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رئيس مجلس االدارة
ورئيس التحرير

  أرشد الحامدى

 

الحكومة تتابع جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة وتمد مهلة تلقي طلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر المقبل

أصدر الدكتور مصطيف مدبويل رئيس جملس 
الوزراء قرارين بإعادة تش���كيل جملس إدارة 
لك م���ن البنك األهيل املرصي وبنك مرص ملدة 
ثالث س���نوات اعتب���ارًا من يوم 25 س���بمترب 

.2020
وذلك بعد االطالع  عيل الدستور وقانون البنك 
املرك���زي واجلهاز املرصىف وبع���د اخذ رأي 

حمافظ البنك املركزي املرصى.
ويضم التشكيل اجلديد ملجلس إدارة البنك األهيل 
املرصي هش���ام أمحد محمود عاكش���ه رئيس���ًا 
ملجل���س اإلدارة – تنفي���ذي، وحي���ى أبوالفتوح 
إبراهمي نائبًا لرئيس جملس اإلدارة - تنفيذي، 
ودالي���ا عب���د هلل دمحم الب���از نائب���ًا لرئيس 
جمل���س اإلدارة - تنفيذي، وحسر دمحم عيل 
الس���الب عضو جملس إدارة – غري تنفيذي، 

وع���يل فهمي إبراهمي الصعيدي عضو جملس 
إدارة - غ���ري تنفي���ذي، و  رشي���ف جوزي���ف 
الكس���ان وهب���ه عض���و جمل���س إدارة - غري 

تنفي���ذي، وأمحد دمحم ح���ي دمحم صديق 
س���لميان عضو جمل���س إدارة - غري تنفيذي، 
و عاط���ف أمحد حي جني���ب عضو جملس 

إدارة - غري تنفيذي، واملستش���ار دمحم هاين 
محم���ود صالح الدين عض���و جملس إدارة - 

غري تنفيذي.

بيمن���ا يضم التش���كيل اجلديد ملجل���س إدارة 
بنك مرص دمحم محمود أمحد األتريب رئيس���ًا 
ملجلس اإلدارة – تنفيذي، وعاكف عبد اللطيف 
دمحم املغ���ريب – نائبًا لرئيس جملس اإلدارة 
– تنفيذي، و حس���ام الدين عب���د الوهاب عيل 
دمحم نائب���ًا لرئيس جملس اإلدارة – تنفيذي، 
وأمحد عالء الدين عيل اجلندي عضو جملس 
إدارة - غري تنفيذي، وتامر عبد العزيز حشاته 
جاد هلل عضو جمل���س إدارة - غري تنفيذي، 
واملستش���ار دمحم فوزي عب���د الباري عرص 
عضو جمل���س إدارة - غري تنفيذي، و  دمحم 
س���يف الن���رص عض���و جمل���س إدارة - غري 
تنفي���ذي، و  خال���د خليل عب���د الوهاب قنديل 
عضو جمل���س إدارة - غري تنفي���ذي، ومرينا 

عارف عضو جملس إدارة - غري تنفيذي.

»البنك األهلي المصري« يرتب 
تمويل مشترك لصالح مجموعة 

فرج اهلل بمشاركة 7 بنوك 
بقيمة 2,05 مليار جنيه 

 ق����ال البنك األوروىب إلعادة اإلمع����ار والتمنية، إن مرص ىه االقتصاد الوحيد 
ىف مجيع املناطق الىت يعمل هبا البنك األوروىب إلعادة اإلمعار والتمنية، املرحج 
أن يفلت م����ن الركود ىف 2020، مدعوم جزئًيا مبش����اريع البناء العامة الكبرية 

وحدوث طفرة ىف قطاع االتصاالت.
وأش����ار البنك ىف تقريره إىل انمكاش إمجاىل عرب االقتصادات الىت يعمل هبا 
بنس����بة 3.9 % هذا العام، مع عودة إىل المنو العام املقبل 2021 بنس����بة 3.6 
%، مرتاجع����ا بذلك عن توقعاته لالقتصادات الناش����ئة الىت يس����تمثر فهيا، بعد 
أن اس����مترت إجراءات احتواء تأثري فريوس كورونا املس����تجد لفرتة أطول مما 
اكن متوقًعا ىف الس����ابق.من جانبه، أعلن الدكتور دمحم معيط، وزير املالية، أنه 
تنفيًذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيىس بفض التشاباكت املالية مع اهليئة 
القومية للتأمينات واملعاش����ات، فإن اخلزانة العامة للدولة انهتت من سداد 203 
ملي����ارات جنيه للهيئة القومية للتأمينات واملعاش����ات خالل 15هشًرا منذ توقيع 
اتفاق فض التشاباكت مع وزارة التضامن االجمتايع لسداد املديونية املستحقة 
لصناديق التأمينات املرتامكة عرب نصف قرن، وذلك عىل ضوء قانون التأمينات 
االجمتاعية واملعاش����ات رمق 148 لسنة 2019؛ مبا يضمن توفري السيولة املالية 
الالزمة خلدمة أحصاب املعاش����ات واملس����تحقني عهنم واملؤم����ن علهيم والوفاء 

باكمل االلزتامات جتاههم.
وأضاف معيط، أنه من املقرر أن يبلغ إمجاىل ما تس����دده اخلزانة العامة للدولة 
للهيئة القومية للتأمينات واملعاشات منذ توقيع اتفاق »فض التشاباكت«، وحىت 
هناي����ة العام املاىل احلاىل بهناية يونيه املقبل حنو 330.5 مليار جنيه، موحًضا 
أن وفًق����ا لتوجهيات الرئيس أيًضا بإهناء التش����اباكت واملش����الك املرتامكة عرب 
عرشات الس����نني، فإن اخلزانة العامة للدول����ة تتحمل 35 مليار جنيه تلكفة وأثر 
مض امخل����س عالوات ألحصاب املعاش����ات هذا العام وحن����و 8 مليارات جنيه 
س����نوًيا بعد ذلك اليت تقوم اهليئة القومية للتأمينات واملعاش����ات بسدادها اآلن 
ألحصاب املعاش����ات وينعكس ذلك يف األقساط الس����نوية اليت تسددها وزارة 
املالية سنوًيا الىت يبلغ القسط الثاىن مهنا 170 مليار جنيه مبوازنة العام املاىل 

احلاىل 2020/2021.
أش����ار الوزير، إىل أن اخلزانة العامة للدولة سوف تسدد حنو 45 تريليون جنيه 
للهيئ����ة القومية للتأمينات واملعاش����ات عيل مدار 50 عاًم����ا ىه مدة اتفاق فض 

التشاباكت، اعتباًرا من  2019.
م����ن جانبه، عقد الدكتور مصط����ى مدبوىل، رئيس جملس ال����وزراء، اجمتاعًا 
لبح����ث آليات تنفيذ تلكيف����ات الرئيس عبدالفتاح الس����يىس، رئيس امجلهورية، 
بإقامة مجتعات س����كنية خمططة ىف عوامص احملافظات واملدن الكربى، جبميع 
أحناء امجلهورية، عىل غرار منوذج مرشوىع »األمسرات« و«بشاير اخلري«. 
وحرض االجمتاع اللواء نارص فوزى، مدير مركز اس����تخدامات أراىض الدولة، 
واملهن����دس خالد صديق، املدير التنفيذى لصندوق تطوير العش����وائيات، وخليل 

شعث، مستشار حمافظ القاهرة.
واس����هتل رئيس الوزراء االجمتاع بالتأكيد ع����ىل األمهية البالغة هلذا املرشوع، 
وما يوليه الرئيس الس����ييس من اهمتام هبذا املرشوع المطوح، نظرًا ملا سميثله 
من نقلة نوعية ىف الش����ل احلضارى حملافظات مرص، باإلضافة إىل حتسني 
جودة احلياة للس����اكن.وأضاف رئيس الوزراء أنه س����يضع هذا املرشوع حتت 
إرشاف����ه املبارش، لضامن التنس����يق ب����ني خمتلف اجلهات املعني����ة ىف الدولة، 

ورسعة التنفيذ.
ووج����ه رئيس الوزراء برسعة إعداد عرض موح����د يتضمن لك القطع املقرتحة، 

متهيدا للعرض عىل رئيس امجلهورية خالل األسبوع احلايل، وبدء التنفيذ.
مك����ا عقد الدكتور مصطى مدب����ويل، رئيس جملس ال����وزراء، اجمتاعا ملتابعة 
اس����تمكال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة اخلارجية، وما يرتبط هبا من 

نظام التجسيل املُسبق لملحشونات )ACI( وتطبيقه عىل مستوى امجلهورية؛ 
وذل����ك حبضور الدكتور دمحم معيط، وزير املالي����ة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة 
الصحة، والدكتور معرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ونيفني 
جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مكا شارك يف اللقاء عرب »الفيديو كونفرانس« 
لك م����ن املهندس طارق امل����ال، وزير البرتول والرثوة املعدني����ة، واملهندس اكمل 
الوزي����ر، وزي����ر النقل، ودمحم منار، وزي����ر الطريان املدين، والس����يد القصري، 
وزير الزراعة، إىل جانب مس����ويل اجلهات املعنية.ويف مسهتل االجمتاع، أكد 
رئي����س الوزراء أن تدش����ني النافذة الواحدة القومية للتج����ارة اخلارجية، له أثر 
إجي����ايب ع����ىل أداء منظومة التجارة، ويهسم يف تق����دم ترتيب مرص يف مؤرش 
أداء اخلدمات اللوجستية وغريه من مؤرشات التجارة الدولية.وأضاف الدكتور 
مصط����ى مدبويل: هذا امللف يأيت مضن منظومة اإلصالح اهليلكي اليت تعمل 
احلكومة عىل تنفيذها، ملكفا ببذل اكفة اجلهود إلجناح هذه املنظومة مبا يهسم 
يف تطوي����ر منظوم����ة امجلارك املرصية مب����ا يتفق مع املعاي����ري الدولية يف هذا 
الش����أن.من جانبه، أشار وزير املالية إىل تعاون اكفة الوزارات املعنية الستمكال 
منظومة الناف����ذة الواحدة ليك تعمل عىل أمكل وجه، مضيفا أن الفرتة املاضية 
هشدت عقد عدد من االجمتاعات ملناقش����ة كراسة الرشوط اخلاصة بالتجسيل 
املسبق ملعلومات املحشونات ACI مع ممثيل اجلهات املعنية، حىت مت التوصل 
  RFP للصورة الهنائية مع اكفة املجمتع املينايئ بش����أن مقرتح كراسة الرشوط

 Advanced ملرشوع نظام التجسيل املس����بق ملعلوم����ات املحشونات املرصي
Cargo Information )ACI(، وذل����ك إلمت����ام تنفي����ذ منظوم����ة الناف����ذة 
الواح����دة.وأوحض الدكت����ور دمحم معي����ط أن النافذة الواحدة عب����ارة عن نقطة 

موحدة لتبادل املعلومات واملس����تندات من مجيع األطراف املشاركة يف التجارة 
والنقل، تقوم بتوفري آليات لتهسيل إجراءات التجارة اخلارجية، وتوحيد الفواتري 
وتطبيق نظام املدفوعات الرمقية، وتوحيد المناذج الالزمة لإلفراج عن البضائع، 
وتطوير مؤرشات مراقبة األداء ونظم املراقبة واإلنذار املبكر، حبيث تكون مرص 

بأمكلها منطقة لوجستية متاكملة تعمل من خالل منصة رمقية قومية.
مكا استعرض االجمتاع استخدامات »نافذة«، املنصة القومية املوحدة للتجارة 
عرب احلدود يف مرص يف حتقيق احلومكة، من خالل متابعة وتتبع ورصد اكفة 
العملي����ات اليت تمت عىل مدار سلس����ة إجراءات اإلفراج ع����ن البضائع الواردة 
إىل األرايض املرصية، بدءًا من اس����تالم البيانات، ومعاينة البضائع واعمتادها 
ع����رب إجراءات الفحص من خالل جهات اهليئ����ة العامة للرقابة عىل الصادرات 
والواردات، واهليئة العامة لسالمة الغذاء، مث تسلمي هشادة اإلفراج، وصولًا إىل 

التمثني وسداد اكفة الرضائب والرسوم، وخروج البضائع.
وأك����د الدكتور دمحم معيط أن الرؤية االس����رتاتيجية لتطوير مصلحة امجلارك 
تقوم عىل مخس����ة حماور، تمتثل يف إصدار قان����ون امجلارك اجلديد، ليمشل 
إعداد قانون حممك لإلعفاءات امجلركية يس����اير املامرس����ات العاملية يف جمال 
التج����ارة الدولية ومبا يضمن هسول����ة ورسعة اإلفراج عن البضائع وتش����ديد 
العقوبات عىل املخالفني واملهتربني لردعهم، واإلرساع يف تعممي منظومة النافذة 
الواح����دة باملوانئ واملنافذ هبدف تبس����يط اإلجراءات وختفي����ض تلكفة العملية 
االس����تريادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية مبا يضمن الربط 
بني املنافذ امجلركية وبعضها وميكنة اإلجراءات امجلركية؛ لتقليل زمن اإلفراج 
وتوحيد املعاملة امجلركية باملنافذ املختلفة، وتمنية القدرات البرشية والتوس����ع 
يف االنت����داب والنقل والتدريب، واس����تمكال اإلجراءات الالزم����ة إلعادة هيلكة 
املصلحة واس����تخدام التقني����ات احلديثة يف حومكة املناف����ذ من أجهزة حفص 
باألش����عة واكمريات مراقبة، وأجهزة تتبع إلكرتوين واألقفال اإللكرتونية الذكية 

يف البضائع املنقولة بنظام الرتانزيت.

وفقًا  لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي

- البنك األوروبى إلعادة اإلعمار : مصر هى االقتصاد الوحيد المرجح أن يفلت من الركود 
 -  تطوير منظومة الجمارك بما يتفق مع المعايير الدولية

 - الحكومة تتابع استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية

المشروع يقع تحت اشراف  رئيس الوزراء مباشرة لضمان التنسيق بين جميع الجهات المعنية فى الدولة وسرعة التنفيذ

د. مصطفي مدبولي

»بنك مصر« يحصل 
على 25 جائزة 

ومركزًا متقدمًا 
عن عام 2020

»مصر.. مش بتبطل شغل«..

باإلنفوجراف.. التداعيات االقتصادية ألزمة 
كورونا لم توقف عجلة اإلنتاج واإلنجاز

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 0.5 % للمرة األولى منذ مارس الماضي 

الحكومة تبحث خطوات توطين صناعة »التابلت« فى مصر

في قرار غير متوقع

»مدبولى«: إقامة تجمعات سكنية مخططة فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى على غرار »االسمرات« و»بشائر الخير«

خبير اقتصادي: قطاعات السلع والخدمات األكثر استفادة بقرار خفض الفائدة

ال هدم لعقارات 
بها سكان 

وقع حتال���ف مرصيف يض���م البنك األهيل امل���رصي والبنك 
التجاري الدويل إضافة إىل بنك مرص، عقد متويل مش���رتك، 
لمتويل إنش���اء احملطة متعددة األغراض مبيناء اإلس���كندرية 

البحري.
وتبلغ التلكفة اإلمجالية لملرشوع حنو 7 مليارات جنيه، وتصل 

مشاركة التحالف املرصيف فهيا إىل 5 مليارات جنيه،
إضافة إىل 2 مليار جنيه من مس���امهي الرشكة الرئيس���يني، 
ومه: “هيئ���ة ميناء اإلس���كندرية”، و”هيئة قناة الس���ويس”، 
و”الرشكة القابض���ة للنقل البحري”، و”رشكة اإلس���كندرية 

لتداول احلاويات”.
وحرض التوقيع هش���ام عاكش���ه، رئيس جمل���س إدارة البنك 
األهيل املرصي، ومعرو اجلناي���ي، الرئيس التنفيذي للقطاع 
املؤس���يس بالبنك التجاري ال���دويل، ودمحم اإلتريب، رئيس 

جملس إدارة بنك مرص،
والل���واء عبد الق���ادر درويش، رئيس جمل���س إدارة املجموعة 

املرصية لملحطات متعددة األغراض.
ويعد املرشوع جتربة رائدة يف جمال النقل البحري يف مرص، 
لكونه األول من نوعه إلنش���اء وإدارة وتش���غيل وصيانة حمطة 

متعددة األغراض برؤوس أموال مرصية، وبأياٍد مرصية.
ويقع املرشوع عىل مس���احة تزيد عىل نصف مليون م2، فميا 
تبلغ أطوال أرصفته حنو 2500م،  وتصل أمعاق هذه األرصفة 
إىل 17.5م، وهو ما يؤهلها الستقبال السفن التجارية احلديثة 

ذات األجحام العمالقة،
وهو ما يؤهل احملطة لتداول 1.5 مليون حاوية، وحنو 2 مليون 
طن بضائع عامة، ومئة ألف س���يارة، بإمجايل طاقة استيعابية 

تقدر بنحو 12 مليون طن/ سنة.
يأيت ذل���ك يف إطار دور البنوك الوطني���ة العاملة مبرص اليت 

تسارع بمتويل املرشوعات القومية،
ومهنا هذا املرشوع بعد التأكد من فرص جناحه نتيجة دراسة 

اجلدوى احلديثة اليت استندت الهيا الرشكة،
وال���يت مت مراجعهتا بواس���طة اخل���رباء املختص���ني بالبنوك 

املشاركة يف المتويل.

تحالف مصرفي يوقع عقد تمويل
 المحطة متعددة األغراض بميناء 

اإلسكندرية البحري بقيمة 7 مليارات جنيه

CIB رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة »البنك األهلي المصري« و»بنك مصر«يضم البنك األهلي المصري و بنك مصر و

دمحم األتريب
حيىي أبو الفتوحداليا الباز

هشام عاكشه

حسام الدين عبد الوهابعاكف املغريب
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رئيس مجلس االدارة
ورئيس التحرير

  أرشد الحامدى

الحكومة تتابع جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة وتمد مهلة تلقي طلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر المقبل

أصدر الدكتور مصطيف مدبويل رئيس جملس 
الوزراء قرارين بإعادة تش���كيل جملس إدارة 
لك م���ن البنك األهيل املرصي وبنك مرص ملدة 
ثالث س���نوات اعتب���ارًا من يوم 25 س���بمترب 

.2020
وذلك بعد االطالع  عيل الدستور وقانون البنك 
املرك���زي واجلهاز املرصىف وبع���د اخذ رأي 

حمافظ البنك املركزي املرصى.
ويضم التشكيل اجلديد ملجلس إدارة البنك األهيل 
املرصي هش���ام أمحد محمود عاكش���ه رئيس���ًا 
ملجل���س اإلدارة – تنفي���ذي، وحي���ى أبوالفتوح 
إبراهمي نائبًا لرئيس جملس اإلدارة - تنفيذي، 
ودالي���ا عب���د هلل دمحم الب���از نائب���ًا لرئيس 
جمل���س اإلدارة - تنفيذي، وحسر دمحم عيل 
الس���الب عضو جملس إدارة – غري تنفيذي، 

وع���يل فهمي إبراهمي الصعيدي عضو جملس 
إدارة - غ���ري تنفي���ذي، و  رشي���ف جوزي���ف 
الكس���ان وهب���ه عض���و جمل���س إدارة - غري 

تنفي���ذي، وأمحد دمحم ح���ي دمحم صديق 
س���لميان عضو جمل���س إدارة - غري تنفيذي، 
و عاط���ف أمحد حي جني���ب عضو جملس 

إدارة - غري تنفيذي، واملستش���ار دمحم هاين 
محم���ود صالح الدين عض���و جملس إدارة - 

غري تنفيذي.

بيمن���ا يضم التش���كيل اجلديد ملجل���س إدارة 
بنك مرص دمحم محمود أمحد األتريب رئيس���ًا 
ملجلس اإلدارة – تنفيذي، وعاكف عبد اللطيف 
دمحم املغ���ريب – نائبًا لرئيس جملس اإلدارة 
– تنفيذي، و حس���ام الدين عب���د الوهاب عيل 
دمحم نائب���ًا لرئيس جملس اإلدارة – تنفيذي، 
وأمحد عالء الدين عيل اجلندي عضو جملس 
إدارة - غري تنفيذي، وتامر عبد العزيز حشاته 
جاد هلل عضو جمل���س إدارة - غري تنفيذي، 
واملستش���ار دمحم فوزي عب���د الباري عرص 
عضو جمل���س إدارة - غري تنفيذي، و  دمحم 
س���يف الن���رص عض���و جمل���س إدارة - غري 
تنفي���ذي، و  خال���د خليل عب���د الوهاب قنديل 
عضو جمل���س إدارة - غري تنفي���ذي، ومرينا 

عارف عضو جملس إدارة - غري تنفيذي.

»البنك األهلي المصري« 
يرتب تمويل مشترك

 لصالح مجموعة
 فرج اهلل بمشاركة

 7 بنوك بقيمة
 2,05 مليار جنيه 

 ق����ال البنك األوروىب إلعادة اإلمع����ار والتمنية، إن مرص ىه االقتصاد الوحيد 
ىف مجيع املناطق الىت يعمل هبا البنك األوروىب إلعادة اإلمعار والتمنية، املرحج 
أن يفلت م����ن الركود ىف 2020، مدعوم جزئًيا مبش����اريع البناء العامة الكبرية 

وحدوث طفرة ىف قطاع االتصاالت.
وأش����ار البنك ىف تقريره إىل انمكاش إمجاىل عرب االقتصادات الىت يعمل هبا 
بنس����بة 3.9 % هذا العام، مع عودة إىل المنو العام املقبل 2021 بنس����بة 3.6 
%، مرتاجع����ا بذلك عن توقعاته لالقتصادات الناش����ئة الىت يس����تمثر فهيا، بعد 
أن اس����مترت إجراءات احتواء تأثري فريوس كورونا املس����تجد لفرتة أطول مما 
اكن متوقًعا ىف الس����ابق.من جانبه، أعلن الدكتور دمحم معيط، وزير املالية، أنه 
تنفيًذا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السيىس بفض التشاباكت املالية مع اهليئة 
القومية للتأمينات واملعاش����ات، فإن اخلزانة العامة للدولة انهتت من سداد 203 
ملي����ارات جنيه للهيئة القومية للتأمينات واملعاش����ات خالل 15هشًرا منذ توقيع 
اتفاق فض التشاباكت مع وزارة التضامن االجمتايع لسداد املديونية املستحقة 
لصناديق التأمينات املرتامكة عرب نصف قرن، وذلك عىل ضوء قانون التأمينات 
االجمتاعية واملعاش����ات رمق 148 لسنة 2019؛ مبا يضمن توفري السيولة املالية 
الالزمة خلدمة أحصاب املعاش����ات واملس����تحقني عهنم واملؤم����ن علهيم والوفاء 

باكمل االلزتامات جتاههم.
وأضاف معيط، أنه من املقرر أن يبلغ إمجاىل ما تس����دده اخلزانة العامة للدولة 
للهيئة القومية للتأمينات واملعاشات منذ توقيع اتفاق »فض التشاباكت«، وحىت 
هناي����ة العام املاىل احلاىل بهناية يونيه املقبل حنو 330.5 مليار جنيه، موحًضا 
أن وفًق����ا لتوجهيات الرئيس أيًضا بإهناء التش����اباكت واملش����الك املرتامكة عرب 
عرشات الس����نني، فإن اخلزانة العامة للدول����ة تتحمل 35 مليار جنيه تلكفة وأثر 
مض امخل����س عالوات ألحصاب املعاش����ات هذا العام وحن����و 8 مليارات جنيه 
س����نوًيا بعد ذلك اليت تقوم اهليئة القومية للتأمينات واملعاش����ات بسدادها اآلن 
ألحصاب املعاش����ات وينعكس ذلك يف األقساط الس����نوية اليت تسددها وزارة 
املالية سنوًيا الىت يبلغ القسط الثاىن مهنا 170 مليار جنيه مبوازنة العام املاىل 

احلاىل 2020/2021.
أش����ار الوزير، إىل أن اخلزانة العامة للدولة سوف تسدد حنو 45 تريليون جنيه 
للهيئ����ة القومية للتأمينات واملعاش����ات عيل مدار 50 عاًم����ا ىه مدة اتفاق فض 

التشاباكت، اعتباًرا من  2019.
م����ن جانبه، عقد الدكتور مصط����ى مدبوىل، رئيس جملس ال����وزراء، اجمتاعًا 
لبح����ث آليات تنفيذ تلكيف����ات الرئيس عبدالفتاح الس����يىس، رئيس امجلهورية، 
بإقامة مجتعات س����كنية خمططة ىف عوامص احملافظات واملدن الكربى، جبميع 
أحناء امجلهورية، عىل غرار منوذج مرشوىع »األمسرات« و«بشاير اخلري«. 
وحرض االجمتاع اللواء نارص فوزى، مدير مركز اس����تخدامات أراىض الدولة، 
واملهن����دس خالد صديق، املدير التنفيذى لصندوق تطوير العش����وائيات، وخليل 

شعث، مستشار حمافظ القاهرة.
واس����هتل رئيس الوزراء االجمتاع بالتأكيد ع����ىل األمهية البالغة هلذا املرشوع، 
وما يوليه الرئيس الس����ييس من اهمتام هبذا املرشوع المطوح، نظرًا ملا سميثله 
من نقلة نوعية ىف الش����ل احلضارى حملافظات مرص، باإلضافة إىل حتسني 
جودة احلياة للس����اكن.وأضاف رئيس الوزراء أنه س����يضع هذا املرشوع حتت 
إرشاف����ه املبارش، لضامن التنس����يق ب����ني خمتلف اجلهات املعني����ة ىف الدولة، 

ورسعة التنفيذ.
ووج����ه رئيس الوزراء برسعة إعداد عرض موح����د يتضمن لك القطع املقرتحة، 

متهيدا للعرض عىل رئيس امجلهورية خالل األسبوع احلايل، وبدء التنفيذ.
مك����ا عقد الدكتور مصطى مدب����ويل، رئيس جملس ال����وزراء، اجمتاعا ملتابعة 
اس����تمكال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة اخلارجية، وما يرتبط هبا من 

نظام التجسيل املُسبق لملحشونات )ACI( وتطبيقه عىل مستوى امجلهورية؛ 
وذل����ك حبضور الدكتور دمحم معيط، وزير املالي����ة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة 
الصحة، والدكتور معرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ونيفني 
جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مكا شارك يف اللقاء عرب »الفيديو كونفرانس« 
لك م����ن املهندس طارق امل����ال، وزير البرتول والرثوة املعدني����ة، واملهندس اكمل 
الوزي����ر، وزي����ر النقل، ودمحم منار، وزي����ر الطريان املدين، والس����يد القصري، 
وزير الزراعة، إىل جانب مس����ويل اجلهات املعنية.ويف مسهتل االجمتاع، أكد 
رئي����س الوزراء أن تدش����ني النافذة الواحدة القومية للتج����ارة اخلارجية، له أثر 
إجي����ايب ع����ىل أداء منظومة التجارة، ويهسم يف تق����دم ترتيب مرص يف مؤرش 
أداء اخلدمات اللوجستية وغريه من مؤرشات التجارة الدولية.وأضاف الدكتور 
مصط����ى مدبويل: هذا امللف يأيت مضن منظومة اإلصالح اهليلكي اليت تعمل 
احلكومة عىل تنفيذها، ملكفا ببذل اكفة اجلهود إلجناح هذه املنظومة مبا يهسم 
يف تطوي����ر منظوم����ة امجلارك املرصية مب����ا يتفق مع املعاي����ري الدولية يف هذا 
الش����أن.من جانبه، أشار وزير املالية إىل تعاون اكفة الوزارات املعنية الستمكال 
منظومة الناف����ذة الواحدة ليك تعمل عىل أمكل وجه، مضيفا أن الفرتة املاضية 
هشدت عقد عدد من االجمتاعات ملناقش����ة كراسة الرشوط اخلاصة بالتجسيل 
املسبق ملعلومات املحشونات ACI مع ممثيل اجلهات املعنية، حىت مت التوصل 
  RFP للصورة الهنائية مع اكفة املجمتع املينايئ بش����أن مقرتح كراسة الرشوط

 Advanced ملرشوع نظام التجسيل املس����بق ملعلوم����ات املحشونات املرصي
Cargo Information )ACI(، وذل����ك إلمت����ام تنفي����ذ منظوم����ة الناف����ذة 
الواح����دة.وأوحض الدكت����ور دمحم معي����ط أن النافذة الواحدة عب����ارة عن نقطة 

موحدة لتبادل املعلومات واملس����تندات من مجيع األطراف املشاركة يف التجارة 
والنقل، تقوم بتوفري آليات لتهسيل إجراءات التجارة اخلارجية، وتوحيد الفواتري 
وتطبيق نظام املدفوعات الرمقية، وتوحيد المناذج الالزمة لإلفراج عن البضائع، 
وتطوير مؤرشات مراقبة األداء ونظم املراقبة واإلنذار املبكر، حبيث تكون مرص 

بأمكلها منطقة لوجستية متاكملة تعمل من خالل منصة رمقية قومية.
مكا استعرض االجمتاع استخدامات »نافذة«، املنصة القومية املوحدة للتجارة 
عرب احلدود يف مرص يف حتقيق احلومكة، من خالل متابعة وتتبع ورصد اكفة 
العملي����ات اليت تمت عىل مدار سلس����ة إجراءات اإلفراج ع����ن البضائع الواردة 
إىل األرايض املرصية، بدءًا من اس����تالم البيانات، ومعاينة البضائع واعمتادها 
ع����رب إجراءات الفحص من خالل جهات اهليئ����ة العامة للرقابة عىل الصادرات 
والواردات، واهليئة العامة لسالمة الغذاء، مث تسلمي هشادة اإلفراج، وصولًا إىل 

التمثني وسداد اكفة الرضائب والرسوم، وخروج البضائع.
وأك����د الدكتور دمحم معيط أن الرؤية االس����رتاتيجية لتطوير مصلحة امجلارك 
تقوم عىل مخس����ة حماور، تمتثل يف إصدار قان����ون امجلارك اجلديد، ليمشل 
إعداد قانون حممك لإلعفاءات امجلركية يس����اير املامرس����ات العاملية يف جمال 
التج����ارة الدولية ومبا يضمن هسول����ة ورسعة اإلفراج عن البضائع وتش����ديد 
العقوبات عىل املخالفني واملهتربني لردعهم، واإلرساع يف تعممي منظومة النافذة 
الواح����دة باملوانئ واملنافذ هبدف تبس����يط اإلجراءات وختفي����ض تلكفة العملية 
االس����تريادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية مبا يضمن الربط 
بني املنافذ امجلركية وبعضها وميكنة اإلجراءات امجلركية؛ لتقليل زمن اإلفراج 
وتوحيد املعاملة امجلركية باملنافذ املختلفة، وتمنية القدرات البرشية والتوس����ع 
يف االنت����داب والنقل والتدريب، واس����تمكال اإلجراءات الالزم����ة إلعادة هيلكة 
املصلحة واس����تخدام التقني����ات احلديثة يف حومكة املناف����ذ من أجهزة حفص 
باألش����عة واكمريات مراقبة، وأجهزة تتبع إلكرتوين واألقفال اإللكرتونية الذكية 

يف البضائع املنقولة بنظام الرتانزيت.

وفقًا  لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي

- البنك األوروبى إلعادة اإلعمار : مصر هى االقتصاد الوحيد المرجح أن يفلت من الركود 
 -  تطوير منظومة الجمارك بما يتفق مع المعايير الدولية

 - الحكومة تتابع استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية

المشروع يقع تحت اشراف  رئيس الوزراء مباشرة لضمان التنسيق بين جميع الجهات المعنية فى الدولة وسرعة التنفيذ

د. مصطفي مدبولي

»بنك مصر« 
يحصل على
 25 جائزة 

ومركزًا متقدمًا 
عن عام 2020

»مصر.. مش بتبطل شغل«..

باإلنفوجراف.. التداعيات االقتصادية ألزمة 
كورونا لم توقف عجلة اإلنتاج واإلنجاز

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 0.5 % للمرة األولى منذ مارس الماضي 

الحكومة تبحث خطوات توطين صناعة »التابلت« فى مصر

في قرار غير متوقع

»مدبولى«: إقامة تجمعات سكنية مخططة فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى على غرار »االسمرات« و»بشائر الخير«

خبير اقتصادي: قطاعات السلع والخدمات األكثر استفادة بقرار خفض الفائدة

ال هدم لعقارات 
بها سكان 

وقع حتال���ف مرصيف يض���م البنك األهيل امل���رصي والبنك 
التجاري الدويل إضافة إىل بنك مرص، عقد متويل مش���رتك، 
لمتويل إنش���اء احملطة متعددة األغراض مبيناء اإلس���كندرية 

البحري.
وتبلغ التلكفة اإلمجالية لملرشوع حنو 7 مليارات جنيه، وتصل 

مشاركة التحالف املرصيف فهيا إىل 5 مليارات جنيه،
إضافة إىل 2 مليار جنيه من مس���امهي الرشكة الرئيس���يني، 
ومه: “هيئ���ة ميناء اإلس���كندرية”، و”هيئة قناة الس���ويس”، 
و”الرشكة القابض���ة للنقل البحري”، و”رشكة اإلس���كندرية 

لتداول احلاويات”.
وحرض التوقيع هش���ام عاكش���ه، رئيس جمل���س إدارة البنك 
األهيل املرصي، ومعرو اجلناي���ي، الرئيس التنفيذي للقطاع 
املؤس���يس بالبنك التجاري ال���دويل، ودمحم اإلتريب، رئيس 

جملس إدارة بنك مرص،
والل���واء عبد الق���ادر درويش، رئيس جمل���س إدارة املجموعة 

املرصية لملحطات متعددة األغراض.
ويعد املرشوع جتربة رائدة يف جمال النقل البحري يف مرص، 
لكونه األول من نوعه إلنش���اء وإدارة وتش���غيل وصيانة حمطة 

متعددة األغراض برؤوس أموال مرصية، وبأياٍد مرصية.
ويقع املرشوع عىل مس���احة تزيد عىل نصف مليون م2، فميا 
تبلغ أطوال أرصفته حنو 2500م،  وتصل أمعاق هذه األرصفة 
إىل 17.5م، وهو ما يؤهلها الستقبال السفن التجارية احلديثة 

ذات األجحام العمالقة،
وهو ما يؤهل احملطة لتداول 1.5 مليون حاوية، وحنو 2 مليون 
طن بضائع عامة، ومئة ألف س���يارة، بإمجايل طاقة استيعابية 

تقدر بنحو 12 مليون طن/ سنة.
يأيت ذل���ك يف إطار دور البنوك الوطني���ة العاملة مبرص اليت 

تسارع بمتويل املرشوعات القومية،
ومهنا هذا املرشوع بعد التأكد من فرص جناحه نتيجة دراسة 

اجلدوى احلديثة اليت استندت الهيا الرشكة،
وال���يت مت مراجعهتا بواس���طة اخل���رباء املختص���ني بالبنوك 

املشاركة يف المتويل.

تحالف مصرفي يوقع عقد تمويل
 المحطة متعددة األغراض بميناء 

اإلسكندرية البحري بقيمة 7 مليارات جنيه

CIB رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة »البنك األهلي المصري« و»بنك مصر«يضم البنك األهلي المصري و بنك مصر و

دمحم األتريب
حيىي أبو الفتوحداليا الباز

هشام عاكشه

حسام الدين عبد الوهابعاكف املغريب



02اتصاالت

 رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير

مدير التحرير

هيئة التحرير

املدير املالى

انتاج فنى

مقاالت الرأي

التوزيع واالشتراكات داخل  مصر

أرشـــــد احلامــــدى

عـــزة كمــــال

مى رفاعى - جمال عويس
منار رجب -  على رأفت 

إميان حمدى 

عالء ســـــالم

محمد مصطفى

ــا دون  ــر كتابه ــة نظ ــن وجه ــر ع تعب
ــدة ــى اجلري ــئولية عل ــى مس أدن

مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر
شركة التوزيع املتحدة - اجلمهورية

02اتصاالت

أظــهــرت الــقــوائــم املــالــيــة  ألورجن مصر عــن السنة 
املنتهية فى 31 ديسمبر 2017 أول نتيجة ايجابية 
لاستراتيجية اجلــديــدة الــتــى أطلقت خــال الربع 

األخير من 2016.
أدى إطـــاق اورنـــچ مصر ملجموعة مــن الــعــروض 
ــادة فى عماء نظام االشتراك  اجلــديــدة أدى إلــى زي
الشهرى وعماء األنظمة املختلطة تقدر بـ 20%، مما 
ــرادات املجمعة  عــزز إيـــرادات الشبكة، وارتفعت اإليـ
بنسبة 7.5% على أســـاس ســنــوى لتصل إلــى مبلغ 
12.677 مــلــيــون جنيه مــصــري، وقـــد ظــلــت قــاعــدة 
العماء ظلت ثابتة على أســاس سنوى بالرغم من 
دخول مشغل رابع، كما زاد إجمالى متوسط العائد من 

املستخدم بنسبة 6.7 % على أساس سنوى.
أتــاح برنامج الشركة الطموح للتحول تعزيز املركز 
املالى للشركة مما عوض التأثيرات السلبية للتضخم 
املرتفع وارتــفــاع تكاليف الــوقــود والكهرباء، وأرتفع 
مجمل الربح املجمع بنسبة 7.5% على أساس سنوي، 

ليصل إلى 9.7 مليار جنيه مصرى.
ــاح املجمعة قبل الــفــوائــد والضريبة  ــ وبلغت األرب
واالهاك واالستهاك مبلغ 3.7 مليار جنيه مصري، 
ــادة 25.4% على أســاس سنوى بالرغم من  بنسبة زي
ــادة الكبيرة فــى تكاليف الشبكة بسبب تعومي  ــزي ال

اجلنيه املصري، وزادت األربــاح املعدلة1 قبل الفوائد 
والــضــريــبــة واإلهــــاك واالســتــهــاك بنسبة %53.4 
لتبلغ 3.9 مليار جنيه مصري، كما بلغ صافى األرباح 
التشغيلية املجمعة مبلغ 1.1 مليار جنيه مصرى 

مضاعفا لـ 15.8 مقابل 2016.
كما حققت اورنـــچ مصر صافى ربــح مجمع مببلغ 
123 مليون جنيه مصرى فــى الــربــع الــرابــع مــن عام 
2017 ممــا مكنها مــن تخفيض صــافــى خسائرها 
املجمعة بنسبة 35.5% لتصل إلــى مبلغ 1.6 مليار 
جنيه مصري، وكان السبب الرئيسى لهذه اخلسارة هو 
الزيادة فى القروض، فضًا عن زيادة أسعار الفائدة 
مبقدار 600 أســاس خال عام 2017، مما أثر على 

إجمالى تكاليف االقتراض.
كما مت دفــع 50% من تكاليف االقــتــراض ملجموعة 
اورنــچ مقابل الفوائد على 750 مليون يورو املمنوحة 
الورنچ مصر خال عامى 2016 و 2017. ومن اجلدير 
بالذكر أن الشركة أمتت عملية رسملة هذه القروض 
فــى 15 فبراير 2018 بــزيــادة رأس مالها مــن 1 إلى 
16.3 مليار جنيه مصري، أن جناح عملية زيادة رأس 
املال وإعادة الهيكلة الاحقة لقروضها املحلية سوف 
يؤثران إيجابيًا على صافى نتائج أعمال الشركة فى 

.2018

أكد املهندس ياسر القاضى وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات أن التحول إلى املجتمع 
ــة يتم تنفيذها  الــرقــمــى هــو استراتيجية دولـ
بــالــتــعــاون بــن كــافــة الــقــطــاعــات بــهــدف تقدمي 
خدمات متميزة للمواطنن من خال معامات 
الكترونية تسهم فى القضاء على الفساد، مشيرا 
إلــى أن أمــن املعلومات يعد أحــد أهــم العوامل 
الرئيسية لضمان حتقيق هــذا التحول وتعزيز 
منظومة الشمول املالى. جاء ذلك خال اللقاء 
ــذى نظمته جمعية اتــصــال فــى إطــار مبادرة  ال
"لــقــاء مــع احلــكــومــة"، وذلــك بحضور عــدد من 
قيادات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
وأعــضــاء جمعية اتــصــال ومنظمات املجتمع 

املدنى.
وفى كلمته التى ألقاها خال اللقاء استعرض 
ــر االتـــصـــاالت  ــ ــقــاضــى وزي ــاســر ال املــهــنــدس ي
وتكنولوجيا املعلومات محاور "استراتيجية قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 2025" التى مت 
عرضها مؤخراً على السيد رئيس اجلمهورية، 
والــتــى تتضمن 9 مــحــاور رئيسية هــي: تهيئة 
بيئة جاذبة لــإبــداع واالستثمار التكنولوجي، 
وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات 
الــتــكــنــولــوجــيــة املــتــخــصــصــة، وتــطــويــر البنية 
األساسية لاتصاالت، والتحول إلــى املجتمع 
ــادة األعــمــال،  ــ ــداع وري ــ الــرقــمــي، وتشجيع اإلب
وزيادة االستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا 
ودولياً، والتنمية املجتمعية باستخدام تكنولوجيا 
املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت، وتــطــويــر اخلــدمــات 

البريدية والشمول املالى للمواطنن.

وأوضــح القاضى أن القطاع استطاع حتقيق 
أعلى معدالت منو بنسبة وصلت الى %12.5، 
ــاجت املحلى  ــن ومــحــقــقــا نسبة مــســاهــمــة فــى ال
اإلجــمــالــى بلغت 3.5%، كما بلغت صـــادرات 
تكنولوجيا املعلومات ما يقرب من 3.26 مليار 
دوالر وفــقــا لتقرير مؤسسة IDC الــدولــيــة، 
مشيراً الــى اجلهود التى تبذلها الـــوزارة خللق 
مــنــاخ مــائــم لاستثمار وحتقيق الــعــدالــة فى 
ــكــون حكرا  الــتــنــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة حــتــى ال ت
على الــقــاهــرة فقط مــن خــال انــشــاء مناطق 
تكنولوجية فــى محافظات مختلفة، حيث مت 
تخصيص فصل كامل للمناطق التكنولوجية 
فى قانون االستثمار لتقدمي تسهيات وحوافز 
ــه مــن املــقــرر ان  للمستثمرين بــهــا. مضيفًا أن

تقوم الــوزارة بإنشاء منطقة تكنولوجية مبدينة 
املنصورة اجلديدة. 

ــود اهــتــمــام كبير  ــر الـــى وجـ ــوزي ــار ال كــمــا اشـ
بتنمية صناعة االلكترونيات خاصة وأنــه من 
املــقــرر انــشــاء مصنعن جــديــديــن فــى املنطقة 
التكنولوجية مبحافظة بنى سويف، فضا عن 
انشاء مجمع صناعى فى املنطقة التكنولوجية 
ــجــاح قــطــاع  ــن ــدا ب ــة الــــســــادات. مــشــي ــن مبــدي
االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات فــى اقامة 
شـــراكـــات نــاجــحــة بــن الــقــطــاعــن احلــكــومــى 
ــدا عــلــى أن  ــاص واملــجــتــمــع املــدنــي، مــؤك واخلــ
الــشــركــات الصغيرة واملتوسطة ستلعب دوراً 
هامًا فى املــبــادرات اخلاصة بالتحول الرقمى 
مــن خــال تنفيذ عــدد مــن مــشــروعــات البنية 

االساسية للتكنولوجيا للهيئات 
واملؤسسات خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات 
اخلاصة بتقدمي اخلدمات التعليمية والصحية 
والــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا، فــضــا عن 

التطبيقات اخلاصة بإدارة نظم املدن الذكية. 
كما أكد املهندس ياسر القاضى على الدور الذى 
تقوم به الهيئة القومية للبريد لتعزيز منظومة 
الشمول املالي، مضيفا انه فى إطار خطة الوزارة 
لدعم االبــداع واالبتكار فانه مت االتفاق مع وزارة 
التعليم العالى والبحث العلمى على نشر مجتمعات 
ــداع التكنولوجى داخــل اجلامعات فــى كافة  االبـ
املــحــافــظــات، مــوضــحــا اســتــكــمــال تنفيذ بــرامــج 
ومبادرات دمج ومتكن ذوى االحتياجات اخلاصة 
بــاســتــخــدام تكنولوجيا املــعــلــومــات واالتــصــاالت 

بــاعــتــبــارهــا أحـــد مـــحـــاور اســتــراتــيــجــيــة قــطــاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

وأوضح الدكتور حازم الطحاوى رئيس جمعية 
اتصال أن خطة اجلمعية لعام 2018 تركز على 
تنمية صناعة التعهيد بالتعاون مع هيئة تنمية 
صناعة تكنولوجيا املعلومات "ايتيدا" التابعة 
لــوزارة االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات عبر 
تشجيع الشباب على العمل فى مراكز خدمات 
التعهيد، ورفــع الكفاءة الفنية للكوادر العاملة 
من خال برامج تدريبية لبناء القدرات، والعمل 
على الــتــوســع فــى تغطية أســـواق مختلفة فى 
أوروبــا والشرق األوســط وافريقيا، مشيرا الى 
أن اجلمعية تستهدف أيضا تشجيع الشركات 
على استخدام التطبيقات التكنولوجية احلديثة 
وتأهيلهم الستخدامها مــن خــال احلضانات 
التكنولوجية، باإلضافة إلى دعم أنشطة االبداع 
وريادة األعمال، مستعرضا أهم االجنازات التى 
حققتها اجلمعية خــال الــعــام املــاضــى ومنها 
مساعدة الــشــركــات فــى التوسع فــى األســـواق 
اخلارجية، ودعــم استخدام تطبيقات انترنت 
األشــيــاء، وانــشــاء مجمع لــإبــداع بالشراكة مع 
عدد من الشركات والهيئات العلمية فى املنطقة 
التكنولوجية ببرج العرب باإلسكندرية معربا 
عــن رغبة جمعية اتــصــال فــى انــشــاء مجمعات 
أخرى لإبداع داخل املناطق التكنولوجية التى 

مت انشاؤها.

تقرير - أمير محمد

 السنة الرابعة

شريف فاروق

»القاضى«: القطاع حقق أعلى معدالت نمو بنسبة ١٢٫٥٪ وساهم فى الناتج المحلى اإلجمالى بنسبة ٣٫٥٪
مؤكدا أن استراتيجية قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حتى ٢٠٢٥ تقوم على ٩ محاور

نجالء قناوى: 
الشركة 

تؤهل الكوادر 
الجديدة 

ليكونوا قيادات 
المستقبل

 إيهاب رشدى : 
الزيادة ثقة من 

المستثمرين 
فى السوق 

المحلى 

أكــدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 
وجمعية اتــصــال شراكتهما االستراتيجية، خال 
ــاص بــاســتــعــراض استراتيجية  اجــتــمــاعــهــمــا اخلــ
املجمعية مبقر الهيئة وذلك بحضور أسماء حسني، 
الرئيس التنفيذى للهيئة والــدكــتــور حسام عثمان 
وأحمد السبكي، نــواب الرئيس التنفيذى للهيئة، 
والدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية 
اتــصــال والــدكــتــور محمد شــديــد، املــديــر التنفيذى 

للجمعية.
 وتضمنت أجندة االجتماع مناقشة استراتيجية 
اجلمعية والبرامج التى ستقوم بتنفيذها بالتعاون 
مع الهيئة فى الفترة من 2018 وحتى 2020 وعرض 
محاور العمل فيما يخص دعــم أنشطة االستقرار 
املالى للجمعية على املــدى البعيد، وتنويع مصادر 

الــتــمــويــل، وذلـــك بــاإلضــافــة إلــى اســتــعــراض مــا مت 
إجنازه خال عام 2017.

 وأكدت أسماء حسني، على أهمية تضافر اجلهود 
وتــكــامــل األدوار بــن الهيئة واجلمعية واحلــرص 
على حتقيق أقصى استفادة من البرامج املتعلقة 
بتنمية القطاع طبقًا ألهـــداف استراتيجية وزارة 
االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات، باإلضافة إلى 
التركيز على خلق مبادرات من شأنها تبنى األفكار 
املبتكرة، مشيرة إلى ضــرورة تنسيق اجلهود وزيادة 
االستثمار فى تأهيل الكوادر التكنولوجية والوقوف 
على جاهزية حقل املــهــارات املصرى لسد احلاجة 
ومواجهة الطلب الزائد سواء من الشركات املحلية 
والقطاع احلكومى أو الشركات العاملية العاملة فى 

مصر.

ــون مصر  ــودافـ حــصــدت شــركــة فـ
 "Top Employer" جــائــزة معهد
العاملى ليتم تتويج الشركة املصرية 
بلقب "أفــضــل صــاحــب عمل وجهة 
تــوظــيــفــيــة" فــى مــصــر لــعــام 2017، 
وذلــك فى الفعالية التى أُقيمت فى 
جنوب أفريقيا بحضور رئيس قطاع 
املوارد البشرية بالشركة، وتأتى هذه 
اجلــائــزة تتويًجا ملساعى فــودافــون 
ــة الــتــى  ــيــجــي ــرات املــؤســســيــة واإلســت
مت وضــعــهــا بعناية لتطبيق أفضل 
ــى بيئة  ــة فـ ــات املــؤســســي ــارسـ ــمـ املـ
العمل داخــل الشركة والــتــى تعكس 
مــدى جنــاح رؤيــة اإلدارة التى تتولى 
شئون تنمية املــوارد البشرية وإدارة 
املــواهــب وتطوير الــقــدرات اإلداريــة 
لرؤساء األقسام ومديرى فرق العمل 

والتدريب.
ــات  ــي ــان ــك ــزة اإلم ــ ــائ وقـــّيـــمـــت اجلــ
اإلستراتيجية لشركة فودافون مصر 
وفًقا ملعايير محورية ومناهج بحثية 
كاملة معمقة التى شملت مخططات 
القوى العاملة وجتربتها الرائدة فى 
تثقيف فريق العمل اجلديد وتنمية 
مهارات اإلكتساب والتعلم إلى جانب 
تقييم معايير تنمية إدارة األداء املهنى 
وتنمية القيادات واحلــوافــز والعمل 

على تطوير ثقافة وبيئة العمل.
قالت جنــاء قــنــاوي، رئيس قطاع 
املوارد البشرية: "لدى فودافون مصر 
قوى عاملة تقدر بأكثر من 10 آالف 
موظف يعملون فى مراكز ومكاتب 
الــشــركــة عــلــى مــســتــوى اجلمهورية 
ويتمتعون بكفاءات وخــبــرات هائلة 
ــقــدمي خـــدمـــات داخـــل  تــســهــم فـــى ت
وخــارج مصر، حيث يُعد االستثمار 
ــوارد البشرية إحــدى  ــ فــى تنمية امل
ــات الشركة كما نسعى لضم  ــوي أول
املزيد من الــكــوادر الشابة وعناصر 
اخلــبــرة، لذلك لــزم حتقيق الــتــوازن 
الوظيفى فى بيئة العمل حيث نضع 
تطوير وتنمية التطلعات الشخصية 
لألفراد العاملن فى صميم مهمتنا 
فى الشركة، ونؤيد باستمرار مساعى 
مــوظــفــيــنــا فــى حتــقــيــق طموحاتهم 
ــذى ينعكس بصورة  ــر ال املهنية األم
ايــجــابــيــة عــلــى املــســتــوى الشخصى 

واألســـرى بــل وعــلــى املجتمع بشكل 
عام."

وأضــافــت قــنــاوى أن أحـــد أهــداف 
الشركة هو توفير بيئة عمل حتترم 
الــفــروق الــفــرديــة الــتــى يضيفها كل 
فــرد للشركة، وتقدرها وتستثمرها 
بأفضل الــطــرق، كما تولى الشركة 
بــالــغ االهــتــمــام بــرفــاهــيــة املوظفن 
وتــشــجــع مــوظــفــيــهــا عــلــى احلــفــاظ 
ــيــة فـــى وقــت  ــبــدن ــى لــيــاقــتــهــم ال عــل
العمل داخـــل بيئة تعتنى بصحتهم 
البدنية والذهنية، كما تتمتع الشركة 
بفريق عمل للصحة واألمـــان تتمثل 
مهمته فــى ضمان توفير بيئة عمل 
آمــنــة، وتــركــز فــودافــون مصر على 
ــقــدرات  حتــديــد أفــضــل املــواهــب وال
وأعــلــى الــكــفــاءات لــتــزودهــا ببرامج 
الــتــطــور الــســريــع وتــقــدم باستمرار 
فرص للتطور املهنى الوظيفى وتقوم 
بإعداد املواهب اجلديدة كى تصبح 
ــادة املــســتــقــبــل مـــن خـــال خطط  ــ ق
الــتــدريــب املــعــدة بــاتــقــان، وخــيــارات 
ــم االلـــكـــتـــرونـــي، والـــكـــتـــب،  ــل ــع ــت ال
واالرشــــاد الوظيفى وتــوفــيــر فرص 
التعلم واالطــاع من خال التنقات 

الداخلية والوظيفية.
وكانت فودافون مصر قد حصدت 
ــدد كــبــيــر مـــن اجلـــوائـــز فى  عــلــى عـ
ــث سبق  ــة، حــي ــيـ ــوات املـــاضـ ــنـ الـــسـ
وحصلت الشركة على لقب "أفضل 
جــهــة لــلــعــمــل" عــلــى مــســتــوى كــافــة 
قطاعات العمل ألربع أعــوام متتالية 
والــتــى منحتها مــؤســســة "نيلسن" 

لألبحاث التسويقية.
 Top جــديــر بــالــذكــر أن مــعــهــد
Employer هـــــــــــى جــهــة مــانــحــة 
للشهادات العاملية املعتمدة واجلوائز 
ــعــمــل مـــن املــؤســســات  ألصـــحـــاب ال
ــقــدمي أداًءا  ــى تــثــبــت ت ــت ــكــبــرى ال ال
متميًزا وفًقا لعدد من املعايير الهامة 
واألساسية منها معايير ثقافة وبيئة 
العمل، استراتيجية إدارة املواهب 
والــكــفــاءات البشرية، إدارة األداء، 
تنمية املهارات القيادية، التعويضات 
واملــزايــا املقدمة للموظفن، التعلم 
والتطور الشخصى للموظفن سواء 

اجلدد أو القدامى وغيرها.

أعلنت شركة »اتصاالت مصر« زيــادة رأس 
مــالــهــا املــدفــوع مبــقــدار 4.5 مــلــيــار جنيه، 
ليصبح إجمالى رأس مال الشركة املدفوع فى 

السوق املصرى 19 مليار و432 مليون جنيه.
ــدى الــرئــيــس التنفيذى  ــال إيــهــاب رشــ  قـ
للقطاع املالى بشركة اتصاالت مصر: سعداء 
باإلعان عن موافقة املساهمن فى اتصاالت 
مصر على زيادة رأس مال الشركة بنحو 4.5 
مليار جنيه، وهو ما يأتى فى إطار ثقتهم فى 
استراتيجية الشركة الطموحة، والتى تستكمل 
مسيرة النجاح التى بدأناها منذ اكثرمن10 

سنوات.
وأضــاف رشــدى أن زيــادة رأس املــال تأتى 
لتمويل التوسعات التى تستهدفها الشركة فى 
املرحلة احلالية واملستقبلية، مشيراً إلى تركيز 
الشركة على التوسع فــى تطوير اخلدمات 
املقدمة على تكنولوجيا اجليل الرابع، والتى 
قدمتها اتصاالت لعمائها منذ بضعة أشهر، 
ــدث ما  حــيــث تستهدف الــشــركــة تــقــدمي أحـ
وصلت إليه تكنولوجيا اجليل الرابع لعمائها 

فى السوق املصرى.
وأكد رشدى أن رأس املال اجلديد مت ضخه 
من قبل املستثمرين القدامى بشركة اتصاالت 
مصر، وذلــك لثقتهم فى االقتصاد املصرى 
ــام، وثقتهم فــى قـــدرات اتــصــاالت  بشكل عـ
مصر وإميانهم بخططها املستقبلية، موضًحا 
أن اإلجراءات التنفيذية لاكتتاب بدأت وقام 
املساهمون باالكتتاب فعلًيا، ومن املقرر غلق 

باب االكتتاب منتصف فبراير القادم.
ويتوزع هيكل املساهمن لشركة »اتصاالت 
مصر« بن 66 % ملجموعة اتصاالت اإلماراتية 
وشركة البريد لاستثمار بنسبة 20% وشركة   
DIFC LLC اإلمــاراتــيــة بنسبة 5% وشركة 
داس القابضة اإلماراتيةبـ 5%، واالستثمارات 
التقنية – الــســعــوديــة ب 1.5%، والــنــابــودة 
لاستثمار اإلماراتية بنسبة 1.5%، وشركة 

موارد للتمويل االماراتية بنسبة %1. 
جتــدر اإلشـــارة إلــى أن حجم االستثمارات 
التى ضختها اتصاالت مصر فى السوق خال 
اكثرمن 10 ســنــوات حــوالــي48 مليار جنيه، 
من بينهم 10 مليارات جنيه مت انفاقهم على 
تراخيص اجلــيــل الــرابــع وتطوير الشبكات 

لتقدمي تكنولوجيا اجليل الرابع للعماء.

أعلنت  املصرية لاتصاالت عن 
ــد اخلــيــرى  ــ ــاراثـــون »زاي رعــايــتــهــا ملـ
2018« فى نسخته الرابعة والــذى 
ــة االقـــصـــر،  ــنـ ــديـ اســـتـــضـــافـــتـــه مـ
ويخصص عائده لصالح مستشفى 
ــان لــعــاج األورام فى  ــ شــفــاء األورم
الــصــعــيــد بــاملــجــان لــدعــم وتــدشــن 
املرحلة الثالثة للمستشفى لتصبح 

مدينة طبية متكاملة اخلدمات.
ــون  ــ ــاراث ــذا املــ ــ وجـــاءاخـــتـــيـــار هـ
ليكون أول حــدث لبدء االحتفال بـ 
ــذى  » عــام زايـــد اخلــيــر 2018« وال
يــأتــى تخليًدا لــذكــرى الشيخ زايــد 
بــن سلطان آل نــهــيــان. ويــقــام هذا 
املاراثون بالتعاون بن وزارة الشباب 
ــة االمـــارات  والــريــاضــة وســفــارة دول

العربية مبصر.
وتـأتى رعاية املصرية لاتصاالت 

لهذا احلدث تطبيقاً ملبادئ املسئولية 
املجتمعية، واستكمااًل للدور الذى 
ــه الــشــركــة فــى تــقــدمي الــدعــم  ــدأت ب

ملــرضــى األورام وســرطــانــات الــدم 
والذى تبلور من خال دعم الشركة 
لــعــدد مــن املستشفيات واجلــهــات 

ــاألورام وســرطــانــات الــدم  ــ املعنية ب
ومنها مستشفى ســرطــان األطفال 
57357 واجلمعية املصرية ألمراض 
ــال، ومــســتــشــفــى شــفــاء  ــ ــف دم األطــ

األورمان بصعيد مصر. 
وصــرح املهندس أحمد البحيرى 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذى 
للمصرية لاتصاالت قائًا » نحن 
سعداء مبشاركتنا فى هذا احلدث 
والـــذى يــؤكــد على عمق العاقات 
التى جتمع دولتى االمــارات ومصر 
على كافة املــســتــويــات«. معربا عن 
ــارات العربية  ــ امــتــنــانــه لــدولــة اإلمـ
الشقيقة وقيادتها الرشيدة وشعبها 
ــم عــلــى الـــدعـــم املــســتــمــر  ــظــي ــع ال
واملتواصل للمشروعات اخليرية فى 
مصر، مبــا يعكس حجم العاقات 

املتميزة بن البلدين.

»ايتيدا« و«اتصال« تؤكدان شركاتهما 
االستراتيجية لتعزيز نمو القطاع

»فودافون مصر« تفوز بجائزة 
»Top Employer« ألفضل بيئة عمل  »اتصاالت مصر« ترفع رأس 

مالها إلى ١9 مليار جنيه 
7.٥ ٪ ارتفاعًا فى اإليرادات 

المجمعة لـ »أورنج مصر«

المصرية لإلتصاالت ترعى ماراثون »زايد الخيرى ٢0١8« 
لصالح مستشفى  شفاء األورمان باألقصر

البريد المصرى يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء مسبوقة الدفع عبر مكاتبه
قــال عــصــام الصغير رئــيــس مجلس 
ادارة الهيئة القومية للبريد ان تقدمي 
خدمة حتصيل فواتير الكهرباء سواء 
القدمية أو العدادات الكودية مسبوقة 
الــدفــع عبر مكاتب الــبــريــد يــاتــى فى 
اطار دعم خطط الدولة للتسهيل على 
املــواطــنــن وذلـــك ضمن خطة الهيئة 
االستراتيجية الشاملة التى بدأت منذ 
ــداث نقلة  اكــثــر مــن عــامــن بــهــدف إحـ
نــوعــيــة مبــســتــوى اخلـــدمـــات املــقــدمــة 

ــبــريــد املــصــرى  لــلــمــواطــنــن لــيــكــون ال
االختيار األول للمواطن وليصبح منصة 

لتقدمي اخلدمات احلكومية. 
واوضـــح عــصــام الصغير ان مراكز 
ــد املــتــكــامــلــة يــتــم من  ــري ــب خـــدمـــات ال
خالها تقدمي كافة اخلــدمــات املالية 
والبريدية واملجتمعية بشكل حضارى 
ــن بــغــض الــنــظــر عن  ــواطــن جلــمــيــع امل
مكان إقامتهم مشيرًا الــى ان مراكز 
خدمات البريد مستعدة لتقدمي خدمة 

دفــع فواتير الكهرباء للمواطنن من 
خــال الــفــروع املنتشرة على مستوى 
اجلــمــهــوريــة وذلـــك عبر 8000 نقطة 
بيع إلكترونية P.O.S لتقدمي خدمة 
حتصيل فواتير الكهرباء للمشتركن فى 
عـــدادات الكهرباء القدمية أو لشحن 
ــة مــســبــوقــة الــدفــع  ــكــودي ــدادات ال ــعـ الـ
ــدة والــتــى يــقــدر عــدد عمائها  اجلــدي
بحوالى 33 مليون مشترك على مستوى 
اجلــمــهــوريــة كــمــا ان اخلــدمــة متاحه 

لتحصيل فواتير كافة شركات الكهرباء 
ــقــاهــرة  ــوب ال ــنـ شـــمـــال الـــقـــاهـــرة وجـ
واإلسكندريه والبحيرة وشمال الدلتا 
وجــنــوب الــدلــتــا والــقــنــاة ومصرالعليا 

ومصر الوسطي. 
ــاف رئـــيـــس الـــبـــريـــد ان هــذا  ــ واضــ
املشروع الوطنى يعمل على زيادة منافذ 
حتصيل الــفــواتــيــر اخلــاصــة بشركات 
الــكــهــربــاء ممــا يــعــود بالنفع وحتسن 

اخلدمة للمواطنن. عصام الصغير

العدد ٣٧ فبراير  ٢٠١٨م  

 رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس التحرير

مدير التحرير

هيئة التحرير

املدير املالى

انتاج فنى

مقاالت الرأي

التوزيع واالشتراكات داخل  مصر

أرشـــــد احلامــــدى

عـــزة كمــــال

مى رفاعى - جمال عويس
منار رجب -  على رأفت 

إميان حمدى 

عالء ســـــالم

محمد مصطفى

ــا دون  ــر كتابه ــة نظ ــن وجه ــر ع تعب
ــدة ــى اجلري ــئولية عل ــى مس أدن

مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر
شركة التوزيع املتحدة - اجلمهورية

02اتصاالت

أظــهــرت الــقــوائــم املــالــيــة  ألورجن مصر عــن السنة 
املنتهية فى 31 ديسمبر 2017 أول نتيجة ايجابية 
لاستراتيجية اجلــديــدة الــتــى أطلقت خــال الربع 

األخير من 2016.
أدى إطـــاق اورنـــچ مصر ملجموعة مــن الــعــروض 
ــادة فى عماء نظام االشتراك  اجلــديــدة أدى إلــى زي
الشهرى وعماء األنظمة املختلطة تقدر بـ 20%، مما 
ــرادات املجمعة  عــزز إيـــرادات الشبكة، وارتفعت اإليـ
بنسبة 7.5% على أســـاس ســنــوى لتصل إلــى مبلغ 
12.677 مــلــيــون جنيه مــصــري، وقـــد ظــلــت قــاعــدة 
العماء ظلت ثابتة على أســاس سنوى بالرغم من 
دخول مشغل رابع، كما زاد إجمالى متوسط العائد من 

املستخدم بنسبة 6.7 % على أساس سنوى.
أتــاح برنامج الشركة الطموح للتحول تعزيز املركز 
املالى للشركة مما عوض التأثيرات السلبية للتضخم 
املرتفع وارتــفــاع تكاليف الــوقــود والكهرباء، وأرتفع 
مجمل الربح املجمع بنسبة 7.5% على أساس سنوي، 

ليصل إلى 9.7 مليار جنيه مصرى.
ــاح املجمعة قبل الــفــوائــد والضريبة  ــ وبلغت األرب
واالهاك واالستهاك مبلغ 3.7 مليار جنيه مصري، 
ــادة 25.4% على أســاس سنوى بالرغم من  بنسبة زي
ــادة الكبيرة فــى تكاليف الشبكة بسبب تعومي  ــزي ال

اجلنيه املصري، وزادت األربــاح املعدلة1 قبل الفوائد 
والــضــريــبــة واإلهــــاك واالســتــهــاك بنسبة %53.4 
لتبلغ 3.9 مليار جنيه مصري، كما بلغ صافى األرباح 
التشغيلية املجمعة مبلغ 1.1 مليار جنيه مصرى 

مضاعفا لـ 15.8 مقابل 2016.
كما حققت اورنـــچ مصر صافى ربــح مجمع مببلغ 
123 مليون جنيه مصرى فــى الــربــع الــرابــع مــن عام 
2017 ممــا مكنها مــن تخفيض صــافــى خسائرها 
املجمعة بنسبة 35.5% لتصل إلــى مبلغ 1.6 مليار 
جنيه مصري، وكان السبب الرئيسى لهذه اخلسارة هو 
الزيادة فى القروض، فضًا عن زيادة أسعار الفائدة 
مبقدار 600 أســاس خال عام 2017، مما أثر على 

إجمالى تكاليف االقتراض.
كما مت دفــع 50% من تكاليف االقــتــراض ملجموعة 
اورنــچ مقابل الفوائد على 750 مليون يورو املمنوحة 
الورنچ مصر خال عامى 2016 و 2017. ومن اجلدير 
بالذكر أن الشركة أمتت عملية رسملة هذه القروض 
فــى 15 فبراير 2018 بــزيــادة رأس مالها مــن 1 إلى 
16.3 مليار جنيه مصري، أن جناح عملية زيادة رأس 
املال وإعادة الهيكلة الاحقة لقروضها املحلية سوف 
يؤثران إيجابيًا على صافى نتائج أعمال الشركة فى 

.2018

أكد املهندس ياسر القاضى وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات أن التحول إلى املجتمع 
ــة يتم تنفيذها  الــرقــمــى هــو استراتيجية دولـ
بــالــتــعــاون بــن كــافــة الــقــطــاعــات بــهــدف تقدمي 
خدمات متميزة للمواطنن من خال معامات 
الكترونية تسهم فى القضاء على الفساد، مشيرا 
إلــى أن أمــن املعلومات يعد أحــد أهــم العوامل 
الرئيسية لضمان حتقيق هــذا التحول وتعزيز 
منظومة الشمول املالى. جاء ذلك خال اللقاء 
ــذى نظمته جمعية اتــصــال فــى إطــار مبادرة  ال
"لــقــاء مــع احلــكــومــة"، وذلــك بحضور عــدد من 
قيادات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
وأعــضــاء جمعية اتــصــال ومنظمات املجتمع 

املدنى.
وفى كلمته التى ألقاها خال اللقاء استعرض 
ــر االتـــصـــاالت  ــ ــقــاضــى وزي ــاســر ال املــهــنــدس ي
وتكنولوجيا املعلومات محاور "استراتيجية قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 2025" التى مت 
عرضها مؤخراً على السيد رئيس اجلمهورية، 
والــتــى تتضمن 9 مــحــاور رئيسية هــي: تهيئة 
بيئة جاذبة لــإبــداع واالستثمار التكنولوجي، 
وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات 
الــتــكــنــولــوجــيــة املــتــخــصــصــة، وتــطــويــر البنية 
األساسية لاتصاالت، والتحول إلــى املجتمع 
ــادة األعــمــال،  ــ ــداع وري ــ الــرقــمــي، وتشجيع اإلب
وزيادة االستثمارات وفتح أسواق جديدة إقليميا 
ودولياً، والتنمية املجتمعية باستخدام تكنولوجيا 
املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت، وتــطــويــر اخلــدمــات 

البريدية والشمول املالى للمواطنن.

وأوضــح القاضى أن القطاع استطاع حتقيق 
أعلى معدالت منو بنسبة وصلت الى %12.5، 
ــاجت املحلى  ــن ومــحــقــقــا نسبة مــســاهــمــة فــى ال
اإلجــمــالــى بلغت 3.5%، كما بلغت صـــادرات 
تكنولوجيا املعلومات ما يقرب من 3.26 مليار 
دوالر وفــقــا لتقرير مؤسسة IDC الــدولــيــة، 
مشيراً الــى اجلهود التى تبذلها الـــوزارة خللق 
مــنــاخ مــائــم لاستثمار وحتقيق الــعــدالــة فى 
ــكــون حكرا  الــتــنــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة حــتــى ال ت
على الــقــاهــرة فقط مــن خــال انــشــاء مناطق 
تكنولوجية فــى محافظات مختلفة، حيث مت 
تخصيص فصل كامل للمناطق التكنولوجية 
فى قانون االستثمار لتقدمي تسهيات وحوافز 
ــه مــن املــقــرر ان  للمستثمرين بــهــا. مضيفًا أن

تقوم الــوزارة بإنشاء منطقة تكنولوجية مبدينة 
املنصورة اجلديدة. 

ــود اهــتــمــام كبير  ــر الـــى وجـ ــوزي ــار ال كــمــا اشـ
بتنمية صناعة االلكترونيات خاصة وأنــه من 
املــقــرر انــشــاء مصنعن جــديــديــن فــى املنطقة 
التكنولوجية مبحافظة بنى سويف، فضا عن 
انشاء مجمع صناعى فى املنطقة التكنولوجية 
ــجــاح قــطــاع  ــن ــدا ب ــة الــــســــادات. مــشــي ــن مبــدي
االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات فــى اقامة 
شـــراكـــات نــاجــحــة بــن الــقــطــاعــن احلــكــومــى 
ــدا عــلــى أن  ــاص واملــجــتــمــع املــدنــي، مــؤك واخلــ
الــشــركــات الصغيرة واملتوسطة ستلعب دوراً 
هامًا فى املــبــادرات اخلاصة بالتحول الرقمى 
مــن خــال تنفيذ عــدد مــن مــشــروعــات البنية 

االساسية للتكنولوجيا للهيئات 
واملؤسسات خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات 
اخلاصة بتقدمي اخلدمات التعليمية والصحية 
والــكــهــربــاء والـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا، فــضــا عن 

التطبيقات اخلاصة بإدارة نظم املدن الذكية. 
كما أكد املهندس ياسر القاضى على الدور الذى 
تقوم به الهيئة القومية للبريد لتعزيز منظومة 
الشمول املالي، مضيفا انه فى إطار خطة الوزارة 
لدعم االبــداع واالبتكار فانه مت االتفاق مع وزارة 
التعليم العالى والبحث العلمى على نشر مجتمعات 
ــداع التكنولوجى داخــل اجلامعات فــى كافة  االبـ
املــحــافــظــات، مــوضــحــا اســتــكــمــال تنفيذ بــرامــج 
ومبادرات دمج ومتكن ذوى االحتياجات اخلاصة 
بــاســتــخــدام تكنولوجيا املــعــلــومــات واالتــصــاالت 

بــاعــتــبــارهــا أحـــد مـــحـــاور اســتــراتــيــجــيــة قــطــاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

وأوضح الدكتور حازم الطحاوى رئيس جمعية 
اتصال أن خطة اجلمعية لعام 2018 تركز على 
تنمية صناعة التعهيد بالتعاون مع هيئة تنمية 
صناعة تكنولوجيا املعلومات "ايتيدا" التابعة 
لــوزارة االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات عبر 
تشجيع الشباب على العمل فى مراكز خدمات 
التعهيد، ورفــع الكفاءة الفنية للكوادر العاملة 
من خال برامج تدريبية لبناء القدرات، والعمل 
على الــتــوســع فــى تغطية أســـواق مختلفة فى 
أوروبــا والشرق األوســط وافريقيا، مشيرا الى 
أن اجلمعية تستهدف أيضا تشجيع الشركات 
على استخدام التطبيقات التكنولوجية احلديثة 
وتأهيلهم الستخدامها مــن خــال احلضانات 
التكنولوجية، باإلضافة إلى دعم أنشطة االبداع 
وريادة األعمال، مستعرضا أهم االجنازات التى 
حققتها اجلمعية خــال الــعــام املــاضــى ومنها 
مساعدة الــشــركــات فــى التوسع فــى األســـواق 
اخلارجية، ودعــم استخدام تطبيقات انترنت 
األشــيــاء، وانــشــاء مجمع لــإبــداع بالشراكة مع 
عدد من الشركات والهيئات العلمية فى املنطقة 
التكنولوجية ببرج العرب باإلسكندرية معربا 
عــن رغبة جمعية اتــصــال فــى انــشــاء مجمعات 
أخرى لإبداع داخل املناطق التكنولوجية التى 

مت انشاؤها.

تقرير - أمير محمد

 السنة الرابعة

شريف فاروق

»القاضى«: القطاع حقق أعلى معدالت نمو بنسبة ١٢٫٥٪ وساهم فى الناتج المحلى اإلجمالى بنسبة ٣٫٥٪
مؤكدا أن استراتيجية قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حتى ٢٠٢٥ تقوم على ٩ محاور

نجالء قناوى: 
الشركة 

تؤهل الكوادر 
الجديدة 

ليكونوا قيادات 
المستقبل

 إيهاب رشدى : 
الزيادة ثقة من 

المستثمرين 
فى السوق 

المحلى 

أكــدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 
وجمعية اتــصــال شراكتهما االستراتيجية، خال 
ــاص بــاســتــعــراض استراتيجية  اجــتــمــاعــهــمــا اخلــ
املجمعية مبقر الهيئة وذلك بحضور أسماء حسني، 
الرئيس التنفيذى للهيئة والــدكــتــور حسام عثمان 
وأحمد السبكي، نــواب الرئيس التنفيذى للهيئة، 
والدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية 
اتــصــال والــدكــتــور محمد شــديــد، املــديــر التنفيذى 

للجمعية.
 وتضمنت أجندة االجتماع مناقشة استراتيجية 
اجلمعية والبرامج التى ستقوم بتنفيذها بالتعاون 
مع الهيئة فى الفترة من 2018 وحتى 2020 وعرض 
محاور العمل فيما يخص دعــم أنشطة االستقرار 
املالى للجمعية على املــدى البعيد، وتنويع مصادر 

الــتــمــويــل، وذلـــك بــاإلضــافــة إلــى اســتــعــراض مــا مت 
إجنازه خال عام 2017.

 وأكدت أسماء حسني، على أهمية تضافر اجلهود 
وتــكــامــل األدوار بــن الهيئة واجلمعية واحلــرص 
على حتقيق أقصى استفادة من البرامج املتعلقة 
بتنمية القطاع طبقًا ألهـــداف استراتيجية وزارة 
االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات، باإلضافة إلى 
التركيز على خلق مبادرات من شأنها تبنى األفكار 
املبتكرة، مشيرة إلى ضــرورة تنسيق اجلهود وزيادة 
االستثمار فى تأهيل الكوادر التكنولوجية والوقوف 
على جاهزية حقل املــهــارات املصرى لسد احلاجة 
ومواجهة الطلب الزائد سواء من الشركات املحلية 
والقطاع احلكومى أو الشركات العاملية العاملة فى 

مصر.

ــون مصر  ــودافـ حــصــدت شــركــة فـ
 "Top Employer" جــائــزة معهد
العاملى ليتم تتويج الشركة املصرية 
بلقب "أفــضــل صــاحــب عمل وجهة 
تــوظــيــفــيــة" فــى مــصــر لــعــام 2017، 
وذلــك فى الفعالية التى أُقيمت فى 
جنوب أفريقيا بحضور رئيس قطاع 
املوارد البشرية بالشركة، وتأتى هذه 
اجلــائــزة تتويًجا ملساعى فــودافــون 
ــة الــتــى  ــيــجــي ــرات املــؤســســيــة واإلســت
مت وضــعــهــا بعناية لتطبيق أفضل 
ــى بيئة  ــة فـ ــات املــؤســســي ــارسـ ــمـ املـ
العمل داخــل الشركة والــتــى تعكس 
مــدى جنــاح رؤيــة اإلدارة التى تتولى 
شئون تنمية املــوارد البشرية وإدارة 
املــواهــب وتطوير الــقــدرات اإلداريــة 
لرؤساء األقسام ومديرى فرق العمل 

والتدريب.
ــات  ــي ــان ــك ــزة اإلم ــ ــائ وقـــّيـــمـــت اجلــ
اإلستراتيجية لشركة فودافون مصر 
وفًقا ملعايير محورية ومناهج بحثية 
كاملة معمقة التى شملت مخططات 
القوى العاملة وجتربتها الرائدة فى 
تثقيف فريق العمل اجلديد وتنمية 
مهارات اإلكتساب والتعلم إلى جانب 
تقييم معايير تنمية إدارة األداء املهنى 
وتنمية القيادات واحلــوافــز والعمل 

على تطوير ثقافة وبيئة العمل.
قالت جنــاء قــنــاوي، رئيس قطاع 
املوارد البشرية: "لدى فودافون مصر 
قوى عاملة تقدر بأكثر من 10 آالف 
موظف يعملون فى مراكز ومكاتب 
الــشــركــة عــلــى مــســتــوى اجلمهورية 
ويتمتعون بكفاءات وخــبــرات هائلة 
ــقــدمي خـــدمـــات داخـــل  تــســهــم فـــى ت
وخــارج مصر، حيث يُعد االستثمار 
ــوارد البشرية إحــدى  ــ فــى تنمية امل
ــات الشركة كما نسعى لضم  ــوي أول
املزيد من الــكــوادر الشابة وعناصر 
اخلــبــرة، لذلك لــزم حتقيق الــتــوازن 
الوظيفى فى بيئة العمل حيث نضع 
تطوير وتنمية التطلعات الشخصية 
لألفراد العاملن فى صميم مهمتنا 
فى الشركة، ونؤيد باستمرار مساعى 
مــوظــفــيــنــا فــى حتــقــيــق طموحاتهم 
ــذى ينعكس بصورة  ــر ال املهنية األم
ايــجــابــيــة عــلــى املــســتــوى الشخصى 

واألســـرى بــل وعــلــى املجتمع بشكل 
عام."

وأضــافــت قــنــاوى أن أحـــد أهــداف 
الشركة هو توفير بيئة عمل حتترم 
الــفــروق الــفــرديــة الــتــى يضيفها كل 
فــرد للشركة، وتقدرها وتستثمرها 
بأفضل الــطــرق، كما تولى الشركة 
بــالــغ االهــتــمــام بــرفــاهــيــة املوظفن 
وتــشــجــع مــوظــفــيــهــا عــلــى احلــفــاظ 
ــيــة فـــى وقــت  ــبــدن ــى لــيــاقــتــهــم ال عــل
العمل داخـــل بيئة تعتنى بصحتهم 
البدنية والذهنية، كما تتمتع الشركة 
بفريق عمل للصحة واألمـــان تتمثل 
مهمته فــى ضمان توفير بيئة عمل 
آمــنــة، وتــركــز فــودافــون مصر على 
ــقــدرات  حتــديــد أفــضــل املــواهــب وال
وأعــلــى الــكــفــاءات لــتــزودهــا ببرامج 
الــتــطــور الــســريــع وتــقــدم باستمرار 
فرص للتطور املهنى الوظيفى وتقوم 
بإعداد املواهب اجلديدة كى تصبح 
ــادة املــســتــقــبــل مـــن خـــال خطط  ــ ق
الــتــدريــب املــعــدة بــاتــقــان، وخــيــارات 
ــم االلـــكـــتـــرونـــي، والـــكـــتـــب،  ــل ــع ــت ال
واالرشــــاد الوظيفى وتــوفــيــر فرص 
التعلم واالطــاع من خال التنقات 

الداخلية والوظيفية.
وكانت فودافون مصر قد حصدت 
ــدد كــبــيــر مـــن اجلـــوائـــز فى  عــلــى عـ
ــث سبق  ــة، حــي ــيـ ــوات املـــاضـ ــنـ الـــسـ
وحصلت الشركة على لقب "أفضل 
جــهــة لــلــعــمــل" عــلــى مــســتــوى كــافــة 
قطاعات العمل ألربع أعــوام متتالية 
والــتــى منحتها مــؤســســة "نيلسن" 

لألبحاث التسويقية.
 Top جــديــر بــالــذكــر أن مــعــهــد
Employer هـــــــــــى جــهــة مــانــحــة 
للشهادات العاملية املعتمدة واجلوائز 
ــعــمــل مـــن املــؤســســات  ألصـــحـــاب ال
ــقــدمي أداًءا  ــى تــثــبــت ت ــت ــكــبــرى ال ال
متميًزا وفًقا لعدد من املعايير الهامة 
واألساسية منها معايير ثقافة وبيئة 
العمل، استراتيجية إدارة املواهب 
والــكــفــاءات البشرية، إدارة األداء، 
تنمية املهارات القيادية، التعويضات 
واملــزايــا املقدمة للموظفن، التعلم 
والتطور الشخصى للموظفن سواء 

اجلدد أو القدامى وغيرها.

أعلنت شركة »اتصاالت مصر« زيــادة رأس 
مــالــهــا املــدفــوع مبــقــدار 4.5 مــلــيــار جنيه، 
ليصبح إجمالى رأس مال الشركة املدفوع فى 

السوق املصرى 19 مليار و432 مليون جنيه.
ــدى الــرئــيــس التنفيذى  ــال إيــهــاب رشــ  قـ
للقطاع املالى بشركة اتصاالت مصر: سعداء 
باإلعان عن موافقة املساهمن فى اتصاالت 
مصر على زيادة رأس مال الشركة بنحو 4.5 
مليار جنيه، وهو ما يأتى فى إطار ثقتهم فى 
استراتيجية الشركة الطموحة، والتى تستكمل 
مسيرة النجاح التى بدأناها منذ اكثرمن10 

سنوات.
وأضــاف رشــدى أن زيــادة رأس املــال تأتى 
لتمويل التوسعات التى تستهدفها الشركة فى 
املرحلة احلالية واملستقبلية، مشيراً إلى تركيز 
الشركة على التوسع فــى تطوير اخلدمات 
املقدمة على تكنولوجيا اجليل الرابع، والتى 
قدمتها اتصاالت لعمائها منذ بضعة أشهر، 
ــدث ما  حــيــث تستهدف الــشــركــة تــقــدمي أحـ
وصلت إليه تكنولوجيا اجليل الرابع لعمائها 

فى السوق املصرى.
وأكد رشدى أن رأس املال اجلديد مت ضخه 
من قبل املستثمرين القدامى بشركة اتصاالت 
مصر، وذلــك لثقتهم فى االقتصاد املصرى 
ــام، وثقتهم فــى قـــدرات اتــصــاالت  بشكل عـ
مصر وإميانهم بخططها املستقبلية، موضًحا 
أن اإلجراءات التنفيذية لاكتتاب بدأت وقام 
املساهمون باالكتتاب فعلًيا، ومن املقرر غلق 

باب االكتتاب منتصف فبراير القادم.
ويتوزع هيكل املساهمن لشركة »اتصاالت 
مصر« بن 66 % ملجموعة اتصاالت اإلماراتية 
وشركة البريد لاستثمار بنسبة 20% وشركة   
DIFC LLC اإلمــاراتــيــة بنسبة 5% وشركة 
داس القابضة اإلماراتيةبـ 5%، واالستثمارات 
التقنية – الــســعــوديــة ب 1.5%، والــنــابــودة 
لاستثمار اإلماراتية بنسبة 1.5%، وشركة 

موارد للتمويل االماراتية بنسبة %1. 
جتــدر اإلشـــارة إلــى أن حجم االستثمارات 
التى ضختها اتصاالت مصر فى السوق خال 
اكثرمن 10 ســنــوات حــوالــي48 مليار جنيه، 
من بينهم 10 مليارات جنيه مت انفاقهم على 
تراخيص اجلــيــل الــرابــع وتطوير الشبكات 

لتقدمي تكنولوجيا اجليل الرابع للعماء.

أعلنت  املصرية لاتصاالت عن 
ــد اخلــيــرى  ــ ــاراثـــون »زاي رعــايــتــهــا ملـ
2018« فى نسخته الرابعة والــذى 
ــة االقـــصـــر،  ــنـ ــديـ اســـتـــضـــافـــتـــه مـ
ويخصص عائده لصالح مستشفى 
ــان لــعــاج األورام فى  ــ شــفــاء األورم
الــصــعــيــد بــاملــجــان لــدعــم وتــدشــن 
املرحلة الثالثة للمستشفى لتصبح 

مدينة طبية متكاملة اخلدمات.
ــون  ــ ــاراث ــذا املــ ــ وجـــاءاخـــتـــيـــار هـ
ليكون أول حــدث لبدء االحتفال بـ 
ــذى  » عــام زايـــد اخلــيــر 2018« وال
يــأتــى تخليًدا لــذكــرى الشيخ زايــد 
بــن سلطان آل نــهــيــان. ويــقــام هذا 
املاراثون بالتعاون بن وزارة الشباب 
ــة االمـــارات  والــريــاضــة وســفــارة دول

العربية مبصر.
وتـأتى رعاية املصرية لاتصاالت 

لهذا احلدث تطبيقاً ملبادئ املسئولية 
املجتمعية، واستكمااًل للدور الذى 
ــه الــشــركــة فــى تــقــدمي الــدعــم  ــدأت ب

ملــرضــى األورام وســرطــانــات الــدم 
والذى تبلور من خال دعم الشركة 
لــعــدد مــن املستشفيات واجلــهــات 

ــاألورام وســرطــانــات الــدم  ــ املعنية ب
ومنها مستشفى ســرطــان األطفال 
57357 واجلمعية املصرية ألمراض 
ــال، ومــســتــشــفــى شــفــاء  ــ ــف دم األطــ

األورمان بصعيد مصر. 
وصــرح املهندس أحمد البحيرى 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذى 
للمصرية لاتصاالت قائًا » نحن 
سعداء مبشاركتنا فى هذا احلدث 
والـــذى يــؤكــد على عمق العاقات 
التى جتمع دولتى االمــارات ومصر 
على كافة املــســتــويــات«. معربا عن 
ــارات العربية  ــ امــتــنــانــه لــدولــة اإلمـ
الشقيقة وقيادتها الرشيدة وشعبها 
ــم عــلــى الـــدعـــم املــســتــمــر  ــظــي ــع ال
واملتواصل للمشروعات اخليرية فى 
مصر، مبــا يعكس حجم العاقات 

املتميزة بن البلدين.

»ايتيدا« و«اتصال« تؤكدان شركاتهما 
االستراتيجية لتعزيز نمو القطاع

»فودافون مصر« تفوز بجائزة 
»Top Employer« ألفضل بيئة عمل  »اتصاالت مصر« ترفع رأس 

مالها إلى ١9 مليار جنيه 
7.٥ ٪ ارتفاعًا فى اإليرادات 

المجمعة لـ »أورنج مصر«

المصرية لإلتصاالت ترعى ماراثون »زايد الخيرى ٢0١8« 
لصالح مستشفى  شفاء األورمان باألقصر

البريد المصرى يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء مسبوقة الدفع عبر مكاتبه
قــال عــصــام الصغير رئــيــس مجلس 
ادارة الهيئة القومية للبريد ان تقدمي 
خدمة حتصيل فواتير الكهرباء سواء 
القدمية أو العدادات الكودية مسبوقة 
الــدفــع عبر مكاتب الــبــريــد يــاتــى فى 
اطار دعم خطط الدولة للتسهيل على 
املــواطــنــن وذلـــك ضمن خطة الهيئة 
االستراتيجية الشاملة التى بدأت منذ 
ــداث نقلة  اكــثــر مــن عــامــن بــهــدف إحـ
نــوعــيــة مبــســتــوى اخلـــدمـــات املــقــدمــة 

ــبــريــد املــصــرى  لــلــمــواطــنــن لــيــكــون ال
االختيار األول للمواطن وليصبح منصة 

لتقدمي اخلدمات احلكومية. 
واوضـــح عــصــام الصغير ان مراكز 
ــد املــتــكــامــلــة يــتــم من  ــري ــب خـــدمـــات ال
خالها تقدمي كافة اخلــدمــات املالية 
والبريدية واملجتمعية بشكل حضارى 
ــن بــغــض الــنــظــر عن  ــواطــن جلــمــيــع امل
مكان إقامتهم مشيرًا الــى ان مراكز 
خدمات البريد مستعدة لتقدمي خدمة 

دفــع فواتير الكهرباء للمواطنن من 
خــال الــفــروع املنتشرة على مستوى 
اجلــمــهــوريــة وذلـــك عبر 8000 نقطة 
بيع إلكترونية P.O.S لتقدمي خدمة 
حتصيل فواتير الكهرباء للمشتركن فى 
عـــدادات الكهرباء القدمية أو لشحن 
ــة مــســبــوقــة الــدفــع  ــكــودي ــدادات ال ــعـ الـ
ــدة والــتــى يــقــدر عــدد عمائها  اجلــدي
بحوالى 33 مليون مشترك على مستوى 
اجلــمــهــوريــة كــمــا ان اخلــدمــة متاحه 

لتحصيل فواتير كافة شركات الكهرباء 
ــقــاهــرة  ــوب ال ــنـ شـــمـــال الـــقـــاهـــرة وجـ
واإلسكندريه والبحيرة وشمال الدلتا 
وجــنــوب الــدلــتــا والــقــنــاة ومصرالعليا 

ومصر الوسطي. 
ــاف رئـــيـــس الـــبـــريـــد ان هــذا  ــ واضــ
املشروع الوطنى يعمل على زيادة منافذ 
حتصيل الــفــواتــيــر اخلــاصــة بشركات 
الــكــهــربــاء ممــا يــعــود بالنفع وحتسن 

اخلدمة للمواطنن. عصام الصغير

العدد ٣٧ فبراير  ٢٠١٨م  
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 الحكومة تبحث خطوات توطين صناعة »التابلت« فى مصر
    عق���د الدكت���ور مصط���ى مدبويل، 
رئيس جملس ال���وزراء، اجمتاعًا لبحث 
خط���وات توطني صناع���ة “التابلت” ىف 
مرص، وذل���ك حبضور الدكت���ور طارق 

شوىق،
وزي���ر الرتبية والتعل���مي والتعلمي الفىن، 
والدكتور معرو طلعت، وزير االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات، واللواء دمحم 
م���ريس، وزير الدول���ة لإلنتاج احلرىب، 

ومسوئىل عدد من اجلهات املعنية.
ورصح املستش����ار نادر س����عد، املتحدث 
الرمسى بامس رائسة جملس الوزراء، بأن 
الوزراء املعنيني رشح����وا جهود التفاوض 
الس����ابقة مع ع����دد من ال����راكت العاملية 
هبدف توطني صناعة “التابلت” ىف مرص.

أن  س���عد  ن���ادر  املستش���ار  وأوحض 
الدكتور مصطى مدبوىل، رئيس جملس 
ال���وزراء، لك���ف برسعة إعداد كراس���ة 

رشوط للتصنيع احملىل ل� “التابلت”،
العاملي���ة  ال���راكت  ع���ىل  وطرحه���ا 
املتخصص���ة، وف���ق معاي���ر واحضة، 
تمتثل ىف توطني الصناعة بنسبة تصنيع 
حمىل ال تقل ع���ن 60 %، وجودة املنتج، 
عىل أن تض���ع وزارة الرتبي���ة والتعلمي 

والتعلمي الفىن،
املواصفات الفنية الىت تطلهبا ىف املنتج، 
مشرًا إىل أن مرص لدهيا سوق واعدة 

من املستخدمني، يقدر باملاليني.

ومن ناحية اخري   هشد الدكتور/ معرو 
طلع���ت وزي���ر االتص���االت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات فعاليات حفل خت���ام الدورة 
الثالث���ة عر م���ن األوملبي���اد املرصي 
لملعلوماتي���ة ال���ذى نمظت���ه األاكدميية 
العربي���ة للعل���وم والتكنولوجي���ا والنقل 

البحري باالسكندرية؛
حي���ث اكن ىف اس���تقباله اللواء/ دمحم 
الريف حمافظ األسكندرية، والدكتور/ 
امساعيل عب���د الغفار رئيس االاكدميية 
العربي���ة للعل���وم والتكنولوجي���ا والنقل 

البحري.

مك���ا ك���رم الدكت���ور/ مع���رو طلع���ت، 
والدكتور/ إمساعي���ل عبد الغفار خالل 
احلف���ل الفري���ق املرصى ال���ذى ترعاه 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
والفائ���ز بأربعة ميداليات دولية )ميدالية 
فضية وث���الث ميدالي���ات برونزية( يف 
والثالثون  الث���اىن  ال���دوىل  االوملبي���اد 

لملعلوماتية.
الذى نمظت���ه هذا العام دولة س���نغافورة 
افرتاضيًا مبشاركة 347 متسابق ميثلون 
87 دول���ة حول العامل؛ وتعد هذه ىه املرة 
األوىل الىت حيصل فهي���ا مجيع أعضاء 

الفريق املرصى بالاكمل عىل ميداليات يف 
هذه االوملبياد الدولية.

املهندس���ة/  االحتفالية؛  فعالي���ات  حرض 
غ���ادة لبي���ب نائ���ب وزي���ر االتص���االت 
وتكنولوجيا املعلومات للتطوير املؤسىس، 
معرو حمف���وظ القامئ بأمعال  واملهندس/ 
الرئي���س التنفي���ذي هليئة تمني���ة صناعة 

تكنولوجيا املعلومات “إيتيدا”،
والدكت���ورة/ هب���ة صاحل رئي���س معهد 
اميان  تكنولوجيا املعلومات، والدكتورة/ 
عاشور مدير املعهد القوىم لالتصاالت، 
وقي���ادات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات، وقيادات االاكدميية.
وىف لكمته، أك���د الدكتور/ معرو طلعت 
وزير االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات 
ع���ىل أن تل���ك النتيجة املمت���زة تعكس 
جح���م االهمت���ام ال���ذي تولي���ه وزارة 
االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات لدمع 
المتز الرمق���ى وتمنية وبن���اء القدرات 

الرمقية للشباب املرصي،
مبا يزيد من فرص الشباب عىل املنافسة 
الدولية يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، مشرا اىل الدمع الكبر الذي 
تقدم���ه الدولة هلذا امللف من أجل إجياد 
حل���ول تكنولوجي���ة مبتك���رة للتحديات 
اليت يواجهه���ا املجمتع، ولتعظمي فرص 
الش���باب املرصي يف مواجهة متطلبات 

سوق العمل ووظائف املستقبل.

 

 

 مدبولى ُيكلف بإعداد كراسة شروط وطرحها على الشركات العالمية المتخصصة 

تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري " ميغالش عليك "..

 ، Infinix قال���ت مص���ادر مطلع���ة إن
املعروف���ة عاملًيا كعالم���ة جتارية لألجيال 
الش���ابة ، تس���تعد إلطالق هات���ف جديد 
 Infinix – وهو HOT مضن سلس���لة

.HOT 10
ومن���ذ إطالقها قب���ل 7 س���نوات ، اكنت 
ل���دى  املفضل���ة  يه   HOT سلس���لة 
مس���تخديم اهلوات���ف احملمول���ة م���ن 
الش���باب، وتش���ر الص���ور املرسبة إىل 
أن HOT 10 اجلدي���د يليب احتياجات 
املس���تخدمني من توفر متعة غر حمدودة 
م���ن الرتفي���ه واأللعاب مما ي���دل عىل أن 
Infinix نش���أت م���ع جي���ل الش���باب 
وتفهم متاًما تطلعاهت���م لتحقيق أحالمهم 
والتواف���ق مع مطالهبم م���ن خالل هواتف 

ذكية مطورة.

التجاري���ة  العالم���ة   ،OPPO أعلن���ت 
الرائ���دة يف صناع���ة األجه���زة الذكي���ة، 
 OPPO ع���ن إط���الق س���اعة يد ذكي���ة
ال���رأس  Watch ومساع���ات 

، OPPO Enco W51 الالسلكية
يف م���رص لمل���رة األوىل  وذل���ك خ���الل 
 OPPO حفل إط���الق سلس���لة هواتف
Reno4  الذكية، الذي مت عرضه أونالين 

يوم األربعاء املايض.
 OPPO ان مساعات الرأس الالس���لكية
خصيص���ا  Enco W51 ممص���ت 
ملس���تخديم املواصالت بش���ل يويم، و 
أيضا من أجل جتربة اس���متاع فائقة يف 

أي سفر أو أجواء هبا رياح شديدة.
فه���ي توفر مجي���ع اخلصائ���ص املطلوبة 
مث���ل الحشن الالس���ليك، ج���ودة صوت 
احرتافية، استجابة فائقة الرسعة و حتمك 
ذيك بالمل���س من أجل جترب���ة متاكملة و 

مهبرة.

 Infinix تسريبات تكشف قرب إطالق
أقوى هاتف لأللعاب في مصر

OPPO تطلق سماعات الرأس 
OPPO Enco W51 الالسلكية

OPPO Watch و ساعة اليد الذكية

ألول مرة في مصر

هواوي تطلق HUAWEI Y9a بميزة 
شحن فائق السرعة قدرة 40 

realme تطرح c15 “وحش 
الطاقة” و3 منتجات ذكية تدعم 

تقنيات الذكاء االصطناعي

تكنو” تضخ استثمارات جديدة 
فى السوق المصري

 

 

 

 قامت رشك���ة اورنچ م���رص، الرائدة 
يف جمال االتصاالت املتاكملة، بتوقيع 
اتفاقية تعاون مع أاكدميية الس���ويدي 
ملؤسس���ة  التابع���ة   ،STA الفني���ة
السويدي اليكرتيك الغر هادفة للرحب ،
لتوفر مجموع���ة من املن���ح التعلميية 
اليت تسهتدف تزويد الطالب بربناجم 
تعل���ي وتدرييب متاكم���ل عىل مدار 
االتص���االت  قط���اع  يف  س���نوات   3

وتكنولوجيا املعلومات،
س���عيا لتخ���رجي دفع���ة من الش���باب 
ألح���دث  وفق���ا  واملؤه���ل   امل���رصي 

متطلبات سوق العمل. 
وس���تتاح املن���ح اليت ترعاه���ا اورنچ 
للطالب من حاميل الهشادة اإلعدادية، 
وستنفذ يف أاكدميية السويدي  الفنية 
للتعلمي والتدريب املزدوج حتت إرشاف 
وزارة الرتبية والتعلمي والتعلمي الفين .
عيل أن تنقس���م الرباجم التعلميية يف 
املنح إىل قمسني، نظري بنس���بة %20 
ومع���يل بنس���بة 80%، نظ���رًا المهية 
ممارس���ة التطبي���ق العم���يل لتوصيل 

املعلومات للطالب.
مكا ستقوم اورنچ مرص بتوفر تدريب 
معيل للطالب يف أاكدميية الس���ويدي 
الفنية STA لزتوي���دمه مبزي���د م���ن 
اخل���ربات وذلك مضن خط���ة تدريبية 

تصقل مهارات الطالب،
مكا س���متنح الط���الب فرص���ة زيارة 
مق���رات اورنچ لالطالع ع���ىل أحدث 
قط���اع  يف  املس���تخدمة  التقني���ات 

التكنولوجيا .
   وتمش���ل املنح توفر املواد التعلميية 
الالزم���ة للطلبة امللتحق���ني وزي موحد 
ووسائل النقل ووجبات غذائية مطابقة 

ملعاير الصحة واجلودة،

ومبجرد التخرج سيحصل الناحجون 
ع���ىل هشادت���ني، األوىل دبل���وم فين 
م���ن وزارة الرتبية والتعل���مي والتعلمي 
الف���ين، والثانية هش���ادة معمتدة من 
 Omnia Education مرك���ز
يف  ال���دويل      Partnerships

فنلندا.
 وهبذه املناس���بة ع���رب املهندس يارس 
ش���اكر الرئي���س التنفي���ذي والعضو 
املنتدب لركة اورنچ مرص عن سعادته 
بالتعاون مع “أاكدميية السويدي” اليت 
تع���د أول أاكدميية مرصية متخصصة 
يف التعلمي الفين، إلطالق هذا الربناجم 

التعلي المطوح. 
   مكا أكد ش���اكر ع���يل أمهية تعاون 
وتاكتف قط���اع ال���راكت يف جمال 
املسؤولية املجمتعية والعمل سويا لدمع 
مب���ادرات وجهود الدول���ة يف جماالت 

عديدة واليت من أمهها جمال التعلمي.
وأضاف شاكر ” تويل اورنچ اهمتاًما 
كبًرا باالستمثار يف الشباب، وبالذات 
يف جمال التعلمي والتدريب األمر الذي 
يس���امه يف التأهيل املناسب ملتطلبات 
سوق العمل وخلق كوادر برية قادرة 

عىل اإلنتاج واالبتاكر .
يف املج���االت املختلف���ة والذي ينعكس 
باإلجي���اب يف احلد من نس���ب البطالة 
التوظيف والتش���غيل  وتوس���يع دوائر 
وجذب املزي���د من االس���تمثارات إىل 

السوق املرصي”. 
وم���ن جانب���ه ق���ال املهن���دس أمح���د 
السويدي رئيس جملس أمناء مؤسسة 
الس���ويدى اليكرتيك” حنن نركز دامًئا 
جهودن���ا يف دمع التعل���مي ألننا نعتقد 
اعتق���اًدا راخًسا أنه جحر األس���اس 

ملجمتع متقدم.

وقع���ت الدكتورة يامسني فؤاد وزيرة البيئة 
والسيد ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي 
لرك���ة ڤودافون م���رص بروتوكول تعاون 
لملشاركة ىف األنشطة واملروعات البيئية 
املختلف���ة ال���ىت تقوم هبا ال���وزارة محلاية 
البيئة املرصية ورفع الوىع البيىئ وذلك ىف 
إطار محلة احترض لألخرض لنر الوىع 
البيىئ الىت أطلقهتا الدكتورة يامسني فؤاد 

حتت رعاية السيد رئيس امجلهورية.
وأك���دت الدكت���ورة يامسني ف���ؤاد وزيرة 
البيئ���ة أن التعاون بني وزارة البيئة ورشكة 
فودافون سيبدأ مبجال املخلفات من خالل 
م���روع E-Tadweer لتدوير املخلفات 
اإللكرتونية و التخل���ص اآلمن مهنا والىت 
من مضهنا أجهزة احملمول التالفة، والىت 
تعد من املخلفات اخلط���رة الىت تؤثر عىل 
حص���ة املواطن وأش���ادت ب���دور ڤودافون 

الرائد يف هذا املجال.
م���ن  اهل���دف  أن  إىل  ف���ؤاد  وأش���ارت 
الربوتوكول هو توسيع قاعدة الوىع البييئ 
لملواطن مما جيعله يتجه حنو الس���لوكيات 
اإلجيابية جتاه بيئته للحفاظ علهيا لضامن 
اس���تدامهتا لألجيال القادم���ة، مًعربة عن 
أمله���ا ىف أن يفت���ح هذا التع���اون املجال 
أمام عدد أكرب من رشاكت القطاع اخلاص 
للدخ���ول ىف جم���ال خدمة العم���ل البيىئ 
إنطالق���ًا من مب���دأ املس���وئلية اإلجمتاعية 

جتاه جممتعهم وبلدمه.
ومن جانبه أوحض السيد ألكسندر فرومان 
الرئيس التنفيذي لرك���ة ڤودافون مرص 
إعمت���اد الركة يف اس���رتاتيجيهتا عىل 
مبادئ التمنية املستدامة والىت يعد احلفاظ 
عىل البيئة من أمه راكئزها ، مش���رًا إىل 
أمهية م���روع E-Tadweer الذى يعد 

م���ن املروع���ات اليت تس���امه ىف احلد 
م���ن املخاطر الصحي���ة والبيئية لملخلفات 
اإللكرتونية، موحض���ًا أن تلك املبادرة تعد 
ترمجة ملش���اركة القطاع اخل���اص وقطاع 
االتصاالت لدمع أنشطة التمنية املستدامة 
اليت يقوم هبا القطاع احلكويم يف مرص؛ 
وذل���ك يف إط���ار اس���رتاتيجية بناء مرص 

الرمقية.”
وتتضم���ن بنود الربوتوكول قيام رشكة 
ڤودافون م���رص بتقدمي ال���دمع الفين 
مل���روع E-Tadweer، وختصيص 
املخلف���ات  م���ن  للتخل���ص  أماك���ن 
اإللكرتونية داخ���ل بعض فروعها عىل 
مستوى امجلهورية، مكا ستشارك يف 
التسويق اإللكرتوين لملروع وتطبيق 
نظ���ام حوافز لل من يق���وم بالتخلص 
من املخلف���ات اإللكرتونية، عىل أن يمت 
اس���تبدال هذه النقاط خبصومات عند 

الراء من فروع ڤودافون.
اجلدير بالذكر أن ڤودافون مرص تعمل 
بش���ل مسمتر عىل رفع الويع البييئ 
ومعاجلة التحدي���ات البيئية، فقد قامت 
بإب���رام الرااكت م���ع القطايع العام 
واخلاص، إلطالق العديد من املبادرات، 
وتق���دمي وطرح أف���اكر وتقنيات مبتكرة 
وحتويله���ا إىل مش���اريع رائدة تهسم 
يف معاجلة حتديات أساسية يواجهها 
املجمت���ع امل���رصي يف جم���ال البيئة 
وال���يت تفص���ح عهن���ا ڤودافون مرص 
من خالل تقرير االس���تدامة املوثق من 
 Global( املبادرة الدولي���ة لإلفصاح
 )Reporting Initiative GRI
وال���ذى حيت���وى ع���ىل اكفة أنش���طة 

الركة مبا فهيا األنشطة البيئية

  

وزارة البيئة وفودافون مصر توقعان 
بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من المبادرات

مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بـ»ايتيدا« 
ينظم مؤتمر DevOpsDays Cairo أونالين

 نظم مرك���ز تقيمي واعمتاد هندس���ة 
الربجمي���ات هبيئ���ة تمني���ة صناع���ة 
النخس���ة  املعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
 DevOpsDaysالثالثة م���ن مؤمتر
Cairo 2020 ع���رب االنرتنت، وذلك 
حتت ش���عار “ ديفوبس أثناء جاحئة 

كورونا”.
افتت���ح فعالي���ات املؤمت���ر املهندس/ 
بأمع���ال  الق���امئ  حمف���وظ،  مع���رو 
الرئيس التنفيذي هليئة تمنية صناعة 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات، والدكت���ور/ 
حس���ام عمثان، نائب رئي���س اهليئة 

ورئيس املركز.
ورحب حمف���وظ يف لكمته االفتتاحية 
بالضيوف ورعاة املؤمتر حيث أش���ار 
إىل أن م���رص حجن���ت يف اجتي���از 
اخلدم���ات  اىل  االنتق���ال  اختب���ار 
الرمقي���ة والعم���ل من امل���زل خالل 
جاحئة ف���روس كورونا وذلك بفضل 
االس���تمثارات الضخم���ة اليت قامت 
هب���ا ال���وزارة واحلكوم���ة لتحدي���ث 
ورفع مستوى جاهزية البنية التحتية 

لالتصاالت.
وأضاف حمفوظ ان العامل س���نهشد 
املزي���د من التغرات، واليت س���تدفع 
حنو تطور مناذج أمعال رمقية جديدة 
وأدوات أمتت���ة متقدم���ة مم���ا يتطلب 
املزي���د م���ن التع���اون والتجانس بني 
ف���رق العمل املختلفة وهذا ما تقوم به 

تطبيقات ومهنجية “الديفوبس”.
وحت���دث يف املؤمتر عدد من اخلرباء 
مهنجي���ات  يف  واملتخصص���ني 
الديفوب���س ع���ىل املس���توى احمليل 
مات  والعاملي ومن مضهنم الس���يد/ 

سرتاتون،
خبر التح���ول برك���ة “ريد هات” 
العاملية، وكذلك الس���يد/ أندرو لكاي 

ش���يفر وال���ذي ميتلك خ���ربة طويلة 
يف جم���ال تطوير حل���ول وتطبيقات 
يف  ودوره���ا  املفتوح���ة  املص���ادر 
وبناء  التش���غيل  حتس���ني خدم���ات 

املجمتع الرمقي.
وي���أيت احل���دث ال���ذي ي���مت تنظميه 
بالتع���اون م���ع ع���دد م���ن رشاكت 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات والربجميات 
 DXC العاملية العاملة يف مرص مثل

Technology  وIBM و
،Orange Labs

يف إط���ار جه���ود املرك���ز واهليئ���ة 
لزيادة الويع بأمه وأحدث اجتاهات 
تكنولوجيا املعلومات وتعزيز الرتابط 
والتواص���ل ب���ني رشاكت تكنولوجيا 
الربجمي���ات  ومط���وري  املعلوم���ات 
ومديري املروعات يف هذا املجال.

أحدث  ومتث���ل مهنجية “ديفوب���س” 
وتوصف  التكنولوجي���ة  االجتاه���ات 
بأهنا »أح���دث ث���ورة يف مهنجيات 
داخل املؤسس���ات  التحّول الرمقي« 
عىل اخت���الف أجحامه���ا وأنواعها 
واليت تعزز التواص���ل والتفاعل بني 

مطوري الربجميات ،

  أعلنت مجموعة هواوي ألجهزة املسهتلك 
عن اإلط���الق الرمس���ي ألح���دث هواتفها 
وه���و HUAWEI Y9a يف  الذكي���ة 
الس���وق املرصي بعد انهت���اء محلة احلجز 
املُس���بق ال���يت الق���ت اهمتام واس���ع بني 

املستخدمني الشباب،
يأيت اهلاتف بالعديد من املزايا الرائدة اليت 
يهشدها املس���هتلك ألول مرة يف سلس���لة 
هواتف هواوي Y الش���بابية، واليت تمشل 
لك من اكمرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، 
م���ن  الرسع���ة  فائ���ق  الحش���ن  وم���زة 
هواوي SuperCharge بقدرة 40 واط.

ق���ال الس���يد “بي���ك ي���ن”، نائ���ب رئيس 
ه���واوي م���رص، “إن هواوي هت���مت كثرًا 
بفئة املس���تخدمني الش���باب، حيث أن منط 
حياهت���م يتس���م بالرسعة والتط���ور، وهذا 
م���ا انعك���س يف تصممي سلس���لة هواتف 

هواوي Y املُصممة خصيصًا للشباب،
هوات���ف  أح���دث  تق���دم  ه���واوي  وهن���ا 
 HUAWEI الهشرة وه���و Y سلس���لة
Y9a، ال���ذي يل���يب تطلع���ات ومتطلب���ات 

املستخدمني الشباب يف مرص.”

يف خطوة جدي���دة تؤكد جناحها يف امتالك 
أحدث الق���درات التكنولوجي���ة املتطورة يف 
جم���ال صناع���ة اهلوات���ف الذكي���ة وأدوات 

االتصال ذات تقنيات الذاكء االصطنايع،
التجارية  رشكة realme العالمة  كش���فت 
األرسع من���وا يف العامل، ع���ن 4 من أحدث 
منتجاهت���ا الذكية اجلدي���دة، إذانا بإطالقها 

رمسيا يف السوق املرصي.
الكرتوني���ة  احتفالي���ة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
الرمس���ي  املوق���ع  ع���رب  بهث���ا  مت  ك���ربى 
لركة realme ومنصاهت���ا االجمتاعي���ة، 
تابعه���ا األالف حول الع���امل، .وخنبة ممتزة 
من ممثيل وس���ائل اإلعالم وخرباء اهلواتف 
الذكي���ة يف م���رص- الزتام���ا باإلج���راءات 
والتدابر االحرتازية املويص هبا- للحد من 

.)Covid -19(تداعيات انتشار فروس

حرًص���ا من رشكة “تكن���و موبايل” مرص 
الرائدة يف صناع���ة اهلواتف الذكية، عىل 
تقدمي أفضل املنتجات من اهلواتف الذكية 
بالس���وق املرصي من حي���ث املواصفات 
واألسعار، فقد معلت عىل تطوير وحتديث 
خدمات ما بعد البي���ع ؛ لعمالهئا  بوضع 
خط���ة  لزيادة  عدد فروع مراكز الصيانة  
تضمن  االنتش���ار يف مجي���ع حمافظات 
امجلهوري���ة، وتقلي���ل امل���دة الزمنية الىت 
تستغرقها اهلواتف يف فرتات اإلصالح ، 
وااللزتام بتحسني جودة معليات الصيانة 
برتكيب أفضل قط���ع الغيار ومنح مضان 
للعمالء علهي���ا،  واملتابع���ة الدورية حلالة 
هواتفه���م؛ للتأك���د من عدم تك���رار نفس 

العطل.

الرئيس التنفيذي للمصرية لالتصاالت يتفقد سير 
العمل بمحطتي اإلنزال براس غارب والزعفرانة

»اتصاالت« تطلق حملة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي للزهايمر

هيئة البريد: استمرار صرف المعاشات وتقديم 
الخدمات وسط إجراءات احترازية مشددة

واصل املهندس عادل حامد، العضو 
املنتدب والرئي���س التنفيذي للركة 
املرصية لالتصاالت سلسة الزيارات 
امليدانية اليت يقوم هبا ملواقع العمل 

املختلقة باحملافظات،
حي���ث ق���ام الي���وم بزي���ارة تفقدية 
حملط���يت اإلن���زال يف راس غارب 
والزعفران���ة وكذل���ك منف���ذ مبيعات 
رأس غارب، وذل���ك لالمطئنان عىل 
سر العمل ومتابعة معليات التطوير 
اليت تقوم الركة بتنفيذها لتحسني 
خدمات االتصاالت يف مجيع أحناء 

امجلهورية.
وأش���ار حام���د خالل الزي���ارة إىل 
ال���دور الكبر ال���ذي تؤديه املرصية 

لالتص���االت يف دمع وتطوير البنية 
التحتي���ة لالتصاالت، مؤكًدا عىل أن 
الركة متتلك اسرتاتيجية واحضة 
للحفاظ ع���ىل موقعها الريادي كأول 
مش���غل متاكمل خلدمات تكنولوجيا 
املعلوم���ات يف م���رص، مك���ا وجه 
حامد الشكر للعاملني جبميع مواقع 
امجلهورية ع���ىل جهودمه املتمسرة 
التطوي���ر  خ���ى  م���ن  ل���إلرساع 

والتحديث.
واكن املهندس ع���ادل حامد قد قام 
األس���بوع امل���ايض بزي���ارة تفقدية 
حملطة اإلنزال بسيدي كرير وبعض 
السنرتاالت ومراكز املبيعات وخدمة 

العمالء مبحافظة اإلسكندرية،

بعد حالة الرتقب اليت س���ادت وسائل 
التواص���ل االجمت���ايع عق���ب خل���و 
حس���اهبا ع���ىل اإلنس���تغرام من أي 
منش���ورات خ���الل هناية األس���بوع، 
أعلن���ت “اتصاالت” اليوم عن محلهتا 
التوعوية بعنوان )حنن معك ونتذكرك( 

تزامنًا مع اليوم العاملي للزهامير،
وهب���دف ن���ر ال���ويع ح���ول ه���ذا 
امل���رض وختفيف اآلث���ار االجمتاعية 
املرتبطة به، جتس���يدًا لشعار الركة 
)مع���ًا( وجهوده���ا يف تعزيز التالمح 

املجمتيع.
وحيتف���ل العامل يوم 21 س���بمترب من 
لك ع���ام بالي���وم العامل���ي للزهامير، 
وتضمنت محل���ة “اتصاالت” يف هذا 
السياق إخفاء منشوراهتا عىل منصة 
إنستغرام خالل عطلة هناية األسبوع،

يف ب���ادرة هت���دف إىل لف���ت االنتباه 
إىل حالة فق���دان الذاكرة اليت يعاين 
مهنا مرىض الزهامي���ر. وقد جحبت 
الرك���ة ما يزيد عن 3000 منش���ور 
بدءًا من 18 س���بمترب اجلاري، األمر 
الذي أبىق وس���ائل اإلعالم ومتابيع 
حس���اب الركة يف حالة من الرتقب 

والفضول.
أيضًا فيديو  “اتص���االت”  وأطلق���ت 
قصر بالزتام���ن م���ع هذه املناس���بة 
يتضمن حمت���واه: “ختتيف الذكريات 
م���ع م���رض الزهامي���ر. فلنتذكر هذا 
اليوم ونس���اند املترضري���ن من هذا 

املرض.”
وُيعد اليوم العامل���ي للزهامير مبادرة 
دولية هت���دف للتعريف هب���ذا املرض 
مهن���ا  يع���اين  ال���يت  والصعوب���ات 
املصاب���ون باخل���رف، والط���رق اليت 
ميكهنم من خالهل���ا التغلب عىل هذه 

الصعوبات والتعايش معها.
وقد أظه���رت الدراس���ات العاملية أن 
اثن���ان من لك ثالث���ة أخشاص حول 
الع���امل يؤمن���ون بعدم وج���ود معرفة 

اكفية حول هذا املرض يف بلداهنم.
ُيذكر أن���ه هنال���ك قراب���ة 50 مليون 
خشص حول العامل يعانون من مرض 
اخلرف، بزيادة ُتقدر ب�10 مليون حالة 
سنويًا. ووفقًا ملنمظة الصحة العاملية، 
م���ن املتوق���ع أن يصل ع���دد حاالت 
م���رىض اخل���رف إىل 82 مليون عام 

2030، و152 مليون عام 2050.

رصح الكتور رشيف فاروق رئيس 
جملس ادارة اهليئة القومية للربيد 
ان هيئ���ة الربي���د تواصل رصف 
واخلاصة  احلكومي���ة  املعاش���ات 
ومعاش تاكفل وكرام���ة واملرتبات 
جبميع ماكتب الربيد عىل مستوي 

امجلهورية ،
بانتظام وس���ط إجراءات إحرتازية 
مش���ددة هت���دف إىل احل���د م���ن 
وبدون  كورون���ا  انتش���ار فروس 
ازدحام أو تك���دس داخل املاكتب 
وذل���ك وفق���ا خلط���ة مت وضعه���ا 

لتهسيل التعامل مع املواطنني .
ع���رب منافذ الربيد مع مراعاة اكفة 
إج���راءات الس���المة والوقاية من 
انتش���ار العدوى لضامن س���المة 

العاملني والعمالء.
واوحض الدكت���ور رشي���ف فاروق 
ان اس���متارات حتوي���ل بطاق���ات 
م���زة  بطاق���ة  ايل  املعاش���ات 
املعاشات اجلديدة متاحة ومتوفرة 
جبمي���ع املاكت���ب ع���ىل مس���توى 

امجلهورية .

مشرًا ايل ان املستندات املطلوبة 
للبطاق���ة  ص���ورة  يه  للتحوي���ل 
س���ارية”  “تك���ون  الخشصي���ة 
املعاش���ات  فزا  لبطاقة  وص���ورة 
واستيفاء اس���متارة فتح احلساب 
اليت يمت احلصول علهيا جمانًا من 

ماكتب الربيد .
مؤكدًا عىل اسمترار رفع جودة اداء 
مجيع اخلدم���ات اليت تقدمها اهليئة 
وحتس���ني بيئة العمل ليصبح الربيد 
املرصي هو النافذة الرئيس���ية ألداء 

منظومة مرص الرمقية.
 وتناش���د اهليئ���ة القومي���ة للربيد 
مجي���ع املواطن���ني م���ن احصاب 
املعاش���ات الراغبني لتحويل بطاقة 
املعاش ايل بطاقة مزة املعاش���ات 
اجلدي���دة برضورة ع���دم الزتامح 

عىل ماكتب الربيد وااللزتام.
حب���دود املس���افات اآلمنة بني لك 
مواطن حيث ان اجراءات التحويل 
ممت���دة ول���ن يمت وقف املعاش���ات 
ألحصاب املعاشات هنائيًا ولك ما 

يقال جمرد شائعات.

متاش���يًا م���ع رؤي���ة الدولة املرصية حن���و حتقيق 
التمنية املستدامة ورؤية مرص 2030 ، أعلنت أمان 
للدف���ع اإللكرتوين إح���دى رشاكت راية القابضة 
لالس���تمثارات املالية عن مش���اركهتا يف مروع 
م���رص الرمقية الذي دش���نته احلكوم���ة املرصية 

مؤخرا بالتعاون مع إي فينانس.
من خالل حزمة م���ن اخلدمات اليت هتم املواطنني 
واليت ميكن دفع رسوم هذه اخلدمة من خالل أكرث 
م���ن 60 أل���ف ماكينة أمان املنت���رة لدى التجار 
وأيضا يف لك فروع أمان عىل مستوى امجلهورية 

واليت تتجاوز 250 فرع.
وهيدف م���روع مرص الرمقي���ة إىل حتقيق نقلة 
نوعية وتوفر منظومة متاكملة يمت من خالهلا تقدمي 
خدم���ات التوثيق بصورة مميكن���ة عىل حنو يليق 
باملواطن املرصي حيث يمشل املروع إطالق 70 
خدم���ة حكومية رمقية عىل منص���ة مرص الرمقية 

. digital.gov.eg بشل جترييب
أع���رب دمحم وه���يب، الرئيس التنفي���ذي لركة 
أم���ان للدفع اإللكرتوين عن س���عادته مبش���اركة 
أمان مكنصة للدفع اإللكرتوين يف مروع مرص 
الرمقي���ة اليت س���تقود منظومة التح���ول الرمقي 

والمشول املايل يف مرص ،

“زوه���و وورك بليس” يعيد تصّور بيئة العمل بامجلع بني 
سياق األمعال التجارية واسمتراريهتا

 ،Zoho Corporation ”أعلنت “زوهو كوربوريشن
رشك���ة التكنولوجيا العاملية اليت توفر أوس���ع حزمة من 
تطبيق���ات براجم األمعال يف القط���اع، اليوم عن إطالق 

Zoho Workplace K ”زوهو وورك بليس“
وهو عبارة عن منصة برجميات واحدة مجتع بني أدوات 
التع���اون واإلنتاجي���ة والتواصل وتق���وم مباكملهتا مع 

جوانب األمعال األخرى. يشمتل “زوهو وورك بليس”،
الذي يمتحور ح���ول حزمة مكمتلة املزاي���ا من تطبيقات 
الربيد اإللك���رتوين واملكتب الحسايب لألمعال التجارية، 

عىل تسعة تطبيقات مدجمة بإحاكم،
مبني���ة عىل منوذج بيانات مش���رتك وموح���دة من خالل 
تقنيات حبث وذاكء إصطنايع مشرتكة عرب لوحة بيانات 
واحدة، مبا يتيح للعمالء حل مش���لات األمعال بطريقة 

رسيعة وتعاونية.

المصرية لالتصاالت توضح موقفها من انتهاء مذكرة التفاهم بين فودافون و STC السعودية

»البنك األهلي المصري« يوفر خدمة التحصيل االلكتروني من خالل المنصة 
الرسمية للمبادرة التي نفذتها إي أسواق مصر – إحدى شركات إي فاينانس 

إحلاق���ا للبيانات اليت أصدرهتا الركة 
املرصي���ة لالتص���االت بش���أن اع���زتام 
مجموعة فوداف���ون العاملية الترصف يف 
حصهت���ا يف رشك���ة فوداف���ون مرص، 
وتأكيدنا ع���ىل متابعة الصفقة احملمتلة 
عن كثب ودراس���ة اخليارات املتاحة لنا 

يف هذا الشأن.
ق���د من���ا إىل ع���م الرك���ة املرصي���ة 
لالتصاالت اليوم انهتاء صالحية مذكرة 
التف���امه بني مجموعة فوداف���ون العاملية 
ورشك���ة االتص���االت الس���عودية وعدم 

جتديدها من مصادر إعالمية متعددة.
مكا اطلعت الركة املرصية لالتصاالت 
عىل البيانات الصحفية ألطراف الصفقة 
وال���يت أوحض���ت أن املناقش���ات ب���ني 
األطراف مازالت مسمترة والحظت رشكة 
املرصية االتصاالت اإلشارات الرصحية 
والضمنية هلا يف الترصحيات الصادرة 
الي���وم من لك م���ن الركة الس���عودية 

لالتصاالت ورشكة فوادافون.
الرك���ة  تؤك���د  الص���دد،  ه���ذا  ويف 

املرصي���ة لالتصاالت أهن���ا مل تتلىق أي 
عروض من ط���ريف الصفقة وتؤكد عدم 
اطالعها عىل تفاصيل املناقشات وبنود 
التف���اوض بني الطرف���ني. وبناء هيلع فإن 
الركة املرصية لالتصاالت ليس���ت يف 
وض���ع أن تعلق ع���ىل األخبار اإلعالمية 
أو الترصحيات املنش���ورة اليوم وتود أن 
توحض أن أي إش���ارة مضنية إىل وجود 
أي دور للرك���ة املرصي���ة لالتصاالت 
يف مس���اعدة رشكيت فوداف���ون العاملية 
الس���عودية لالتصاالت إلمتام  والركة 

الصفقة غر واحض وال أساس له.
املرصي���ة  الرك���ة  ف���إن  وبن���اًء هيلع 
لالتصاالت مل حتدد املسار الهنايئ الذي 
ستتخذه يف هذا الشأن والذي قد يعمتد 
عىل بنود أي عرض قد يقدم هلا يف هذا 
الش���أن. ونؤكد أن جملس إدارة رشكة 
املرصي���ة لالتصاالت، طبق���ا اللزتاماته 
القانونية، س���يتخذ قرارات���ه دامئا بناء 
ع���ىل مصلح���ة الرك���ة ومس���امههيا 
واتباع اخليارات اليت تسامه يف تعظمي 

مصاحلهم املستقبلية.

ومكا مت اإلش���ارة س���ابقا، فإن الركة 
املرصي���ة االتصاالت قد قامت بدراس���ة 
مس���تفيضة مجليع اخليارات املتاحة هلا 
وقامت أيضا بدراس���ة وحتليل حقوقها 
طبقا لالتفاقات املربمة والقوانني املطبقة.  
وتأك���د الركة املرصية االتصاالت عىل 
قدرهت���ا يف تنفي���ذ عدد م���ن اخليارات 
االس���رتاتيجية مع احلفاظ عىل مصاحل 
تل���ل  وتمش���ل  ومس���امههيا  الرك���ة 

اخليارات دون حرص االيت:
• ممارسة حق الشفعة املكفول هلا طبقا 
التفاق املس���امهني امل���ربم مع مجموعة 
فوداف���ون العاملي���ة والنظام األس���ايس 

لركة فودافون مرص.
•النظر يف قبول أي عرض رشاء إجباري 
وفق���ا للب���اب الثاين عر م���ن الالحئة 
التنفيذي���ة لقانون س���وق رأس املال رمق 
95 لسنة 1992 اخلاص بعروض الراء 
واملؤك���د مبوجب  بقص���د االس���تحواذ 
خط���اب اهليئة العام���ة للرقابة املالية يف 

هذا الشأن.

   يف إطار مبادرة رئيس امجلهورية لدمع 
املسهتلك املرصي" ميغالش عليك " واليت 
تمت بالتنسيق مع البنك املركزي ووزاريت 
التخطيط واملالية وتسهتدف تجشيع رشاء 
املنتج���ات املرصي���ة، قام البن���ك االهيل 
املرصي بالتعاون مع رشكة إي أس���واق 
م���رص – إح���دى رشاكت إي فاينان���س 
واملتخصص���ة يف األس���واق اإللكرتونية 
بتوف���ر خدمة التحصي���ل االلكرتوين من 
خ���الل خمتلف بطاقات الدف���ع لملنتجات 
املعروضة مضن املبادرة من خالل منصة 
http:// املخصصة  االلكرتونية  العرض 

 www.mobadra.gov.eg
    وق���د رصح هش���ام عاكش���ه رئي���س 
جمل���س ادارة البن���ك االه���يل املرصي 
ان خدم���ة التحصي���ل االلك���رتوين تأيت 
خكط���وة فعالة ل���دمع املبادرة الرائس���ية 
ال���يت متتد لثالث���ة هشور وال���يت اطلقت 
س���عيا لتجشي���ع املواطنني ع���ىل رشاء 
املنتجات حملية الصنع واليت يمت عرضها 
بأس���عار خمفضة وخبصومات تصل اىل 
20% اىل جان���ب خصم اضايف مقدم من 
الدولة حلام���يل البطاقات المتوينية هبدف 
حتقي���ق االس���تفادة القص���وى ملختل���ف 

ف���ات املواطنني مبختل���ف قدراهتم املالية 
وبتنوع احتياجاهتم وذلك باكفة حمافظات 
امجلهورية، مش���را اىل اهنا ستس���امه 
يف زي���ادة مع���دالت االس���هتالك وتقليل 
نسب االس���تراد و التجشيع عىل تعميق 
الصناعة احمللية مبا سينعكس عىل دفع 
جعلة االنتاج احمليل ويس���امه يف توفر 
مزي���د من ف���رص العمل ورف���ع معدالت 

المنو. 
      وأكد عاكشه عىل دمع البنك األهيل 
امل���رصي لاكف���ة املبادرات ال���يت تطلقها 
الدول���ة يف خمتل���ف القطاع���ات هب���دف 
التخفي���ف عن اكه���ل املواطن وتيس���ر 
س���بل حياته اليومية بوصفه ربكا البنوك 
املرصي���ة وأكرثه���ا مس���امهة يف خدمة 

املجمتع.
وأع���رب إبراهمي رسح���ان رئيس جملس 
إدارة رشك���ة اي فاينانس عن س���عادته 
باملش���اركة يف املبادرة كوهن���ا تعزز دور 
الرك���ة يف منظوم���ة المش���ول امل���ايل 
والتحول الرمقي وتدمع املسهتلك املرصي 
واإلنت���اج احمليل، حي���ث تع���د املبادرة 
خط���وة عىل طريق التح���ول الرمقي الذي 
تتبن���اه الدولة وتبين مفهوم جديد للتجارة 

اإللكرتوني���ة وفتح منافذ جدي���دة للتجار 
وتوس���يع جماالت العم���ل ودمع التعامل 
الالنقدي متاش���يًا مع رؤي���ة الدولة لبناء 
"مرص الرمقية"، مش���را أن اي فاينانس 
تعت���رب الركة الوطني���ة املتخصصة يف 
تق���دمي أح���دث نظ���م الدف���ع اإللكرتوين 
وخدمات تطوير تاكمل األمعال للقطاعات 

املالية واحلكومية وخاصة وزارة املالية .
     وأض���اف أن رشكة "إي-أس���واق 
مرص" إح���دى رشاكت "إي-فاينانس"  
قامت ببناء وتصممي الس���وق اإللكرتوين 
 www.mobadra.gov.eg لملبادرة 
بالتعاون م���ع وزارة املالي���ة والربط مع 
التجار وإدخال مجيع الس���لع واألسعار 

لتصبح س���وق جتاري إلكرتوين متاكمل 
وآم���ن لملواط���ن املرصي، حي���ث تأيت 
املنصة لتيس���ر معلية ال���راء املتاحة 
بالراك���ة م���ع البنك األه���يل املرصي 
وتوفر وس���ائل متنوع���ة لزيادة وحتفز 

االسهتالك.
      ومن جانهب���ا أكدت داليا الباز نائب 
رئيس جملس إدارة البنك األهيل املرصي 
أن الراكة بني البنك واى-أسواق مرص 
ىف بواب���ة "مب���ادرة" تتي���ح الهسولة يف 
معليات س���داد قمي املنتج���ات املعروضة 
واليت تمشل الس���لع املعم���رة واألجهزة 
الكهربائي���ة واملنتج���ات اجللدية، واألثاث 
املزيل وكذا الصناع���ات احلرفية، حيث 
يتيح البنك اكف���ة اماكنات���ه التكنولوجية 
خلدمة املس���تفيدين من املبادرة والوصول 
اىل اهدافها ، مضيفة انه سعيا من البنك 
للتيس���ر عىل العم���الء فانه ي���مت اعفاء 
الق���روض الخشصية من اكفة املصاريف 
اإلدارية مع ختفيض س���عر العائد، وكذا 
اتاحة تقس���يط قمية املش���رتيات اخلاصة 
بعمالء بطاق���ات االئمتان من خالل خدمة 
التقس���يط عرب اهلات���ف باالتصال مبركز 

االتصاالت 19623 

في إطار زياراته الميدانية لمواقع العمل بالجمهورية

 حامد: نسعى للحفاظ على ريادتنا كأول مشغل *
متكامل لخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر

”طلعت ” يكرم  الفريق المصري الفائز بـ 4 ميداليات دولية فى 
االولمبياد الدولى للمعلوماتية بسنغافورة

اورنچ مصر تتعاون مع أكاديمية السويدي الفنية لتوفير 
منح تعليمية في مجال االتصاالت والتكنولوجيا

)تحت عنوان )نحن معك ونتذكرك

 

أمان” للدفع اإللكتروني تُعزز خطط 
الدولة المصرية نحو الشمول المالي من 

خالل منصة “مصر الرقمية”

“زوهو وورك بليس” عبر التطبيقات 
واألجهزة وأساليب العمل

 

لرفع الوعى البيئىلمدة 3 سنوات

:Orange Labsو IBMو  DXC Technology بالتعاون مع

املهندس/  معرو حمفوظ  
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 اشراف/ فاطمة محمد

مضن احدث خططها ىف مرشوعها الرائد مبس����تقبل 
س����يىت اعلن����ت رشكة أرض����ك للتمنية واالس����تمثار 
العق����ارى عن طرح مرحلة جديدة من مرشوع زيزينيا 
مبستقبل س����يىت، وذلك ىف إطار التوسعات املرحلية 
الىت تقوم هب����ا الرشكة ىف مرشوعها الرائد زيزينيا، 
وال����ذى يعترب جممتع س����كىن اكمل ىف قل����ب املدينة 

اجلديدة.
وق����ال محمود جح����ازي رئيس جمل����س ادارة رشكة 
أرضك، أن الرشك����ة حترص عىل تقدمي مجموعة من 
املرشوعات العقارية اليت س����امهت يف تغيري مفهوم 
التطوي����ر العقاري، بل ولفت����ت األنظار الهيا، وخاصة 
م����رشوع زيزينيا ىف مس����تقبل س����يىت، كواحدة من 
املناط����ق الواعدة، لتق����ود أرضك الطف����رة العمرانية 
اليت حدثت وال زالت حتدث يف املنطقة ، موحضا ان 
اط����اق املرحلة اجلديدة ىه امتداد لنجاحات أرضك 
من خال مرشوعها الرائ����د زيزينيا والذى يعترب من 

اهشر التجمعات السكنية يف مستقبل سيىت، والذى 
يقدم خدمات س����كنية متاكملة لرواد املرشوع، مشريا 
اىل ان أرض����ك العقارية تقدم مرشوعات عقارية عىل 
أع����ىل مس����توى باالس����تعانة باخل����ربات العريقة يف 

السوق املرصية والفهم العميق حلاجة العماء.
وأض����اف جحازى أن أرضك انهتت من بيع وتس����لمي 
4 مرشوعات بالقاه����رة اجلديدة ومه زيزينيا القاهرة 
اجلديدة، وزيزينيا روز، وزيزينيا جاردن باالضافة اىل 
مرشوع زيزينيا ف����اورز بالرشوق، بإمجايل وحدات 
1100 وح����دة، باالضاف����ة اىل م����رشوع “مزار”وهو 
مرك����ز جت����اري باهل����رم، وأطلقت آخ����ر مرشوعاهتا 
زيزينيا املستقبل س����ييت يف رشق القاهرة بإمجايل 
استمثارات 5 مليارات جنيه مرصي، ويعترب املرشوع 
جزء من املس����تقبل سييت ويه مدينة متاكملة خمططة 
بالاكمل حتتوي عىل وحدات سكنية، جتارية، وإدارية، 
وخدمات حصي����ة، وتعلميية، وفندقية، وترفهيية وعىل 

بعد دقائق من العامصة اإلدارية اجلديدة.
وتبلغ مس����احة املرشوع أكرث من 70 فدان و يقع ىف 
موق����ع ممتزي ىف قل����ب القاهرة اجلدي����دة عىل ُبعد 5 
دقاي����ق من لكا من ش����ارع ال� 90 وطري����ق “القاهرة 
– الس����ويس”، ويطرح 2400 وحدة س����كنية متنوعة 
بتصممي����ات مبتكرة من وحدات خمتلفة املس����احات 
باحلديق����ة  أريض  وح����دات  دوبلك����س  ووح����دات 
مبس����احات متنوعة ترتاوح من 120- 300 مرت مربع، 
لتلبية األذواق املتنوعة للعماء، مت تصمميها بواسطة 
رشاكت عاملية متخصصة، ، واملقرر تس����لمي املرحلة 
األويل 800 وح����دة ىف يوني����ة 2022، واس����تمكال 
التس����لمي لك املرشوع بهناية ع����ام 2023، وهو االمر 
الذى جشعها عىل اطاق تصمميات املرحلة الرابعة، 
وترتاوح مساحات الوحدات باملرحلة اجلديدة م��ا ب�ني 
90 م2 و150 م2، عىل ان تتاح انمظة للس����داد تصل 

اىل 12سنة.

  وق���ع البنك األهيل املرصي عق���د متويل مببلغ مليار 
جني���ه وبرشوط مم���زية لرشكة ب���امل هيل���ز للتعمري، 
باس���تخدام أوراق القبض الناجتة ع���ن بيع الوحدات 

""Ready to Move املسملة
      ح���ر التوقي���ع حييي أبو الفت���وح نائب رئيس 
جمل���س ادارة البن���ك األه���يل املرصي، وع���يل ثابت 
عضو جملس اإلدارة للشوئن املالية برشكة بامل هيلز، 
ورشي���ف ري���اض رئيس مجموعة االئمت���ان املرصيف 
للرشاكت وأمح���د حييي رئيس قطاع متويل الرشاكت 

بالبنك األهيل املرصي.
    وعق���ب التوقيع رصح حييي أبو الفتوح أن المتويل 
يأيت يف ضوء حرص البنك األهيل املرصي عىل متويل 
املرشوعات الكربى بشلك عام، خاصة تلك اليت يرتكز 
نشاطها يف املجال العقاري ملا يمتتع به هذا القطاع من 
القدرة عىل حفظ قميته االستمثارية عىل املدى املتوسط 
وطوي���ل األجل، إضاف���ة اىل كونه حمرك ه���ام للمنو 
االقتصادي الرتباطه مبجموع���ه كبرية من الصناعات 
واألنش���طة بشلك مبارش أو غري مبارش ومهنا صناعة 
احلديد واالمسنت والس���رياميك واالخشاب واالدوات 

الصحي���ة واالجه���زة الكهربائية، وهو م���ا يتيح توفري 
املزيد من ف���رص العمل يف خمتلف التخصصات مبا 
خيدم بش���لك معيل خطط التمنية، حي���ث تقوم الدولة 
بضخ اس���تمثارات مخضة يف ه���ذا القطاع احليوي 
سعيا للتوس���ع يف املجمتعات السكنية املتاكملة اليت 

تضم خمتلف احتياجات قاطنهيا.
      وم���ن جانب���ه أعرب عيل ثابت نيابة عن ياس���ني 
منص���ور، رئيس جمل���س اإلدارة ورئي���س املجموعة 

التنفيذية للرشكة قائا: "حنن سعداء جًدا هبذا االتفاق 
والذي س���ميكن الرشكة من تس���ويق وبي���ع الوحدات 
اجلاهزة للتسلمي املتوفرة يف مشاريع الرشكة املختلفة 
واليت تعترب منتج فريد يف الس���وق العقاري املرصي، 
م���ع تقدمي تهسيات س���داد لعمائنا تصل إىل عرش 
سنوات حيث سيمت توريق أوراق القبض اخلاصة بتلك 
الوحدات فميا بعد طبقا لربناجم التوريق املعد س���لفا 
من الرشكًة. وىف هذا اإلطار، نؤكد عىل الزتام الرشكة 

بالوصول إىل صايف الدين املسهتدف 1.5 مليار جنيه 
حبلول هناية العام".

    وأضاف رشيف رياض أن سوق االستمثار العقاري 
قد هشد حتوال ملحوظا يف الس���نوات االخرية انعكس 
عىل المن���ط االس���هتايك للعماء، وحرك���ة العرض 
والطل���ب وتوازنات الس���وق، مش���ريا اىل املنافس���ة 
القوي���ة بني الرشاكت العقاري���ة يف تطوير مرشوعاهتا 
مبا يمت���اىش مع تطلعات العماء وبش���لك خاص يف 
املرشوع���ات والتجمعات الس���كنية الاكئن���ة باملناطق 
وامل���دن اجلديدة مثل القاهرة اجلديدة والس���ادس من 
أكتوبر س���عيا للتخفي���ف من حدة االزدح���ام مبناطق 
وس���ط العامص���ة ، وهو ما يجشع البن���ك عىل متويل 
املرشوعات العقارية بش���لك مس���متر ، وأكد عىل ان 
المتوي���ل املمنوح يعكس التنس���يق املس���متر بني فرق 
العمل املختصة بالبنك ومسوئيل الرشكة للوصول اىل 
أفضل النتاجئ اليت يس���ى الهيا الطرفني، خاصة أن 
معامات الرشكة مع البنك متتد لس���نوات عديدة، قام 
البنك خاهل���ا بدمع العديد م���ن املرشوعات اخلاصة 

برشكة بامل هيلز للتعمري.

عق���د الدكت���ور مصط���ى مدب���ويل، رئي���س جملس 
ال���وزراء، اجمتاعا ملتابعة جهود ح���رص أصول الدولة 
غري املس���تغلة، وتنظمي الت���رصف فهيا، وذلك حبضور 
الدكت���ورة هالة الس���عيد، وزي���رة التخطي���ط والتمنية 
االقتصادية، والدكتور عامص اجلزار، وزير اإلس���اكن 
واملرافق واملجمتعات العمرانية، واملهندس اكمل الوزير، 
وزير النقل، واملهندس دمحم أمحد مريس، وزير الدولة 
لإلنتاج احل���ريب، واللواء نارص ف���وزي، رئيس املركز 
الوطىن لتخطيط استخدامات أراىض الدولة، والدكتورة 
جناء البييل، مدي���ر مرشوع حرص أصول الدولة غري 
املس���تغلة، وعبد الرمحن س���عيد، رئيس األمانة الفنية 

لتنظمي الترصف يف أصول الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أمهية اجلهود الىت تقوم هبا الدولة 
حاليا حلرص األصول غري املس���تغلة التابعة للوزارات 
واحملافظات واهلي���ات واجلهات املختلفة، وتصنيفها، 
وتقيميها، متهيدا للترصف فهي���ا، مبا حيقق املصلحة 
العامة، مش���ددا عىل رضورة التع���اون الاكمل من لك 
اجلهات بتوفري البيانات املطلوبة لملختصني هبذا امللف، 

إلمتام املهام املطلوبة.
وأوحض���ت مدير م���رشوع حرص أص���ول الدولة غري 
املس���تغلة، أن���ه يف إطار مع���ل احلكومة لإلس���تغال 
األمثل ملوارد الدول���ة، مت البدء يف تنفيذ برناجم حرص 
مجيع أص���ول الدول���ة غري املس���تغلة، هب���دف وضع 
تصور لتعظمي اإلس���تفادة مهنا، مبا حيقق النفع العام 

وحسن  استغال موارد الدولة.
وأوحضت أن أهداف الربن���اجم تمتثل يف إعادة تقيمي 
اإلس���تفادة احلالية م���ن األصول والعم���ل عىل تعظمي 
اإلس���تفادة مهنا، وتعزيز موارد الصندوق الس���يادي، 
وحتقي���ق الوفر ب���ني اجلهات بتوف���ري االحتياجات من 
األص���ول العقارية ب���ني اجلهات احلكومي���ة، الفتة إىل 
أن نط���اق احلرص يمشل اكفة األص���ول العقارية غري 
املس���تغلة اململوك���ة لملحافظات وال���وزارات واجلهات 
واألجه���زة واهلي���ات التابع���ة هل���ا، موحض���ة أنه مت 
حرص األص���ول غري املس���تغلة اململوك���ة لملحافظات 
يف 27حمافظ���ة ع���ىل ث���اث مراح���ل انهت���ت بهناية 
يونيو 2019، ومت تجسيل بيانات 24حمافظة باملنظومة 
اإللكرتوني���ة للحرص، وي���مت التحديث أول���ًا بأول، مكا 
مت الب���دء حب���رص األص���ول غ���ري املس���تغلة اململوكة 
لعدد 30 وزارة عىل مرحلتني بداية من نومفرب 2019، 
اس���تمكال  وج���ار  أص���ول 5 وزارات  تجسي���ل  ومت 
البقي���ة، ومشل ذل���ك ح���ىت اآلن حرص 3692 أصا، 
وتجسيل 3273 مهنا يف عدد 24 حمافظة و 5وزارات.
ولفت���ت الدكت���ورة جن���اء البييل إىل أن���ه مت تصنيف 
األص���ول إىل 3 ف���ات اقتصادي���ة، لتحدي���د طبيع���ة 
االس���تغال األمثل هلا، وللتفريق ب���ني األصول األكرث 
مت���زيًا اليت تصل���ح لملرشوعات الضخم���ة، واألخرى 
األق���ل يف عن���ارص المتزي، وذل���ك وفقًا لع���دة معايري 

يه : املساحة، واملوقع واملاكن، ووصف املاكن، والقمية 
التقديرية.

وأش���ارت البي���يل إىل أن نس���ب اس���تحواذ لك م���ن 
أرايض املب���اين والنش���اط العمراين واخل���ديم تبلغ 
حوايل 75% من إمجايل األصول غري املستغلة، وهو ما 
ميثل فرصة كبرية إلعادة إستغاهلا وتعظمي اإلستفادة 

مهنا.
وأضاف���ت أنه خ���ال الفرتة املاضية  مت تش���كيل فرق 
معل حمددة باالمس واملس���توى الوظييف يف الوزارات 
واحملافظات، ختتص حبرص األصول غري املس���تغلة، 
وال���يت ميكن متديد نطاق معلها ليمشل عددا من املهام 
اإلدارية، باإلضافة ايل إماكنية التعاون فميا بيهنا، مكا 
مت تدشني بنية حتتية إلكرتونية ملنظومة احلرص لتهسيل 
معلية االتصال هبا، والتعامل معها عن طريق ش���باكت 
التليف���ون احملمول من أي م���اكن، أو تعديلها للدخول 

علهيا عرب منصات حكومية إلكرتونية أخرى.
وأوحضت أن ف���رق العمل مدربة ع���ىل تنفيذ احلرص 
املس���تندي واملراجعة لألصول غري املستغلة، والتعامل 
مع منظومة احل���رص اإللكرتوين، وأن منظومة احلرص 
احلالي���ة حتتوي ع���ىل بيان���ات حنو 3700 أصل غري 
مس���تغل، قابلة للزيادة بع���د االنهتاء الاكمل من حرص 

احملافظات والوزارات.
مكا مت اس���تعراض قواعد املوافق���ة عيل الترصف يف 
أصول الدولة، حيث أوحض عبدالرمحن س���عيد، رئيس 
األمان���ة الفنية لتنظمي الت���رصف يف أصول الدولة، أنه 
فميا يتعل���ق باإلج���راءات القانونية الواج���ب إتباعها، 

ي���مت تقيمي هذه األصول مبعرف���ة ثاثة ُمقميني عقاريني 
مستقلني معمتدين لدي البنك املركزي املرصي، عىل أن 
تمت معلية الطرح يف مزايدة)بيع – مش���اركة( حتقيًقا 
للش���فافية للحصول عىل أعىل عائد من الترصف وأن 
يكون التعاقد طبًق���ا للقوانني واللواحئ احلامكة يف هذا 

الشأن.
وأضاف: أّم���ا فميا يتعلق باإلجراءات الواجبة يف 
حالة تغيري االستخدام بعد موافقة املجلس األعىل 
للتخطي���ط والتمنية العمراني���ة، فتمتثل يف حتديد 
نس���بة موئية حمددة )15 %( م���ن القمية احلالية 
ُتس���دد لملحافظة املختصة بع���د توقيع عقد البيع 
مبدة ال تزيد عن ثاثة أهشر مقابل التحسني وتغيري 
النش���اط، مكا أشار عبد الرمحن س���عيد إىل أنه 
فميا عدا األرايض ذات الواجهة الش���اطئية ) هنر 
النيل– س���احل البحر (،  واألرايض خارج 2 مك 
عىل جانيب الط���رق الواردة بالق���رار امجلهوري 
رمق 233 لس���نة 2016، تص���در املوافق���ة ع���يل 
الترصف من رئيس جملس الوزراء يف املساحات 
دون جتزئ���ة حىت ألف م���رت مربع ألرايض البناء، 
ومخسة أفدنة لألرايض الزراعية أو الصحراوية، 
وتصدر املوافق���ة من رئيس امجلهورية بالنس���بة 
لملس���احات اليت تزيد عن املساحات املشار الهيا 
يف البند السابق، وأيضا بالنسبة مجليع األرايض 
ذات الواجه���ة الش���اطئية واألرايض الواقعة يف 
نطاق 2 مك ع���يل جانيب الطرق ال���واردة بالقرار 
امجلهوري رمق 233لس���نة 201، ع���ىل أن تتوىل 

جلنة تنظمي الترصف يف أص���ول الدولة العقارية 
اع���داد قاعدة البيانات وحتديد أولويات البيع طبقا 

للتوزيع اجلغرايف والتحليات املاكنية.
ويف س���ايق اخر قال الدكتور مصطى مدبويل، رئيس 
جمل���س الوزراء، أنه مت عقد اجمت���اع مع الرئيس عبد 

الفتاح السييس، رئيس امجلهورية، وهشد
إس���تعراض تقرير حول موقف التقدم بطلبات التصاحل 
ىف خُمالفات البناء، وهو امللف الذي حُيدث زمخًا كبريًا، 
وتوجه مدبويل بالش���كر إىل املواطنني املرصيني الذين 
تقدم���وا بطلب���ات التصاحل حىت ه���ذه اللحظة، والذين 
يعكس���ون مؤرشًا قوي���ًا عىل اقتناع املواط���ن بأن هذا 
القانون هدفه يف األس���اس هو مصلح���ة املواطن، من 
خ���ال تصويب أوضاع اكنت خاطئ���ة عىل مدار عقود 
طويل���ة جدًا، مؤك���دًا أن هذا القانون م���ن خال معلية 

التصاحل خيدم املواطن با شك.
وكشف رئيس الوزراء عن تقدم مليون و 400 ألف 
مواطن بطلبات تصاحل حىت هذه اللحظة، ُمشريًا 
إىل أنه ُيتابع بصورة يومية جحم تردد املواطنني 
لتق���دمي الطلبات يف ضوء املوع���د الهنايئ الذي 
اكن ق���د مت اإلعان عنه لتل���ي الطلبات وهو 30 
سبمترب اجلاري، مؤكدًا أن التقارير بدأت تعكس 
ازدحامًا كبريًا رمغ توجيه اكفة احملافظات بفتح 
منافذ جديدة لتل���ي الطلبات، وبالتايل أصبحنا 
نس���تغرق وقتًا أطول يف التعام���ل مع املتقدمني 
لوقت متأخر يوميًا، لتلي أكرب قدر من الطلبات، 
الفت���ًا إىل أنه بات من ال���واحض أن جحم العمل 
أصب���ح كبريًا نتيج���ة رغبة عدد كب���ري جدًا من 
املواطنني النهت���از هذه الفرص���ة الكبرية لتقنني 
أوضاعه���م، وزيادة الش���اكوى من ع���دم القدرة 
االستيعابية للك املنافذ باحملافظات، واليت باتت 
ال تستطيع اس���تيعاب جحم الطلبات الكبري اليت 

يتقدم هبا املواطنون.
وأش���ار الدكتور مصطى مدبويل، رئيس جملس 
ال���وزراء، إىل أنه رغبة من الدول���ة واحلكومة يف 
التيس���ري ع���ىل املواطنني للمساح ألك���رب عدد من 
املواطن���ني للتقدم، نعلن مد مهلة تلي الطلبات ملدة 

هشر آخر، لتنهتي بهناية أكتوبر املقبل.
وق���ال رئيس الوزراء: أرغ���ب يف التأكيد هنا عىل 
يشء مهم للغاية، وهو أنين اجشع، واطلب من لك 
املواطنني املداومة عىل التق���دم بطلبات التصاحل، 
وحنن من جانبنا، لك���ا رأينا عىل األرض تزايدًا 
يف األع���داد املتقدمة للتصاحل، س���نتخذ قرارات 
ستكون مجيعها يف صاحل املواطن املرصي، واذا 
كن���ا أعلنا الي���وم عن املوعد اجلدي���د لانهتاء من 
تقدمي الطلب���ات يف 30 أكتوبر املقبل، فرمبا ننظر 
يف م���د هذه املدة يف حال���ة وجود زيادة يف اقبال 

املواطنني عىل التقدم للتصاحل.

يف ظ���ل اس���تعداد ال���رشاكت العقاري���ة لط���رح 
مرشوعاهتا للساكن املستقبليني للعامصة، حجنت 
رشك���ة مرص ايطاليا العقاري���ة يف ان تصبح اول 
مطور عقاري من القطاع اخلاص يبدأ تس���لمي أول 

مرشوع بالعامصة اإلدارية اجلديدة،
ويمت البدء ىف تس���لمي املرحلة األوىل من مرشوع 
“البوس���كو” يف 2020 بداًل من عام 2021، وذلك 
جكزء م���ن حتقيق حمل العامصة اإلدارية اجلديدة 
ال���ذي راود الش���عب، رمغ لك الصعوب���ات اليت 

تواجهها مرص.
وق���ال دمحم خال���د العس���ال الرئي���س التنفيذى 
والعض���و املنتدب لرشكة م���رص ايطاليا العقارية 
“إن الرشك���ة ت���درك أمهي���ة عامل الوق���ت لتقدمي 

مرشوع هبذا احلجم واجلودة املمتزية،
ومت تكريس جهود كبرية لتطوير املرحلة األوىل من 
“البوسكو” لتقدم خدمات سكنية وجتارية متاكملة 
وممت���زية للعماء، ما يعكس م���دى جدية الرشكة 

والزتامها بوعودها للعماء،
لنصب���ح أول مطور عقاري تاب���ع للقطاع اخلاص 

يبدأ تسلمي املرحلة األوىل من مرشوعه بالعامصة 
اإلدارية، ويؤكد س���ى الرشكة املس���متر لتقدمي 
أفضل أداء يف السوق العقاري. وتمشل تسلميات 
املرحلة األوىل وحدات من التوين هاوس والفيات 

املستقلة. ”
وأضاف العس���ال ” هتدف مرص ايطاليا العقارية 
م���ن خال م���رشوع البوس���كو اىل إقامة جممتع 
متاكمل متاًم���ا منغمس يف الطبيع���ة، ويطل عىل 

مناظر طبيعية خابة شبهية بالغابات،
ويمش���ل منطقة متع���ددة االس���تخدامات تقع يف 
قلب املرشوع ويطل أيًضا عىل الغابات اخلراء 
الواس���عة امللقب���ة ب “الهنر األخ���ر”، ليصبح 

الوجهة األوىل واحلرصية حمليب الطبيعة”
ذلك إىل جانب إطاق مرحلة جديدة من البوس���كو 
 ،  ”The Meadows“ اإلداري���ة  بالعامص���ة 
وال���يت تتكون م���ن وحدات حم���دودة خمصصة” 
تاون هاوس- فيات مس���تقلة- توين هاوس- شقق 

فاخرة”.
 The Meadows وتقدم مرص إيطاليا لعم���اء

تهسيات وخطط س���داد جدي���دة تمشل 5% مقدم 
وأقساط متساوية عىل فرتات تصل ل� 9 سنوات.

وي���أيت التاون هاوس مض���ن االنفرادات اخلاصة 
مب���رص ايطالي���ا العقاري���ة داخ���ل مرشوعه���ا 

بالعامص���ة اإلداري���ة والذي يت���اح ألول مرة عىل 
اإلطاق يف مرشوع البوس���كو حرصيا لس���اكن 

،The Meadows
 Vertical والذي يمتت���ع مبناظر خابة تطل عىل
Forest & The Creek وتقع يف مسافة مقربة 
م���ن النادي واملنطقة التجاري���ة، يف مهشد مفتوح 

عىل حدائق الزهور الربية والنباتات املومسية،
واليت ختلق خشصية ممزية لملنطقة طوال العام، 
باالعمتاد عىل أس���اليب حديثة للهندسة املعارية، 
اليت تنش���أ بيئة مس���توحاة من املناظ���ر الطبيعية 

اخلابة لمتزج بني املعار والطبيعة.
وقامت مرص ايطالي���ا العقارية بتنفيذ خطة عاجلة 
ورسيعة لتكون قادرة أن تصبح أول مطور عقاري 
يقوم بتسلمي وحداته، بالعامصة اإلدارية، واعمتد 
يف ذل���ك عىل التع���اون مع 8 م���ن أكرب رشاكت 

املقاوالت وماكتب االستشارات،
لتصب���ح أخر مس���تجدات البن���اء يه االنهتاء من 
اهليلك اخلرس���اين ل� 350 في���ا، وجيرى حاليا 

االنهتاء من األمعال اخلارجية والوجهات.

يف واح����دة من املفاجآت الكربى تعلن معار املرش����دي 
االثنني عن اتفاقية رشاكة مع ماجوريل”العاملية إلنش����اء 
ربكا مرك����ز خلدم����ة العماء يف الرشق األوس����ط ، عىل 
أن يك����ون مقره م����رشوع “وان قطامي����ة” والذي يعد من 
أمه مرشوعات املرش����دي” األقرب لاكفة حماور القاهرة 

وحتيط به العديد من األماكن احليوية
وم����ن ناحيت����ه رصح الدكتور املهندس دمحم مرش����دي 
” مال����ك و مؤس����س الرشك����ه “أن الرشك����ة باعتباره����ا 
احد اب����رز الرشاكت البناءة املس����امهة يف تعمري مرص 
جت����دد الزتامها مع معاهئا بتطوي����ر أدواهتا وإماكناهتا 
مبا يتوافق مع احدث أس����اليب الع����رص احلديث، وتفتح 
جماالت التعاون املشرتك مع الرشاكت العاملية,سواء يف 
التصاممي املعارية اليت اس����تعانت فهيا الرشكة بأهشر 
ماكتب التصممي يف العامل آو يف وسائل البناء والتسويق 

واملبيعات”واعترب املرش����دي أن الرشاك����ة مع ماجوريل 
تأيت يف ه����ذا اإلطار, مبرشا بنجاحها واس����متراريهتا 

مستقبا.

وقال  حس����ني أبو الفتوح “ممثل املالك ملبيعات الس����كين 
واإلداري والتجاري” أن رشكة املرش����دي اليت تأسست 
من����ذ37 عاما من قبل املهندس دمحم املرش����دي يمت هبا 

حالي����ا تنفيذ أكرث من 30 مرشوع����ا ويمت البيع بنحو 17 
م����رشوع بالقاهرة س����تعمل من خال ه����ذا االتفاق عىل 
تعزي����ز التواصل مع اكفة معاء الرشك����ة الذين يتجاوز 
ع����ددمه 70 ألف معي����ل ميثلون اكف����ة حمافظات مرص 
مضيفا أن الرشكة ومنذ بدء نشاطها تقدم مفهوما جديدا 
لملعيشة بتوفري مشاريع تمنوية متاكملة مجتع بني املباين 
اإلدارية والتجارية والس����كنية.وقد نالت الرشكة أكرث من 
جائ����زة عاملية موحضا أن مرشوع ” وان قطامية ” الذي 
سيقام فيه املركز يعد أكرب مجمع متعدد األغراض ويضم 
8 مباين إدارية وجتارية و 30 مبىن س����كىن بعدد 3670 
وحدة س����كنية ، والتصمي�م املعم�ارى الرائ�ع ملبان�ى وان 
قطامي�����ة اإلدارية يأخ������ذك إل��ى عال������م مهب��ر، حي��ث 
التصممي������ات العاملية الفري��دة، وان قطامي��ة ه��و م��اكن 

مع��ل فري��د م��ن نوع��ه خلل��ق بيئ��ة إجيابي��ة مهبرة..

» أرضك« تطلق مرحلة جديدة من مشروعها المتكامل »زيزينيا المستقبل«

»البنك األهلي المصري« يوقع عقد تمويل بمبلغ مليار جنيه لشركة بالم هيلز للتعمير

»مصر ايطاليا العقارية« اول مطور عقارى من القطاع الخاص يقوم بتسليمات بالعاصمة اإلدارية الجديدة

اتفاقية شراكة بين “معمار المرشدي” و”ماجوريل” العالمية إلنشاء اكبر مركز خدمة عمالء بالشرق األوسط

 

 

 

 

ضمن مشروعها الرائد بمستقبل سيتى

في إطار استراتيجيته لدعم التطوير العقاري

 يشدد على ضرورة التعاون الكامل من كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للمختصين بهذا الملف لتحقيق المصلحة العامة

 محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب:

 * حجازى: نقدم مشروعات على أعلى مستوى باالستعانة بالخبرات والفهم العميق لحاجة العمالء

 ZED  أعلن���ت “أورا ديفلوب���رز” أن حديقة
Park ستفتح أبواهبا للزوار جمددًا فيأكتوبر 
بعد ف���رتة طويلة م���ن التحض���ريات لضان 

احلفاظ عىل سامة الزوار.
تعاون���ت “أورا  مم���زية،  ع���ودة  ولتحقي���ق 
ديفلوب���رز” م���ع رشك���ة معرو من���يس “آي 
بالفعاليات  حاف���ل  برناجم  إيفنتس” لوض���ع 
 ZED واألنش���طة يف احلديق���ة ع���رب منصة
Park Presents الرتفهيية اليت مت إطاقها 
العام املايض. وتأيت هذه الرشاكة متاشيًا مع 
مهمة “أورا ديفلوب���رز” بالتحول إىل الوجهة 
الرتفهيي���ة العائلية األكرث جناح���ًا وإقبالًا يف 

مرص.
ومت تقس���مي حديقة ZED Park إىل مناطق 
خمتلفة لتلبية احتياجات فات متنوعة ومضان 
زيارات متع���ددة للك معيل. وم���ن أجل تلبية 

مجيع الفات املسهتدفة،
أضافت حديقة ZED Park عنارص جديدة 
س���رتتي باملاكن إىل مستوى جديد لكيًا مهنا 
منطق���ة هادئة مُتّكن الطاب واملوظفني وحميب 
القراءة وامجليع بدون استثناء من االسمتتاع 

بأوقات من السكينة واهلدوء.
وأضاف���ت احلديق���ة أيض���ًا منطق���ة ترفهيية 

للجل���وس واالس���متتاع بالزنه���ات العائلي���ة 
والعروض احلية. ع���اوة عىل ذلك، مت تطوير 
منطقة خمصصة للرياضة وس���توفر وس���ائل 

للتنقل داخل احلديقة.
من ناحي���ة أخرى ولضان س���امة امجليع، 
مت تعق���مي احلديقة بش���لك اكم���ل تطابقا مع 
)WHO( ارش���ادات منمظة الصحة العاملية
ون���رش مناطق تعقمي يف مجيع أقس���امها إىل 
جانب الدعوة والتحف���زي عىل االلزتام بقواعد 

التباعد االجمتايع.
وهبذه املناسبة قال املهندس جنيب ساويرس، 
الرئيس التنفيذي ألورا العاملية ورئيس جملس 
الي���وم األول،  “من���ذ  أورا ديفلوب���رز:  إدارة 
حرصنا يف رشكة أورا ديفلوبرز عىل االلزتام 
باالستدامة واالبتاكر وتصممي مفاهمي جديدة 

وجتارب استثنائية ملجمتعنا.
واهل���دف الرئييس م���ن مرشوع ZED منح 
املرصي���ني أس���لوب حي���اة ع���رصي وهادئ 
بالقرب من املس���احات اخل���راء واحلدائق 
وس���د الفج���وة احلالية يف قط���اع العقارات. 
وبالفع���ل حققنا جناحًا كبريًا من���ذ أن فتحنا 
أبوابنا للجمهور واآلن نتطلع قدمًا ملا ستحمله 

احلديقة من جتارب ممزية ومفاجآت.”

 

 ZED Park أورا ديفلوبرز تعيد افتتاح حديقة
مع إضافات جديدة لنشر أجواء السعادة والبهجة

مكسيم توقع بروتوكوالت تعاون مع شركائها 
BO االستراتيجيين الستكمال مشروع

كشف دمحم الشني رئيس جملس ادارة رشكة 
ماس���رت جروب للتطوير العق���ارى عن اطاق 
احدث مرشوعات الرشكة ” س���يىت اوفال ”  
 r7املق���ام عىل مس���احة 37 ف���دان مبنطقة ال

بالعامصة االدارية اجلديدة .
الفت���ا إىل أن ه���ذا امل���رشوع يعت���رب أح���د 
املرشوعات االستثنائية املمزية جدا بالعامصة 
وي���دمع إس���رتاتيجية الرشكة املس���تقبلية ىف 
تنفي���ذ مرشوع���ات معرانية مس���تدامة تكون 
اضافة قوية لملجموعة لتعميق جذورها مبجال 

التطوير العقارى.
ىف م���رص مؤكد ان ” س���يىت اوف���ال ”  يعد 
امل���رشوع الث���اىن للرشك���ة داخ���ل العامصة 
االداري���ة ولن يكون األخ���ري وذلك اميانا مهنم 
بامهية االستمثار ىف العامصة خال الفرتات 
املقبل���ة باعتباره���ا واح���دة م���ن  الوجه���ات 
االس���تمثارية األكرث جاذبية ملرص اآلن س���واء 

حمليا او خارجيا
وأش���ار ىف مؤمتر حصى عق���د لاعان عن 
اكف���ة تفاصيل امل���رشوع ان س���يىت اوفال ” 
جممت���ع معراىن اس���تثناىئ م���ن حيث املاكن 

والتصممي والطبيعة اخلاصة الىت تعطيه طابع 
ممزي وفريد نظرا لوجوده بأعىل ربوة باملنطقة .
وال���ىت ترتفع حنو 12 مرت عن س���طح األرض 
مما يعىط املرشوع جاذبية واطالة فريدة من 
نوعها عىل عدد م���ن املناظر الطبيعية واملباىن 
املهب���رة بالعامصة  الفتا إىل أن اس���تمثارات 

املرشوع تقرتب من 6 مليارات جنيه
ومس���توىح من الطبيعة اإلجنلزيية الىت متتاز 

بالسكينة واهلدوء .
وأضاف الش���ني ان املجموع���ة هبذا املرشوع 
س���تقدم مفهوم���ا جدي���د ىف جم���ال التطوير 
العقارى يكون مبثابة اضافة قوية للسوق حيث 
ميتاز املرشوع بتنوع املناطق السكنية بداخله .
والىت تش���لك لك مهنا منطقة مس���تقلة بذاهتا 
وبطبيعهت���ا اإلجنلزيية  اخلاصة داخل جممتع 
مع���راىن واحد خبدمات ترفهيي���ة ممزية جدا 
حتاىك احلياة اإلجنلزيية فقد مت ىف التصممي 
مراعاة الش���لك امجلاىل الذى يعكس اصالة 
احلي���اة اإلجنلزيية بش���لك ع���رصى ىف اكفة 

تفاصيل املرشوع
اما بالنس���بة لرؤية الرشكة خال الفرتة املقبلة 
اش���ار الش���ني ان معلهم ىف جم���ال التطوير 
العقارى مبىن ع���ىل رؤية واحضة تعمتد عىل 
انتقاء الفرص االستمثارية اخلاصة بالرشكة .
وذلك لتحقيق املس���هتدف وه���و الوصول ألن 
تك���ون مجموع���ة ماس���رت جروب م���ن أمه 5 
رشاكت ىف جم���ال التطوي���ر العق���ارى خال 
السنوات القليلة املقبلة من خال تعميق مفهوم 
السكن و تقدمي مرشوعات معرانية مستدامة .

حلقة نقاشية لتعديل بعض أحكام مواد قانون التمويل العقاري وتطبيق 
معايير مالءة مالية متكاملة على شركات التمويل العقاري

»ماستر جروب«  تطرح » سيتى اوفال« ثانى مشروعاتها بالعاصمة االدارية الجديدة 

مجلع رشكة المتويل بني أكرث من نشاط متوييل 
حنت���اج لتعديل معاي���ري املاءة املالي���ة املطبقة 
عىل نش���اط المتويل العق���ارى يك تمتاىش مع 
التعديات ال���واردة عىل معايري امل���اءة املالية 

لنشايط التأجري المتوييل والتخصمي
أك���د الدكتور دمحم مع���ران – رئي���س هيئة 
الرقابة املالي���ة أن تعديل قمية المتويل املمنوح 
ملستمثر واحد لألغراض السكنية ليصبح حده 
األق���ى 15% بدال من 10% من صايف حقوق 
امللكية لرشكة المتويل العقاري وذلك للخشص 
الطبي���ي وزوجه وأوالده القرص، وكذلك زيادة 
احل���د األق���ى لألغراض الغري س���كنية إىل 
30% ب���دال من 20% من ص���ايف حقوق امللكية 
للرشك���ة المتويل العق���اري للخشص الطبيي 
وزوجه وأوالده القرص أو للخشص االعتباري 
الواحد واألطراف املرتبطة به، قد جاء استجابة 
ملقرتح من االحتاد امل���رصي للمتويل العقاري 
ملس���اندة رشاكت المتويل العق���اري يف تلبية 
رغب���ة رشحية م���ن العماء مؤهل���ة للحصول 
عىل متوي���ات بقمي مرتفعة، ومتاش���يًا مع ما 
رصدت���ه تقاري���ر الرقابة املالية من اس���مترار 
اجتاه اس���تحواذ املس�تمثرين من فئ��ة مساحة 
الوح�دات )أكرب من 86م2( عىل أعل�ى نس���بة 
من المتويات بلغ��ت حن���و 85.69% يف الربع 
الثاىن من عام 2020 بس���بب توس����ع الدول�ة 
ف�ي بي��ع الوح����دات الت��ابعة لك��ل م�ن وزارة 
االس��اكن وهيئ��ة املجمتع��ات العمرانية وغي�ره 
م�ن مش�روعات االس�اكن االجمتايع، عملا بأن 
نسبة املس���تمثرين من نفس فئة املساحة اكنت 

93.16% عن نفس الفرتة من عام 2019.
ج���اء ذلك خال افتتاح رئي���س اهليئة لفعاليات 
احللقة النقاش���ية ال���يت اس���تضافهتا الرقابة 
املالية – مبقرها بالقرية الذكية -لعرض معايري 
ماءة مالية متاكملة لرشاكت المتويل العقاري، 
واس���تعراض وجه���ات النظ���ر ىف التعدي���ات 
املقرتحة عىل بعض أحاكم مواد قانون المتويل 
العقاري، وحبضور م�����ي عبد امحليد الرئيس 
التنفيذي لصندوق االس���اكن االجمتايع ودمع 
المتوي���ل العقاري، وناىج فهمي رئيس االحتاد 
امل���رصي للمتويل العق���اري وأعض���اء اللجنة 
االستش���ارية للمتويل العقاري جبانب مسؤويل 

ورؤساء رشاكت المتويل العقاري.
وق���ال الدكتور مع���ران أن اهليئة دعت لعقد هذ 
اللق���اء لضان مزاولة نش���اط المتويل العقاري 
بكفاءة واحلفاظ ع���ىل قدرة وإماكنيات رشاكت 
المتويل العقاري البالغ عددها 14 رشكة متويل 

وإع���ادة متويل عقارى بإمج���ايل رؤوس أموال 
مص���درة بلغت قميهتا عىل حنو ترامكي حوايل 
2384.5 ملي���ون جني���ه بهناي���ة الرب���ع الثاين 
من ع���ام 2020، وىف ذات الوقت هتيئة نش���اط 
المتوي���ل العقاري يك يمتاىش م���ع التعديات 
ال���واردة عىل معاي���ري املاءة املالية لنش���ايط 
التأجري المتوييل والتخصمي، متهيدًا لبناء نسق 
موحد يتيح ل���رشاكت المتويل امجلع بني أكرث 

من نشاط متوييل.
وأض���اف معران أن اهليئة س���عت الس���تمكال 
معاي���ري املاءة املالية لرشاكت المتويل العقارى 
ع���اوة ع���ىل الوارد مهن���ا – حالي���ا بالاحئة 
التنفيذية لقانون المتويل العقاري – من رضورة 
أال يزي���د جح���م المتويل الذي حتص���ل علهيا 
الرشك���ة عن طريق االقرتاض عن عرشة أمثال، 
وأال تزيد هذه النسبة عن 25 ِمثل حقوق امللكية 

بالنسبة لرشاكت إعادة المتويل العقاري.

بمقر الرقابة المالية:

باستثمارات تقترب من ٦  مليارات جنيه 

بالشراكة مع آي إيفنتس

بالساحل الشمالي

أعلنت مجموعة نيو جنرييش���ن، تطوير 
مرشوع س���كين مع���راين متاكمل يف 

العامصة اإلدارية اجلديدة
لصاحل اللجنة النقابية للعاملني بوزارة 
اخلارجية املالك���ة لقطعة األرض املقام 

علهيا املرشوع
بإمجايل استمثارات قميهتا 1.3 مليار 

جنيه.
وق���ال رئيس جمل���س إدارة رشكة نيو 
جنرييشن خال مؤمتر حصيف اليوم،

إن املرشوع س���يمت تنفيذه عىل مساحة 
22.5 ف���دان، بإمج���ايل اس���تمثارات 

قدرها 1.3 مليار جنيه،
ومبيعات متوقعة 2.2 مليار جنيه.

وأضاف عامص فاض���ل، أن املرشوع 
يضم 28 مع���ارة بع���دد 1000 وحدة 

سكنية،
إضاف���ة إىل مول جت���اري، ومن املقرر 
تنفي���ذ املرشوع خال 4 س���نوات منذ 

بدء التنفيذ.
وتابع رئي���س الرشكة، أنه س���يمت بدء 

التنفيذ خال هشرين،
عىل أن يمت خض حنو 100 مليون جنيه 

يف العام األول لملرشوع.
م���ن ناحيته، ذك���ر الرئي���س التنفيذي 
للرشكة، أن املجموعة اجلديدة ستتوىل 
تطوي���ر قطع���ة األرض اململوك���ة للجنة 
ب���وزارة اخلارجية،  للعاملني  النقابي���ة 

مقابل نسبة من املرشوع.
وقال أمحد سلمي، أن املرشوع سيضم 

موال جتاريا عىل مساحة 30 فدان.
اكنت مجموعة إمارات مرص قد اتفقت 
مع رشكة اكيرو اكبيتال، عىل تاسيس 

رشكة نيو جنرييشن،

ىف إطار توس���عاهتا العمرانية، أطلقت 
رشك���ة هايد ب���ارك للتمني���ة العقارية، 
أوىل مرشوعاهت���ا ىف غ���رب القاهرة 
ىف قلب مدين���ة 6 أكتوبر والذى حيمل 
امس ” Tawny” والذى يعترب امتداد 
ملرشوع الرشكة الرائد مبنطقة التجمع 

اخلامس” هايد بارك”.
موق���ع  يق���ع ىف  اجلدي���د  امل���رشوع 
ممتزي يف قلب املنطقة الس���كنية يف 6 
أكتوبر حماط جبميع الطرق الرئيس���ية 
م���ن حم���ور 26 يولي���و، طريق مرص 
طري���ق  و  الصح���راوي  األس���كندرية 
الواحات، مبس���هتدف مبيعات حبوايل 

2 مليار جنيه مرصى لملرحلة االوىل.
ع���ىل   ”Tawny م���رشوع”  وينف���ذ 
مس���احة 31  فدان ، مبساحات مباين 
ال تتع���دي 20% من امجاىل مس���احة 
املرشوع ،عىل ان يمت تس���لميه بالاكمل 

يف بداية عام 2024.
قال أمني رساج العضو املنتدب لرشكة 
هايد ب���ارك للتمني���ة أن املرشوع يأىت 
مضن خطة التوس���عات الىت تس���ى 
 ”Tawny“ الهي���ا الرشك���ة، يمتت���ع
مبوقع اس���رتاتيجي ممت���از من حيث 
موقع���ه الفري���د بغ���رب القاه���رة عىل 
حمور 26 يوليو وعىل مقربة من مجيع 
اخلدم���ات و املدارس ون���ادى اجلزيرة 

الريايض.

وقعت رشك���ة مكس���مي للتطوي���ر العق���اري، 
االتفاقيات وبروتوك���والت  م���ن  مجموع���ة 
الرائ���د يف  التعاون الس���تمكال مرشوعه���ا 
الس���احل المشايل بو، مع عدد من رشاكهئا 
واملمتثلني يف لًكا من رشكة الرشوق لملقاوالت 
العمومي���ة والتوريدات للقط���اع العام، رشكة 
البحر األمح���ر العاملية لملق���اوالت والتجارة، 
رشكة اخلرباء لملرشوعات اهلندس���ية، رشكة 
املهندس���ون االستش���اريون اهياف، و رشكة 

أنمظة البناء احلديث.
وذلك هبدف اس���تمكال أمعال االنشاء والبناء 
مبوقع���ه  يمت���زي  املرشوع، وال���ذي  يف 
االس���رتتيىج حيث يق���ع ىف يف الكيلو 120 
طريق اسكندرية مطروح جبوار مدينة العملني 
مب���ارشة وأقل من 30 دقيقة من مطار العملني 

الدويل.
وتتضم���ن االتفاقية جتديد العق���د مع رشكة 
املق���اول  تعت���رب  األمحر” وال���يت  “البح���ر 
الرئييس لمل���رشوع، وذلك هب���دف الترسيع 
يف معلي���ات البن���اء مجليع املراح���ل وتلكيف 
مهندس استش���اري رئي���يس لإلرشاف عىل 
املوق���ع لضان أع���ىل ج���ودة يف التنفيذ مع 
تعيني استشاريني جدد لتطوير وتقدمي أفضل 
التصمميات وذلك حرصًا من رشكة مكس���مي 
ع���ىل تلبي���ة احتياجات العم���اء ومتطلباهتم، 
خاصة وأنه يمت حاليا وضع الملسات األخرية 

لملرحلة B م���ن مرشوع بو اياندز، مع العمل 
أن هذه االنشاءات ستكون للوحدات املُباعة مع 

إعام املالكني مبيعاد التسلمي  الهنايئ.
وجي���رى حاليًا اج���راء االختب���ارات الهنائية 
لتشغيلها، واس���ناد  اس���تعدادا  للبح���ريات 
األمعال اخلاصة باملقاوالت العامة واإلنشاءات 
لملراح���ل اجلدي���دة ملرشويع “ب���و اياندز” 
و”ب���و س���اندز” اىل رشكة “ال���رشوق” مكا 
تتضمن االتفاقية الثانية اس���ناد ترسية أمعال 
البني���ة التحتية لملراحل قيد اإلنش���اء يف “بو 

اياندز” اىل رشكة “اخلرباء”.
مكا سيمت االستعانة خبربات رشكة كريستال 
الجونز كرشك���ة رائدة يف جم���ال تكنولوجيا 
البح���ريات الصناعية، وتعزي���ز التعاون معها 
يف مرشوع “بو ساندس”، والعمل عىل تنفيذ 
وحتديث أنمظ���ة الاجونز باملرشوع بعدما مت 
االس���تعانة هبا يف مجيع مراحل مرشوع “بو 

اياندز” سابقًا.
ورصح رئي���س جملس إدارة رشكة مكس���مي 
الدكت���ور دمحم ك���رار، أن مكس���مي كي���ان 
اقتص���ادي كب���ري يس���ى للص���دارة دامئا، 
مكجموع���ة اقتصادية كبرية تدار بفكر متطور 
وفق ال���رؤى والتصورات احلديثة ىف جماالت 
االستمثار السيايح والعقاري، وأضاف كرار 
أن رشكة مكس���مي تضع يف مقدمة أولوياهتا 

رضاء العميل وتلبية حاجاته ومتطلباته

بإجمالي استثمارات قيمتها 
1.3 مليار جنيه 

نيوجنيريشن تطور 
مشروعًا بالعاصمة اإلدارية 

للعاملين بـ”الخارجية”

هايد بارك تطلق مشروعها 
الجديد ” Tawny” بـ 6 أكتوبر

رئيس الوزراء يتابع جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة وتنظيم التصرف فيها

دمحم الشني

دمحم خالد العسال

أمني رساج

مدبولى: مد مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات 
البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل .. وال هدم لعقارات بها 

سكان  ... القانون هدفه مصلحتكم



04بنوك وتأمين www.almoasheralektesady.com

االقتصادى               السنة السادسة   

حدد إتجاهك

    العدد  68  سبتمبر   2020م

انطالقا من رؤية م���ر2030 لتحقيق التمنية 
املستدامة وتعزيز الكفاءة االقتصادية عرب تبين 
أعىل معايري احلومكة، وقع  إبراهمي رسحان، 
رئيس جملس إدارة رشكة تكنولوجيا تش���غيل 
املنش���آت املالية “إي فاينانس”، اتفاقية تعاون 
م���ع مكتب جران���ت ثورنت���ون – دمحم هالل 
الرائ���د يف جمال التدقيق واالستش���ارات يف 
مر، هبدف تعزيز وتطوي���ر مبادئ احلومكة 
يف الرشكة، مبا يضم���ن أعىل معايري اإلدارة 

والكفاءة االقتصادية والزناهة والشفافية.
ح���ر توقي���ع االتفاقية عن مكت���ب “جرانت 
ثورنتون – دمحم هالل” لك من الدكتور دمحم 
طارق يوسف ،رشيك رئييس ، والسيد/ حسام 
البش���ري، رشيك رئييس ، فضال عن الدكتور 
دمحم أمح���د نر، رئي���س قط���اع املراجعة 

الداخلية برشكة “إي فاينانس”.
وتع���د تطبيقات احلومك���ة املتط���ورة والفعالة 
أح���د أمه عن���ارص النجاح امل���ايل واإلداري 
واالقتص���ادي، ويه يف ذات الوق���ت أحد أمه 
خط���وط الدفاع للرشاكت مبا حيصهنا من أي 
آثار اقتصادية س���لبية قد حتدث ولو بش���ل 
مفاج���ئ مثل جاحئ���ة كورون���ا )كوفيد 19(، 
فضال ع���ن أهنا عنر جاذب للثقة يف أمعال 

الرشاكت حىت يف أحلك ظروف األسواق.
مكا تضم���ن احلومكة االل���زام بأعىل معايري 

الزناهة والش���فافية، وتعزز إج���راءات املتابعة 
والرقاب���ة الداخلية، وتؤك���د الزناهة واحليادية 
مجلي���ع العاملني يف الرشكة ابتداًء من جملس 

اإلدارة حىت أقل املستويات اإلدارية.
كذلك، ف���إن مبادئ احلومك���ة املتطورة حتقق 
االس���تفادة القص���وى م���ن نظم احملاس���بة 
وخاص���ة يف معلي���ات الضب���ط الداخيل، مبا 
يضم���ن أعىل مس���توى ممكن من الش���فافية 

واإلفصاح يف التقارير املالية واإلدارية.
وتعقيب���ا عىل ه���ذه االتفاقية، أكد األس���تاذ/ 
إبراه���مي رسحان، رئيس جملس إدارة رشكة 

إي فاينانس أن االتفاقية تأيت يف إطار سيع 
الرشك���ة الدامئ لتعظ���مي عوائدها عرب حتقيق 
الكف���اءة االقتصادية، خاصة يف ظل ما توفره 
احلومكة من تأسيس هيالك ديناميكية لصنع 
واختاذ القرار ب���أرسع وأدق الطرق وأكرثها 
كفاءة مبا يدمع حتقيق األهداف االسرتاتيجية 

للرشكة.
وتاب���ع: “احلومك���ة تعمل أيضا ع���ىل تعزيز 
قمي���ة ومسعة الرشك���ة وعالمهت���ا التجارية 
وتعزز الثقة يف حارضها ومستقبلها، وتؤكد 
أمهية مرشوعاهتا وما تقدمه من قمية مضافة 

يف لك خط���وة من خطوات اخت���اذ القرارات 
اإلدارية واملالية”.

وقال إن احلومكة ختلق بيئة معل مثالية تعزز 
من أنش���طة “إي فاينانس” وترسع من وترية 
معلياهت���ا فضال عن متهيد الطريق لملزيد من 
االزده���ار يف أمعال الرشكة اليت تلعب دورا 
حموريا يف م���رشوع الدولة القويم المخض 

للتحول الرمقي ونرش المشول املايل.
وأوحض: “س���امهنا بق���وة يف أمه مرشوع���ات 
الدولة احملورية للتحول الرمقي، ونفذنا مهامتنا 
وأهدافن���ا بكف���اءة، واكن ال بد م���ن أن حنافظ 
عىل قدراتنا وكفاءتنا ب���ل ونعمل عىل تطويرها 
لألفض���ل، وهذا ما دفعن���ا إىل إب���رام اتفاقية 
احلومكة اجلديدة مع كيان ذو مسعة عاملية مثل 

مكتب جرانت ثورنتون – دمحم هالل”.
يذك���ر أن احلومك���ة املتط���ورة اكن���ت عنوان 
االهمتام األك���رب لدى الرشاكت العاملية خالل 
العقدين املاضي���ني، كوهنا العنر الرئييس 
يف حتدي���د مس���تقبل الكيان���ات االقتصادية 

العمالقة.
وتزيد احلومكة الرش���يدة من فرص المتويل 
للرشاكت وختف���ض من تلكفة االس���تمثار 
وترخس ماكنهتا يف أس���واق املال وختفض 
من درج���ات املخاطر، مكا حتس���ن قدرهتا 

التنافسية.

أعلن بن���ك القاهرة توقيع رشاكة إس���رتتيجية 
م���ر”، والىت يقدم  مع “مجموعة ه���واوي- 
خالهلا البنك خدم���ات حمفظة “قاهرة اكش”، 
عرب منص���ة AppGallery اخلاصة برشكة 
هواوى، مك���ا أن البن���ك بصدد ط���رح تطبيق 
 BDC Mobile املوبايل البنىك ورموز األمان
Banking & BDC Token ع���رب املنصة 
أيض���ًا هبدف تق���دمي أفضل جترب���ة مرفية 

لعمالء بنك القاهرة عرب اإلنرتنت.
ويؤك���د ح���ازم جح���ازى نائ���ب رئيس جملس 
اإلدارة أن إتاح���ة تطبيقات بن���ك القاهرة عرب 
 APP Gallery HUAWEI منص���ة 
تهسم يف تجشيع العمالء عىل اإلش���رتاك يف 
احملفظة، وحتقيق نس���ب فاعلي���ة مرتفعة، مع 
اإلستفادة من التسوق وسداد قمية املشرتيات 
عرب هاتفه���م احملم���ول دون احلاجة إلمتالك 

حس���اب مريف أو بطاقة ائمتان، مبا يتوافق 
مم���ا تتطلبه الف���رتة الراهنة م���ن تغيري المنط 
التقليدي لملعامالت املرفية اليومية، وبالتاىل 

تقليل التعامل بالاكش وتقليل التجمعات.
وىف س���ياق متصل، تابع معرو الشافىع نائب 
رئيس جمل���س اإلدارة عىل أمهية الرشاكة مع 
رشكة حبج���م “هواوى”، مش���ريًا إىل أن تلك 
اخلط���وة ت���أيت يف إطار حرص بن���ك القاهرة 
عىل التعام���ل مع الكيانات الكبرية يف ش���يت 
جم���االت األمعال املالي���ة وغري املالي���ة لتكون 
العالقة مع معالئه يه باألساس عالقة رشاكة 
مع العمالء والىت يأيت ىف مقدمهتا العمل عيل 
أحدث التقنيات التكنولوجية عامليًا لدمع التحول 
الرمق���ى مب���ا يتواف���ق مع رؤية م���ر 2030 
وحتقي���ق المشول املايل من خالل اس���تحداث 
قنوات بنكي���ة رمقية جديدة لتلبي���ة احتياجات 
خمتل���ف رشاحئ العمالء ومواكبة التطورات يف 
قطاع اخلدمات املرفية، دمعًا لثقافة المشول 
املايل باإلعمتاد عىل وسائل الدفع اإللكرتونية.

ومن جانبه، أعرب “بيك ين”، نائب رئيس هواوي 
– مر، عن تقديره بالرشاكة مع بنك عريق ك� 
“بنك القاه���رة”، مش���ريًا إىل أن هذه اخلطوة 
تعت���رب عالمة فارق���ة جديدة يف اس���رتاتيجية 
منصة HUAWEI AppGalleryللحفاظ- 
عىل القطاع���ات احليوية املختلفة عىل منصهتا 
ال���يت هتدف إىل تقدمي جترب���ة فريدة ومتطورة 

مجليع املستخدمني.
وتاب���ع “ي���ن”: خنطط ملزيد من س���بل التعاون 
م���ع هذه املؤسس���ة املالية الكب���رية ألننا ندرك 
جي���ًدا الدور اهل���ام للتكنولوجيا يف مس���اعدة 
أف���راد املجمتع وخدمهتم، وال���يت ايضًا تدمع 
التحول الرمقي فبالت���ايل إننا حريصون دامًئا 
ع���ىل تكثيف جهودنا حنو تطوي���ر التكنولوجيا 
اليت نقدمها لملس���تخدمني من خالل األجهزة 

واخلدمات الذكية.

HUAWEI AppGallery بنك القاهرة” يتيح تطبيق »قاهرة كاش«  على منصة

»إي فاينانس« توقع اتفاقية تعاون مع مكتب »جرانت ثورنتون – محمد هالل« لتعزيز الحوكمة

 

 

 

عبر شراكته اإلستراتيجية مع شركة هواوى...

لترسيخ ممارسات الكفاءة االقتصادية

بقيمة 300 مليون جنيه ... واستكماال لدوره في دعم القطاع العقاري 

أطلق البن���ك العريب مؤخ���رًا عرضًا خاصًا 
 noon.com لعمالئ���ه بالتعاون مع “ن���ون
” منصة التس���وق اإللكرتوين الرائدة حمليًا. 
وذلك يف إطار حرص البنك العريب املتواصل 
ع���ىل تزوي���د معالئ���ه مبجموعة مم���زة من 
العروض احلرية اليت تواكب احتياجاهتم 

املتنوعة وأسلوب حياهتم.
ويتي���ح هذا الع���رض، والذي يس���متر لغاية 
الدف���ع  بطاق���ات  حلام���يل   ،2020\10\15
والبطاقات االئمتانية وبطاقات التس���وق عرب 
اإلنرتنت م���ن البنك الع���ريب احلصول عىل 
خصم 25% )وحبد أقىص 150 جنيه( وذلك 
عن���د اس���تخدامهم لبطاقاهتم لتس���ديد قمية 
مشرتياهتم. واجلدير بالذكر أن هذا العرض 
ساري فقط عىل املشرتيات اليت تمت من خالل 

.www.noon.com املوقع الرمسي
جتدر اإلش���ارة هن���ا إىل أن بطاق���ات البنك 
العريب متنح حاملهيا مجموعة من املزايا من 
بيهنا، القبول الواس���ع حمليًا وعامليًا، إضافة 
إىل إماكنية الوصول إىل حس���ابات بطاقات 
الدفع والبطاقات االئمتانية وبطاقات التسوق 
ع���رب اإلنرتنت مبنهتى الهسولة ويف أي وقت 
ع���ن طريق تطبيق “ع���ريب موبايل” واخلدمة 
املرفي���ة عرب االنرتنت “ع���ريب أون الين”، 
باإلضافة إىل االس���تفادة من خدمة التقسيط 

املرحي، وغريها املزيد.

قال نائ���ب رئيس جمل���س إدارة بنك التمنية 
الصناعي���ة محدي ع���زام، إن مرفه يلعب 
الصن���ايع  القط���اع  دمع  يف  مه���اًم  دوًرا 
باعتباره أحد األهداف األساس���ية اليت هيمت 
هب���ا خالل الفرتة املاضية، الفًتا إىل أن البنك 
خض متوي���الت بلغت حن���و 3.9 مليار جنيه 
لعدد 234 معياًل مضن مبادرة األلف مصنع.

وأض���اف عزام أن البنك هيدف إىل التوس���ع 
يف زي���ادة المتويالت للعمالء خ���الل الفرتة 
املقبلة، مش���رًيا إىل أن البنك ي���درس حالًيا 
طلب���ات متويل لع���دد 102 معي���ل بمتويالت 

تصل إىل 589 مليون جنيه.
وأش���ار إىل أن بنك التمني���ة الصناعية أطلق 
العام املايض هذه املب���ادرة اجلديدة لمتويل 
أل���ف مصن���ع بقمية تص���ل إىل 10 مليارات 
جني���ه، مبا يهسم يف توف���ري مزيد من فرص 

العمل يف السوق املري.

انتيسا سان باولو اإليطالية 
ترفع حصتها في بنك 
اإلسكندرية الى 80 %

قامت مجموعة انتيس���ا سان باولو اإليطالية 
املجموع���ة املرفي���ة الرائ���دة يف إيطاليا 
واملالكة لبنك اإلسكندرية، بإعادة االستحواذ 
 ”IFC“ عىل حصة مؤسسة المتويل الدولية
يف بنك اإلسكندرية “واليت متثل 39 مليون 
هسم بنس���بة 9.75% من أهس���م البنك” ما 
عدا هسم واح���د. ومبوجب ه���ذه الصفقة، 
أع���ادت مجموعة انتيس���ا س���انباولو رشاء 
ه���ذه احلصة مقاب���ل ح���وايل 162 مليون 
دوالر، واليت تعي���د ملكية املجموعة يف بنك 
اإلس���كندرية إىل 80%، والذي يعكس الزام 

املجموعة جتاه السوق املري.
واكن���ت مجموع���ة انتيس���ا س���ان باولو قد 
اس���تحوذت ع���ىل 80% م���ن رأس مال بنك 
اإلس���كندرية خ���الل ع���ام 2006، جبان���ب 
حص���ة الدولة املمثلة يف وزارة املالية البالغة 
20%. وقامت مؤسسة المتويل الدولية خالل 
عام 2008 برشاء حص���ة تبلغ 9.75% من 
رأمسال البنك من املجموعة، لترتاجع حصة 

املجموعة إىل %70.25. 
 وخ���الل معلي���ة رشاء األهسم بني مجموعة 
انتيس���ا س���ان باول���و ومؤسس���ة المتويل 
الدولي���ة، اتفق الطرفان ع���ىل الرشوط اليت 
حتتفظ مبوجهبا املؤسس���ة باحلق يف إعادة 
بيع األهسم لملجموعة بناًء عىل سعر الهسم 

املتفق هيلع وقت ابرام االتفاقية. 
واكن بن���ك اإلس���كندرية قد أعل���ن يف وقت 
س���ابق عن نتاجئ أمعال���ه للنصف األول من 
عام 2020، واليت كشفت عن جتاوز أصول 
البنك 103.8 ملي���ار جنيه وحتقيق صايف 
أرب���اح بقمية 1.36 مليار جنيه، مكا وصلت 
ودائ���ع العمالء يف البن���ك إىل 86.5 مليار 

جنيه والقروض إىل 44.75 مليار جنيه.

اشراف / مي رفاعي

»المركزي« يقرر استمرار إلغاء الرسوم والعموالت 
الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف اآللي 

وبخدمات التحويالت البنكية بالجنيه المصري 

" موديز" : احتياطي مصر من النقد األجنبي 
يكفي لتغطية 3 أعوام مقبلة

حبث جملس إدارة البنك املركزي يف جلسته املنعقدة  اإلجراءات والتدابري 
االحرتازية الالزمة لضامن اس���مترارية قيام البنوك بأمعاهلا وأنش���طهتا 

املختلفة لتلبية احتياجات العمالء ،
خاص���ة يف ظل الظروف احلالية مع مراع���اة محاية معالء وكوادر القطاع 
امل���ريف بتقليل التعامل املبارش قدر اإلماكن، واحلفاظ عىل املكتس���بات 

اليت حتققت الفرتة املاضية ،
من حيث تزايد اإلقبال عىل استخدام وسائل وقنوات الدفع اإللكرتونية مبا 
يمت���اىش مع رؤية وأهداف البنك املركزي للتحول إىل جممتع أقل اعمتادًا 

عىل أوراق النقد.
ويف ض���وء ق���رارات البن���ك املرك���زي ذات الصلة باإلج���راءات والتدابري 
االحرتازية املتعلق���ة مبواجهة جاحئة “كورونا” وال���يت مت إصدارها بدءًا 

من 15 مارس 2020 واأليام الالحقة له بفرتة رسيان مدهتا ستة أهشر،
قرر جملس إدارة البنك املركزي يف جلسته مد رسيان العديد من القرارات 

لفرتة جديدة تنهتي 31 ديمسرب 2020 وتعطيل العمل ببعضها.
وأوحض  رايم أب���و النجا – نائب حمافظ البنك املركزي أن أبرز القرارات 
ال���يت مت مد فرتة رسياهنا اعتبارًا من 16 مارس 2020 حىت 31 ديمسرب 
املقبل تتضمن اسمترار إلغاء الرسوم والعموالت اخلاصة بعمليات الحسب 

النقدي ،
من ماكينات الراف اآليل، واسمترار إعفاء العمالء من اكفة املروفات 

والعموالت اخلاصة باكفة خدمات التحويالت البنكية باجلنيه املري،
باإلضافة إىل محتل البنك املركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه متثل قمية 
مصاري���ف الحسب النق���دي لبطاقات رصف املعاش���ات وذلك ختفيفًا من 

أعباء مستحيق املعاشات.
مكا قرر جملس اإلدارة أيضًا االس���مترار يف إصدار احملافظ اإللكرتونية 
جمان���ًا، وإلغاء اكفة العموالت والرس���وم اخلاصة بعملي���ات التحويل بني 

حسابات اهلاتف احملمول،
وكذلك االس���مترار يف إصدار البطاقات املدفوعة مقدمًا لملواطنني جمانًا، 

وذلك حىت هناية الفرتة اجلديدة يف 31 ديمسرب 2020.
ووجه البن���ك املركزي البنوك احلاصلة عىل ترخي���ص بالقبول اإللكرتوين 
بقر اإلعفاء اخلاص باكفة الرسوم والعموالت اليت يتحملها جتار القطاع 
اخلاص ع���ىل العمليات اليت تمت باس���تخدام أدوات الدفع الالتالمس���ية 

الصادرة من البنوك العاملة يف مجهورية مر العربية ،
وبدون إدخال ال���رمق الرسي وذلك لتجشيع التجار والرشاكت عىل تفعيل 
املدفوعات الالتالمس���ية واليت من شأهنا حتقيق التباعد االجمتايع خالل 
تل���ك الف���رتة ولتجشي���ع ثقاف���ة ال Tap & Go وذلك لقمي���ة املعامالت 

الصغرية اليت ال تتعدى 600 جنيه مري.
وجدير بالذكر أن البنك املركزي أطلق مبادرة للس���داد اإللكرتوين يف مايو 
املايض تس���هتدف نرش100 ألف نقطة بيع الكرتونية وعدد 200 ألف رمز 

استجابة رسيع جمانًا للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.

أك���دت واكلة )موديز( العاملية أن م���ر حجنت يف بناء خمزون وفري 
من احتيايط النقد األجن���ي يكيف لتغطية الزاماهتا اخلارجية ملدة 3 
أعوام مقبلة، بفضل سياس���ات احلكومة واإلدارة املرية اليت أثبتت 
مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يمتتع به االقتصاد 

املري.
وأوحض���ت واكلة )موديز( أن تصنيف م���ر االئمتاين عند )يب 2( 
مع نظرة مستقبلية مستقرة، إمنا يعكس مدى مرونة ملف االئمتان يف 
مر ضد الصدم���ات المتويلية اليت حتدق باالقتصاد العاملي برمته، 

وجحم قاعدة المتويل احمللية الواسعة اليت يمتتع هبا. 
وقالت إليسا بارييس اكوبوين نائب رئيس وكبري احملللني االقتصاديني 
لدى واكلة )موديز( خلدمات املس���تمثرين، إن السياسات اليت تتبعها 
احلكوم���ة املري���ة واليت تمتتع بق���در عال من الفعالي���ة واملصداقية 
سامهت يف حتصني االقتصاد ضد الصدمات املالية، إىل جانب جسل 
حافل من النجاح���ات احملققة عىل صعيد اإلدارة االقتصادية واملالية 

وإدارة الدين واليت تهسم بدورها يف تدعمي ملف مر االئمتاين.
وعددت واكلة )موديز( األس���باب اليت دمع���ت نظرهتا اإلجيابية مللف 
مر االئمتاين من بيهنا املس���تويات املنخفضة نسبيا للدين احلكويم 
اخل���اريج املقوم بالعمل���ة األجنبية، وتراجع مع���دل التمخض مدعوما 
بسياس���ات نقدية فاعلة سامهت يف متهيد الطريق أمام البنك املركزي 
م���ن أجل خفض س���عر الفائدة ومن مث املس���اعدة يف خفض تاكليف 

االقرتاض احلكويم احمليل بشل تدرجيي.
ورأت أن مزي���دا من التحس���ن ع���ىل صعيد قدرة مر ع���ىل الوفاء 
بااللزام���ات من الدي���ون وحتقيق تمنية مس���تدامة يف س���وق العمل 
والص���ادرات غ���ري النفطية إىل جان���ب تقليل االحتياج���ات المتويلية 
اإلمجالية ؛ مجيعها عوامل تس���امه يف إحداث حتوالت إجيابية ورفع 

تصنيف مر االئمتاين.

خبير تأمينى: ضرورة إصدار وثيقة تأمين 
خاصة بمخاطر السيول منفصلة عن 

الوثيقة  الشاملة ضد المخاطر الطبيعية 

طالب اخلبري االقتصادي والتأميىن رئيس رشكة بابليك بارترنز 
للوس���اطة التأميني���ة دمحم املغريب؛  ب���رورة توجه رشاكت 
التأمني حنو إصدار  وثيقة تأمني خاصة  مبخاطر السيول تكون 
منفصل���ة عن الوثيقة احلالية  الش���املة املوجه���ة ضد املخاطر 

الطبيعية .
وأش���ار  املغ���ريب ىف ترحي���ات حصفي���ة؛  أن م���ا تهشده 
حالي���ا دولة الس���ودان من س���يول غري عادي���ة أدت إىل إحلاق 
ال���رر  واهنيار أكرث من 20 أل���ف أرسة ؛ إىل جانب األمطار 
الغزي���رة عىل اهلضبة األثيوبية مم���ا أدى إىل امتالء روافد هنر 
الني���ل باملياه…يتطل���ب إع���ادة التفكري يف وثيقة تك���ون قادرة 
ع���ىل تغطية تل���ك املخاطر الىت اكنت ىف امل���اىض تتحقق عىل 
فرتات بعي���دة ؛ ولكهنا أصبحت اآلن تمت بصورة مس���مترة مع 

التغيري املناىخ .
وقال إن السيول قد اجتاحت بعض املناطق ىف مر ومن بيهنا 
املناطق الس���ياحية مثل حمافظة األق���ر والبحر األمحر؛ ومن 
املتوقع أن تصل السيول إىل جنوب سيناء؛   وهذا يعىن رضورة 
تغطية الفنادق واملنتجعات الس���ياحية يف تلك املناطق  ؛  تغطية 
تأميني���ة اكملة بوثيقة تأمني أساس���ية تتضمن اكفة اخلس���ائر 
الناجتة عن الس���يول ؛ مبا فهيا وضع خطة تأمني السياح نتيجة 

حدوث سيول عىل تلك املدن السياحية .
واختمت  دمحم املغريب ؛ ترحياته؛  أنه جرى العرف أن متنح 
رشاكت التأمني تعويضات تقدر ب�نسبة 25% فقط من قمية املبىن 
أو القرية السياحية كتغطية ضد الكوارث الطبيعية بصورة عامة 
، ولكن  ىف  حالة تكرار الس���يول مثملا حيدث اآلن أصبح هناك 
احلاجة إىل إصدار تلك الوثيقة اخلاصة وبنسبة تغطية أكرب ىف 
التعويض���ات ؛ موحضا أن تغطية وثيقة التامني الس���يول ال تمت 

؛  إال اذا اعلن رمسيا اعتباره سيل وليس مطر غزير.

البنك العربي يطلق عرضًا 
خاصًا بالتعاون مع “نون” 

عزام: بنك التنمية الصناعية 
ضخ تمويالت لعدد 234 عميالاً 

بمبادرة األلف مصنع

حتى 31 ديسمبر 2020

بفضل سياسات الحكومة المصرية

مع اجتياح السيول بعض الدول...

البنك األهلي المصري يمنح تمويل معبري لصالح شركة مكسيم لالستثمار العقاري 
وافق البن���ك األهيل املري ع���ىل منح متويل 
مع���ربي لص���احل رشكة مكس���مي لالس���تمثار 
 "Bo Island" م���رشوع  لمتوي���ل  العق���اري 
بس���يدي عبد الرمحن بالساحل المشايل، وذلك 
يف إط���ار التحالف الذي يقوده البنك لدراس���ة 
منح قرض مش���رتك من خالل ع���دد من البنوك 

املشاركة.
ورصح حي���ى أبو الفتوح نائ���ب رئيس جملس 
إدارة البن���ك األهيل امل���ري أن المتويل الذي 
تبل���غ قميت���ه 300 ملي���ون جنيه ي���أيت امتدادا 
ملرشوعات القط���اع العقاري اليت يدمعها البنك 
وال���يت تمتاىش مع اس���رتاتيجية البنك اهلادفة 
ملس���اندة املرشوع���ات اليت تعزز مس���هتدفات 
الدولة ودمع األنش���طة والقطاع���ات االقتصادية 
اليت تنعكس نتاجئه���ا االجيابية عىل االقتصاد 
القويم وخط���ط التمني���ة بالدولة بش���ل عام، 
ومهن���ا القطاع العق���اري والبناء والتش���ييد ملا 
تمتتع ب���ه تلك القطاعات م���ن القدرة عىل حفظ 
قميته االس���تمثارية عىل املدى املتوس���ط وطويل 
األج���ل، إضاف���ة اىل ارتباط���ه مبجموعة كبرية 
م���ن الصناعات واألنش���طة بش���ل مبارش أو 
غري مب���ارش ومهنا صناع���ة احلديد واالمسنت 
والس���رياميك واالخش���اب واالدوات الصحي���ة 
واالجه���زة الكهربائية وغريها م���ن الصناعات 
التمكيلية واليت حي���رص البنك عىل متويلها ملا 
تتيح���ه من توف���ري املزيد من ف���رص العمل يف 
خمتل���ف التخصصات مبا خيدم بش���ل معيل 

خط���ط التمنية وهو ال���دور الذي يتبن���اه البنك 
االهيل بشل متنايم.

وأك���د رشيف رياض رئب���س مجموعة االئمتان 
املريف للرشاكت والقروض املش���رتكة بالبنك 
األهيل امل���ري أن القرض يس���هتدف متويل 
التاكليف االس���تمثارية ملرشوع ب���و ايالند يف 
إطار ترتيب قرض مش���رتك بني عدد من البنوك 
املش���اركة من خالل التنسيق املسمتر بني فرق 
العم���ل املختصة بتلك البن���وك وصوال لملراحل 
الهنائية للتنفيذ لضامن حتقيق املس���هتدف من 
المتويل بأفضل االساليب وأهسل االجراءات.  

وأض���اف د. دمحم كرار رئي���س جملس إدارة 
رشكة مكسمي لالس���تمثار العقاري أن مرشوع 

بطري���ق   120 بالكيل���و  يق���ع   Bo Island
االسكندرية / مطروح الصحراوي خبليج سيدي 
عبد الرمحن بالساحل المشايل الغريب، ويقسم 
املرشوع إىل ثالث مراحل عىل مسطح يبلغ 950 
فدان مبا يعادل حنو 4 مليون م2، وهو يمتاىش 
مع خطط الدولة يف انش���اء املزي���د من املناطق 
السكنية والس���ياحية عىل ان تكون وفقا ألعىل 
معاي���ري اجل���ودة والكفاءة خاص���ة يف املناطق 

االكرث جذبا.
مكا أش���ار إىل أن الرشك���ة وقعت مجموعة من 
االتفاقي���ات وبروتوك���والت التعاون الس���تمكال 
املرشوع مع عدد من رشاكهئا االس���رتاتيجيني 
واملمتثل���ني يف رشاكت املقاوالت املس���ند إلهيم 

تنفي���ذ أمع���ال البن���اء واالنش���اءات املختلف���ة 
بامل���رشوع وذلك هب���دف دفع جعلة اس���تمكال 
اإلنش���اء واالرساع يف وت���رية البناء يف مجيع 
مراحل املرشوع والذي تبلغ تلكفته االستمثارية 
حنو 20 مليار مج ، مكا مت تلكيف استش���اري 
لإلرشاف ع���ىل املواقع لضامن أعىل جودة يف 
التنفي���ذ ، ومت التعاق���د مع استش���اريني جدد 
متخصص���ني يف التصممي���ات لتطوير وتقدمي 
أفض���ل التصمميات ملنش���آت امل���رشوع ، ويف 
هذا السياق اشار إىل أن املرشوع يتكون من 3 
مناطق موزع هبا املباين واإلنشاءات واخلدمات 

لل منطقة بتصمميات خمتلفة
  :Bo Island املنطقة األوىل

تش���متل ع���ىل ع���دد 1102 وح���دة( في���الت- 
ش���الهيات- حبرية الكريس���تال الجون- منطقة 
جتاري���ة- فن���دق- club house -  مناط���ق 

خراء وحدائق )
: Bo Island Extension املنطقة الثانية

تش���متل عىل 1605 وحدة( فيالت- ش���الهيات 
- حب���رية الكريس���تال الجون-  منطق���ة جتارية 

- فندق -  
مناط���ق خ���راء    - CLUB HOUSE- 

 Bo Sands :وحدائق  املنطقة الثالثة
 - ش���الهيات  وح���دة(   6032 ع���ىل  تش���متل 
صاالت  محامات س���باحة-  مس���طحات مائية- 

رياضية- مناطق جتارية- شقق فندقية .

»البنك الزراعى« يدعم مشروعات اإلنتاج والتصنيع الزراعى بمحافظة اإلسماعيلية 
حبث حمافظ اإلمساعيلية رشيف بشارة مع رئيس 
جمل���س إدارة البنك الزراىع امل���رى عالء فاروق، 
س���بل تعزي���ز أوجه التعاون املش���رتك ل���دمع التمنية 
االقتصادية واملجمتعية والهنوض مبس���توى اخلدمات 
العام���ة املقدم���ة لملواطن���ني وخاص���ة ىف جم���االت 

مرشوعات اإلنتاج والتصنيع والتسويق الزراعية.
وذك���رت احملافظة  أن���ه مت خالل اللقاء مناقش���ة 
إماكنية تقدمي البنك حلزمة من التهسيالت واالمتيازات 
لمتويل األنش���طة التجارية لملس���تأجرين باألس���واق 
احلضاري���ة ال���ىت نفذهت���ا احملافظ���ة، للقضاء عىل 
ظاهرة الباعة اجلائلني والتوسع ىف جتارهتم وحتسني 

مس���توى معيش���هتم وذل���ك بع���د أن مت اس���تيعاهبم 
باألسواق احلضارية.

وأش���ار احملاف���ظ رشيف بش���ارة إىل أمهية دمع 
وتمنية املرشوع���ات الزراعية الصغ���رية ومرشوعات 
الش���باب باعتب���ار أن اإلمساعيلية م���ن احملافظات 
الزراعي���ة املمت���زة والىت تضم اكفة أوجه األنش���طة 
الزراعي���ة واحليوانية املرتبطه هب���ا.. الفتا إىل أنه مت 
أيضا مناقش���ة سبل تفعيل التعاون مع البنك؛ لمتويل 
املرشوع���ات الصغ���رية وفت���ح آفاق جدي���دة لتدريب 
الش���باب للعمل باملجال الزراىع وتربي���ة احليوانات 

والدواجن؛ خللق فرص معل حقيقية هلم.

من جانبه، أكد رئيس جملس إدارة البنك الزراىع 
امل���ري، حرص البن���ك عىل تعظمي مس���امهته ىف 
حتقيق التمنية االقتصادية واملجمتعية داخل حمافظة 
اإلمساعيلية وتعزيز أوجه التعاون والتنس���يق بيهنام 

من خالل متويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة.
ولف���ت إىل أن املرشوع���ات مشل���ت العدي���د من 
األنش���طة حمل اهمتام الدولة مث���ل مرشوعات املرأة 
الريفية ورائدات األمعال، ومرشوعات الشباب،والطاقة 
املتجددة،وتطوير نظم الرى احلديث،ومتويل احلاصالت 
الزراعية،ومرشوع���ات ال���رثوة احليوانية،والصناعات 

عالء فاروقاملرتبطة بالزراعة.

بعد استحواذها على حصة 
مؤسسة التمويل الدولية

بقيمة 3.9 مليار جنيه...

طارق فايد

إس���مترارًا لدمع خطة الدولة والبنك املركزى 
ىف جمال التح���ول الرمقى والمشول املاىل، 
ق���ام بن���ك  saib برائس���ة ط���ارق اخلوىل 
باإلع���الن عن أحدث عروضه لعمالئه حامىل 
  ،saib wallet اإللكرتوني���ة   احملفظ���ة 
بط���رح برناجم حتفزى هي���دف اىل تجشيع 
اإللكرتوني���ة ىف  الدف���ع  أدوات  اس���تخدام 
معليات الس���داد اإللكرتوىن عند إس���تخدام 
saib walletىف  اإللكرتوني���ة  احملفظ���ة 

معليات السداد االلكرتوىن 
يق���ّدم بن���ك saib لعمالئه فرص���ة للفوز ب� 
 saib موبيل هدية وذلك عند استخدام تطبيق
wallet  ىف إجراء معامالهتم املالية خاصة 
)الرشاء عن طريق التجار-تسديد املدفوعات 

احلكومية لالفراد(.
تمتثل املسابقة ىف تنفيذ أكرب عدد معامالت 
للس���داد اإللكرتوىن خالل الف���رتة من 15 

س���بمترب وحىت 15 ديمسرب  2020 وسيمت 
حتديد الفائز ىف هناية لك هشر وفقًا ألكرب 
عدد من معامالت الس���داد اإللكرتوىن الىت 
مت تنفيذها خالل الفرتة عن طريق استخدام 
QR Code أو ادخ���ال ال���رمق اخل���اص 

بالتاجر.
جدي���ر بالذكر ان بن���ك saib  قام بإطالق 
خدم���ة saib wallet ىف إط���ار التوج���ه 
اإلسرتاتيىج إلتاحة اخلدمات املالية والدفع 
اإللكرتوىن لاكفة فائت املجمتع، حيث مينح 
ملستخدميه هسولة الدفع والرشاء املبارش 
عرب استخدام اهلواتف احملمولة من خالل 
خطوات بس���يطة وهسلة، مك���ا يتيح خدمة 
إيداع وحس���ب األموال من/وإىل احملفظة 
باإلضافة إىل إماكنية سداد مجيع الفواتري 
)اهلاتف احملمول، االنرتنت، الكهرباء.. و 
غريها من املدفوعات(. هذا، باإلضافة إىل 

حتويل/واستقبال األموال من/وإىل أى من 
احملافظ اإللكرتوني���ة األخرى ىف احلال، 
مكا ميكن حلامىل احملفظة إصدار بطاقة 
افرتاضية “VCN” آمنة )تنهتى بعد 24 
ساعة( للرشاء عرب اإلنرتنت مببلغ حمدد،  
 ”saib“ وميك���ن حلامىل أى م���ن بطاقات
)بطاقة خصم مبارش، ائمتانية أو مس���بقة 
الدفع( ربط البطاقة باحملفظة لتغذيهتا ىف 

أى وقت و ىف أى ماكن.
 ،»saib« وم���ن ناحية اخ���ري وقع بن���ك
أح���د أب���رز البن���وك العامل���ة يف القطاع 
املريف املري عقد متويل طويل األجل 
مببلغ وق���دره 230 ملي���ون جنيه، لصاحل 
رشكة أوراس���كوم بريامي���دز لملرشوعات 
مجموع���ة  رشاكت  إح���دى  الرتفهيي���ة، 

أوراسكوم لإلستمثار القابضة.
حر م���رامس التوقيع لكًا م���ن املهندس 

جنيب س���اويرس رئيس رشكة أوراسكوم 
لإلستمثار القابضة وطارق اخلويل رئيس 
جمل���س اإلدارة العض���و املنت���دب لبن���ك 
saib« باملق���ر الرئي���يس للبن���ك، وقد قام 
بالتوقيع عىل العقد   نيفني صالح – مدير 
عام رئي���ى قطاع القروض املش���رتكه و 
االستمثار يف بنك saib واالستاذ أرشف 
حل���مي رئي���س جمل���س االدارة و العضو 
املنت���دب لرشك���ة أوراس���كوم بريامي���دز 

لملرشوعات الرتفهيية.
 »saib« ي���أيت ذلك يف إط���ار دور بن���ك
املرشوع���ات  ومتوي���ل  وتمني���ة  دمع  يف 
اإلس���رتاتيجية داخ���ل الس���وق املرية، 
حيث هي���دف امل���رشوع إىل تطوير منطقه 
األهرامات لتمتايش مع اسرتاتيجية الدولة 
لتطوير املقاص���د الس���ياحية وزيادة عدد 

الساحئني يف الفرتة القادمة.

استخدم محفظة saib wallet اإللكترونية واحصل على فرصة للفوز بموبايل

بنك saib : يمول شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية بربع مليار جنيه

طارق اخلولي
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بنك الكويت الوطني – مصر NBK يطلق بطاقة »ميزة«

FTSE4Good بمؤشر CIB إدراج البنك التجاري الدولي

ىف إطار س���عيه الدامئ ملواكبة التطورات الكبرية 
ىف جم���ال املعام���الت املالي���ة ووس���ائل الدفع 
اإللكرتونية، قام بن���ك الكويت الوطين – مر  
بتوقيع بروتوك���ول تعاون مع رشكة بنوك مر 

) EBC ( للتقدم التكنولوىج
وال���ذى مت عىل أثره اإلعالن ع���ن إطالق البنك 
لبطاق���ة ” مزة ” املدفوعة مقدمًا لملرتبات، وقد 

قام بتوقيع الربوتوكول
م���ن جانب البنك معرو األلىف – رئيس قطاعات 
األمع���ال ومن جانب رشكة بن���وك مر للتقدم 

التكنولوىج
أمحد ربيع – العضو املنتدب للرشكة.

وهبذه املناسبة قال  يارس الطيب – نائب رئيس 
جمل���س اإلدارة، الرئي���س التنفي���ذى والعضو 
املنت���دب للبن���ك، أن ه���ذه اخلطوة إمن���ا تأىت 
إسمترارًا إلسرتاتيجية البنك اهلادفة إىل تعزيز 
باقة املنتجات املرفية اخلاصة به والىت تهسم
ىف توسيع مظلة إس���تخدام الوسائل والقنوات 
اإللكرتونية ىف الدفع وذلك متاشيًا مع السياسة 

العامة للدولة والبن���ك املركزي املري ىف هذا 
الص���دد لدمع المشول املايل ودجم فائت جديدة 
م���ن العمالء والتج���ار ىف املنظوم���ة املرفية 

الرمسية للدولة
لملس���امهة يف التحول إيل جممتع أقل إعمتادًا 
ع���يل النقود وم���ن مث اإلجتاه حن���و اإلقتصاد 

الرمقى كأحد أهداف إسرتاتيجية
التمنية املستدامة وفقًا لرؤية مر 2030.

– وأف���اد الطيب أن البنك يس���ىع بوجه عام إىل 
حتفز العمالء عىل إستخدام قنواته اإللكرتونية 

ىف الدفع بدلًا من إستخدام النقود
وما يصاحهبا من خماطر عدة، وأن إدارة البنك 
ال تدخر جهدًا ىف سبيل دمع تلك القنوات البديلة 
والدفع بإس���تمثارات كبرية لتطويرها وحتديهثا 

بش���ل مس���متر من أجل إرضاء مع���الء البنك 
مب���ا يمت تقدمي���ه هلم من خدم���ات متطورة تىف 
باكف���ة إحتياجاهتم املرفية ىف إطار س���عينا 
حنو تاكمل املنتجات ب���ني البنك واملجموعة األم 
بالكويت ومبا يزيد من القدرة التنافس���ية للبنك 

ويعزز من ماكنته بالسوق املرى.
– من جانبه قال األستاذ / معرو األلىف أن بطاقة 
” مزة ” متثل حلقة جديدة ىف سلسلة اخلدمات 

اإللكرتونية
املتطورة للبن���ك، والىت تىف بإحتياجات خمتلف 
معالئ���ه من األفراد والرشاكت عىل حد س���واء 

ومهنا عىل سبيل
املث���ال ” خدمة NBK أون الي���ن للرشاكت ” 
والىت حصلنا مؤخرًا عىل موافقة البنك املركزي 

امل���ري عىل إطالقها وذلك عىل غرار خدمة ” 
 Online Banking “- الوطين عرب اإلنرتنت
الىت مت إطالقها سابقًا لعمالئنا من األفراد، إذ 
تتيح هذه اخلدمة س���واء لألف���راد أو الرشاكت 
إجن���از الكثري من معامالهت���م املرفية وإدارة 
أنش���تطهم التجاري���ة بطريقة هسل���ة وآمنة دون 

احلاجة للتوجه إىل البنك ىف لك معاملة.
– وأضاف األل���ىف أن اكفة اخلدمات واملنتجات 
الىت يقدمها البنك لعمالئه س���واء من األفراد أو 
ال���رشاكت ىه منتجات وخدمات راقية ومبتكرة 
تستند إىل دراس���ة دقيقة ومتعمقة للسوق ومبا 
يلىب إحتياج���ات خمتلف رشاحئ العمالء ويقدم 
احلل���ول المتويلي���ة واملرفي���ة األك���رث مرونة 
وموامئة هلم، مهنا عىل س���بيل املثال ال احلر 
التوسع بشل كبري ىف قروض األفراد والمتويل 
العقارى وذلك من خالل قطاع التجزئة املرفية 
بالبن���ك والذى منى بش���ل كبري خ���الل الفرتة 
املاضية بنسبة منو حواىل 50% لميثل حنو %20 

من حمفظة البنك.

 )CIB( أعلن البنك التج���اري الدويل – مر
–أك���رب بنك قطاع خاص يف مر، عن اختياره 
للع���ام   FTSE4Good مب���ؤرش  وإدراج���ه 
اخلام���س عىل التوايل، فمي���ا يعد هشادة عىل 
جهود البنك املتواصلة لدجم معايري االس���تدامة 
جبميع معلياته ومواءمهتا مع أفضل املامرسات 
الدولية املتعارف علهيا يف جماالت االس���تدامة 

البيئية واالجمتاعية واحلومكة.
وأطل���ق م���ؤرش FTSE4GOOD يف ع���ام 
 FTSE Russell 2001، من جانب مؤسس���ة
املتخصص���ة يف إع���داد وتطوي���ر امل���ؤرشات 
املالي���ة العاملي���ة، إذ هي���دف امل���ؤرش إىل تقيمي 
وقي���اس أداء الرشاكت األك���رث الزاًما بتطبيق 
أفضل املامرس���ات البيئية واالجمتاعية ومعايري 
احلومكة. ويمت اختيار الرشاكت املكونة لملؤرش 
بناًء عىل مدى الزامهم بدجم وتطبيق التوجهيات 
اخلاص���ة باملامرس���ات البيئي���ة واالجمتاعي���ة 
واحلومكة، وفًقا لملعايري الدولية املتعارف علهيا 

يف تلك املجاالت.
ويف ه���ذا الس���ياق، أعرب هش���ام ع���ز العرب 
رئيس جمل���س اإلدارة والعض���و املنتدب للبنك 
التج���اري الدويل، ع���ن بالغ اع���زازه باختيار 
البنك مض���ن قامئة ال���رشاكت العاملية املدرجة 
ي���أيت  وال���ذي   ،FTSE4GOOD مب���ؤرش 
تتوجًيا اللزامه بإطالق املب���ادرات الرامية إىل 
ال���رتوجي لملب���ادئ املرفية بأس���واق املنطقة، 
إذ ح���رص البنك عىل مدار س���نوات عىل خلق 
القمية املش���رتكة ملختل���ف األط���راف باعتباره 
أح���د القضاي���ا ال���يت ازدادت أمهيهت���ا خالل 
العرش س���نوات األخرية، وهشدت توجه جممتع 
االس���تمثار الدويل إىل االستمثارات اليت تتسم 

بقدرهتا عىل االستدامة.
وأك���د عز العرب الزام البن���ك التجاري الدويل 
باعتب���اره أك���رب بن���ك قطاع خ���اص يف مر 
باملس���امهة يف احلد من الفجوة المتويلية اليت 
تواج���ه التمنية املس���تدامة يف م���ر، وهو ما 
يعكسه تأس���يس البنك إدارة المتويل األخر، 
واليت تتخصص يف متويل املرشوعات اخلاصة 
بتحس���ني كف���اءة الطاق���ة وتكنولوجي���ا الطاقة 

املتجددة.

وكثف البنك التجاري الدويل جهوده لتأسيس 
املعاي���ري اخلاص���ة باملب���ادئ املرفي���ة يف 
املنطقة، وم���ن أبرزها تركز البنك عىل تطوير 
مفهوم االقتصاد الش���امل عرب تأسيس قطاع 
المتويل املس���تدام، وه���و أول قطاع من نوعه 
يف الس���وق امل���ري، وهي���دف إىل مضان 
دجم معاي���ري االس���تدامة مكح���ور رئي���يس 
بإس���رتاتيجية البنك. مكا يس���تمثر البنك يف 
تطوي���ر مجي���ع معليات���ه وتنفيذه���ا باألنمظة 

الرمقية، إضافة إىل تقليص البصمة الكربونية 
ألمعاله.

ومن جانهب���ا، أوحضت الدكت���ورة داليا عبد 
الق���ادر، رئي���س قط���اع االس���تدامة بالبنك 
التج���اري ال���دويل، أن إدراج البن���ك مبؤرش 
FTSE4GOOD للع���ام اخلام���س ع���ىل 
الت���وايل يؤك���د م���دى ال���زام البن���ك بتبين 
ممارس���ات االس���تدامة وفًقا ألع���ىل املعايري 
الدولية املتعارف علهيا، مشريًة إىل اسمترار 
البن���ك يف مواءمة معلياته م���ع أهداف األمم 
املتحدة للتمنية املستدامة، إىل جانب الرتوجي 
لملامرس���ات الصديقة للبيئة، سعًيا للوصول 

إىل منوذج االقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف���ت عب���د الق���ادر أن تل���ك اجله���ود 
املتواصلة توجت مبشاركة البنك يف تأسيس 
وإطالق مبادئ الصيارفة املسؤولة مضن 30 
بن���اًك دولًيا بالتعاون مع املبادرة املالية التابعة 
لربناجم األمم املتحدة للبيئة، واليت هتدف إىل 
تأس���يس منوذج تطبييق لرتس���يخ ممارسات 

االستدامة باملؤسسات املرفية.
وبدأ البنك جهوده لدجم ممارسات االستدامة 
يف معلياته خالل عام 2013، وجنح منذ ذلك 
يف تواصل إجنازات���ه يف مواءمة معلياته مع 
أفضل ممارس���ات االستدامة العاملية، وهو ما 
عكسه فوز البنك جبائزة يوروموين لملسؤولية 
االجمتاعية خالل عام 2019، تقديًرا جلهوده 
يف التوس���ع بمنوذج تعظمي القمية املستدامة 
الذي يتبناه. مكا أصدر البنك مؤخًرا خامس 
تقرير استدامة، والذي يمت إعداده وفًقا إلطار 

معل املبادرة العاملية إلعداد التقارير.

ق���ال يارس جعيب���ه اخلبري االقتصادي وعضو جمل���س إدارة ميداف 
القابضة لالس���تمثار، أن احلكومة املرية معلت خالل أزمة كورونا 
عىل مساندة املتررين يف لك القطاعات االقتصادية لملحافظة عىل 

أمعاهلم ومستوامه املعييش نتيجة التأثر بتفيش الفريوس.
وأكد جعيبه، أن احلكومة املرية معلت منذ اللحظات األوىل لتفيش 
الفريوس ع���ىل اختاذ العديد من اخلطوات واإلج���راءات االحرتازية  
ملواجهة الظروف االستثنائية اليت مرت هبا البالد جراء ما هشدته من 

تفيش فريوس كورونا املستجد منذ مارس املايض، 
م���ا دفع املؤسس���ات واهليائت املالية الدولية تش���يد هب���ذه اخلطوات 
خاص���ة اليت قام هبا البنك املركزي املري برائس���ة احملافظ طارق 
عام���ر محلاية موظيف البنوك والعاملني هبا وكذلك مبادراته ملس���اندة 

القطاعات االقتصادية األكرث تأثرًا باألزمة.
وأوحض جعيب���ه، أن البن���ك املرك���زي املري لع���ب دورًا بارزًا يف 
مس���اندة القطاعات االقتصادية للتصدي جلاحئ���ة كورونا من خالل 
إطالق���ه العديد من املب���ادرات اليت مشلت اكفة ال���رشاحئ املجمتعية 

املختلفة سواء رشاكت أو أفراد،
واكن من أبرزها دمع ومس���اندة العاملني بالقطاع الس���يايح األكرث 
ت���ررًا من أزمة تفيش كورونا املس���تجد وذلك من خالل ختصيص 
رشحية ب�3 مليار جنيه لسداد مستحقات العاملني بالقطاع السيايح 
فضلًا عن متويل مروفات الصيانة والتش���غيل األساس���ية من قمية 
املبل���غ املخصص ملبادرة متويل الرشاكت الس���ياحية بواقع 50 مليار 

جنيه .
وأض���اف جعيب���ه، أن املركزي قام كذلك بتأجيل اكفة االس���تحقاقات 
االئمتاني���ة للعمالء من املؤسس���ات واألفراد، وال���يت تمشل القروض 
ألغراض اسهتالكية والقروض العقارية لالساكن الخشيص وقروض 

الرشاكت املتوسطة والصغرية ملدة 6 أهشر،
مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية عىل التأخر يف الس���داد، مكا 
مشلت اخلط���وات اليت اختذها املركزي إجراءات للحد من التعامالت 

النقدية،

وافق جمل���س إدارة البنك املري لتمنية الصادرات عىل احتجاز 
حصة املسامهني املقرتح توزيعها بقمية 136.4 مليون جنيه.

وأض���اف البنك يف إفص���اح للبورصة املرية، إنه س���يمت توزيع 
أهسم جمانية لملسامهني بواقع هسم لل 10 أهسم.

ووافق املجلس بالمترير ع���ىل تعديل قامئة التوزيعات املقرتحة عن 
العام املايل املنهتي يف 30 يونيو 2020 باحتجاز حصة املسامهني 
املق���رتح توزيعها نقًدا والبالغ قدره���ا 136.4 مليون جنيه لتدعمي 
القاعدة الرأمسالية للبنك، وتوزيع أهسم جمانية لملسامهني بواقع 
هسم لل 10 أهسم، ع���ىل أن يمت عرض القامئة بعد التعديل عىل 

امجلعية العامة العمتادها.
وحقق البنك صايف أرباح بلغت 1.103 مليار جنيه خالل الس���نة 
املالي���ة املنهتية يف 30 يوني���و 2020، مقارنة ب� 1.116 مليار جنيه 
خالل الس���نة املالية املنهتية يف 30 يونيو 2019، بيمنا بلغ صايف 
ال���رحب قبل الرائب 1.50 مليار جنيه بهناية يونيو 2020 مقارنة 

ب� 1.42 مليار جنيه بهناية يونيو 2019.
مكا بلغ صايف أرباح الرب���ع الرابع جنيه املنهتي يف يونيو 2020 
125.24 مليون مقابل 236.65 مليون جنيه خالل نفس الفرتة من 

العام املايض.
وارتف���ع ص���ايف الدخل من العائ���د ليجس���ل 1.965 مليار جنيه 
بالس���نة املالية املنهتية يف يونيو امل���ايض، مقارنة ب� 1.803 مليار 
جني���ه خالل نفس الفرتة من عام 2019، فميا جسل صايف الدخل 
م���ن األتعاب والعموالت اخنفاًضا طفيًف���ا، إذ بلغ 339.55 مليون 
جني���ه بهناية يونيو 2020 مقابل 344.23 مليون جنيه بهناية يونيو 

.2019

»تنمية الصادرات«  يحتجز 136.4 مليون 
جنيه من أرباح المساهمين لدعم رأسماله

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 0.5 % للمرة األولى منذ مارس الماضي 
يف خطوة مفاجئة و غري متوقعة قررت جلنة 
السياس���ة النقدي�ة للبنك املركزي املص�ري 
يف اجمتاعه����ا خف���ض لك من س���عرعائد 

اإليداع واإلقراض لليلة واحدة .
وسعر العملية الرئيسية للبنك املركزي بواقع 
50 نقط���ة أس���اس  أي 0.5%  ليصل اىل 
8.75% و9.75 % و9.25% ع���ىل الرتتيب. 
مكا مت خفض سعر االئمتان واخلصم بواقع 

50 نقطة أساس ليصل ايل %9.25.
اخنفض املعدل السنوي للتمخض العام يف 
احلر ليجسل 3.4% يف أغسطس 2020 

مقارنة ب� 4.2% يف يوليو 2020،
وهو ثاين أدىن معدل مجسل – بعد أكتوبر 
2019- من���ذ ما يقرب من أربعة عرش عامًا. 
واسمتر اخنفاض التمخض مدعوما باحتواء 

الضغوط التضخمية،
وال���ذى يرج���ع اىل اخنف���اض املس���امهة 
السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع 

املسامهة السنوية للسلع غري الغذائية.
وق���د جاء ذل���ك مدفوعًا باخنفاض أس���عار 
اخل���راوات الطازجة ع���ىل خالف منطها 

املومسى للهشر الثاىن عىل التوايل.
وبالتايل ظل املع���دل الهشري للتمخض يف 
احلر يعكس اخنفاض أس���ع�ار الس���ل�ع 
الغذائي����ة وارتف���اع أس���عار الس���لع غري 

الغذائية للهشر الرابع عىل التوايل.

وىف ض���وء ذلك، ارتف���ع املعدل الس���نوي 
للت���مخض األس���اىس ليجس���ل 0.8% يف 
أغس���طس 2020 مقاب���ل 0.7% يف يولي���و 

.2020
أظه���رت البيان���ات األولية أن مع���دل المنو 
احلقييق للناجت احمليل اإلمجايل بلغ %3،5 

خالل الع���ام املايل 2020/2019، مقارنة ب� 
5.6% خالل النصف األول من ذات العام.

مك���ا جسل معدل البطالة 9.6% خالل الربع 
الث���اين من عام 2020 مقارنة ب�7.7% خالل 

الربع األول من ذات العام.
وقد جاءت تلك التطورات نتيجة األثر السلي 

النتش���ارجاحئة كورون���ا ع���ىل االقتص���اد 
احلقييق.

وتشري البيانات اىل استقرار بعض املؤرشات 
األولية خالل هشري يوليو وأغسطس من عام 
2020 بع���د التحس���ن امللح���وظ املجسل يف 

هشر يونيو من عام 2020.
وعامليا، ما يزال النشاط االقتصادي ضعيفا 

عىل الرمغ من بعض التعايف،
مكا استقرت اس���عار البرتول العاملية بشل 
املالي���ة  حتس���ن األوضاع  عام، واس���متر 
العاملية ع���ىل ال���رمغ م���ن حالة ع���دم اليقني 

السائدة.
وىف ضوء ماتقدم، ونتيجة الحتواء الضغوط 
احمللي���ة  التط���ورات  واكف���ة  التضخمي���ة 

والعاملية،
قررت جلنة السياسة النقدية خفض أسعار 
العائ���د األساس���ية ل���دي البن���ك املركزي 

بواقع 50 نقطة أساس.
ويتس���ق ذلك الق���رار مع حتقيق اس���تقرار 
األس���عار عىل امل���دى املتوس���ط. مكا يوفر 
خفض أسعار العائد األساسية يف اجمتاع 
اللجنة الدمع املناس���ب للنشاط االقتصادي 

يف الوقت احلايل.
وس���وف تس���متر اللجن���ة يف متابعة اكفة 
التطورات االقتصادية ولن ترتدد يف تعديل 

سياسهتا للحفاظ عىل االستقرار النقدي.

 

 

 

في قرار غير متوقع

للعام الخامس على التوالى

إستمرارا للتوسع فى خدماته اإللكترونية

” بنك التعمير و اإلسكان ” 
يساهم في تطوير و دعم 

جامعة النيل االهلية

ترتكز اس���رتاتيجية ” بنك التعمري واالس���اكن 
” يف جمال املس���ولية املجمتعية عىل مبادرات 
مس���تدامة لملس���امهة يف ب���راجم تمنوي���ة و 
اجمتاعي���ة خت���دم املجمتع مع توجي���ه اهمتامة 
األكرب   ملجايل الصحة، والتعلمي ومتاش���يا مع 
هذه االس���رتاجتية اليت هت���دف ان يكون للبنك 
دور إجي���ايب وفعال يف تق���دمي الدمع و خاصة 
لتطوي���ر العملي���ة التعلميي���ة و املش���اركة يف 
مبادرات هتدف ايل حتس���ني البيئ���ة التعلميية 
وتوفري اكفة األماكنيات املتاحة لرفع مس���توي 

وقدرة الطالب .
واميانا من بنك التعمري واإلساكن ان املسامهة 
يف التطوير واالرتقاء بالتعلمي من راكئز التمنية 
البرشية، ويس���اعد عىل خل���ق جيل جديد قادر 
عىل مواجهة حتديات املس���تقبل، ولذلك جاءت 
الرشاك���ه بني البنك وجامع���ة النيل األهلية منذ 
عام 2016 جزء من مساهامات البنك يف جمال 
دمع العملية التعلميية، وبلغت مس���امهات البنك 
يف تطوي���ر ودمع جامعة الني���ل األهلية حبوايل 
15 ملي���ون جنية م���ري ح���يت األن،  حيث 
س���امه البنك يف أمع���ال البناء والتش���طيبات 
وانش���اء املعامل وباألضافة ايل رشاء األجهزة 
واملع���دات لتجهز املعام���ل. وذلك حرصًا عىل 
اس���مترار مس���رية اجلامع���ة يف توفري فرص 
التعمل للطالب وحصوهلم عىل مستوي تعليمي 
يضايه م���ا تقدمة اجلامع���ات العاملية الرائدة 

والعمل مبجاالت البحث العيمل والتكنولويج.
وهذا باالَضافة ايل املن���ح التعلميية اليت متول 
بشل اكمل من بنك التعمري واألساكن جلامعة 
النيل االهلي���ة للعام الرابع ع���ل التوايل، حيث 
يقوم البنك  بتقدمي منحة دراس���ية لطالب واحد 
يف جم���ال اهلندس���ة ” ويه املب���ادرة اليت قد 
بدأها عام  2017” تس���متر طوال مدة دراسته 
باجلامع���ة عىل ان حيص���ل الطالب عيل تقدير 
جيد عيل األقل س���نويا م���ع االلزام األخاليق 

والقانوين كرشط أسايس السمترار املنحة.
وم���ن ناحي���ة أخري أكد حس���ن غ���امن رئيس 
جملس إدارة بنك التعمري واإلس���اكن ان البنك 
يؤم���ن بأمهية الدور الذي تقوم به املؤسس���ات 
املالية واملرفية يف نطاق املسولية املجمتعية 
والتمنية املس���تدامة ورضورة املشاركة الفعالة 
مع مؤسس���ات املجمت���ع املدين غ���ري اهلادفة 
للرحب لتقدمي ال���دمع االجمتايع ألكرب عدد من 

املستفيدين.
وان البنك ي���وىل اهمتاما خاصا لقطاع التعلمي 
وخص���ص هلذا القط���اع النصي���ب األكرب من 
اهسامات���ه يف جم���ال املس���ولية املجمتعي���ة 
والتمنية املس���تدامة، وذلك متاش���يا مع عقيدة 
البنك بان التعلمي هو الركزة األساسية لتحقيق 
هنضة اجمتاعية واقتصادية شاملة وخلق جيل 
وايع ق���ادر عيل الهن���وض مبس���تقبل الوطن 

وحتقيق التمنية املستدامة.

أعل���ن بنك املرشق مر، أحد املؤسس���ات 
املالية الرائدة يف املنطقة، وصندوق اإلساكن 
االجمت���ايع ودمع المتوي���ل العق���اري، عن 
تعزيز رشاكهتام اإلس���رتاتيجية يف مر، 
هب���دف تزويد العمالء مبجموعة أوس���ع من 

خيارات المتويل العقاري.
وج���اء هذا اإلع���الن بالزامن م���ع املبادرة 
ال���يت أطلقها البنك املركزي املري مؤخًرا 
لتوفري المتويل العقاري املناس���ب لملواطنني 

املريني.
ويف ح���ني اقترت املب���ادرة يف مراحلها 
األوىل عىل توفري المتويل العقاري لملواطنني 
من ذوي الدخل احملدود، فإن املرحلة الثانية 
اليت تغطهيا هذه االتفاقية توس���عت لتمشل 
توفري المتوي���ل العقاري لملواطنني من ذوي 

الدخل املتوسط أيًضا.
ومت االتف���اق عىل توس���يع نط���اق الرشاكة 
خالل اجمتاع مض فريًقا من كبار املسؤولني 
اإلداريني يف بنك امل���رشق مر وصندوق 
اإلساكن االجمتايع ودمع المتويل العقاري.
وأشاد الرئيس التنفيذي لبنك املرشق مر، 
معرو الهب���ي، برشاكة البنك م���ع صندوق 
اإلساكن االجمتايع ودمع المتويل العقاري، 
إذ س���امهت يف دمع املواطن���ني م���ن ذوي 
الدخل احملدود ويف توفري املسكن املناسب 

والكرمي هلم.
وأض���اف أن بن���ك امل���رشق م���ر يرحب 
جبمي���ع الف���رص املتاح���ة لالش���رتاك يف 
خمتلف املبادرات اليت يطلقها البنك املركزي 

املري،
وأن البن���ك ال زال يف جعبت���ه الكث���ري م���ن 
املبادرات المطوحة، اليت من ش���أهنا تعزيز 
ماكن���ة البن���ك الرائدة يف قط���اع اخلدمات 
املرفي���ة لألفراد وال���رشاكت، والرشاكت 
الصغ���رية واملتوس���طة، والذي ع���ن طريقه 
س���يواصل لع���ب دوًرا ب���ارًزا يف الس���وق 

املرية.

بنك المشرق وصندوق اإلسكان 
يعززان شراكتهما للتوسع 
بمباردة التمويل العقاري 

أطلق البن���ك املركزى املرى واحتاد بنوك مر، محلة قومية للتوعية مبزيا 
السداد اإللكرتوىن حتت شعار "باى باى نقدية.. ده زمن اإللكرتونية".

وتس���هتدف محلة املركزى واحتاد البن���وك زيادة الوىع وثقافة التعامل بنقاط 
البيع POS ورمز االس���تجابة الرسيع QR code لتنش���يط معليات الدفع 
اإللكرتوىن باس���تخدام كروت الدفع االلك���رتوىن واهلاتف احملمول للتهسيل 

عىل املواطنني والتجار ىف تعامالهتم اليومية.
وتمتز خدمة الس���داد اإللك���رتوىن بإماكنيه حصول العمي���ل جماًنا ولفرتة 
حمدودة عىل ماكين���ة الدفع اإللكرتوىن POS، أو رمز االس���تجابة الرسيع 
معوالت،  أو  مصاريف  ب���دون  اإلجراءات  وأرسع  بأهسل   QR code
واحلص���ول ع���ىل الرول والصيانة جماًنا م���ن خالل بنك "م���ر، واألهىل 
امل���ري، والتجارى ال���دوىل CIB، والعرىب األفريىق ال���دويل، والقاهرة، 

واإلسكندرية، وQNB األهيل".
من جانب���ه قال دمحم األترىب رئيس جملس إدارة احتاد بنوك مر ورئيس 
بنك مر، أن امحللة تس���هتدف الوصول إىل مجي���ع الفائت داخل املجمتع 
امل���رى وىف اكفة املناط���ق املختلفة داخلة مجهورية م���ر العربية لتقدمي 
خدم���ات الدفع اإللكرتوىن بصورة بس���يطة وهسلة لتعزي���ز التعامالت املالية 
اإللكرتوني���ة ىف اط���ار خطة الدول���ة لتقلي���ل االعمتاد عىل ال���اكش وتعزيز 

التعامالت املالية االلكرتونية.
وشدد دمحم األترىب عىل أمهية التعامالت املالية االلكرتونية الىت تعد مبثابة 
تطور طبيىع خاصة وأهنا معمول هبا ىف مجيع األس���واق العاملية فضال عن 
وجود أسواق ناشئة معلت عىل تعزيز تلك التعامالت خالل الفرتة األخرية ملا 

هلا من مردود رسيع عىل التجار واملواطنني واالقتصاد كل ىف آن واحد.
وق���ال االتريب، إن البنوك املش���اركة ىف امحللة تقدم اكفة التهسيالت للتجار 
الس���تخدام نقاط البيع POS ورمز االس���تجابة الرسيع QR code لتقدمي 
أفض���ل اخلدم���ات املالية لملواطنني ىف ظ���ل زيادة االقبال ع���ىل التعامالت 

االلكرتونية خالل اآلونة األخرية الىت القت رواجا كبريا لدى املريني.
وأش���ار إىل أن ع���دد بطاقات الدفع االلكرتوىن املص���درة من البنوك وصلت 
اىل مس���توى 17.3 مليون بطاقة خصم، و16.2 مليون بطاقة مس���بقة الدفع 
و3.3 ملي���ون بطاقة ائمتان بهناية مارس امل���ايض، فميا بلغ عدد نقاط البيع 
88.3 مليون نقطة وماكينات الراف االىل وصلت اىل 13.3 مليون ماكينة 

منترشة ىف امجلهورية.
\وتضمن���ت محلة البنك املرك���زى املرى واحتاد بن���وك مر مجموعة من 
املنش���ورات عىل صفحات التواصل االجمتاىع اخلاص���ة باالحتاد والبنوك 
املش���اركة ىف امحللة: "احصل األن جمانا ولفرتة حمدودة عىل ماكينة الدفع 
اإللكرتوىن POS او رمز االستجابة الرسيع QR CODE بأهسل وأرسع 
جمانا  والصيانة  الرول  ومكان  معوالت  وال  مصاريف  غري  من  اإلجراءات 
وتضمن فلوسك ىف حسابك املرحلة اجلاية الكرتوني���ة يعين أرسع..أهسل.. 
أأمن خد أكشن.. تعيش أحسن باى باى نقدية.. ده زمن اإللكرتونية.. امحللة 
القومية للتوعية مبزايا الس���داد االلكرتوين.. مبادرة البنك املركزى املري.. 

واحتاد بنوك مر".

البنك المركزى واتحاد بنوك مصر يطلقان حملة 
»باى باى نقدية.. ده زمن اإللكترونية«

 *اإلنجاز البارز يعكس مسيرة النجاحات التي يحظى بها 
البنك باعتباره كياًنا رائًدا بالقطاع المصرفي المصري والتزامه 

المتواصل بتطبيق ممارسات التمويل المستدام  

* االطالق يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة والبنك المركزي 
المصري نحو التحول إلى اإلقتصاد الرقمى

بما يقرب من 15 مليون جنية

عجيبه: المركزي لعب دور كبير في 
مساندة القطاعات االقتصادية 

للتصدي لجائحة كورونا

قطاعات السلع والخدمات األكثر استفادة بقرار خفض الفائدة
قال الدكت���ور دمحم عبد الوهاب، اخلبري املايل 
إن البن���ك املرك���زى امل���ري جن���ح يف اتباع 
سياس���ات نقدي���ة ومالي���ة ابقت ع���ىل معدالت 
التمخض وفق النس���بة احملددة م���ن قبل البنك 
للعام املايل احلايل وهو 9% )±3%( حىت هناية 

عان 2020.
وأوحض أن قرار جلنة السياس���ة النقدي�ة للبنك 
املركزي يف اجمتاعه�ا خفض لك من سعرعائد 
اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وس���عر العملية 
الرئيسية للبنك املركزي بواقع 50 نقطة أساس 
ليص���ل اىل 8.75% و9.75 % و9.25% ع���ىل 
الرتتيب، مكا مت خفض سعر االئمتان واخلصم 
بواقع 50 نقطة أساس ليصل ايل 9.25% وهو 
ما يعىط مزي���د من التحفز لالقتصاد، وهو ما 
يعد اسمترارًا للسياية التوسعية للبنك املركزى 
املرى الىت انهتجها منذ فرباير 2018، رغبة 
منه ىف خف���ض معدالت البطال���ة وتعزيز المنو 

والنشاط االقتصادى.
وأكد عبد الوهاب، أن مر تعترب احدى الدول 
القالئ���ل ال���ىت ابقت عىل مع���دالت المنو لدهيا 
اجيابي���ة رمغ ازم���ة كورونا، حي���ث توقع البنك 
ال���دوىل ان حتاف���ظ م���ر عىل مع���دالت منو 
اجيابيه تتجاوز 3.5% هلذا العام وهو ما فشلت 

فيه الكثري من االقتصاديات القوية واملتقدمة.

وأشار عبد الوهاب إىل أن قرار خفض الفائده 
س���ينعكس باإلجياب عىل نش���اط س���وق املال 
امل���رى الذى يتوق���ع أن يهش���د ارتفاعا ىف 

مؤرشاته خالل االسبوع املقبل.
ولف���ت عب���د الوه���اب إىل أن خف���ض الفائدة 
يؤثر بش���ل غري مبارش عىل قطاعات الس���لع 
واخلدم���ات خصوصا ال���رشاكت الىت تعمتد 
بش���ل مبارش عىل مش���رتيات املس���هتلكني ، 
مك���ا ان رشاكت القط���اع العق���ارى بالبورصة 
املرية ستتأثر ولكن بنسب قليلة بقرار خفض 

الفائ���دة ويمطع القط���اع ىف مزيدا من اخلفض 
ألس���عار الفائدة خالل الفرتة املقبلة حيث يؤثر 
عىل خفض تاكلي���ف االقرتاض وزيادة الرحبية 
للرشاكت وزي���اده للتدفقات النقدية مما يجشع 
الرشاكت عىل التخطيط بش���ل جيد لملستقبل 
وزي���ادة أس���عار األهس���م لل���رشاكت املدرجة 

ممايزيد الثقه ىف القطاع العقاري.
واكنت جلنة السياس���ة النقدي����ة للبنك املركزي 
املص����ري ق���ررت يف اجمتاعه�ا خفض لك من 
سعرعائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر 

العملية الرئيسية للبنك املركزي بواقع 50 نقطة 
أساس ليصل اىل 8.75% و9.75 % و%9.25 
ع���ىل الرتتيب. مك���ا مت خفض س���عر االئمتان 
واخلص���م بواقع 50 نقطة أس���اس ليصل ايل 

.%9.25
وأوحضت اللجنة أن أمه األسباب الىت دفعهتا 
الختاذ هذا القرار عة اخنفاض املعدل السنوي 
للتمخض الع���ام يف احلر ليجسل 3.4% يف 
أغس���طس 2020 مقارن���ة ب���� 4.2% يف يوليو 
2020، وه���و ثاين أدىن مع���دل مجسل – بعد 
أكتوب���ر 2019- منذ ما يق���رب من أربعة عرش 
عامًا. واس���متر اخنف���اض الت���مخض مدعوما 
باحت���واء الضغ���وط التضخمي���ة، والذى يرجع 
اىل اخنفاض املسامهة السنوية للسلع الغذائية 
بدرجة تفوق ارتفاع املس���امهة السنوية للسلع 
غري الغذائية. وقد ج���اء ذلك مدفوعًا باخنفاض 
أسعار اخلراوات الطازجة عىل خالف منطها 
املومسى للهشر الثاىن ع���ىل التوايل. وبالتايل 
ظل املعدل الهشري للتمخض يف احلر يعكس 
اخنفاض أس���ع�ار الس���ل�ع الغذائي����ة وارتفاع 
أسعار الس���لع غري الغذائية للهشر الرابع عىل 
التوايل. وىف ضوء ذلك، ارتفع املعدل الس���نوي 
للتمخض األساىس ليجسل 0.8% يف أغسطس 

2020 مقابل 0.7% يف يوليو 2020.

خبير اقتصادي: 

طارق عامر
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اشراف/ آية جمال

بقرار من رئيس مجلس الوزراء:

بالتعاون مع شركة ميركيو

كش���ف الدكتور دمحم معران رئيس هيئة 
الرقاب���ة املالية عن صدور ق���رار رئيس جملس 
الوزراء رمق )1760( لسنة 2020 بتعديل بعض 
احاكم الالحئة التنفيذية لقانون سوق راس املال 
رمق 95 لس���نة 1992 -يف أكرب تعديل يمت عىل 
الالحئ���ة التنفيذية منذ نومف���رب 2018-ليمشل 
ع���ددًا م���ن املج���االت م���ن أبرزه���ا األح���اكم 
املرتبط���ة بصناديق االس���تمثار العقارى، ومبا 
ي���ح مبزيد من املرونة يف تنفيذ سياس���اهتا 
االستمثارية وتيسري مزاولهتا لنشاط االستمثار 
العقارى، والتغلب عىل بعض اإلش���اكليات اليت 
رصدهتا املامرس���ات العملية لتل���ك النوعية من 

الصناديق.
وقال د. مع���ران أن التعديالت اليت جرى 
إدخاهل���ا مشل���ت حتديد جماالت اس���تمثارات 
الصن���دوق العق���اري والتغل���ب عىل إش���اكلية 
تجسيل العق���ارات، حيث نصت التعديالت عىل 
أن يكون االس���تمثار يف األصول العقارية اليت 
ليس���ت حمل ن���زاع قانوىن أو مرفوع بش���أهنا 
قضايا او صادر عهنا قرار ختصيص س���اري 

من إحدى اجلهات املختصة بالدولة.
مكا مشل���ت التعديالت ختفي���ض التلكفة 
ال���يت يتحملها صن���دوق االس���تمثار العقارى، 
حي���ث أج���از التعدي���ل ان يمت تقي���م األصول 
العقارية بواس���طة خبري واحد من خرباء التقيم 
العق���ارى املقيدين لدى اهليئة، والمساح بتوجيه 
أموال الصندوق العقارى لالستمثار يف أي من 
األصول العقارية اململوكة لألطراف ذات العالقة 
بالصن���دوق وفقا لضوابط حددهت���ا التعديالت 

محاية حلقوق محلة وثائق االستمثار.
ن رئي���س اهليئة تل���ك التعديالت واليت  وثمُ
متثل خط���وة –نوعية- لتنفيذ رؤي���ة هيئة الرقابة 
املالي���ة –االس���راتيجية-بالتوجه حن���و زي���ادة 
كف���اءة ومعق س���وق رأس املال امل���ري مبزيد 
من التيس���ريات لتفعيل دور صناديق االستمثار 
العقاري، إىل جانب اس���تحداث صي���غ متويلية 
جديدة يف الصكوك جلذب مزيد من االستمثارات 
لتل���ك األداة، ومب���ا يتيح اختي���ار صيغة المتويل 
األنس���ب للك جهة وفقا لسياساهتا املالية، حيث 
أمل���ح د. معران أنه ىف إط���ار تجشيع إصدارات 
الصك���وك فقد تضمنت التعدي���الت صيغ جديدة 
إلص���دارات الصك���وك – واف���ق علهي���ا األزهر 
الرشي���ف- متثل���ت ىف صك���وك اإلس���تصناع، 
صك���وك الواكل���ة لالس���تمثار، صكوك الَس���م، 

صكوك املزارعة، وصكوك املساقاة.
وأض���اف د. مع���ران أن التعدي���الت عىل 
الالحئ���ة التنفيذي���ة لقان���ون س���وق رأس املال 
اس���هتدفت تجشيع صنادي���ق امللكية اخلاصة 
َكن  يف اتاح���ة المتوي���ل لملرشوعات، ومب���ا يمُ

صناديق رأس امل���ال املخاطر من إعادة احلياة 
لملرشوعات املتعرثة وهتيئة املرشوعات الفردية 
رشاكت  إىل  للتح���ول  األخش���اص  ورشاكت 
مس���امهة متهيدًا لقيده���ا يف البورصة. وينص 
التعديل عىل المساح ملدير االستمثار بصناديق 
امللكية اخلاصة بتنويع اس���تمثارات الصندوق 
وإدارة خماط���ر الرك���ز مبا يتناس���ب وهدف 
الصندوق وعدم التقيد بنس���ب تركز معينة، مبا 
يؤدي إىل إحداث مرونة أكرث يف اس���تمثارات 
ه���ذه الصنادي���ق عىل حن���و حيقق السياس���ة 
االستمثارية للصندوق، بدلًا مما اكن منصوص 
هيلع من حظر اس���تمثار ما يزيد عىل 25% من 

صايف أصول الصندوق يف رشكة واحدة.
هذا ويعد صندوق امللكية اخلاصة صندوق 
استمثار مبارش مغلق يستمثر أمواله يف رشاء 
أوراق مالي���ة مقيدة وغري مقي���دة يف البورصة 
وله مزاولة نش���اط رأس املال املخاطر ويمت طرح 

وثائقه وجيوز قيده يف بورصة األوراق املالية.
ومن جه���ة أخرى أش���ار د. مع���ران أنه 
ىف إط���ار تجشيع اتاح���ة المتويل لملرشوعات 
املتوس���طة والصغ���رية م���ن خ���الل اص���دار 
الس���ندات، فق���د تضمنت التعدي���الت ختفيض 
رأس امل���ال لل���رشاكت اليت تت���وىل التصنيف 

االئمتاين لسندات تلك املرشوعات.
مكا نوه رئيس اهليئة بأبرز ما تضمنه قرار 
رئي���س جملس الوزراء م���ن تعديالت عىل بعض 
األح���اكم املنمظة لع���روض رشاء األهسم بغرض 
االس���تحواذ يف استجابة للحوار املجمتيع الذى 
ادارت���ه اهليئة مع األط���راف ذات العالقة هبدف 
إدخ���ال مزيد م���ن التبس���يط والتوضيح لبعض 
الضواب���ط واإلج���راءات االزم���ة لتنفيذ عروض 
الرشاء بغرض االس���تحواذ، وم���ن بيهنا حتديد 

مفه���وم امللكية أو االس���تحواذ غ���ري املبارش مبا 
يهسم يف حتديد املخاطب لتقدمي عروض الرشاء، 
وأيضا إيضاح كيفية احتساب سعر الهسم حمل 
عرض الرشاء لألهسم النش���طة، وحتديد س���عر 
الرشاء لألهسم غري النش���طة من خالل دراس���ة 
للقمية العادلة حيددها مستش���ار ماىل مس���تقل 

مقيد بجسالت اهليئة.
مك���ا تناول���ت التعديالت المس���اح بمتلك 
م���ا يزيد عن نس���بة 75% من أهس���م أو حقوق 
التصوي���ت الرشكة املس���هتدفة طاملا اكن متلك 
تلك النسبة ناجتا عن عرض رشاء سابق، وذلك 

دون احلاجة لتقدمي عرض رشاء إجباري.
وحبسب معران فقد تضمنت التعديالت حق 
اهليئ���ة يف رفض مرشوع عرض الرشاء او طلب 
تعديله يف حاالت حمددة وردت بتعديالت الالحئة 
التنفيذية وذل���ك محلاية األقلية من املس���امهني، 
وم���ن ناحية أخرى تضمن���ت التعديالت التحديد 
ال���واحض حلاالت ع���دم االل���زام بتقدمي عروض 
رشاء إجبارية يف اس���تجابة للح���وار املجمتيع 

الذى مت يف ذلك الشأن.
وأوحض د. معران بان التعديالت قد مشلت 
التأكيد عىل س���لطة اهليئة يف المساح لملتجاوز 
لنس���ب االس���تحواذ الواردة بالالحئ���ة التنفيذية 
واليت تستوجب تقدمي عرض رشاء إجباري-حال 
الوص���ول الهيا-فأجازت للهيئة س���لطة المساح 
لملتج���اوز بالترف يف األهس���م اليت جتاوزت 
النسبة احملددة خالل اآلجل الذي حتدده اهليئة، 
واخت���اذ بعض التدابري يف هذه احلالة ومن بيهنا 
مجتي���د األهسم حم���ل التجاوز، ووق���ف حقوق 
التصوي���ت، وتوزيعات األرباح لتلك األهسم حلني 
الت���رف يف األهسم او االل���زام بتقدمي عرض 

رشاء.

أطلق���ت رشكة متوي���ي أول برناجم ذاكء 
اصطنايع يف قط���اع المتويل متنايه الصغر 
يف م���ر وذل���ك بالتعاون مع رشك���ة مريكيو 

املتخصصة يف تطبيقات الذاكء االصطنايع.
وق���ال مع���رو أب���و العزم رئي���س جملس 
اإلدارة والعض���و املنت���دب لرشك���ة متويي أن 
“ه���ذه اخلطوة ج���اءت متواكبة م���ع التوقعات 
اخلاص���ة باحتالل مر املركز التاس���ع عامليا 
يف اس���تخدام الذاكء االصطنايع نسبة للناجت 

القويم اإلمجايل حبلول العام 20٣0”
أصبح���وا  متوي���ي  أن مع���الء  وأوحض 
يمتتع���ون خبدمة املس���اعد امل���ايل االفرايض 
)شات بوت( اإللكرونية واليت تتيح هلم هسولة 
التواص���ل مع الرشك���ة يف أي وقت طوال أيام 
األس���بوع عرب برن���اجم مدرب ع���ىل فهم اللغة 
البرشي���ة واإلجابة عىل لك تس���اؤالت العمالء 
وهو الربناجم الذى مت تطويره خصيصا لعمالء 

متويي.
وأك���د أبو الع���زم أن���ه “عند اس���تخدام 
املنصات اإللكروني���ة اخلاصة برشكة متويي 
س���واء املوقع اإللكروين أو وس���ائل التواصل 
االجمت���ايع س���يجد العم���الء ” فه���م ” يف 
انتظارمه مس���تعدا لإلجابة عىل استفساراهتم 

النصية والصوتية بشأن متويي  .
وخدماهتا ومنتجاهت���ا وفروعها باإلضافة 
إيل اس���تقبال طلبات المتويل وتوفري معلومات 

تفصيلية عن ط���رق الدفع اإللكروين مع تقدمي 
اكفة اإلجابات بدقة معمتدا عىل أش���اكل مرئية 

جذابة”.
ه���ذا وعق���ب أمح���د خورش���يد، الرئيس 
التنفي���ذي والعض���و املنتدب لرشك���ة متويي 
لملرشوع���ات متناهية الصغ���ر قائلًا: “يف ظل 
انتش���ار فريوس كورونا، حرصت متويي عىل 

تطوير خدماهتا اإللكرونية،
بات أخرها خدمة الش���ات بوت املس���اعد 
املايل االفرايض تعزيزًا لإلجراءات االحرازية 
وتيسريًا لتعامالت معالهئا احلاليني واجلدد.” 

وأضاف س���يادته: ” تعمتد خدمة الشات بوت 
املس���اعد املايل االفرايض م���ن متويي عىل 
أحدث احللول املبتكرة املقدمة من رشكة مريكيو 

للذاكء االصطنايع،
الرائدة يف جمال تطوير روبوت الدردش���ة 
التفاعي )ش���ات بوت( من خ���الل احملادثات 
النصي���ة و الصوتي���ة، وذل���ك لتهسيل س���بل 
التواصل مع معالء متويي عىل مدار الساعة”.

وكش���ف خورشيد  أن “هذه اخلطوة تأىت 
من جانب الرشكة ملساعدة معالؤها عىل اختاذ 
الق���رارات املالية الصائبة برسعة و هسولة مكا 
أن هذه اخلط���وة جاءت مواكبة الس���راتيجية 
الدولة وخطط هيئة الرقابة املالية الرامية لتعمم 

المشول املايل والتحول الرمقي .
إىل جانب تلبي���ة احتياجات معالء الرشكة 
حي���ث أن 56 % من العم���الء يفضلون التواصل 
باستخدام الرسائل عن االتصال اهلاتيف مشريًا 
إىل أن متوي���ي متتل���ك خط���ة متاكمل���ة للتحول 
الرمقي تتضمن التوسع يف استخدام املدفوعات 

اإللكرونية وتقدمي القروض الكرونيًا”.
وم���ن جانبه، أعرب وليد غلوش، مؤس���س 
رشك���ة مريكيو ، عن س���عادته قائل���ًا “نفتخر 
بالتعاقد مع مؤسسة رائدة مثل متويي لتطوير 
اخلدمات املقدمة هل���ذا القطاع احليوي ليمتتع 
معالهئا بتجربة اس���تخدام ذاتية أكرث سالسة 

وذاكًء”.

إجراء أكبر تعديالت على بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون سوق راس المال 
المنظمة لعروض الشراء بغرض االستحواذ وإدخال صيغ جديدة إلصدارات الصكوك

تمويلي تطلق أول شات بوت )مساعد مالي افتراضي(
في سوق التمويل متناهي الصغر في مصر

أعل����ن الدكت����ور دمحم معران-رئي����س هيئة 
الرقابة املالية ع����ن قبول انضامم اهليئة لملجموعة 
االستش����ارية االقلميي����ة للرشق األوس����ط ملجلس 
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> )Board )FSB
يف خطوة نوعية لتعزيز االستقرار املايل لقطاع 
االنشطة املالية غري املرفية، ومبا يكن الرقيب من 
مواصلة تنفيذ اسراتيجيته الشاملة وبناء نظام مايل 
مس���تقر للخدمات املالية غري املرفية وفقا للخربة 
الدولي���ة الفريدة اليت يمتتع هبا جملس االس���تقرار 

املايل.
وقال د. معران أن الثالثة أعوام املاضية حظيت 
باهمتام قوى من جانب اهليئة إلدارة املخاطر املتعلقة 

بسالمة واستقرار النظام املايل غري املريف،
وتطلب األمر الس���يع حنو إنشاء نظام لإلنذار 
املبكر ضد األزم���ات املالية تزامنًا مع زيادة معدالت 

حدوثها عامليا يف العقود األخرية،
حبيث ي���مت االعمتاد عىل آلي���ات عملية لرصد 
أي اختالالت أو جفوات تؤثر عىل استقرار وسالمة 
النظام املايل غري املريف يف مر نتيجة ألي خلل 
يف قواعد امل���الءة املالية يف ال���رشاكت العاملة يف 

السوق املري.
واكن���ت بوصل���ة اهليئة يف حبث مس���متر عن 
ع عاملى – ذو مرجعيه-مهمت بتحقيق االستقرار  مجتمُ
املاىل، وٌمَدَع باخلربات العاملية الناشئة عن مواجهة 

االزمات املالية،
وَمعىن بتطوير السياس���ات التنظميية والرقابية 
الواجب اتباعها. وهو ما حتقق باالنضامم لملجموعة 
االستش���ارية اإلقلميي���ة التابعة ملجلس االس���تقرار 

املاىل للرشق األوسط ومشال افريقيا،
وال���يت تضم إىل جانب مر لك من اجلزائر، 
البحري���ن، األردن، الكويت، لبن���ان، املغرب، معان، 

قطر، السعودية، تونس، تركيا، واألمارات.
وأضاف د. مع���ران أن جملس االس���تقرار 
املايل يعمل عىل تعزيز االس���تقرار املايل العاملي 

من خالل إجراء التنس���يق بني أعضاء مجموعاته 
االستشارية الست،

ووضع السياس���ات التنظميية والرقابية للقطاع 
املال���ى وتطويره���ا، حبيث يمت االتف���اق علهيا دولًيا 
وعىل ما تتضمنه من معايري دنيا يمُلَزم بتنفيذها عىل 

املستوى الوطين لألعضاء.
مك���ا أوحض د. معران أن جملس االس���تقرار 
املايل يق���وم مبراقبة وتقيم نقاط الضعف اليت تؤثر 
عىل النظام املايل العاملي ويقرح اإلجراءات الالزمة 

ملعاجلهتا،
مك���ا يراقب جملس االس���تقرار امل���ايل تنفيذ 
اإلصالح���ات املالي���ة املتف���ق علهيا وآثاره���ا ورفع 
تقاريره إىل مجموع���ة العرشين، إىل جانب متابعته 
للتطورات والتحديات ال���يت تواجهها األنمظة املالية 
القامئ���ة وآثارها عىل السياس���ة التنظميي���ة ويقدم 

املشورة بشأهنا.
ونوه رئيس اهليئة أن جملس االس���تقرار املايل 
يمتت���ع بتكوين فريد بني اهليائت الدولية، حيث جيمع 
كب���ار صانيع السياس���ة املالية م���ن وزارات املالية 
والبن���وك املركزية والس���لطات اإلرشافية والتنظميية 

لدول مجموعة العرشين،
باإلضافة إىل أربعة مراكز مالية رئيسية أخرى 
يف هونغ كونغ وسنغافورة وإسبانيا وسويرسا، مكا 
يضم واض���يع املعايري من اهلي���ائت اإلقلميية مثل 

البنك املركزي األورويب واملفوضية األوروبية.
ومبا يعين أن مجيع الالعبني الرئيس���يني الذين 
وضعوا سياس���ات االس���تقرار امل���ايل عرب خمتلف 

األنمظة املالية يلتقون ىف جملس االستقرار املايل،
وحني يمت االتفاق عىل السياس���ات يكون لدهيم 
أيًض���ا س���لطة تنفيذها. فأعضائه يثل���ون األجهزة 
الوطنية املس���ؤولة عن االستقرار املايل يف 24 دولة، 

واملؤسسات املالية الدولية، وخرباء البنوك املركزية،
مكا يقوم جملس االس���تقرار املايل بالتواصل 
مع ما يق���رب من 70 نظام /بنية ترشيعية أخرى من 

خالل مجموعاته االستشارية اإلقلميية الست.

aأعلنت رشكة إزدهار لالستمثار املبارش عن رشاء حصة 
غري حامكة يف “مجموعة التيس���ري الطبية” من خالل صندوق 
ازدهار مر لرأس املال املتوس���ط. يأيت استمثار الرشكة يف 
إطار اسراتيجيهتا اليت حترص عىل فتح آفاق جديدة يف اكفة 
املجاالت خاصًة فميا بتعلق باخلدمات الصحية. ويضم صندوق 
ازدهار مر مسامهات من العديد من املؤسسات الدولية عىل 
رأهسا البنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية وبنك االس���تمثار 
األورويب ومجموعة “يس دي يس” الربيطانية والبنك اهلولندي 

للتمنية.
ج���اء قرار االس���تمثار يف مجموعة التيس���ري الرائدة يف 
املج���ال اليحص لكوهن���ا أكرب مقديم اخلدم���ات الصحية يف 
منطق���ة الدلتا. حيث متتلك الرشكة حاليًا مستش���ى يف مدينة 
الزقازي���ق وأخرى يف مدينة املنصورة، باإلضافة إىل سلس���لة 
معام���ل يف اإلس���كندرية والدلتا. وتعزم التيس���ري افتتاح عدة 
مستش���فيات جبانب التوسع يف سلس���لة املعامل يف السنوات 

املقبلة.
وهشدت رشكة التيس���ري منًوا قوي���ًا خالل امخلس أعوام 
الس���ابقة مدعومًا بتوس���عات يف مستش���ى التيس���ري الدويل 
بالزقازيق، إضافة إىل قيامها باالس���تحواذ عىل سلسلة معامل 
“حس���اب” مبحافظة اإلس���كندرية وحصة يف مركز املنصورة 
الطيب. مكا حترص الرشكة عىل تنفيذ خطط توسعية من خالل 
زيادة عدد األرسة يف مستش���ى التيس���ري الدويل بالزقازيق، 
جبانب جتديد مستشى املنصورة، وانشاء مستشى يف مدينة 
مي���ت مغر مبحافظة الدقهلية، ليص���ل امجايل عدد االرسة يف 
املجموع���ة إىل 495 رسيرًا مما يس���امه يف أن تصبح الرشكة 

أحد أكرب مجموعات اخلدمات الصحية يف مر.
ويف ه���ذا اإلط���ار، رصح الدكتور دمحم ج���زر الرئيس 
التنفي���ذي ملجموعة التيس���ري الطبية قائل���ًا: “نفتخر بانضامم 
إزده���ار كرشي���ك يف رحلة منو مجموعة التيس���ري الطبية وهو 
ما يأيت تأكيدًا عىل ثقة املس���تمثرين يف أداء الرشكة يف الفرة 
املاضي���ة وإياهن���م بقدراهتا ع���ىل حتقيق النج���اح يف الفرة 

املقبلة”.
وم����ن جانب����ه، رصح معاد برس����وم العض����و املنتدب 
لرشكة إزدهار: “يتلك فريق إدارة مجموعة التيسري الطبية 
خربات واسعة يف املجال اليحص عالوة عىل األداء املمتزي. 
ونتطلع اىل توفري الدع الالزم هلم وزيادة استمثاراتنا يف 
مستش����فيات ومعامل الرشكة”. وق����ال: “هندف إىل تعزيز 
جهودن����ا الرامية إىل تطوير أنمظة وهيلك اإلدارة واحلومكة 
للرشكة وذلك حىت تصبح أحد الرائدين يف قطاع اخلدمات 

الصحية يف مر.”

اصدر الدكت���ور دمحم معران رئي���س هيئة الرقابة 
املالي���ة القرار رمق 147 لس���نة 2020 مبد املهلة املمنوحة 
للجنة التأسيس���ية لالحتاد املرى لألوراق املالية ملدة 6 
اهشر أخرى اعتبارا من الثامن عرش من سبمترب اجلارى 

لعقد اول مجعية عامة لالحتاد.
واكن���ت التعدي���الت الىت مت���ت عىل قانون س���وق 
رأس املال والصادرة بالقانون رمق 17 لس���نة 2018، قد 
تضمنت إنش���اء احتاد يضم الرشاكت العاملة ىف جمال 

األوراق املالية يمسى االحتاد املرى لألوراق املالية،
يمتتع بالخشصية االعتبارية املستقلة الىت تهسم ىف 
تمنية نش���اط س���وق رأس املال وزيادة ال���وىع به، وتبىن 
املبادرات الدامعة للنش���اط، والتأكد م���ن تطبيق أعضاء 
االحتاد مليثاق رشف املهن���ة، والقواعد املنمظة اللزامات 
وحقوق األعضاء، والعمل عىل تمنية مهارات العاملني ىف 

جمال األوراق املالية.
وتتوزع عضوية جملس إدارة احتاد األوراق املالية، 
ع���ىل عدة ف���ائت بواقع عدد 2 عن نش���اط المسرسة ىف 
األوراق املالي���ة، و ع���دد 2 عن نش���اط إدارة الصناديق 

واحملافظ واالستمثار املبارش ورأس املال املخاطر،
وممثل عن نشاط االش���راك ىف تأسيس الرشاكت 
القابض���ة وت���روجي وتغطية االكتت���اب ىف األوراق املالية، 
وممثل عن نش���اط اإليداع والقيد املركزى لألوراق املالية 
وأمن���اء احلفظ، و٣ مس���تقلني م���ن ذوى اخلربة، عىل أن 
يراىع ىف اختيارمه المتثيل النسىب للفائت املشار إلهيا 

ىف البنود املذكورة.

عبر صندوق ازدهار مصر لرأس المال المتوسط

بموافقة مجلس ادارتها:

 ازدهار لالستثمار المباشر تعلن عن شراء حصة
غير حاكمة في مجموعة التيسير الطبية

 الرقابة المالية تمد مدة عمل تأسيسية
اتحاد األوراق المالية سته أشهر

 سوق المال يسير فى اتجاه تصاعدى وتفاؤل بفتح المجال االنتاجي
:»                              « محمد حسن العضو المنتدب لشركة »ميداف« إلدارة األصول فى حوار لـ

أعلنت هيئة الرقابة املالية عن تأجيل تطبيق 
ثالثة معايري حماس���بة مرية-مستحدثة-للعام 
امل���اىل املقرر أن يبدأ ىف األول من يناير 2021، 
وذلك مبقتىض ق���رار رئيس جملس الوزراء رمق 
معايري  تطبيق  مؤخرا-بتأجي���ل  1871-الصادر 
احملاس���بة املرية أرقام )47(، )48(، )49( 
عىل القوامئ املالية واليت اكن من املقرر صدورها 
خ���الل ع���ام 2020 وأعاق تطبيقه���ا اآلثار اليت 

صاحبت جاحئة فريوس كورونا املستجد.
وق���ال الدكت���ور دمحم معران-رئيس هيئة 
الرقابة املالية أن اللجنة العليا “ملراجعة معايري 
احملاسبة املرية واملعايري املرية والفحص 
احمل���دود ومه���ام التأكد األخرى “واملش���لكة 
بقرار رئي���س جملس الوزراء رمق 909 لس���نة 
2011 قد س���بق دعوهتا يف ابريل املايض من 
قبل اهليئة لدراس���ة تأثريات تطبيق التعديل يف 
معيار احملاس���بة املري رمق )47( واخلاص 
ب���األدوات املالية ومبا يتفق م���ع معيار التقارير 
املالية الدولية رمق IFRS9، ومعيار احملاس���بة 
امل���ري رمق )48( واخل���اص باإلي���راد م���ن 
العقود مع العمالء، ومعيار احملاسبة املرى 
رمق )49( واخل���اص بعق���ود التأج���ري تنفيذًا 
لقانون التأج���ري المتويىل والتخصم رمق 176 
لس���نة 2018 والصادر يف أغس���طس 2018، 

وأوصت اللجنة بتأجيل تطبيقها.
ون���وه رئي���س اهليئة ب���أن التعديالت اليت 

جرت ع���ىل معايري احملاس���بة املرية جاءت 
هب���دف وضع املبادئ الىت جيب عىل الرشاكت 
االل���زام بتطبيقه���ا لتقدمي املعلوم���ات املالمئة 
ملس���تخديم الق���وامئ املالية. وأن ه���ذه املعايري 
تؤدى اىل س���المة عرض القوامئ املالية ودقهتا 
م���ن خ���الل توحي���د السياس���ات واملعاجلات 
احملاسبية للرشاكت لتوفري مزيد من اإلفصاح 
والشفافية ملستخديم القوامئ املالية مما يكهنم 
من اختاذ القرارات االقتصادية واملالية املرتبطة 
هبا عىل أساس سلم. مكا متثل تلك التعديالت 
خط���وة للتغلب عىل عائق كبري يعوق تنافس���ية 
الس���وق املرى يف جذب استمثارات أجنبية، 
وهتيئ���ة االقتصاد املرى للدخ���ول يف نطاق 

معل كربى الرشاكت.
واجلدي���ر باإلش���ارة أن اللجن���ة العلي���ا 
“ملراجعة معايري احملاس���بة املرية واملعايري 
املري���ة والفحص احمل���دود ومه���ام التأكد 
األخرى “مش���لكة بقرار رئيس جملس الوزراء 
لس���نة 2011، وبرائس���ة رئي���س  رمق )909( 
هيئ���ة الرقاب���ة املالية وعضوي���ة لك من رئيس 
اهليئ���ة العام���ة لالس���تمثار واملناط���ق احلرة 
او م���ن يفوض���ه، وممثل عن اجله���از املركزى 
لملحاس���بات خيت���اره رئيس اجله���از، ورئيس 
مجعية احملاسبني واملراجعني املرية، ورئيس 
شعبة مزاويل مهنة احملاسبة واملراجعة بنقابة 

التجاريني، وأحد خرباء احملاسبة.

تأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية 
المستحدثة لبداية عام 2021

 د. عمران: عضوية االستقرار المالي تكُفل استمرارية 
المشورة لمواجهة األزمات المالية العالمية 

وآثارها على النظم المالية القائمة

 اكد دمحم حس����ن العضو املنت����دب مليداف لالدارة 
االصول، ان س����وق املال يسري ىف اجتاه تصاعدى 
ىف ظ����ل حال����ة التفاؤل بفتح املج����ال االنتاىج حيث  
هشدت البورصة املري����ة ببداية الربع الثاىن  قبله 
احلياه بعودة التنفيذات اىل متوس����ط ما فوق املليار 
مدعوم����ة ببدء معليه االنت����اج و اعاده خض االجانب 
ىف ادوات الدي����ن املري����ة مضيف����ا اىل التف����اؤل 
العام بسبب االش����ادات باالقتصاد وتقارير صندوق 
النق����د وواكالت التنصنيف االئمتاىن بقوة االقتصاد 
امل����رى مم����ا ادى اىل انتعاش س����وق املال وخض 
االم����وال من جدي����د ليواصل املس����ري اىل ارتفاعات 

جتاوزت  مستوى ال� 11200 نقطة.
واض����اف ان  برناجم اإلص����الح االقتصادي، والىت 
دمعت ق����رارات وإج����راءات الدولة، وس����امهت ىف 
قدرهتا عىل التعايش الراهن مع الوباء، دون خسائر 
فادحة عىل الصعيد االقتص����ادى رمغ فرة التوقف 
خالل الهش����ور املاضية، والىت أطاحت باقتصاديات 

أغلب الدول.. وإىل نص احلوار..
 < م����اذا حيدث ىف س����وق املال منذ بدء عودة 

العمل بشلك طبيىع باملؤسسات  ؟
- بع����د فتح املج����ال االقتصادى والعم����ل مره اخرى 
فان  س����وق املال يس����ري ىف اجتاه تصاعدى ىف ظل 
حال����ة التفاؤل بفتح املج����ال االنتاىج حيث  هشدت 
البورص����ة املرية ببداية الرب����ع الثاىن  قبلة احلياة 
بعودة التنفيذات اىل متوس����ط ما فوق املليار مدعومة 
ببدء معليه االنت����اج وإعادة خض االجانب ىف ادوات 
الدي����ن املرية مضيف����ا اىل التفاؤل العام بس����بب 
االش����ادات باالقتص����اد وتقاري����ر صن����دوق النقد و 
واكالت التنصنيف االئمتاىن بقوة االقتصاد املرى 
مما ادى اىل انتعاش س����وق املال و خض االموال من 
جديد ليواصل املسري اىل ارتفاعات عند مستوى ال� 

11200 نقطة.
أريد ان اش����ري اىل  الدور الذى لعبته احلكومة لدع 
ق����درة االقتصاد ىف مواجهة أزمة كورونا وتداعياهتا 
الس����لبية، الس����ميا القرارات التحفزيية واإلجراءات 
اجلريئ����ة الىت اختذهتا الدولة لتعزيز قدرة االقتصاد 

امل����رى ىف احلفاظ عىل اس����تقراره، وعىل رأهسا 
إجراءات املرك����زى بدع القطاعات املترضرة وتقدمي 
احلوافز االئمتانية واملالية للرشاكت وتأجيل س����داد 
الق����روض لألفراد و ختفيض مع����دالت الفائدة ٣00 
نقطة أس����اس دفعة واحدة و ختفيض اسعار الطاقة 
واحملروقات، تلك الق����رارات الىت محلت بني طياهتا 
آثار إجيابية مملوسة ىف كبح مجاح التمخض و ثباته.
ه����ذا باإلضاف����ة إىل إع����اده إعفاء تعام����الت اليوم 
الواحدة م����ن رضيبة الدمغة وع����ودة الرضيبة عىل 
املق����م إىل 0.5 ىف األل����ف م����ن قبل جلن����ة اخلطة 
واملوازنة مبجلس الن����واب  و تأجيل رضيبة األرباح 
الرامسالية عىل  التعامالت بالبورصة املرية، تلك 
القرارات الىت س����امهت بش����لك كبري  ىف استقرار 

سوق املال.
< ه����ل هن����اك  املزيد م����ن احلواف����ز ينتظرها 

السوق ملواجهة تداعيات أزمة كورونا ؟
- جيب ان نشري اىل ان  برناجم اإلصالح االقتصادي، 
والىت دمعت قرارات وإجراءات الدولة، وسامهت ىف 
قدرهتا عىل التعايش الراهن مع الوباء، دون خسائر 
فادحة عىل الصعيد االقتص����ادى رمغ فرة التوقف 
خالل الهش����ور املاضية، والىت أطاحت باقتصاديات 
أغلب ال����دول، وهو ما ترمجته املؤرشات االقتصادية 
عاملًيا، مقابل االس����تقرار النسىب والراجع الطفيف 
ىف امل����ؤرشات احمللي����ة واحلفاظ ع����ىل معدل منو 

مستقًرا نسبًيا رمغ األزمة.
<  م����ا أب����رز املتطلب����ات الراهن����ة لتعزيز منو  

القطاعات ىف البورصة ؟
- أبرز املتطلبات الراهنة لتعزيز منو القطاعات، وعىل 
رأهس����ا رضورة العمل عىل مزي����د من االصالحات 
اهليلكي����ة من قبل الدولة مع اتاحة بعض التنافس����ية 
للقطاعات خاص����ه الصناعية عرب حزمة إضافية من 

االعفاءات امجلركية و الرضيبية.
واش����ري اىل ان  الفرة الراهن����ة تتطلب أيًضا رسعة 
تنفي����ذ قوانني االس����تمثار الىت مت إقراره����ا مؤخًرا 
ع����ىل أرض الواقع ح����ىت جيىن ثارها املس����تمثر، 
باإلضاف����ة إىل االس����مترار ىف هتيئة من����اخ و بيئة 

اس����تمثار مكمتلة األراكن قادرة عىل جذب مزيد من 
التدفقات اخلارجية، باإلضافة لرضورة بث الثقة ىف 
ق����وة االقتصاد واملراكز املالية للرشاكت ومش����اركة 
قطاع أوسع من املجمتع بالسوق، ىف ظل حالة اهللع 

احلالية لملستمثرين األجانب.
< مىت ميكنن����ا التجهزي للطروحات.. وما ىه 

ادواتنا الجناحها؟
-  البد من الروجي النش����ط والفعال لسوق املال، عرب 
إعداد براجم تروجيية حملًي����ا وخارجًيا مع رضورة 
التعريف باملؤرشات اإلجيابي����ة لالقتصاد املرى، 
والفرص املتنامية باكفة القطاعات، واريد ان اش����ري 
اىل حاجة الس����وق ملزيد م����ن اإلصالحات اهليلكية 
والفني����ة من خالل تفعيل صانع الس����وق، وختفيض 
تلكف����ة قيد الرشاكت اجلديدة وخلق املزيد من املزايا 

التنافسية للرشاكت الراغبة ىف اإلدراج بالبورصة.
و م����ن امه اراكن جن����اح الطروح����ات ه����و التوقيت 

املناس����ب واالعالن عن تأجي����ل الطروحات مع تفامق 
االزمات اكن قرارا ناحجا جدا حيث ان تأثري كورونا 
الزال مالزم ومصاحب  لس����وق املال وهيلع فان قرار 
التاجيل للربع الثالث م����ن العام 2021 قرار صائب 

و ممثر.
< ما امهية برن����اجم الطروحات الذى تنتظره 
اكفة االوساط االقتصادية منذ حنو 4 سنوات؟
-  حتتاج السوق وبش����دة خلطة للتسويق للطروحات 
ىف ظل وجود فرص اس����تمثارية مغرية ىف الرشاكت 
الىت س����تمت إدراجها، واعتق����د ان التواصل الفعال 
و التس����ويق املس����هتدف لملجموعات املالية العاملية 
يساعد كثريا عىل جناح الطروحات ومن مث انتعاش 

سوق املال املرى.
<  م����ا توقعاتك بش����أن  نتاجئ  الس����وق خالل 

الربع الثالث ؟
- نتوقع أن يتحرك الس����وق خ����الل األيام املتبقية من 
الربع الثالث بش����لك عرىض مائل للصعود الطفيف 
ىف ظل اخلوف من املوجه الثانية من فريوس كورونا 
مع بداية دخ����ول املدارس وعودة الرشاكت بش����لك 
اكمل للعم����ل باإلضافة إىل انتظ����ار نتاجئ األمعال، 
مفن املتوقع اعالن النتاجئ املالية للرشاكت ىف الربع 
الثالث و الىت م����ن املتوقع ان تكون اجيابيه و ترتفع 
فهيا مع����دالت الرحبية عن ما اكنت هيلع ىف الربعني 
االول والث����اىن مما يهس����م ىف دفع املؤرش الرئيىس 
ملستويات ال 12000  نقطة  ىف ظل السيولة احلالية 

و معدالت التداوالت اليومية  امللياريه.
<  مىت تعود البورصة لصعود قوى حقيىق؟

- من املتوقع  الوصول لملستويات القياسية للبورصة 
املرية م����ن خالل معلية دع القرارات االقتصادية 
القوي����ة والصعود القياىس للبورص����ة وأبرزها قرار 
م����د تعطيل العمل بقانون رضيبة األرباح الرأمسالية 
عىل البورصة، وحترير سعر الرف واتباع سياسة 
السوق احلر، واالشادات الدولية باالقتصاد املرى 
من جانب صندوق النق����د و البنك الدوىل  و واكالت 
التصنيف االئمتاىن عىل راهسا فيتش و ستاندر اند 

بورز.

الرقابة المالية عضوا بمجلس االستقرار المالي

•  د. عم��ران:   إدخ��ال تعدي��الت هام��ة في الالئح��ة التنفيذية لقانون س��وق رأس الم��ال المنظمة 
لعروض الشراء بغرض االستحواذ في استجابة للحوار المجتمعى.

أعلن���ت املجموع���ة املالي���ة هريميس عن 
إمت���ام اإلص���دار الثالث لعملي���ة توريق 
قصرية األجل لص���احل رشكة »برييوم 
إنرناشيونال« خلدمات االئمتان وذلك ىف 
صفقة قميهتا 160 مليون جنيه مري، 
وهو ثاىن اص���دار للرشكة ه���ذا العام، 
والثال���ث مضن برناجم إصدار س���ندات 
توريق بقمية إمجالي���ة 2 مليار جنيه ملدة 

عامني لرشكة برييوم إنرناشيونال. 
 وأسندت رشكة »برييوم إنرناشيونال« 
خلدمات االئمتان معلية التوريق لملجموعة 
املالية هريمي���س بصفهتا رشكة التوريق 
اخلاصة بإصدار حمفظة س���ندات، عمًلا 
بأن معلية التوريق الثانية سوف تمت عىل 
رشحي���ة واحدة بقمي���ة 160 مليون جنيه 
بفرة اس���تحقاق تبل���غ 10 أهشر، عمًلا 
بأن اإلص���دارات الثالثة قد حصلت عىل 
تصنيف ائمتاىن )Prime-1( من رشكة 

ال���رشق األوس���ط للتصني���ف االئمتاىن 
وخدم���ة املس���تمثرين )MERIS(، وهو 
أقوى تصنيف جدارة ائمتانية ىف س���وق 

السندات املرية.
 وم���ن جهته اكد مصط���ى جاد الرئيس 
وتغطي���ة  ال���روجي  لقط���اع  املش���ارك 
االكتتاب���ات باملجموعة املالية هريميس أن 
صفق���ات ترتيب الدي���ن أصبحت حتظى 
باملزيد من االهمت���ام عرب اكفة القطاعات 
داخل مر ىف القرة املاضية، الفًتا أنه 
من املتوقع ان يرتفع االقبال عىل صفقات 
ترتيب الدين مع حتس���ن الظروف وعودة 
العدي���د من القطاعات للعمل باكمل قوهتا 

التشغيلية.
 جتدر االش���ارة اىل أن املجموعة املالية 
هريميس قام���ت بدور املستش���ار املاىل 
األوح���د واملدير األوح���د واملروج األوحد 

وضامن تغطية ومرتب الصفقة. 

»هيرميس« تعلن إتمام اإلصدار الثالث لسندات توريق قصيرة 
األجل لصالح »بريميوم إنترناشيونال« لخدمات االئتمان

أبو العزم

االقتصادى
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مل يكن االقتص���اد املرصي بعيدًا عن التأثريات والتداعيات 
الس���لبية جلاحئ���ة كورونا عىل االقتص���اد العاملي، غري أن 
اإلصالح���ات االقتصادية واملرشوعات القومي���ة والتمنوية 
ال���ي نفذهتا الدولة، وس���اندها الش���عب امل���رصي خالل 
الس���نوات املاضية، ظل���ت حائط الصد ولكم���ة الرس وراء 
مص���ود االقتصاد املرصي يف مواجهة الصدمات الداخلية 
واخلارجية، األمر الذي مكنه من التعامل اإلجيايب والرسيع 
مع التحدي���ات والتداعيات الي فرضهت���ا جاحئة كورونا، 
وس���امه يف الوقت نفسه يف اسمترار دوران جعلة اإلنتاج 

واإلجناز عىل خمتلف األصعدة.
ويف هذا الصدد، أص���در املركز اإلعاليم ملجلس الوزراء، 
تقري���رًا مش���ل إنفوجرافات تس���لط الضوء ع���ىل عدد من 
أمه اإلجن���ازات الي حتققت يف ف���رة مواجهة التداعيات 

االقتصادية ألزمة كورونا.
واس���تعرض التقرير عددًا من املؤرشات االقتصادية، الي 
أظه���رت أن قمي���ة طلبات ال���رشاء الي جذهب���ا طرح أكرب 
إص���دار دويل للس���ندات املرصي���ة بقمية 5 ملي���ار دوالر، 
قد بلغ���ت 22 مليار دوالر يف ماي���و 2020، مبا يعكس ثقة 
املس���تمثرين واألس���واق املالية الدولية يف قدرة وإماكنيات 

وأداء االقتصاد املرصي.
مكا مت زي���ادة عدد الرشاكت واملنش���آت املؤسس���ة خالل 
هشر يونيو 2020 بنسبة 15.4%، لتصل إىل 1672 رشكة 
ومنشآه، مقارنة ب� 1449 رشكة ومنشآه خالل نفس الهشر 

من عام 2019.
وأظهر التقرير أيضًا تراجع العجز اللكي إىل 7.8% كنسبة 
من الن���اجت احمليل اإلمجايل وفقًا لبيان ختايم مبديئ عام 
2020/2019، مقارنة ب� 8.2% كنس���بة من الناجت احمليل 
اإلمجايل عام 2019/2018، هذا إىل جانب حتقيق فائضًا 
أوليًا بنس���بة 1.8% من الناجت احمليل اإلمجايل وفقًا لبيان 
خت���ايم مبديئ ع���ام 2020/2019، باإلضاف���ة إىل تراجع 
دين أجهزة املوازنة إىل 86.3% كنس���بة من الناجت احمليل 
اإلمج���ايل وفقًا لبي���ان ختايم مبديئ ع���ام 2020/2019، 
مقارن���ة ب� 90% كنس���بة من الناجت احمل���يل اإلمجايل عام 

.2019/2018
وأش���ار التقرير إىل تجسيل معدل تمخض احلرض حتسنًا 
ليصل إىل 3.4% يف هشر أغس���طس 2020 منخفضًا عن 
مستويات ما قبل األزمة حيث بلغ معدل التمخض 7.2% يف 

هشر يناير 2020.
قطاع الزراعة

وبشأن قطاع الزراعة، رصد التقرير، أن إمجايل صادرات 
مرص الزراعية بلغت أكرث من 4 مليون طن، وذلك منذ بداية 
يناير حىت 2 سبمترب 2020، يف حني بلغ إمجايل صادرات 
م���رص من املواحل منذ بداية يناير حىت 2 س���بمترب 2020، 
حنو 1.4 مليون طن، مكا مت فتح 7 أس���واق أجنبية جديدة 

أمام املنتجات الزراعية املرصية خالل هذا العام.
قطاع المتوين

أما قطاع المتوين، فقد مت تنفيذ صومعة الغالل بتلكفة أكرث 
من 223 مليون جنيه، وبطاقة ختزين 90 ألف طن من الحمق، 

ومت افتتاحها يف برج العرب يف أغسطس 2020.
قطاع الصناعة والتجارة

وعىل صعيد قطاع الصناعة والتجارة، أبرز التقرير، تراجع 
العجز يف املزيان التجاري بنسبة 8.6%، وذلك خالل هشر 
يونيو من عام 2020، مقارنة بالفرة نفهسا من عام 2019، 
وكذل���ك زيادة صادرات مرص من الذهب واحليل واألجحار 
الكرمية بنس���بة 81.8%، لتص���ل إىل 2 مليار دوالر خالل 
األهشر السبعة األوىل من عام 2020، مقارنة ب� 1.1 مليار 
دوالر خ���الل نفس الفرة من عام 2019، هذا جبانب زيادة 

ص���ادرات مواد البن���اء واحلراريات والصناع���ات املعدنية 
خ���الل األهشر الس���بعة األوىل م���ن العام احلايل بنس���بة 
24.1%، لتصل قميهتا إىل 3.6 مليار دوالر، مقابل ب� 2.9 

مليار دوالر خالل نفس الفرة من عام 2019.
ه���ذا وقد مت توقيع عقد إنش���اء أكرب مصنع غزل يف العامل 
باحمللة الكربى يف يوليو 2020، مبتوسط طاقة إنتاجية 30 
ط���ن غزل/ يوم، وبتلكفة تقديرية ح���وايل 780 مليون جنيه، 
مك���ا مت افتتاح 6 مصان���ع جديدة للغزل والنس���يج مبدينة 
الروبييك يف يولي���و 2020، فضلًا عن االنهتاء من األمعال 
التنفيذية واإلنشائية مبجمع "مرمغ2" باإلسكندرية بإمجايل 
204 وح���دة صناعية يف يونيو 2020، يف حني مت البدء يف 
إنتاج أول إطار دراجات ناري���ة مرصي بتكنولوجيا أملانية، 

يف مايو 2020.
قناة السويس

وأبرز التقرير، ارتفاع حركة املالحة بقناة الس���ويس بنسبة 
4.7%، لتص���ل إىل 9545 س���فينة خالل النصف األول من 
2020، مقارنة ب� 9114 س���فينة خالل نفس الفرة من عام 
2019، مك���ا وصلت إيرادات القن���اة إىل 5.7 مليار دوالر 
عام 2020/2019، فضلًا عن جناح السياس���ات التسويقية 
والتس���عريية املرنة، يف تقليل التأثري الس���ليب لألزمة، عىل 
الرمغ م���ن تراجع م���ؤرشات حركة التج���ارة العاملية، مكا 
لعب���ت احلواف���ز والتخفيض���ات املمنوح���ة، دورًا بارزًا يف 
حتقيق طفرة يف معدالت عبور سفن الصب اجلاف وناقالت 
البرول وس���فن الغاز الطبييع املسال خالل النصف األول 
من 2020، حيث زادت عبور س���فن الصب اجلاف بنس���بة 
36.3%، وكذل���ك زيادة عبور ناقالت الغاز الطبييع بنس���بة 
10.1%، فضل���ًا عن زيادة عب���ور ناقالت البرول بنس���بة 

 .%9.6
هذا وقد هشدت قناة الس���ويس أرقامًا قياس���ية، بعد عبور 
س���فينة  أك���رب   "HMM ALGECIRAS" الس���فينة 
حاويات يف العامل بس���عة 23964 حاوية ماكفئة، وذلك يف 

25 مايو 2020.
قطاع السياحة واآلثار

وخبصوص قطاع السياحة واآلثار، أبرز التقرير، أنه يمت 
تنفيذ مرشوع املتحف املرصي الكبري بتلكفة مليار دوالر 
وبلغت نس���بة تنفيذه 96%، جبانب تنفيذ املتحف القويم 
للحضارة والذي بلغت تلكفة تنفيذه حىت اآلن 1.5 مليار 
جنيه، وبنسبة تنفيذ 92%، وكذلك مت تطوير قرص البارون 
بتلكفة ترممي 175 مليون جنيه، حيث تبلغ مس���احته 24 
ألف م���ر مربع، ومت افتتاحه يف يوني���و 2020، وأخريًا 
تطوير ميدان التحرير بتلكف���ة تقديرية تبلغ حوايل 150 
مليون جنيه، وقد استغرقت معلية تطويره 10 أهشر منذ 

سبمترب 2019.
قطاع الطريان املدين

وفميا يتعل���ق بقطاع الطريان املدين، أوحض التقرير، أنه مت 
افتتاح مطار العامص���ة الدويل يف يونيو 2020 والذي يقع 
عىل طريق )القاهرة– العني الخسنة(، بس���عة اس���تيعابية 
300 راكب/ساعة، بعدد رحالت 20 رحلة يوميًا، حيث خيدم 
س���اكن رشق القاهرة، ومدن الرشوق وب���در وهليوبوليس، 
ومدن وحمافظات القناة، هذا جبانب مس���امهته يف ختفيف 

الضغط الكبري عىل رحالت مطار القاهرة.
وعىل صعيد متصل، مت افتتاح مطار سفنكس الدويل، الذي 
يقع غرب القاهرة، يف يونيو 2020، بطاقة اس���تيعابية 300 
راكب/ساعة، وبعدد رحالت 20 رحلة يوميًا، خلدمة مديني 
الش���يخ زايد و6 أكتوبر وحمافظات الفيوم وبين سويف 
واملنيا، حيث يسامه يف ختفيف الضغط الكبري عىل رحالت 

مطار القاهرة.

قطاع البرتول
وبالنس���بة لقطاع البرول والغاز الطبييع والرثوة املعدنية، 
أوحض التقري���ر، أنه مت إنتاج أكرث م���ن 64.5 ألف برميل 
م���ن الزيت اخل���ام يوميًا، وهو رمق قي���ايس حققته الرشكة 
العام���ة للبرول ألول مرة يف تارخيها يف س���بمترب 2020 
منذ تأس���يهسا عام 1957، مكا بلغ إمجايل اس���تمثارات ل� 
12 اتفاقية برولية جديدة يف رشق وغرب املتوسط والبحر 
األمح���ر والصحراء الغربية ملي���ار دوالر يف يونيو 2020، 
وكذلك بلغ االحتيايط الناجت عن الكش���ف التجاري للذهب 
بصحراء م���رص الرشقية أكرث من ملي���ون أوقية، بإمجايل 
اس���تمثارات أكرث من مليار دوالر عىل مدار العرش سنوات 

القادمة يف يونيو 2020.
ورص���د التقرير، أن معدل اإلنتاج اليويم للكش���ف اجلديد 
يف أبوسنان بالصحراء الغربية بلغ 4100 برميل زيت خام، 
و18 مليون قدم مكعب غاز، وذلك يف يونيو 2020، يف حني 
بل���غ معدل اإلنتاج اليويم األويل من الزيت اخلام للكش���ف 
الب���رويل يف منطقة امتياز جيس���وم البحرية جبنوب خليج 
السويس حنو 2000 برميل يوميًا من الزيت اخلام يف يونيو 
2020، حيث تشري التقديرات إىل تواجد حوايل 70 مليون 

برميل زيت خام قابل لالستخراج.
وأش���ار التقرير، إىل أنه مت االنهت���اء من تنفيذ خط الحشن 
البح���ري مبيناء امحل���راء البرويل بالعمل���ني اجلديدة يف 
أغس���طس 2020، بتلكفة 100 مليون دوالر، مكا مت افتتاح 
م���رشوع إنت���اج البزنين وحتس���ني النافتا مبعم���ل إنربك 

باإلسكندرية بتلكفة 3.5 مليار جنيه يف أغسطس 2020.
بقطاع اإلساكن واملرافق

أما فميا يتعلق بقطاع اإلساكن واملرافق، فقد رصد التقرير، 
أن تلكفة املرحل���ة األوىل ملرشوع معاجلة الرصف اليحص 
الثالثية ال���ي مت افتتاحها يف مدينة ب���رج العرب اجلديدة 
يف أغس���طس 2020، بطاقة استيعابية 115 ألف م3/ يوم، 
بلغ���ت 230.3 مليون جنيه، مكا مت االنهت���اء من تنفيذ 29 
مرشوع���ًا ملياه ال���رشب، و132 مرشوعًا للرصف اليحص 
يف الف���رة من يناير حىت يونيو 2020، وذلك بتلكفة 15.3 
مليار جنيه، وكذلك افتتاح مرشوع بشاير اخلري3، يف مايو 
2020 بتلكف���ة 2.9 ملي���ار جنيه، يض���م 10.6 ألف وحدة 
س���كنية، حيث يس���تفيد من امل���رشوع أكرث م���ن 50 ألف 
مواطن، باإلضافة الفتت���اح حمطة املعاجلة الثالثية ملرصف 
احملمسة يف أبري���ل 2020، بطاقة اس���تيعابية مليون مر 
مكعب يف اليوم، وذلك هبدف مجتيع مياه الرصف الزرايع 
واس���تخدامها يف زراعة 50 ألف فدان، هذا جبانب افتتاح 
املرحل���ة الثالثة م���ن مرشوع األمس���رات يف يوليو 2020، 

بإمجايل 7304 وحدة، وبتلكفة 1.85 مليار جنيه.
هذا وقد مت االنهتاء م���ن تنفيذ 9072 وحدة بدار مرص يف 
الف���رة من 27 يونيو 2019 ح���ىت 23 يونيو 2020، وكذلك 
مت االنهتاء من تنفيذ 58.8 ألف وحدة باإلساكن االجمتايع 
يف الف���رة من يولي���و 2019حىت يوني���و 2020، مكا بلغت 
تلكفة إنشاء 30 ألف وحدة إساكن اجمتايع مبدينة حدائق 
العامص���ة 7.5 مليار جنيه، حي���ث بدأ العمل هبا يف أبريل 

2020، بنسبة تنفيذ حوايل 50% حىت اآلن.
قطاع النقل

وعىل صعي���د قطاع النقل، أوحض التقري���ر، أنه مت وصول 
81 عربة جديدة مضن صفق���ة تصنيع وتوريد 1300 عربة 
س���كة حديد، حىت سبمترب 2020 والي تعد الصفقة األكرب 
واألخض���م يف تارخي الس���كك احلديدية املرصي���ة، وكذلك 
وصول 100 جرار جديد مضن صفقة تصنيع وتوريد 110 
جرار س���كة حديد حىت سبمترب 2020، هذا جبانب وصول 
قط���اري مرو أنفاق مضن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارًا 

مكيفًا جديدًا حىت يوليو 2020.
وإىل جان���ب ذلك، فقد مت افتت���اح املرحلة الرابعة من اخلط 
الثال���ث مل���رو األنفاق )ه���ارون – عديل منص���ور(، بطول 
11.5 مك، وبعدد 10 حمطات يف أغس���طس 2020، وتأيت 
حمطة عديل منصور لربط بني ش���بكة خطوط 5 وسائل نقل 
خمتلفة يه )مرو األنفاق –  قطار كهربايئ – حمطة سكة 
حديد – حمطة للسوبر جيت – األتوبيس الرسيع واألتوبيس 
الرددي(، حيث تبلغ مساحة ورشة العمرة اجلسمية مبحطة 
عديل منصور 65 فدانًا، ومت افتتاحها يف أغسطس 2020.
يش���ار إىل أنه مت افتتاح عدد م���ن مرشوعات تطوير منطقة 
رشق القاهرة يف يونيو 2020 أبرزها: 15 طريقًا مت تطويره 
و10 كباري مت إنش���اؤها يف م���رص اجلديدة، إىل جانب 5 

طرق مت تطويرها وإنشاء 3 كباري يف مدينة نرص.
ه���ذا إىل جانب افتتاح حمور احملمودية باإلس���كندرية يف 
أغس���طس 2020، بطول أكرث م���ن 20 مك، خلدمة 4 أحياء، 
مك���ا مت افتتاح حمور أبو قري باإلس���كندرية يف أغس���طس 
2020، فضل���ًا عن االنهت���اء من أمعال حف���ر نفق الهشيد 

"أمحد محدي 2" يف أبريل 2020.
قطاع الكهرباء

وبش���أن قطاع الكهرباء، جاء يف التقرير، أنه مت توقيع عقد 
لتنفيذ مرشوع حمطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 
250 ميج���ا وات خبليج الس���ويس بقمي���ة 4.3 مليار جنيه 
يف أغس���طس 2020، وكذلك توقيع عقد لتوصيل الكهرباء 
ل���� 50 ألف فدان جديد برشق العوين���ات بقمية 1.7 مليار 
جنيه يف ماي���و 2020، مكا بلغت تلكف���ة االنهتاء من تنفيذ 
دائرتني لنقل الطاقة خب���ط مطروح/ برج العرب جبهد 220 
كيلو فولت، حنو 2.1 ملي���ار جنيه، يف مايو 2020، لزيادة 

الطاقة املصدرة إىل ليبيا.
وأب���رز التقري���ر، أنه مت بدء التش���غيل الفع���يل خلط الربط 
الكهرب���ايئ بني مرص والس���ودان يف أبري���ل 2020، حيث 
بلغت س���عة املرحلة األوىل 70 ميجا وات، هذا جبانب ربط 
مرىس عمل – برنيس بالش���بكة القومية للكهرباء ألول مرة، 
وتوف���ري 270 مليون جنيه س���نويًا يف مايو 2020، مكا يمت 
تنفي���ذ مرشوع حتويل اخلطوط اهلوائية للجهود املتوس���طة 
إىل اكبالت أرضية بتلكفة 1.7 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة 

تنفيذه 90% حىت اآلن.
قطاع التعلمي

وأخ���ريًا بش���أن قطاع التعل���مي، أوحض التقري���ر، أنه فميا 
يتعل���ق بالتعلمي العايل، فقد مت افتت���اح عدد من اجلامعات 
يف س���بمترب 2020 ويه )اجلامع���ة التكنولوجية بالقاهرة 
اجلديدة- اجلامع���ة الكندية بالعامص���ة اإلدارية اجلديدة- 
مجم���ع الفنون والثقافة جبامعة حل���وان- اجلامعة املرصية 
الياباني���ة للعل���وم والتكنولوجيا بربج الع���رب(، مكا بلغت 
التلكفة االس���تمثارية إلنش���اء 3 جامعات أهلية ومه )امللك 
سملان–العملني اجلديدة –اجلاللة(، 40 مليار جنيه، وقد مت 
فتح باب التقدمي إلهيا خالل العام الدرايس 2021/2020.

التعلمي قبل اجلاميع
أما عن التعلمي قب���ل اجلاميع، رصد التقرير، أنه مت إجراء 
10.5 ملي���ون امتحان إلكروين خالل أزمة كورونا، وكذلك 
تقيمي أكرث م���ن 19 مليون مرشوع حبيث خالل تلك األزمة، 
جبانب ارتفاع عدد املدارس اليابانية ل� 43 مدرسة مع بداية 

العام الدرايس اجلديد.
تثبيت التصنيف االئمتاين

وتأيت هذه املعدالت يف الوقت الذي مت فيه تثبيت التصنيف 
االئمتاين لالقتصاد املرصي من قبل مؤسسات االئمتان 
 Moody's – Standard & Poor's–( الكربى مه

.)Fitch
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»البنك األهلي املصري« يوقع عقد متويل طويل االجل 
Nile Wood لصالح شركة النيل لألخشاب

سعيا لتدعيم النشاط الصناعي والزراعي

شراكة استراتيجية بين »البنك االهلي المصري« ووزارة التعليم العالي لميكنة 
مدفوعات ثالث جامعات أهلية وتوفير خدمات مصرفية الكترونية بها 

     ب���دأ البن���ك األهيل امل���رصي يف تنفي���ذ آلية 
ميكن���ة املدفوعات اخلاصة بث���الث جامعات أهلية 
بالتع���اون مع وزارة التعلمي العايل والبحث العيمل 
ويه جامعة امللك سملان وجامعة اجلاللة وجامعة 

العملني.
      وقد رصح هش���ام عاكش���ه رئي���س جملس 
إدارة البن���ك األهيل املرصي أن تلك الرشاكة متت 
ف���ور صدور القرار الرائيس بتأس���يس اجلامعات 
الثالث وتس���هتدف مزيد من التفعيل السراتيجية 
البنك لتعظمي أساليب الس���داد االلكروين وميكنة 
املدفوعات مبا خيدم خط���ط التحول الرمقي للدولة 
وي���دمع من جه���ود المش���ول امل���ايل، خاصة ان 
االتفاقية موجهة بش���ل أس���ايس لطلبة اجلامعة 
ويه الفئ���ة الي يس���ى البن���ك لضمه���ا لقامئة 
معالئه، حي���ث تتيح تل���ك الرشاكة قي���ام الطالب 
بس���داد مرصوفاهتم اجلامعية م���ن خالل بطاقات 
البنك األهيل مس���بقة الدفع- مزية- وكذا احملافظ 
االلكرونية للبنك وحمفظ���ة الفون اكش يف تطبيق 
فعيل للتحول اىل جممتع أق���ل اعمتادا عىل النقد 
وه���و ما يعكس دور البنك األهيل املتنايم يف نرش 
الثقافة املرصفية باعتباره بنك اهل مرص، حيث مل 
يقت���رص التعاون بني البن���ك ووزارة التعلمي العايل 
ع���ىل اتاحة اخلدم���ات املرصفية فق���ط وامنا ميتد 
إلتاحة حم���ارضات توعية من جان���ب فرق العمل 
املختص���ة بالبنك للطالب س���عيا خللق جيل جديد 

يدرك أمهية القطاع امل���رصيف وجييد التعامل مع 
اخلدمات املرصفية منذ بداية حياته اجلامعية حىت 

اخلروج للجانب العميل.
      وأش���ار عاكش���ه اىل ان الرشاكة مع الوزارة 
تتضمن أيضا قيام البن���ك األهيل املرصي بتوفري 
من���ح دراس���ية بعدد م���ن التخصص���ات العملية 
املختلفة باجلامع���ات الثالث، خاصة للتخصصات 
الي تهشد طلبا مستقبليا يف جمال وسوق العمل 
وذل���ك لعدد من الطالب املتفوق���ني حبيث ميكن ان 
تغ���ي تلك املنح نس���بة 100% م���ن امجايل قمية 
الرسوم الدراس���ية للطالب مع اسمترار البنك يف 

املنح للط���الب احملتفظني بتفوقهم خالل س���نوات 
الدراسة، وذلك مببلغ امجايل قدره 15 مليون جنيه 
يمت توزيعه ع���ىل اجلامعات الث���الث، وهو ما يعد 
جزءا من مس���امهات البنك يف جماالت املس���ولية 

املجمتعية.
    وأضاف حي���ي أبو الفتوح نائب رئيس جملس 
إدارة البن���ك األه���يل امل���رصي أن الرشاكة متكن 
الطالب من س���داد مرصوف���ات التقدمي للجامعات 
ومرصوف���ات الع���ام ال���درايس من خ���الل توفري 
نق���اط البيع االلكرونية POS ال���ي يوفرها البنك 
باجلامع���ات ونظ���ام QR code مكرحل���ة أويل، 

مش���ريا اىل انه لتجشيع الطالب عىل االس���تفادة 
م���ن تلك اخلدمات، فقد حرص البنك عىل ان يكون 
االش���راك يف احملاف���ظ االلكروني���ة دون مقابل 
مادي، مش���ريا اىل انه مت االتفاق مع الوزارة عىل 
توفري وحدات مرصفية للبنك لتقدمي خدمات شاملة 
داخل اجلامعات للط���الب وهيئة التدريس واألطقم 
اإلداري���ة وأرسمه حبيث تعك���س اخلدمات املقدمة 
داخل تلك الوحدات احتياجات تلك الفئة من العمالء 
يف ض���وء الدراس���ات الي تقوم هبا ف���رق العمل 
املختص���ة بالبنك لتلك املتطلبات، إضافة اىل اتاحة 
ماكينات الص���ارف االيل داخل مق���ار اجلامعات 
الثالث للتيسري عىل الطالب وهيئة التدريس وفرق 
العم���ل هبا يف احلصول عىل احتياجاهتم، خاصة 
انه سيمت االتفاق عىل حتويل مرتبات العاملني بتلك 
اجلامع���ات عىل البنك األه���يل املرصي مما خيلق 

جممتع مرصيف متاكمل داخل حرم اجلامعة. 
          جت���در اإلش���ارة اىل ان البن���ك االهيل 
املرصي اكن له الس���بق منذ سنوات يف التعاقد 
مع 27 جامعة مرصية لتطبيق خدمات الس���داد 
االلك���روين هب���ا والي اثبت���ت جناحها يف رفع 
ويع الط���الب باخلدمات املرصفية والي تطورت 
اىل مطالبهتم مبزيد من تلك اخلدمات ملا ملس���وه 
م���ن الهسولة والرسع���ة يف تلبي���ة احتياجاهتم 
واستش���عارمه بأمهي���ة وجود بن���ك يف حياهتم 

اليومية.

ويوفر منح دراسية مجانية للطالب المتفوقين في العديد من التخصصات العلمية 

انجاز جديد في خطته لتنشيط المدفوعات االلكترونية..

وقع هش���ام عاكش���ه رئيس جملس 
امل���رصي  األه���يل  البن���ك  إدارة 
واألس���تاذ الدكتور مجال الس���عيد 
رئي���س جامعة بهنا بروتوكول تعاون 
جديد هبدف ميكنة متحصالت الطلبة 
التوقيع  والعامل���ني باجلامعة.حرض 
اللواء / عبد امحليد اهلجان حمافظ 
القليوبي���ة والدكتور /ع���ادل العدوي 
رئيس جلن���ة تمنية امل���وارد جبامعة 
بهنا ووزير الصحة األس���بق وحيي 
أبو الفتوح نائب رئيس جملس إدارة 
البن���ك األهيل املرصي ونواب رئيس 
اجلامعة ولفيف من األس���اتذة وفرق 

العمل املسولة بالبنك.
حيث أكد هش���ام عاكش���ه عىل ان 
الربوتوكول اجلديد يأيت حتت مظلة 
الرشاكة االس���راتيجية ب���ني البنك 
االه���يل املرصي وجامعة بهنا والي 
تتضم���ن التطوير الش���امل للجامعة 
بإمج���ايل  وذل���ك  ومستش���فياهتا 
مس���امهات وصلت اىل مبلغ 73.5 

مليون جنيه.
مب���ا يتيح توس���يع مفه���وم المشول 
املايل الذي يعد أحد اس���راتيجيات 
البن���ك املرك���زي، مكا خي���دم خطط 
الدولة يف التحول بش���ل كبري اىل 
جممتع أقل اعمتادا عىل النقد وكذا 

مسهتدفات التحول الرمقي،
م���ن  ع���دد  افتت���اح  اىل  مش���ريا 
املرشوعات باجلامعة والي س���امه 
فهي���ا البن���ك مض���ن دوره يف دمع 
القطاع اليحص وال���ذي وصل اىل 
3 مليار جنيه من امجايل مسامهات 
جتاوزت 8 ملي���ار جنيه يف خمتلف 
والتعلميي���ة  الصحي���ة  املج���االت 

وماكحفة الفقر ودمع املرأة املعيلة.
ومن جانب���ه أعرب الدكت���ور مجال 
السعيد عن اعزتازه بالدور املتنايم 
الذي يقوم به البن���ك األهيل لتطوير 
جامع���ة بهنا وبش���ل خ���اص يف 

القطاع الطيب،
مشريا اىل ان جامعة بهنا تعد مضن 

أفضل مخس جامعات عىل مستوى 
مرص وتض���م خمتلف التخصصات 
مضيف���ا ان الربوتوك���ول اجلدي���د 
يتيح مزيد من التيس���ري عىل الطالب 
والفريق الط���يب والعاملني باجلامعة 
يف سداد احتياجاهتم الكرونيا مبا 
يوفر الوقت واجلهد املبذول يف هذا 

الشأن.
وأض���اف حي���ي أبو الفت���وح نائب 
رئي���س جمل���س إدارة البنك األهيل 
املرصي أن البن���ك هيدف من توقيع 
بروتوكول ميكنة متحصالت الطالب 
والعاملني اىل نرش الثقافة املرصفية 
والويع لدى الطالب بأمهية تعاملهم 
مع بنك يف خمتلف متطلبات حياهتم 

اليومية .
وس���داد مس���تحقات ومرصوف���ات 
اجلامع���ة وهو ال���دور الذي حيرص 
البنك ع���ىل القيام ب���ه خاصة جتاه 
العم���الء  م���ن  اجلدي���دة  األجي���ال 
ليصبح التعاون بني البنك واجلامعة 
منظومة متاكملة اخلدمات املرصفية 

واملجمتعية.
مكا وجهت الدكتورة راندا مصطيف 
الش���كر ايل البن���ك األهيل املرصي 
عىل ال���دمع الذي يقدمه للجامعة من 
أجل أن تقوم بأداء رس���الهتا سواء 
التعلميي���ة أو البحثي���ة أو املوجه���ة 
خلدم���ة املجمت���ع، مش���رية اىل ان 
البنك قدم للجامع���ة ماكينة لتصنيع 
المكامات والي تتيح انتاج مائت من 
المكامات تغي احتياجات اجلامعة 

واملنطقة احمليطة هبا.
وأكد كرمي سوس الرئيس التنفيذي 
للتجزئة املرصفي���ة والفروع بالبنك 
األهيل املرصي عىل أن الربوتوكول 
يمشل حتصي���ل مرصوفات الطلبة 
جبامعة بهنا من خالل اكفة وسائل 
التحصي���ل املتعاق���د علهي���ا البنك 
ورشك���ة أي فاينانس وك���ذا اتاحة 
اصدار بطاقات مزية مسبقة الدفع 
للطالب مع إط���الق حمافظ اهلاتف 

جمان���ا  االليكروني���ة  احملم���ول 
للطالب ،

مك���ا يق���دم البن���ك خدمة س���داد 
املس���تحقات اخلاص���ة بالرضائب 
مدفوعة مواطن من  والتأمين���ات – 
خ���الل خدم���ة CPS والي متكن 
اجلامع���ة م���ن س���داد االلزتامات 
اخلاص���ة هب���ا م���ن خ���الل مق���ر 
اجلامعة دون احلاج���ة للتوجه ألية 
جه���ة حكومية، إضافة اىل س���داد 
مس���تحقات املوردي���ن او مق���ديم 

اخلدمة .
عن طريق خدم���ة ال��ACH والي 
متك���ن اجلامع���ة م���ن س���داد تلك 
املستحقات اليكرونيا وحلظيا دون 
احلاجة اىل اصدار ش���ياكت ، مع 
اتاحة تقسيط املرصوفات الدراسية 
لللكي���ات ذات الطبيع���ة اخلاص���ة 
حلام���يل   )credit hours(
بطاق���ات ائمت���ان البن���ك األه���يل 

املرصي.
وأضافت نرمني هشاب الدين رئيس 
بالبنك  املجمتعية  والتمنية  التسويق 
األهيل املرصي أن البنك يسامه يف 
تطوير ش���امل ملستشفيات اجلامعة 
مهنا افتتاح وحدة لتفتيت حصوات 

اللكى واألشعة التخشيصية،
إضافة اىل جته���زي معمل مهارات 
يتي���ح تدريب  الكيني���يك مرك���زي 
طلب���ة اللكي���ات الطبي���ة باجلامعة 
م���ع رشاء جهاز رن���ني مغناطييس 
خلدمة مرىض احلوادث والطوارئ 
وع���دد 10 اجه���زة تنفس صنايع 
الرعاية احلرجة  الستمكال وحدات 

وتطوير العناية املركزة،
وكذا جتهزي وحدة تصنيع مكامات 
مع اعداد 50 اكبينة تعقمي، إضافة 
اىل رشاء اتوبيس���ني لنقل الطالب 
للتيس���ري علهيم ويه املس���امهات 
الي قدمها البنك بعد دراس���ة اكفة 
ومستشفياهتا  اجلامعة  احتياجات 

لضامن حتقيق التأثري املرجو.

     وقع البنك األهيل املرصي عقد 
متويل مببل���غ 793.9 مليون جنيه 
النيل لألخش���اب  لصاحل رشك���ة 
Nile Wood إح���دى الرشاكت 
التابعة للرشك���ة القابضة املرصية 
الكويتي���ة EKH، وذل���ك يف إطار 
املرك���زي املرصي  البنك  مب���ادرة 
الصنايع  النش���اط  لدمع مع���الء 

والزرايع واملقاوالت.
      ح���رض التوقي���ع حي���ي أبو 
الفتوح نائ���ب رئيس جملس ادارة 
البن���ك األهيل امل���رصي، ورشيف 
الزي���ات – العضو املنتدب للرشكة 
 ،EKH القابضة املرصية الكويتية
ورشيف ري���اض - رئيس مجموعة 
االئمت���ان امل���رصيف لل���رشاكت، 
وولي���د احلن���اوي – رئيس جملس 
الني���ل لألخش���اب  ادارة رشك���ة 
Nile Wood وفريق معل متويل 

الرشاكت بالبنك االهيل املرصي.
    وعقب التوقيع رصح حيي أبو 
الفت���وح أن المتويل يأيت يف إطار 
دور البن���ك األهيل املرصي الرائد 
يف تطبيق مب���ادرة  البنك املركزي 
امل���رصي لدمع قط���ايع الصناعة 
لتجشي���ع  وانعاكس���ا  والزراع���ة 
الدول���ة و اهمتامه���ا باملرشوعات 
الك���ربى بش���ل عام ال���ي تعظم 
التنوع يف مصادر الناجت احمليل 
اإلمجايل واحلفاظ عيل اس���تقرار 
مع���دالت المنو ، خاصة النش���اط 
الصنايع وال���زرايع لكوهنام من 
أمه أمعدة التمنية يف مرص والي 
توفر العديد م���ن فرص العمل من 

تقوم  الي  التخصص���ات  خمتلف 
علهيا أنواع متباينة من الصناعات 
الرئيس���ية واملمكلة وه���و ما يتيح 
أيضا تجشي���ع املنتج املرصي يف 
مواجهة مثيله الذي يمت اس���ترياده 
م���ن اخل���ارج وتعمي���ق الصناعة 

احمللية. 
     وم���ن جانبه أعرب معزت االليف 
الرشك���ة  إدارة  جمل���س  رئي���س 
القابض���ة الكويتي���ة EKH ع���ن 
اعزتازه بالتعاون مع البنك األهيل 
أك���رب البنوك املرصية  املرصي – 
وأكرثها دمعا للصناعة وللرشاكت 
الكربى ، مش���ريا اىل ان المتويل 
س���يتيح لرشكة النيل لألخش���اب 
االس���تمثارية  التاكلي���ف  متوي���ل 
الالزم���ة إلقامة وتش���غيل مصنع 
للصناع���ات اخلش���بية وتصني���ع 
الواح اخلشب MDF وتقدر قميته 
بنح���و 1369.8 ملي��������ون ج��نيه 
ويقام عىل مس���احة 150 ألف مر 
مبنطقة املطورين مبدينة الس���ادات 
وبطاق���ة انتاجية تص���ل ايل 180 
ألف م3 س���نويا، يف ضوء األمهية 
الي متثلها صناعة ألواح اخلشب 
MDF  م���ن كوهن���ا أح���د أمعدة 
صناع���ة األث���اث يف م���رص، مكا 
أش���ار إيل أن توقيع عقد المتويل 
يأيت يف اطار الرشاكة بني لكًا من 
امل���رصي ومجموعة  األهيل  البنك 
رشاكت الرشكة القابضة املرصية 
الكويتية، معربا عن امله يف تعاون 

مستقبيل بني البنك واملجموعة.
     مك���ا رصح املهندس / رشيف 

الزي���ات ان امل���رشوع يمت���زي بأنه 
صن���ايع زرايع متاكمل حيث ان 
يتعامل  ال���ي  اخلامة االساس���ية 
فهيا املصنع يه اخشاب الغابات، 
وق���د مت اس���تالم 7000 فدان من 
هيئة املجمتع���ات العمرانية جارى 
املتوق���ع  وم���ن  زراعهت���ا حالي���ا 
اس���تالم 6000 ف���دان اخرى قبل 
هناية العام لتصبح املساحة اللكية 
للزراع���ة 13000 فدان عىل ان يمت 
البدء يف اإلنتاج ان ش���اء اهلل ىف 
الربع االول م���ن عام 2022 ، مكا 
أش���ار أن املرشوع يمتزي مبعاجلة 
التلوث البييئ من خالل اس���زتراع 
األرايض  من  مساحات شاس���عة 
غ���ري املس���تغلة باس���تخدام مياه 
الرصف املعاجلة وما يوامئ حرص 
الدول���ة ع���ىل احلفاظ ع���ىل البيئة 

النظيفة.
    وأض���اف رشي���ف ري���اض أن 
المتوي���ل طويل األج���ل املقدم من 
البنك األهيل املرصي لرشكة النيل 
لألخشاب يأيت يف ضوء التنسيق 
املس���متر الذي مت ب���ني فريق معل 
بالبن���ك األهيل  ال���رشاكت  متويل 
امل���رصى وبني مس���ويل الرشكة 
القابض���ة لملس���امهة يف انش���اء 
املصن���ع موض���وع المتويل حيث 
سيمت استخدام المتويل لملسامهة 
يف اس���ترياد خط اإلنتاج اخلاص 
مبصن���ع الرشكة والبالغ���ة قميته 
االمجالي���ة حنو 35 ملي���ون يورو، 
وكذا متويل دورة راس املال العامل 

األوىل.

»البنك األهلى المصري« وجامعة بنها يوقعان بروتوكول لميكنة متحصالت 
الطلبة والعاملين و كذلك افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بالجامعة

في إطار الشراكة االستراتيجية بينهما
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حصد بنك مرص العديد من اجلوائز واملراكز 
مبختل���ف قطاعات األمعال ع���ن عام 2020، 
وذل���ك م���ن العديد م���ن املؤسس���ات الدولية 
تقديرًا وتتوجيًا إلجنازات���ه احملققة وجهوده 
املبذولة مبختلف القطاعات؛ فيف جمال متويل 
املرشوع���ات الصغرية واملتوس���طة والمتويل 

متنايه الصغر؛
حصل البن���ك مرص عىل لق���ب “أفضل بنك 
يف متوي���ل املرشوعات الصغرية واملتوس���طة 
– م���رص 2020” من جمل���ة جلوبال بزينس 
أوت لوك، باإلضافة إىل جائزة “البنك األكرث 
ابت���ارًا يف جم���ال املرشوع���ات الصغرية 
م���ن جمل���ة  م���رص 2020”  واملتوس���طة – 

إنرتناشيونال فاينانس،
مكا حص���ل البنك عىل جائ���زة “أفضل بنك 
رشي���ك لملرشوع���ات الصغرية واملتوس���طة 
– م���رص 2020” م���ن جمل���ة ذا يوروبي���ان 

الربيطانية.
ويف جم���ال إدارة صنادي���ق أس���واق النقد 
حص���ل بن���ك مرص ه���ذا العام ع���ىل جائزة 
“أفضل بنك يف إدارة صناديق أس���واق النقد 
واالس���تمثارات قص���رية األج���ل يف الرشق 
األوسط لعام 2020وتعد هذه يه املرة الثانية 
عرش اليت حيصل فهيا البنك عىل جائزة من 

جملة جلوبال فاينانس ؛
ويه إح���دى أكرب املجالت املالية املتخصصة 
يف الع���امل، واليت تتخذ من نيويورك مقرًا هلا 
وتس���تند املجلة يف اختيارها هلذه البنوك إىل 
مجموعة كبرية م���ن املعايري املرصفية الدولية 
باإلضاف���ة إىل آراء مجموع���ة ممت���زية م���ن 

احملللني واملرصفيني الدوليني،
ومتنح هذه اجلائزة ألفضل بنك عىل مستوى 
ال���رشق األوس���ط واألك���رث متزيًا م���ن حيث 
الرحبية، جودة خدمة العمالء املقدمة، احلصة 
السوقية، األس���عار التنافسية مقارنة بالبنوك 
األخرى، استخدام أحدث التقنيات املرصفية 

املبتكرة.
 ويف جم���ال الصريف���ة اإلس���المية جن���ح 
بنك م���رص يف احلص���ول ع���ىل العديد من 
اجلوائز مهن���ا؛ جائزة “معلية العام )المتويل 
اإلس���اليم( إفريقي���ا – 2020” من جملة ذا 

بانكر العاملية مؤسسة “فاينانشيال تاميز“،
“جائزة أفض���ل بن���ك لملعام���الت املرصفية 
اإلسالمية – مرص لعايم 2019 و2020” من 
جملة إنرتناشيونال بزينس، مكا حصل البنك 
عىل جائزة “أفضل بنك لملعامالت املرصفية 
اإلس���المية – مرص لع���ايم 2019 و2020” 
من جملة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

ويف جمال املس���ولية املجمتعية مهنا؛ حصل 
البنك جائزة “أفضل بنك يف جمال املسولية 
املجمتعية – مرص” من جملة إنرتناش���يونال 

بزينس لألعوام 2018 و2019 و2020،
مكا حصل البنك عىل جائزة “أفضل بنك يف 
جمال املس���ولية املجمتعي���ة – مرص لعايم 

2019 و2020” م���ن جمل���ة إنرتناش���يونال 
فاينانس، ه���ذا باإلضافة إىل جائزة “أفضل 
بنك يف جمال املس���ولية املجمتعية – مرص” 
لع���ايم 2019 و2020 م���ن جمل���ة جلوب���ال 

بانكينج آند فاينانس ريفيو،
وجائ���زة “أفض���ل بنك يف جمال املس���ولية 
م���ن جمل���ة   ”2020 م���رص   – املجمتعي���ة 

كوزموبوليتان ذا داييل العاملية.
املرصفي���ة  املنتج���ات  قط���اع  جم���ال  ويف 
للرشاكت واملؤسس���ات املالي���ة ؛ فقد حصل 
البنك ع���ىل جائزة “البن���ك األرسع منوًا يف 
متوي���ل التج���ارة – مرص” لألع���وام 2018 
و2019 و2020 من جملة جلوبال بانكينج آند 

فاينانس ريفيو،
مك���ا حصل البنك عىل جائزة “البنك األرسع 
من���وًا يف إدارة النقد – مرص” لعايم 2018 
و2020 من جملة جلوبال بانكينج آند فاينانس 
ريفي���و، مكا حص���ل البنك ع���ىل “التصنيف 
األول كأفض���ل مق���دم للخدمة عىل مس���توى 

مرص وإفريقيا 2020 ،
كذلك حاز البنك عىل “التصنيف األول ك�رائد 
للسوق املرصي 2020” يف استقصاء متويل 
التجارة من جملة يوروم���وين، باإلضافة إىل 
ذلك فقد حصل البنك عىل جائزة “افضل بنك 
يف متويل التجارة – م���رص 2020، وجائزة 
“افض���ل بنك يف إدارة النقد – مرص 2020” 

من جملة ۤاسيان بانكينج اند فاينانس.
مكا حص���ل البنك عىل جائ���زة “معلية العام 
للتوري���ق يف إفريقيا لع���ايم 2019 و2020” 
م���ن جمل���ة ذا بانك���ر العاملي���ة – مؤسس���ة 
“فاينانش���ال تاميز”، مكا حص���ل البنك عىل 
ع���دة جوائز م���ن جملة جلوب���ال براندز ومه 
جائ���زة “أفضل عالمة جتاري���ة للرشاكت – 

مرص” لعايم 2019 و2020،
وجائ���زة “أفض���ل عالم���ة جتاري���ة للتجزئة 
م���رص 2020، وجائزة “أفضل  املرصفية – 
عالمة جتارية خلدمة العمالء – مرص 2020، 
هذا وقد حصل بنك مرص عىل جائزة “أفضل 
عالمة جتارية مرصفية للعام – مرص 2020” 
من جملة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو،

ه���ذا باإلضاف���ة إىل حص���ول البن���ك ع���ىل 
تصني���ف متقدم يف قامئ���ة التصنيف العاملي 
ألفض���ل 1000 بنك يف الع���امل من جملة ذا 
بانكر العاملية – مؤسسة “فاينانشال تاميز”، 
وجائزة “بنك العام يف االبتار الرمقي – يف 
منطقة الرشق األوس���ط ومشال إفريقيا لعام 

2020” من جملة ذا يوروبيان الربيطانية.
هذا ويع���د حصول بنك م���رص عىل تلك 
اجلوائ���ز هشادة اس���تحقاق لثقة معالؤه 
اليت تعد حمور اهمتامه دامئًا، حيث أهنم 
رشاكء النجاح يف اكفة األمعال، ويسىع 
بن���ك مرص إىل تقدمي لك ما هو جديد من 
خدم���ات ومنتجات مبا يل���ي احتياجات 

العمالء.

قام بنك مرص مؤخرًا بإطالق أول 
ق����رض رمقي لمتوي����ل املرشوعات 
الصغ����رية يف م����رص؛ ويعد هذا 
املنت����ج هو أول منتج رمقي متامل 
ُيطل����ق من خ����الل قط����اع التحول 
الرمقي ببنك مرص الذي يعد األول 
من نوعه للتحول الرمقي املرصيف، 
ومُيّكن املنتج معالء بنك مرص من 
طل����ب متوي����ل مرشوعاهتم  تقدمي 
الصغ����رية أونالين من خالل موقع 
بنك مرص االلكرتوين دون احلاجة 
للذه����اب للف����رع، وكذل����ك متابعة 
القرض خط����وة خبطوة  خط����وات 
من خ����الل املوق����ع وذلك بأبس����ط 
اخلطوات وأقل اإلج����راءات، ويعد 
قرض متويل املرشوعات الصغرية 
أونالين هو أرسع قرض يف مرص 
حيث يمت احلص����ول هيلع خالل 5 
أيام من تقدمي طلب العميل يف ظل 
تطبيق ال����رشوط واألحام املنمظة 

لذلك.
متوي����ل  ق����رض  ويعت����رب  ه����ذا 
أونالين؛  الصغ����رية  املرشوع����ات 
ه����و أوىل منتج����ات بن����ك م����رص 
إكسربيس الرمقية اليت مت إطالقها 
حتت مظلة منظومة التحول الرمقي 
اجلديدة ال����يت حتتوي عىل العديد 
من اخلدمات الرمقية واليت س����يمت 
اطالقها مس����تقبلًا، ويأيت ذلك يف 
إطار تب����ي البنك ملفه����وم التحول 
واالبتار الرمقي كركزية أساسية 
يس����تند علهي����ا يف إدارة أمعال����ه 
البن����ك، حرصًا منه ع����ىل مواكبة 
املس����متر،  التكنول����ويج  التط����ور 
وتط����ور احتياج����ات العمالء اليت 
المنطية  املرصفية  اخلدمات  تعدت 
إىل اخلدم����ات املرصفية الرمقية، 
ومتاشيًا مع خطة البنك للتحول من 
بن����ك تقليدي إىل بنك يقود التحول 
الرمقي للقطاع املرصيف يف مرص 
م����ن خ����الل تطوير ش����بكة فروعه 
بإضاف����ة خدمات رمقي����ة متطورة 
لض����ان جترب����ة بنكي����ة أفض����ل 
للعم����الء وبن����اء الق����درات الالزمة 
التطوير، األمر  لضان اس����تدامة 

الذي سيس����امه بصورة أكرب يف 
املرصفية  اخلدمات  تقدمي  حتسني 

واملالية. 
ومن اجلدير بالذكر ان بنك مرص 
ق���ام باخت���اذ خطوات ع���دة حنو 
التحول الرمقي مهنا عىل س���بيل 
املثال؛ ميكنة احلصول عىل متويل 
املرشوعات متناهية الصغر لتقدمي 
اخلدم���ة فوريًا للعم���الء، إطالق 
خدمة اإلنرتن���ت واملوبايل البنيك 
باق���ة  بإتاح���ة   ،BM Online
جديدة من اخلدم���ات املرصفية، 
وُيعد بنك مرص من أوائل البنوك 
املقدم���ة خلدمة الدف���ع عن طريق 
اهلات���ف احملم���ول م���ن خ���الل 
 BM" تطبي���ق حمفظة بنك مرص
Wallet"، وكعادت���ه ب���أن يكون 
البنك الرائد يف القطاع املرصيف 
امل���رصي، قام البنك باس���تخدام 
االصطنايع؛  ال���ذاكء  تكنولوجيا 
لتق���دمي خدم���ة املس���اعد الذيك 
Chat Bot، ه���ذا باإلضافة اىل 
 WhatsApp( اط���الق خدم���ة
for business(  وذل���ك خلدمة 
العم���الء عىل مدار الس���اعة من 
خالل تنويع سبل التواصل معهم.
م����رص  بن����ك  ويس����ىع  ه����ذا 
دامئًا إلط����الق حل����ول وخدم����ات 
تكنولوجي����ة  مرصفي����ة 
مبتكرة لعمالئ����ه مبا يس����امه يف 
توف����ري الوقت واجله����د، وقد ظهر 
جليًا الدور الرائد الذي يقوم به بنك 
مرص جت����اه املرشوعات الصغرية 
الصغ����ر  ومتناهي����ة  واملتوس����طة 
من خ����الل الزتامه االس����رتاتيجي 
واحللول  اهلادفة  املب����ادرات  جتاه 
املرصفية املبتك����رة لتوفري المتويل 
لملرشوعات الصغرية واملتوس����طة 
انعكست  واليت  الصغر؛  ومتناهية 
ع����ىل زيادة قاعدة مع����الء حمفظة 
واملتوس����طة  الصغرية  املرشوعات 
مجسل����ة   121,000 إىل  لتص����ل 
مبعدل منو نس����بته 41% يف هناية 

يونيو 2019. 

»بنك مصر« يحصل على 25 جائزة
 ومركزًا متقدمًا عن عام 2020

»البنك األهلي المصري« يرتب 
تمويل مشترك لصالح مجموعة 

فرج اهلل بمشاركة 7 بنوك

»بنك مصر« يطلق قرض بنك مصر إكسبريس 
الرقمي لتمويل المشروعات الصغيرة

 

إيقاف إصدار شهادة »ابن مصر« السنوية ذات عائد 15 %

ق����ام طارق عام����ر حمافظ البنك املرك����زي املرصي  
بزيارة قطاع التحول الرمقي ببنك مرص؛ والذي يعد 

األول من نوعه للتحول الرمقي املرصيف،
وذلك حبضور  دمحم االت����ريب رئيس جملس إدارة 
بن����ك مرص، و عاكف املغريب و حس����ام عبد الوهاب 
نائي رئي����س جملس إدارة بنك م����رص، ولفيف من 

قيادات البنك.
وتأيت زيارة حمافظ البنك املركزي املرصي يف ضوء 
توجه الدولة حنو التح����ول الرمقي والذي يعد قطاع 

التحول الرمقي ببنك مرص جزءًا ال يتجزأ منه؛
حيث يتيح القطاع انش����اء منوذج م����رن مزتامن مع 
ع����رص التحول الرمقي يتيح التح����ول الرمقي بافة 
العملي����ات البنكي����ة، ه����ذا وقد مت اس����تعراض أوىل 
اخلدم����ات الرمقية  يف ظل املنظوم����ة اجلديدة لبنك 
واليت  مرص “قرض املرشوعات الصغرية أونالين” 
سيمت اطالق منصهتا االلكرتونية يف القريب العاجل؛

وي����مت اطالق تل����ك اخلدمة حتت مظل����ة خدمات بنك 
مرص اكس����ربيس االلكرتونية، وكذلك مت استعراض 
اجليل اجلديد من خدم����ة االنرتنت واملوبايل البنيك 

،BM Online
مك����ا قام قطاع تكنولوجي����ا املعلومات بالبنك بعرض 
أح����دث التط����ورات واالبت����ارات التكنولوجي����ة يف 
املج����االت املرصفية، هذا وقد حرص بنك مرص عىل 
تبي اسرتاتيجيته ملفهوم التحول الرمقي متاشيًا مع 
توج����ه الدولة وجهود البنك املركزي املرصي  لتعزيز 

التحول الرمقي.
ه����ذا وقد رصح  دمحم االتريب ب����أن قطاع التحول 
الرمقي ببنك مرص ه����و أول منظومة متاملة لتقدمي 
حلول رمقي����ة مبتكرة للقطاع املرصيف، تس����هتدف 

تقدمي أفضل خدمة لعمالء بنك مرص،
مكا أكد س����يادته ع����ىل خطة البن����ك لتطوير الفروع 
بإضاف����ة خدمات رمقي����ة متطورة، مك����ا أوحض أن 
احملاور ال����يت يعمتد علهيا قط����اع التحول الرمقي 
تمتث����ل يف احلل����ول الرمقية املبتك����رة جتربة أفضل 
للعم����الء وبناء الق����درات الالزمة لضان اس����تدامة 

التطوير ،
وأش����ار إىل ما ق����ام به البنك خ����الل الفرتة املاضية 
من تطور رمقي وبنية حتتية لتحس����ني أداء اخلدمات 

املرصفية للعمالء .
وأش����ار  عاكف املغريب، نائ����ب رئيس جملس إدارة 

بنك مرص اىل اسرتاتيجية بنك مرص يف التحول من 
مرصف تقليدي إىل م����رصف يقود التحول الرمقي 

للقطاع املرصيف يف مرص؛
موحض����ًا ان إدخ����ال عنارص التح����ول الرمقي يف 
منظومة العمل املرصيف، سيسامه بصورة أكرب يف 
حتس����ني تقدمي اخلدمات املرصفية واملالية. وأش����ار 
إىل ما قام ب����ه البنك خالل الفرتة املاضية من تطور 
رمقي واعمتاد أفضل النظم العاملية للتحول الرمقى 

والهنوض بالكوادر املرصفية داخل بنك مرص.
مك����ا أك����د  حس����ام عب����د الوه����اب، نائ����ب رئيس 
جمل����س إدارة بنك مرص ان التح����ول الرمقي ودمع 
التكنولوجي����ا املالي����ة لبنك مرص، س����وف يهسم يف 
االس����تفادة من املس����ارات اجلديدة الواعدة للتمنية 
االقتصادي����ة واملالي����ة؛ هبدف تدع����م المنو ومتكني 
رشاحئ جممتعي����ة أكرث من احلص����ول عىل احللول 

املالية املالمئة هلا.
هذا ويس����ىع بنك مرص دامئ����ًا لتعزيز متزي خدماته 
واحلفاظ عىل جناحه طويل املدى واملشاركة بفاعلية 
يف اخلدم����ات املبتكرة اليت تلي احتياجات معالئه، 
حيث أن قم واس����رتاتيجيات معل بنك مرص تعكس 

دامئًا الزتام البنك بالتمنية املستدامة.

ق���ام بنك مرص مؤخرًا بتوقي���ع اتفاقية تعاون مع الرشكة 
املرصي���ة لض���ان الص���ادرات هب���دف تأم���ني حصيلة 
الص���ادرات املرصية لملصدرين املرصي���ني، ويأيت ذلك  
انطالقًا م���ن حرص البنك عىل  زيادة حصيلة الصادرات 
املرصي���ة باعتبارها راف���دًا هامًا ملوارد النق���د األجني، 
وحتقي���ق التمني���ة االقتصادي���ة املس���تدامة وتعزيز المنو 

االقتصادي املرصي،
وقد ق���ام دمحم االتريب – رئيس جملس إدارة بنك مرص 
بتوقيع االتفاقية مع مريفت سلطان رئيس جملس إدارة لكًا 
من الرشكة املرصي���ة لضان الصادرات والبنك املرصي 
لتمني���ة الص���ادرات، حبضور الس���يد األس���تاذ/ عاكف 
املغريب –  نائب رئيس جملس إدارة بنك مرص، والس���يد 
االس���تاذ/ دمحم عزام العض���و املنتدب للرشكة وذلك يوم 

الثالثاء املوافق 1 سبمترب 2020، مبقر بنك مرص.
هذا وهت���دف االتفاقية بني بنك م���رص والرشكة املرصية 
لضان الصادرات لتأمني حصيلة االعمتادات املس���تندية 
غ���ري املعززة والص���ادرة من البنوك ح���ول العامل لصاحل 

املصدرين املرصيني من معالء ببنك مرص،
حي���ث يضع بنك مرص عىل قامئة أولوياته تقدمي اخلدمات 
المتويلي���ة لملصدرين، وذلك لدمع توج���ه الدولة يف زيادة 

صادراهتا بصفة عامة وللقارة اإلفريقية بصفة خاصة،
ومتكن ه���ذه االتفاقية بنك مرص من تنوي���ع اآلليات اليت 
تعزز وتدمع قدرة املصدر املرصي يف الدول عالية املخاطر 
خاصة يف إفريقي���ا ودول أمريا الالتيني���ة ولمتكينه من 

التوسع يف تلك األسواق.
 وي���أيت توقيع ه���ذه االتفاقية يف إطار مواكب���ة قيام بنك 
مرص بتنفيذ اس���رتاتيجيته اليت هتدف للتوسع يف القارة 
االفريقية وتوسيع جحم أمعاله فهيا سواء بتواجده بشلك 

فعيل )فرع / مكتب متثيل(،
أو بقيامه بأنش���طة مالية ومعام���الت دولية تمت من خالل 
مؤسس���ات مالية أخرى باعتبارها أح���د األدوات الدامعة 
الس���رتاتيجية البنك، ويتواكب ذلك مع اهمتام الدولة اليت 
تض���ع عىل أجندة أولوياهتا أن تكون مرص جزءًا ال يتجزأ 

من أفريقيا
م���ن خ���الل التواص���ل الام���ل والتع���اون يف خمتل���ف 
املرشوعات التمنوية؛ وع���ىل رأهسا تمنية وزيادة التعاون 

وجحم التجارة البينية مع الدول اإلفريقية وإتاحة الفرصة 
أمام الرشاكت املرصية لدخول أسواق أفريقية جديدة

واالس���تفادة م���ن التنويع الكب���ري الذي يفرضه الس���وق 
األفرييق الكبري وهوامش الرحبية املرتفعة وبالتايل زيادة 

الصادرات املرصية إىل إفريقيا.
 وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر ان الرشك���ة املرصي���ة لضان 
الصادرات رشكة منش���أه بقانون خاص صادر من رئيس 

امجلهورية عام 1992 هبدف دمع الصادرات املرصية؛
حي���ث تق���وم الرشك���ة بتق���دمي خدمات مض���ان حصيلة 
الص���ادرات ومس���اعدة املصدر امل���رصي للحصول عىل 
متوي���ل مرصيف لتلك العمليات. وهتدف الرشكة من اتاحة 
هذه اخلدمة إىل تنوي���ع اآلليات املتاحة للبنوك العاملة يف 

مرص
ملش���اركة خماطر ائمت���ان الصادرات مع أس���واق إعادة 
التأم���ني يف الع���امل مبا ينعك���س عىل غ���زو الصادرات 
املرصية لألسواق املختلفة مع تقليل املخاطر اليت يواجهها 

املصدرين.
هذا ويسىع بنك مرص دامئًا كونه مؤسسة مرصفية رائدة 
لتعزي���ز مت���زي خدماته واحلفاظ عىل جناح���ه طويل املدى 
واملش���اركة بفاعلي���ة يف اخلدمات اليت تل���ي احتياجات 

معالئه،
وذلك من خالل الدخول يف الرشااكت واملبادرات اليت من 
ش���أهنا تلبية تلك املتطلبات؛ حيث أن قم واس���رتاتيجيات 
مع���ل بنك م���رص تعك���س دامئًا ال���زتام البن���ك بالتمنية 

املستدامة والرخاء ملرص.

قررت إدارة بن���ك مرص إيقاف إصدار هشادة ابن مرص 
السنوية ذات عائد 15%، ملدة عام، اعتبارًا من يوم اإلثنني 
املوافق 2020/9/21، بعد اجمت���اع جلنة إدارة األصول 

واخلصوم بالبنك.
 ومن اجلدير بالذك���ر أن حصيلة بيع الهشادة ذات عائد 
15% بالبن���ك، وصلت حنو 103 مليارات جنيه، ويس���متر 
العمي���ل الذي قام برشاء الهشادة خ���الل الفرتة املاضية 
بالمتتع بنفس العائد حىت تارخي استحقاقها، عىل أن يمت 

إيداع قمية الهشادة يف حساب العميل بعد انهتاء أجلها، 
وميكن للعمالء التوجه إىل فروع البنك أو استخدام خدمة 
املوبايل واالنرتنت البن���كBM Online، إلعادة ادخار 
هذه األم���وال وفقًا الحتياجاهتم من خ���الل االختيار بني 

األوعية االدخارية املتعددة لدى البنك.
هذا ويس���ىع بن���ك م���رص دامئًا ه���ذا إىل تلبي���ة اكفة 
احتياج���ات العم���الء من خمتل���ف املنتج���ات واخلدمات 

املرصفية مبا يلي متطلباهتم املتنوعة.

 ألول مرة في مصر

 محافظ البنك المركزي المصري يزور أول قطاع 
متكامل للتحول الرقمي المصرفي

»بنك مصر« يوقع اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات

    في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم 
القطاعات الصناعية وبقيمة 2,05 مليار جنيه 

بهدف تأمين حصيلة الصادرات المصرية

سيارات

أعلن���ت مجموعة ىج ىب غبور أوتو، الوكيل احلرصى 
لس���يارات هيون���داى ىف مرص، عن إطالق الس���يارة 
هيون���داى CRETA مودي���ل 2021 اجلدي���دة لكيًا 
من فئة الس���يارات الرياضية متعددة االس���تخدامات 
)SUV(. ف���إن الس���يارة تمتتع بتصم���م أكرث جرأة 
ميزيه���ا ع���ن لك الس���يارات األخرى ع���ىل الطريق، 
إىل جان���ب اآلداء الق���وى والتكنولوجيا العالية لتعىط 
مفهوم���ًا جديدًا ملتعة القي���ادة والثبات عىل الرسعات 

العالية.
وحصلت السيارة هيونداى CRETA موديل 2021 
عىل باقة من التحديثات ىف التصمم اخلارىج أضفت 
ع���ىل مظهرها الكثري من اجل���رأة والقوة. عالوة عىل 
ذلك، فإهنا متتع بأعىل مواصف���ات الراحة والرفاهية 
الىت تؤهلها لملنافس���ة وجتعلها السيارة املفضلة لدى 
قطاع كبري من عش���اق الس���يارات الرياضية متعددة 

.)SUV( االستخدامات
وىف هذا اإلطار، أكد ابراهم جنيب الرئيس التنفيذى 

لقطاعات الس���يارات املالىك ملجموع���ة ىج ىب غبور 
أوتو، "إن الس���يارات الرياضية متعددة االستخدامات 
SUV تس���تحوذ عىل اهمتام الكثري من معالء س���وق 

الس���يارات ىف مرص. ف���ان تلك الفئة من الس���يارات 
متتاز بس���عة مقصوراهت���ا الداخلي���ة، وارتفاعها عن 
األرض، وقوة أنمظة التعليق املزودة هبا لتناسب الطرق 

واالستخدامات العرصية".
 وأضاف: "أن مجموعة ىج ىب غبور أوتو تخسر اكفة 
إماناهتا وقدراهتا إلثراء الس���وق املرصى بالطرازات 
اجلديدة لكيًا من الس���يارات الىت تمتتع بقدرات عالية 
وإمانيات وممزيات تكنولوجي���ة هائلة. فان ذلك يأىت 
ىف إطار اس���رتاتيجية الرشك���ة الىت تعمل عىل توفري 
مناذج لتالمئ التطور املسمتر، وحتقق تطلعات معالئنا 
مع توفري الس���يارات بأس���عار مناس���بة ل���لك الفائت 
 CRETA والقطاعات. وهيلع، نطلق السيارة هيونداى
موديل 2021 اجلديدة لكيًا بأسعار تنافسية ترتاوح من  

360 ألفًا إىل  425 ألف جنيه.
وأشار إىل أن اسرتاتيجية مجموعة ىج ىب غبور أوتو 
هت���دف إىل دمع االقتصاد الوطىن وحتقيق رؤية مرص 
2030 للتمنية املستدامة، مكا تضع متطلبات وتطلعات 
معالهئا عىل رأس أولوياهت���ا بتقدمي فائت جديدة من 
الس���يارات للسوق املرصى الىت تناسب مجيع الفائت 

إىل جانب خدمات ممتزية ملا بعد البيع.

»جى بى غبور أوتو« تطلق »هيونداى  CRETA 2021« للسوق المصرى 
 )SUV( من فئة السيارات الرياضية متعددة االستخدامات

بـ»بنك مصر«..
سند البنك االهلي املصري بسهم واحد اسمي صادر في ١٩٤٨ سهم البنك االهلي املصري بزياده رأس املال صادر في ١٨٩٩

سجل البنك عام ١٩٠٨

يف إطار م���رشوع إحياء تراث البنك 
األه���يل املرصي ال���ذي أعل���ن عنه 
هش���ام عاشه رئيس جملس اإلدارة 
يف العي���د 122 لتأس���يس البنك هذا 
الع���ام والذي يتضمن نرش سلس���لة 
م���ن املقاالت م���ع الوثائ���ق والصور 
من أرش���يف وجس���الت البنك وذلك 
بغرض عرض تارخيه العريق، ويقوم 
البن���ك بنرش مقال جديد عن امللكيات 

املتنوعة اليت مر هبا منذ إنشاءه.
فبعد تأسيسه يف عام 1898 كرشكة 
مس���امهة مرصي���ة وط���رح أهسمه 
للتداول يف س���وق األوراق املرصية، 
مت اخت���اذ إجراءات لمتص���ري البنك 
وحتوي���ل أهسم���ه إىل أهسم امسية 
يف ع���ام 1948 مث قامت املؤسس���ة 
األجانب  ب���رشاء حصة  االقتصادية 
يف 195٧ وأخ���ريًا مت تأم���م البنك 
وحتويله إىل مؤسس���ة عامة مملوكة 

للدولة يف عام 1960.
واستطاع البنك األهيل املرصي دمع 
االقتصاد الق���ويم يف ظل التحوالت 
املختلفة  واالجمتاعي���ة  االقتصادي���ة 
ال���يت مرت هبا مرص ع���ىل مر 122 
عامًا املاضية واليت نتج عهنا حتوالت 
جذري���ة يف ملكية البنك، فقد ُأس���س 
البن���ك األهيل امل���رصي مبوجب أمر 
عال م���ن اخلدي���وي عب���اس حيمل 
الث���اين يف 25 يونيو 1898 كرشكة 
مس���امهة مرصية ميلكه���ا عدد من 
املؤسسني ذوي اخلربة الفريدة عامليًا 
يف جمال املال واالقتصاد واألمعال، 
مث طرح���ت وتداولت أهسم البنك يف 
بورصة األوراق املالية، يس���تمثر يف 
رأس ماله مس���امهون من جنس���يات 
خمتلفة حيث اكنت مرص يف النصف 
األول من القرن العرشين موطن جذب 
لرؤوس األموال احمللية واألجنبية يف 
العامل نظرا لتوافر فرص االس���تمثار 

املرحبة وانتعاش االقتصاد.
ويف الثالثين���ات م���ن القرن املايض 
ظهرت احلاج���ة امللحة إلنش���اء بنك 
مركزي للبالد يمتتع بس���لطة وحرية 
لتفعيل السياسات النقدية واالئمتانية 
الالزم���ة واكن للبنك األهيل املرصي 

خربة ودراية يف هذا
املجال، حي���ث قام بإصدار البنكنوت 
يف م���رص منذ تأسيس���ه وحىت عام 
مثي���ل  ال  خ���ربة  واكتس���ب   1960
هلا وأثب���ت البنك قدرت���ه عىل تأمني 
مص���احل البالد واملواطن يف مواجهة 
التحديات واألزمات، وأصبح متصري 
البن���ك رشطا أساس���يا مل���د امتياز 
إصدار البنكنوت ومنحه قدر أكرب من 
س���لطات البنك املركزي. ومت دراسة 
متصري ملكية البنك وتجشيع توسيع 
البنك لملرصي���ني، ووضعت  ملكي���ة 

احلكوم���ة رشوطا ملد امتي���از البنك 
واكنت أمه ه���ذه التعديالت متصري 
اإلدارة وحتويل مجي���ع أهسم البنك 
إىل أهسم امسية، واألهسم االمسية 

يه اليت محتل امس صاحهبا،
وي���مت تداوهل���ا عن طري���ق القيد يف 
جسل املس���امهني، وذلك اعتبارًا من 
25 يونية 1948، عىل أن يمت موافقة 
جمل���س اإلدارة ع���ن لك تن���ازل عن 
األهسم اعتب���ارًا من ه���ذا التارخي، 
مكا نصت التعديالت عىل إلغاء جلنة 
لندن واالقتصار عىل أخذ املش���ورة 
مهنا. وهدف���ت تل���ك التعديالت اىل 
متصري البن���ك ومنحه االس���تقاللية 
التام���ة والتح���رر م���ن االمتي���ازات 
العمومية  ووافقت امجلعية  األجنبية، 
التعديالت  ع���ىل  يونيو1939  يف2٧ 
يف نظ���ام البنك، فتقدم���ت احلكومة 
إىل الربمل���ان بطلب م���د امتياز البنك 
األهيل امل���رصي، وص���در بعد ذلك 
بعام قانون رمق 66 لسنة 1940 مبد 
أجل االمتي���از اخلاص بإصدار ورق 
النقد املمنوح للبنك األهيل املرصي. 
وابتداًءا من 25يونيو 1948 استقبل 
البنك املسامهني الراغبني يف التنازل 
عن الصكوك من خالل ماتب البنك 
يف القاهرة واإلس���كندرية ولندن، مع 
إلزام تجسيل التن���ازل يف جسالت 
البن���ك بع���د موافقة جمل���س اإلدارة 
وإخط���ار س���وق األوراق املالية هبذه 

التحويالت.
وتش���ري إحص���اءات البن���ك، واليت 
ألزم���ت املس���امهني باإلفص���اح عن 
املرصي���ني  نس���بة  أن  جنس���ياهتم، 
وصلت إىل% 26.3، 28% ،28.2 % 
يف 8 نومفرب 1948 ،24 يناير 1949 
و15 مارس 1949 عىل التوايل. ومل 
يتعرض القانون رمق 5٧ لسنة 1951 
ملوض���وع ملكي���ة رأس م���ال البنوك 
ومهن���ا البنك األه���يل املرصي واكن 
نس���بة ما ميلكه املرصيون يف رأس 

مال البن���ك ال تتع���دى 33% يف عام 
1951، مث ارتفعت نس���بة املرصيني 
 31 ويف   1955 يف31ديمس���رب 
ديمسرب 1956 إىل %50.4 و55.6% 
عىل التوايل، وص���در قانون رمق22 
لسنة 195٧ والذي نص عىل أن تتخذ 
مجيع البنوك العاملة يف مرص شلك 
رشاكت مس���امهة مرصية ذات رأس 
مال مملوك لملرصي���ني وأن يمت ذلك 
يف خالل مخس سنوات، وعىل أثره 
اشرتت املؤسسة االقتصادية بتارخي 
29 ابري���ل 195٧ مجيع أهسم البنك 
األهيل املرصي ال���يت اكنت مملوكة 
للرعايا الربيطانيني والفرنس���يني من 
احلراس���ة العامة عىل أمواهلم، مكا 
اشرتت املؤسس���ة االقتصادية عددا 
أك���رب من أهسم البن���ك فتحول البنك 
إىل رشك���ة خمتلطة، وحتقيقًا الجتاه 
الدولة حنو تأمم الرشاكت والبنوك، 
ص���در يف 11 فرباي���ر 1960ق���رار 
رئيس امجلهوري���ة بالقانون رمق 40 
لس���نة 1960 بتأم���م البن���ك األهيل 
املرصي وحتويله إىل مؤسس���ة عامة 

مملوكة للدولة.
تبع ذل���ك حتويل قمية أهس���م البنك 
إىل س���ندات ع���ىل الدولة مل���دة 12 
عام���ًا بفائدة 5% ع���ىل أن يمت البنك 
اس���تمكال مهامه كقامئ بأمعال البنك 
املركزي واكنت ملكي���ة البنك موزعة 
عىل 83 جنسية خيص األجانب مهنا 
20%، وبصدور قانون رمق 250 لسنة 
1960 اقترصت مه���ام البنك األهيل 
امل���رصي ع���ىل ممارس���ة العمليات 
التجاري���ة للبن���وك بعد فص���ل مهام 
البنك املركزي عنه، واس���تمكل البنك 
األه���يل امل���رصي مس���ريته الطويلة 
كأعرق وأكرب بنك واس���تطاع خدمة 
االقتص���اد الوطي واملواطن س���واء 
اكن بنك مملوك للدولة أو حتت ملكية 
خاصة مبوجب القوانني والترشيعات 

املنمظة ألمعاله.

ملكيات متنوعة  لـ»البنك األهلي المصري« 
عبر تاريخه الممتد

والذي يعد أولى الخدمات الرقمية التي سيتم إطالقها من خالل منظومة 
التحول الرقمي الجديدة و التي تحتوي على العديد من الخدمات الرقمية

        ق���ام البن���ك األه���يل املرصي بدور املرتب الرئي���ي األوىل ووكيل  
المتوي���ل ووكيل  الضان يف التحالف املرصيف الذي يضم لكا من البنك 
األه���يل املرصي، البن���ك التجاري ال���دويل مرص، البنك الع���ريب، البنك 
الع���ريب االفرييق الدويل، التجاري وفا بنك اجييبت، املرصف املتحد، بنك 
االمارات ديب الوطي وبنك قطر الوطي األهيل مكرتبني رئيس���يني اوليني، 
وهو التحالف الذي يسهتدف متويل مشرتك طويل األجل لصاحل مجموعة 

فرج اهلل وذلك مببلغ 2,05 مليار جنيه.
      ويف تعلي���ق ل���ه ع���ىل التحالف، أكد هش���ام عاش���ه رئيس جملس 
ادارة البنك األهيل املرصي ان اسرتاتيجية البنك هتدف اىل دمع توجهات 
الدول���ة وخططه���ا للهنوض بالصناع���ة وتجشيع املصان���ع املرصية عىل 
التوس���ع حمليا وإقلمييا، مع توفري اكفة التيس���ريات لملس���تمثرين اليت 
تس���اعدمه عىل االس���مترار يف التواجد بالس���وق، وهو ما يؤكد حرص 
القطاع املرصيف بش���لك عام والبنك األهيل املرصي بش���لك خاص عىل 
تجشيع املنتج املرصي وما يوفره من فرص معل للعالة املرصية يف ضوء 
التحدي���ات احلالية وما هلا من تبع���ات اقتصادية واجمتاعية، خاصة أهنا 
ت���أيت يف اطار مبادرة البنك املركزي امل���رصي لدمع القطاعات الصناعية 
لتخفي���ف األعباء امللقاة عىل الرشاكت الصناعية ومس���اعدهتا يف متابعة 
خططها االس���تمثارية واإلنتاجية وأيضا التوس���عية، وهو ما جشع البنك 
األه���يل املرصي ع���ىل املبادرة مبش���اركة بنوك التحال���ف لدمع رشاكت 
مجموعة فرج اهلل اس���تنادا للدراس���ة االئمتانية ال���يت متت عىل المتويل 
وك���ذا التدفقات النقدية للك من رشاكت املجموعة، وأش���ار عاش���ه  اىل 
أن مث���ل تل���ك التحالفات تعكس قدرة البنوك ع���ىل حتقيق التامل الفعال 

واالجيايب لدمع اسرتاتيجية الدولة يف دفع جعلة التمنية.
      وأضاف  حييي ابو الفتوح نائب رئيس البنك األهيل املرصي ان البنك 
هيدف من هذا المتويل املش���رتك إعادة هيلكة مديونيات مجموعة فرج اهلل 
ومتويل جانب من احتياجات رأس املال العامل وكذا تعزيز قدرات رشاكت 
املجموعة وتعظم قدراهتا اإلنتاجية وتوس���يع أنشطهتا هبدف االستحواذ 
ع���ىل حصة أكرب من الس���وق احمللية املتنامية م���ع دمع الصادرات إىل 
األس���واق اإلقلميية ومبا يتفق مع مسايع البنوك لدمع متويل املرشوعات 
الصناعي���ة وتذلي���ل العقبات اليت تواجه املصنع���ني خاصة ان هذا الدمع 
سيهسم ايضا يف توفري فرص معل جديدة يف مصانع املجموعة يف مدينة 

برج العرب اجلديدة ملواجهة الطلب املزتايد حمليا وعامليا .
     ومن جانبه اش���اد رشيف رياض رئي���س مجموعة االئمتان املرصيف 
للرشاكت والقروض املش���رتكة بالبنك األهيل امل���رصي باجلهود املبذولة 
من البنوك املش���اركة لتوفري متويل مش���رتك طويل االجل مدته 10 أعوام 
لرشاكت املجموعة وكذا بفريق العمل احملرتف من العاملني يف القطاعات 
املعني���ة بتلك البنوك ودورمه الفعال يف خمتل���ف مراحل المتويل بدءا من 
مرحلة الدراس���ة والتنس���يق وحىت خطة التنفيذ لتوف���ري المتويل املطلوب 

لتغطية خمتلف احتياجات املجموعة المتويلية.
    ومن اجلدير بالذكر ان مجموعة فرج اهلل يه مجموعة رشاكت مرصية 
تأسس���ت عام 19٧3 عىل يد املهندس ف���رج عامر الرئيس احلايل ملجلس 
إدارة املجموع���ة وتعمل يف جمال الصناعات الغذائية مبختلف أنش���طته 
ألكرث من 1130 س���لعة من األلبان والعصائر واألجبان واللحوم املصنعة 
واخل���روات املجمدة والفواكه للس���وق احمللية والتصدير ألكرث من 90 
دولة حول العامل، وتعد إحدى أكرب رشاكت الصناعات الغذائية يف مرص 

ومتتلك 3 رشاكت، و15 مصنًعا، ويعمل هبا حنو 20 ألف عامل.

هشام عاكشه
دمحم االتريب

سهم البنك االهلي املصري بعشره جنيه استرليني صادر في ١٨٩٨


