطة واملتظاهرين.
فيلم  أيضا  املسابقة  منافسات  ويعرض ضمن 
مشترك،  إسبانى  أمريكى  إنتاج  من  »الكوكب« 
باملسابقة  ويتواجد  اوملـــان،  أماليا  إخــراج  ومــن 
البوسنى  الصربى  الكرواتى  »سافا«  فيلم  أيضا 

املشترك، من إخراج ماثيو سمرفيل.
»ســـوال«  اجلــديــد  فيلمها  ــر  اجلــزائ ــعــرض  وت
للمخرج صاح إسعاد، ومن املغرب يعرض فيلم 
»السلعة« إخراج محمد نصرات، ويجسد الفيلم 
رحلة هرب من معاناة نحو معاناة أخرى، حيث 
يعانى مجموعة من املهاجرين من إفريقيا جنوب 
الصحراء تسلح كل واحد منهم بأمل بلوغ الضفة 
األخرى من األطلسى بشكل غير شرعى لتحسن 
التى  عائلته  ظــروف  وتغيير  االجتماعى  وضعه 

تركها خلفه ليسقط ضحية جشع جتار البشر.
وتــتــواجــد كــرواتــيــا أيـــًضـــا بــفــيــلــم آخـــر هو 
والفيلم  سيدلر،  دومينيك  إخـــراج  »املــحــادثــة« 
الذى مت  اللقاء  عن  أحــداث حقيقية  على  مبنى 
فى 1945 بن الرئيس اليوغسافى جوزيف تيتو 
الوجزيج  بكرواتيا  الكاثوليكية  الكنيسة  ورئيس 
بيرك،  جاجريتش  راهــيــا  إخـــراج  ستيبيناك، 
البوسنة  من  البيضاء«  »القلعة  فيلم  يعرض  كما 

والهرسك وكندا، ومن إخراج إيجور درجلاكا.

السنة الثالثة عشرة
منوعات

بسبب عمليات البيع منذ بداية 2022..

»الخوف« يكبد أسواق األسهم والسندات العالمية 36 تريليون دوالر
دعاء سيد

أن  العاملية  اإلعام  وسائل  تقارير  كشفت 
خسرت  العاملية  والسندات  األسهم  أســواق 
على  القيمة  من  دوالر  تريليون   36 حوالى 
مدار األشهر التسعة املاضية؛ بسبب عمليات 
التى اجتاحت األصول خوفا  البيع اجلامحة 

من املخاطر.
وتوقعت وكالة »بلومبيرج« األمريكية املزيد 
املستقبل  خــال  األســـواق  فى  اخلسائر  من 
األخير،  ربعه  فى  العام  دخــول  مع  املنظور 
مشيرة إلى أن البنوك املركزية أصبحت فى 
وضع كامل لتشديد السياسة، حيث تنوى رفع 
أسعار الفائدة بشكل أكبر إلخماد التضخم، 
حدوث  إمكانية  من  التحذيرات  من  بالرغم 

ركود اقتصادي.
السوقية  القيمة  انخفاض  إلى  واستنادا   
ملؤشر »بلومبيرج جلوبال إيه جي« ومؤشر »إم 
إس سى آي« لألسهم العاملية مجتمعن، وكان 
االنخفاضات  العام  هذا  التراجع  جتاوز  قد 
التى شهدتها األســواق خال األزمة  احلــادة 
فــيــروس  وجــائــحــة   2009-2008 ــة  ــي ــال امل

»كورونا« 2020.
أنه  األمريكية  الوكالة  أوضحت  ذلك،  ومع 
فى ضوء  مفاجئا  الوضع  هذا  يكون  ال  رمبا 
املوجة الهائلة من السيولة التى تدفقت على 
املاضية  السنوات  خــال  العاملية  ــواق  األسـ
السهلة، إال أن وتيرة تدمير القيمة لهذا العام 
 36 تبددت  فقد  حيث  للقلق،  مثيرة  تزال  ال 
تريليون دوالر من األسواق العاملية فى تسعة 

أشهر.

ــتــم تــوقــع احــتــفــاظ  ــة األولــــــى، ي ــوهــل ــل ول
الوقت  فى  األقل  على  بالنقدية  املستثمرين 
ــإن أحــدث  ــع، فـ ــواقـ ــى الـ ــكــن ف ــن، ول ــراهـ الـ
استطاع ملديرى الصناديق أجراه »بنك أوف 
للنقد  تعرضهم  إن  املشاركون  قال  أمريكا«، 

عند أعلى مستوياته على اإلطاق.
بالنسبة لألسواق التى بدأت العام بتقييمات 
أو  عدة،  سنوات  منذ  مستوياتها  أعلى  عند 
حتى مستويات قياسية، فإن تراجع السيولة 

ينذر مبزيد من اخلسائر فى األسواق.
بنك  فــى  االستراتيجيون  وجــد  قــد  ــان  وك
الفائدة  أسعار  فى  رفعا   294 أميركا  أوف 
على مستوى العالم منذ أغسطس 2021 إلى 
جانب 3.1 تريليون دوالر فى »تشديد كمي« 
لذلك،  ونتيجة  املاضية،  السبعة  األشهر  فى 
انهار سقف سوق األسهم والسندات العاملي، 
مضيفن أن األسعار وصدمة التشديد الكمى 
قد أصابت إدمان وول ستريت على السيولة.
العاملى  الرئيس  ــت،  داوســي ديفيد  وقـــال 
إنفستمنت«:«  »جام  شركة  فى  لاستثمارات 
نشهد إعادة تشكيل العالم سياسيا واقتصاديا 
العقد،  لبقية  تستمر  جديدة  اجتــاهــات  مع 

نحن نشهد حتوال تاريخيا«.
املؤسسات  صــنــاديــق  سحبت  قــد  وكــانــت 
العاملية املزيد من األموال من أسواق األسهم 
اآلسيوية، حيث عانت الهند وتايوان وجنوب 
اشترى  فيما  انتكاسة،  أكبر  من  آسيا  شرق 
قبل  الصينية  األسهم  من  املزيد  املستثمرون 

موسم العطات املحلية.
ووفقا للتقارير، سحب مديرو األموال 1.8 

مليار دوالر وهو ما رفع صافى عمليات البيع 
التراكمية فى سبتمبر إلى 11 مليار دوالر.

بقيمة  شراء  عمليات  بصافى  ذلك  ويأتى 
10 مليارات دوالر فى أغسطس وهو الشهر 
الوحيد فى عام 2022 الذى يشهد عمليات 

شراء صافية، وبذلك ازداد صافى التدفقات 
اخلارجة التراكمية إلى 111 مليار دوالر فى 
منذ  الصن  باستثناء  الناشئة  آسيا  أســواق 

ذروة السوق فى يناير.
رؤوس  خروج  إن  »جولدمان«  محللو  وقال 

أموال من املنطقة جتاوز اآلن صافى عمليات 
البيع البالغ 93 مليار دوالر أمريكى فى نفس 
األسواق خال األزمة املالية العاملية فى عام 

.2008
من جانبه، قال ديكى ووجن، املدير التنفيذى 

إن  املالية  ــألوراق  ل »كينجستون«  شركة  فى 
العمات واألسهم اآلسيوية تتعرض لضغوط 
فإن  وبالتالى  الــدوالر،  مواجهة  فى  متزايدة 
املنطقة  خارج  الصناديق حتولت  من  العديد 

لتجنب املخاطر.

١٣  ربيع األول ١٤٤٤  –  ٩ أكتوبر ٢٠٢٢
العدد »٢6١ «

كرمية سالم 
ال تقتصر خطوات تهيئة الطفل للمدرسة على 
حتضير احلقيبة املدرسية وشراء الزى املدرسى 
اجلوانب  مــراعــاة  األهــل  على  بــل  والسبايز، 
الطاقة  غـــرس  منهم  تتطلب  الــتــى  النفسية 
اإليجابية فى نفس الطفل، وخصوصاً إن كانت 
السنة األولى للطفل خلوض هذه التجربة املهمة 

فى حياته. 
فى حوار خاص مع »البورصجية« جتيب بسمة 
كيفية  على  النفسية،  الصحة  أخصائية  فــاروق 
استقبال العام الدراسى اجلديد، وخطوات تهيئة 

الطفل لليوم الدراسي...
** ما النصائح التى تهيئ الطفل الستقبال 

العام الدراسى اجلديد؟
يعتبر احلوار مع الطفل من أهم الوسائل التى 
من شأنها التأثير بشكل إيجابى عليه وفى فترة 
قصيرة، لذا على األهل التطرق للحديث بشكٍل 
املمتعة  باألنشطة  وتذكيره  املدرسة،  عن  ممتع 
وإيصال  املدرسية،  والرحات  فيها  تقام  التى 

الطفل ملرحلة عد األيام حتى يوم بدء املدرسة.
أهمية  على  التأكيد  ــاء  اآلبـ على  يجب  كما 
مع  اإلنــســان،  بناء  فــى  املــدرســة  ودور  التعليم 
مراعاة  مع  األطفال،  حياة  فى  وجودها  تعظيم 
عدم التطرق للحديث بشكل سلبى عن الدراسة 

واملعلمن.
** هل احلديث عن املشاكل التى تواجه اآلباء 

مع املدارس تؤثر على الطفل؟
للمدرسة  السلبية  الــصــورة  نشر  بالطبع.. 
يتاشى  وبالتالى  ــال،  األطــف ذهــن  فــى  يــرســخ 
الطفل  حث  يجب  لذا  مدرسته،  جتاه  االحترام 
على التعامل مع املدرسة أنها مكان عمله خللق 
نوع من املسؤولية جتاهها وتوطيد عاقته بكل 
شيء حولها من أصدقاء ومدرسن وعمال؛ ما 
وهذا  الطفل،  نفسية  على  إيجابى  بشكل  يؤثر 

الكام يطبق حسب سن كل طفل.
** بات »التنّمر« من الظواهر اخلطيرة التى 
تُهّدد سالمة الطالب وسير عملية التدريس 
بشكٍل سليم، كيف نتحدث مع األطفال عن 

»التنّمر املدرسي«؟
وطويلة  ضــارة  آثـــاراً  يترك  أن  للتنمر  ميكن 

على  الظاهرة  هذه  وتؤثر  الطالب،  فى  األجــل 
التفوق  حتقيق  مــن  ومتنعهم  الــطــاب  نفسية 
ومتينة  وثيقة  صداقات  إقامة  ومن  الدراسي، 
بينهم  حوار  خلق  اآلبــاء  على  لذا  بينهم..  فيما 
وبن أبنائهم الكتشاف أى خلل أو مشكلة ما قد 

عانى منها الطفل فى العام الدراسى السابق.
وإضافة إلى التأثيرات البدنية للتنمر، ميكن 

أن يتعرض األطفال ملشاكل عاطفية ومشاكل فى 
االكتئاب  ذلك  فى  مبا  العقلية،  الصحة  مجال 
ــى تــراجــع أداؤه فى  والــقــلــق، ممــا قــد يـــؤدى إل

املدرسة. 
ودورنا كخبراء فى الصحة النفسية، التوجيه 
آمنة  مدرسية  ببيئة  التمتع  فى  الطفل  بأحقية 
اتفاقية  أن  أوضــح  أن  وأحــب  كرامته،  حتترم 

جميع  حــق  مــن  ــه  أن على  تنص  الطفل  حــقــوق 
احلماية  وعلى  التعليم  على  احلصول  األطفال 
ومن  والعقلى  البدنى  العنف  أشكال  جميع  من 
اإلهانات والتعّسف، وال ُيستثنى التنّمر من ذلك.

** كيف انتهك »التحرُّش » ُحرمة التعليم، 
وانتشر فى املدارس واجلامعات؟

 بــاتــت ظــاهــرة الــتــحــرش اجلــنــســى مرعبة 

مكاٍن  عند  يتوقَّف  لم  أّنــه  حيث  كله،  للمجتمع 
معن كالشارع والعمل واألسواق بل تعّداها إلى 
واجلامعات«،  »املــدراس  ذلك  من  أفظع  هو  ما 
للمعلمن  بل  فقط  لآلباء  يرجع  ال  هنا  والــدور 
أيًضا فى تسليط الضوء على التحرش اجلنسى 
وكيفّية  الــطــاب  على  وآثــارهــا  ــدارس  ــ امل فــى 
املتحرِّش  مع  والتعاُمل  ملواجهتها  التوعية  نشر 

واملتحرَّش به وطرق عاجهم.
األطفال  مع  بالتحدث  ــاء  اآلب أوجــه  أن  وأود 
لصغر  مــراعــاًة  املعلومات  أبسط  مستخدمن 
سنهم، مع ذكر أمثلة بسيطة لتثبيت املعلومة فى 
ذاكرتهم، والتأكيد على أن جسمهم ملكية خاصة 
لهم فقط، وال يصح ملسه من أى شخص سوى 

الوالدين فقط.
سريًعا،  تنسى  األطــفــال  أن  مــراعــاة  ويجب 
ضبط  مع  النقطة،  لهذه  جًدا  مهم  التكرار  لذا 
ــزل، إذ يــجــب عــدم  ــن ــرى فــى امل الــســلــوك األســ
التحدث بألفاظ خارجة أو بها إيحاءات جنسية 
على خصوصيات  التعدى  وعــدم  األطفال  أمــام 
السلوكيات  تكون  أن  يجب  كما  البعض،  بعضنا 
بن  الطفل  تشتيت  دون  توجيه  مــع  متوافقة 

املمنوع واملسموح داخل املنزل وخارجه. 
** كيف ميكن اتخاذ خطوات استباقية 

ملساعدة الطفل على تطوير مهاراته 
الدراسية؟

بعض األطفال بطبيعتهم يحبون املذاكرة بينما 
يكرهها آخرين، لذا فإن مساعدة األطفال ممن 
يعانون من ضعف املهارات الدراسية قد يفيدهم 
املعلمن  على  األمــر  يسّهل  كما  كبيرة،  بدرجة 

ليتمكنوا من متابعة طفلك بصورة أفضل.
وأود أن أذكر بعض العناصر الهامة التى تساعد 
الطاب على املذاكرة والتركيز وأهمها: عاج أى 
ليتمكن من االستيعاب وخاصة  مشكلة مرضية 
»األنيميا«، مع توفير التغذية الصحية السليمة، 
وخلق بيئة أسرية مناسبة للتركيز،باإلضافة إلى 
عدم السماح مبشاهدة التليفزيون واملحمول إال 

بوقت محدد على مدار اليوم.
وأنصح أولياء األمور فى كافة املراحل العمرية 
التشجيع  خال  من  أبناؤهم،  مهارات  بتطوير 
والتحفيز الدائم، وإظهار إميانهم بهم وبقدراتهم 
حبهم  على  التأكيد  بجانب  والبدنية،  الذهنية 
وسندهم على أى حال؛ ألن الهدف األساسى من 
التعليم هو توفير حياة سعيدة ألبنائنا ومستقبل 

أفضل.

احذروا.. آثار »التنمر« و»التحرش« ضارة وطويلة األجل على األطفال

مطلوب التوجيه باستخدام معلومات بسيطة والحوار لحل أى مشكلة

التهيئة النفسية للمدرسة أهم من »السباليز«
خبيرة تضع روشتة للتعامل مع الطفل..
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Africa RegTech Horizon Debuts: A Dedicated Resource 
to Shape Africa Financial Services Ecosystem
As RegTech Africa Conference 2023 
is set to explore the nexus between 
financial inclusion, consumer 
protection and cybersecurity
Harnessing the power of big data, 
artificial intelligence and even 
blockchain, the regtech sector works 
to reduce financial risk, increase 
regulatory compliance and stamp out 
laundering and fraud — all of which 
contribute to an estimated $2 trillion 
yearly loss for the global economy.
Recognizing the power of regtech in 
creating transformative solutions that 
support and scale quality financial 
services, the Alliance for Digital 
Innovation in Africa (AADi) is 
developing Africa RegTech Horizon, 
a first of it’s kind data-driven 
repository for regtech companies 
and solutions providers in Africa to 
showcase the solutions, services and 
technologies they are offering.
The directory is a dedicated resource 
aimed at illustrating the factual value 
that regtech solutions can deliver 
to businesses and designed to help 
financial institutions, regulators and 
governments in need of solutions to 
local pain-points, to easily identify 
Africa focused regtech companies 
with proven solutions transforming 
the financial services landscape.
The regtech (regulatory technology) 
industry has experienced rapid 
growth over the last two years as 
financial institutions dealt with rising 
tide of regulatory changes and rules 
updates brought by remote working 
and increased use of digital channels 
post Covid-19 pandemic.
“The regtech supply channel is 
changing at a faster pace than ever 
before, but you don’t need to navigate 
these changes alone”
The repository further seeks to 
provide an invaluable source of 
information for investors, a buyer’s 
guide for financial institutions and 
the definite reference for regulators 
interested in collaborating with 
credible regtech companies.
To take full advantages of these 
benefits, target organizations in 
the following two categories will 
be required to register on www.

RegTechHorizon.com:
Indigenous startup/scaleup regtech 
solution providers with innovative 
homegrown solutions to the 
real challenges facing financial 
institutions, regulators and consumers 
in emerging countries of Africa.
Glolal regtech startup/scaleup with 
focus in Africa and a proven solution 
to the real challenges facing financial 
institutions, regulators and consumers 
in emerging countries of Africa.
This epic initiative is coming ahead 
of the next edition of the RegTech 
Africa Conference billed to hold 
between 24th – 26th May 2023, in 
a Hybrid format in Lagos, Nigeria. 
The hugely successful premier 
edition attracted over 1,000 delegates 
across 75 countries with a line-up of 
60 inspiring speakers from diverse 
backgrounds.
The leading African regtech 
ecosystem event will provide 
unrivalled insight, networking and 
business opportunities for anyone 
interested in and connected to 
the African regtech ecosystem. 
For registration, sponsorship 

and partnership opportunities, 
contact: info@regtechafrica.com.
“The regtech supply channel is 
changing at a faster pace than ever 
before, but you don’t need to navigate 
these changes alone. The directory 
would help filter through curated list 
of quality solutions in the market by 
highlighting the leading companies in 
sectors such as identity verification, 
risk management, communications 
monitoring, information security 
and financial crime prevention”, said 
Cyril Okoroigwe, CEO, RegTech 
Media.
According to Cyril Okoroigwe, 
helping startups grow their profile 
and attract more customers through 
the directory, is a clear demonstration 
of Alliance for Digital Innovation 
in Africa’s support for homegrown 
innovation, leveraging tools and 
technologies to solve business 
challenges for African ventures.
“The Africa RegTech Horizon was 
therefore conceived to address 
the need for a trusted source of 
information to stimulate a thriving 
ecosystem”, he concluded.

Middle East and North Africa (MENA) Economies 
Grow by 5.5% But Benefits are Uneven
The report says that responsive 
governance will help countries 
confront these challenges more 
effectively now and cement the 
foundations for long term growth
The economies of the Middle East 
and North Africa (MENA) region are 
expected to grow by 5.5% this year —
the fastest rate since 2016—followed 
by a slowing of growth to 3.5% in 
2023. Yet this growth is uneven 
across the region, as countries, still 
struggling to overcome the lasting 
effects of the COVID-19 pandemic, 
face jolting new shocks from higher 
oil and food prices brought on by the 
war in Ukraine, rising global interest 
rates, and slowdowns in the United 
States, China, and the Euro area.
The World Bank’s latest economic 
update, titled “A New State of 
Mind: Greater Transparency and 
Accountability in the Middle East and 
North Africa,” finds that the region’s 
oil exporting countries are benefitting 
from high hydrocarbon prices, but oil 
importing nations confront different 
circumstances. Oil importers face 
heightened stress and risk from 
higher import bills, especially for 
food and energy, and tightening fiscal 
space as they spend more on price 
subsidies to cushion the pain of price 
rises on their populations.
“All countries in the MENA region 
will have to make adjustments to deal 
with significantly higher prices for 
food and other imports, especially if 
they lead to an increase in government 

borrowing or currency devaluations,” 
said Ferid Belhaj, World Bank Vice 
President for the MENA region. 
“What countries need now is smart 
governance to weather the storm and 
begin to rebuild after multiple shocks 
on top of the pandemic.”
Published twice-yearly, the report 
says that responsive governance 
will help countries confront these 
challenges more effectively now 
and cement the foundations for long 
term growth. Each MENA Economic 
Update has an area of special focus, 
and this report looks at how reforms 
leading to more transparency and 
accountability in public institutions 
can promote a sustainable economic 
recovery. Countries are in dire need of 
establishing systems that allow state 
bureaucracies to measure results, 
align responsibilities, experiment, 
and learn from these results.
What countries need now is smart 
governance to weather the storm and 
begin to rebuild after multiple shocks 
on top of the pandemic
“Moving towards greater data 
transparency and accountability is 
a game changer for the region; it 
can help countries identify what is 
working and needs improvement 
and to act on it,” said Roberta Gatti, 
World Bank Chief Economist for the 
MENA region. “It will help them 
manage risk and shape progress 
towards a more sustainable and 
inclusive future. Not only are the 
potential benefits large, but the 

reforms needed to put institutions on 
a learning path are within reach.”
The Bank’s analysis forecasts 
diverging paths of growth in the 
region. The Gulf Cooperation 
Council (GCC) countries are on track 
to grow by 6.9% in 2022, buoyed by 
high hydrocarbon earnings, slowing 
to 3.7% in 2023 as hydrocarbon 
prices subside. Developing oil 
exporters are forecast to experience 
trends like those of the GCC but at 
lower levels—with 2022 growth 
expected to increase to 4.1%, led 
by Iraq, before falling back to 2.7% 
in 2023. Developing oil importing 

countries are expected to grow by 
4.5% in 2022 and 4.3% in 2023. 
However, the slowdown of growth 
in Europe poses a particular risk, as 
this group of countries relies more on 
trade with the Euro area—especially 
the North African oil importers 
closest to Europe: Tunisia, Morocco, 
and Egypt.
Across the region, policymakers have 
introduced measures—especially 
price controls and subsidies—to 
make the domestic price of certain 
goods, such as food and energy, lower 
than the global price. The report finds 
that this has had the effect of keeping 

inflation in MENA lower than in 
other regions. In Egypt, for example, 
average year-on-year inflation during 
the period of March to July 2022 was 
14.3%, but it would have been 4.1 
percentage points higher at 18.4%, 
had authorities not intervened.
Some governments have made cash 
payments to poorer households—a 
more efficient way of helping the 
poor deal with rising prices than 
general market subsidies that lower 
prices for everyone, including the 
rich. For Egypt, to lower average 
inflation by the equivalent of 4.1 
percentage points using a subsidy on 

food and energy prices that benefits 
the entire population costs 13.2 times 
more than allowing prices to increase 
and supporting just the poorest 10 
percent of households with a cash 
transfer.
Governments will incur additional 
expenses as they increase subsidies 
and cash transfers to mitigate the 
damage to the living standards of 
their populations from higher food 
and energy prices. For the GCC and 
developing oil-exporting countries, 
this is not of much concern now. 
Windfall increases in state revenues 
from the rise in hydrocarbon prices 
have greatly increased their fiscal 
space and will result in fiscal surpluses 
for most oil exporters in 2022—even 
after the additional spending on 
inflation mitigation programs.
Developing oil importers, however, 
do not have such a windfall and 
will have to cut other expenditures, 
find new revenues, or increase 
deficits and debt to fund the inflation 
mitigation programs and any other 
additional spending. Moreover, as 
global interest rates rise, the debt 
service burden for oil importers will 
increase, as they must pay a higher 
rate of interest both on any new debt 
they incur and existing debt they 
refinance, weighing on countries’ 
debt sustainability over time—
especially for countries with already 
high debt levels, such as Jordan, 
Tunisia, and Egypt. 


