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«الموانئ الجافة» تتفاوض مع البنك األوروبى لتمويل دراسات ميناء دمياط الجاف
كتب ــ يوسف مجدى:

تتفاوض هيئة املوانئ البرية اجلافة مع البنك
االوروب��ى إلع��ادة االعمار والتنمية للحصول على
منحة لتمويل دراسات اجلدوى مشروع ميناء دمياط
اجل��اف على مساحة  15فدانا ،تبعا لتصريحات
مسئول بالهيئة.
قال املصدر لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إنه من

املقرر تلقى مخاطبة من البنك األوروبى خالل 10
أيام املقبلة بهدف حتديد حجم املنحة التى سيقوم
البنك بتدبيرها لتمويل دراسات جدوى املشروع.
وأضاف أن هناك حتالفا من الشركة القابضة
للنقل البحرى والبرى ومجموعة الديدى جروب
للمساهمة فى تنفيذ امليناء اجلاف فى دمياط بعد
انتهاء دراسة اجلدوى.
ويجدر اإلش��ارة إلى أن حتالفا تقوده مجموعة

الديدى جروب وقع مذكرة مع وزارة النقل بشأن
تنفيذ مشروع امليناء اجلاف مبدينة دمياط.
إل��ى جانب م��ذك��رة تفاهم أخ��رى بشأن تنفيذ
مشروع القطار املكهرب بني ميناءى أبوقير غرب
بورسعيد بطول  250كم.
على صعيد متصل ،تستهدف هيئة املوانئ البرية
واجلافة توقيع مذكرة تفاهم مع البنك االوروب��ى
لتمويل دراس��ة ج��دوى مشروع ميناء ب��رج العرب

اجلاف .ويجدر اإلشارة إلى أن هيئة املوانئ البرية
وقعت مع البنك األوروب���ى مذكرة تفاهم بهدف
احلصول على منحة مليون ي��ورو لتمويل دراس��ة
ج��دوى مشروع العاشر من رمضان اجل��اف على
مساحة  90فدانا.
تستهدف هيئة امل��وان��ئ البرية واجل��اف��ة جذب
 12.5مليار جنيه م��ن ط��رح مشروعات املوانئ
اجلافة اللوجيستية.

صناع ومستثمرون :مبادرات «المركزى» تحتاج مزيدا من المحفزات لتحقيق كامل الجدوى
نائب رئيس اتحاد المستثمرين :أطالب «المركزى» بدعم الفائدة للصناع ..ونقيب المستثمرين الصناعيين :مطلوب تفعيل بند التسوية وسداد  %50من أصل الدين
العضو املنتدب والناشر:

شريف املعلم
مدير التحرير:

محمد مكى
املدير الفنى:

محمد عمار
سكرتير التحرير:

إكرامى عبدالستار
العنوان:
 59ش إيران ـ ـ متفرع من ش محيى
الدين أبوالعز ـ ـ الدقى ـ ـ اجليزة.

تليفون:
فاكس:

كتب ــ محمود مقلد:

ق��ال ع��دد م��ن الصناع واملستثمرين إن
املبادرات التى اطلقها البنك املركزى لدعم
قطاع الصناع حتتاج إلى مزيد من املحفزات
لضمان حتقيق جدوها االقتصادية ،خاصة
أنها لعبت دورا كبيرا فى إنقاذ الكثير من
املنشآت من اإلفالس والتصفية ،وساهمت
بشكل مباشر ف��ى زي���ادة م��ع��دالت االنتاج
والتصدير وهو ما أدى إلى دخ��ول طاقات
انتاج جديدة وفرص عمل فى السوق.
ع��ل�اء ال��س��ق��ط��ى ن���ائ���ب رئ���ي���س احت���اد
املستثمرين ورئيس شركة باك تاك طالب
ال��ب��ن��ك امل��رك��زى ب��اط�لاق م��ب��ادرة ج��دي��دة
للصناعة بفائدة 3ــ % 4أسوة باملبادرة التى
اطلقها املركزى لدعم التمويل العقارى.
وأضاف السقطى أن الصناعة هى قطار
التنمية احلقيقى ،وهى القادرة على تخفيض
معدالت البطالة والتضخم فى مقابل رفع
معدالت النمو ،وبالتالى من الضرورة وجود
املزيد من املبادرات الداعمة ملناخ االستثمار

 1.2مليار جنيه صافى أرباح «مصرف أبو ظبى اإلسالمى ــ مصر» فى 2020

02 / 37486483
02 / 37486482
02 / 37486419
02 / 37486430

الرئيس التنفيذى :النتائج المالية تؤكد أن المصرف استطاع أن يثبت قوته وصالبته وتكيفه مع تطورات السوق فى مواجهة أزمة كورونا

اإلعالنات:

لإلعالن فى «
اتصل على

والتصنيع فى مصر.
وأوضح نائب رئيس احتاد املستثمرين أن
ط��ول االج���راءات وال��ش��روط التى تفرضها
بعض البنوك من أهم العوائق التى تواجه
ال��ش��رك��ات وامل��ص��ان��ع ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن تلك
املبادرات وآخرها مبادرة سداد الديون.
وأك��د السقطى أن االم��ور أفضل بكثير
مم��ا كانت عليه بعد تدخل امل��رك��زى ،وما
نحتاجه اليه من البنوك كصناع هو تفعيل
تلك املبادرات وإعادة متويل املصانع املعطلة
ودراسة كل حالة على حدة.
ولفت السقطى إلى أن متويل رأس املال
العامل من اهم االدوار التى يجب ان تقوم
بها ال��ب��ن��وك خ�لال ال��ف��ت��رة املقبلة ل��زي��ادة
معدالت االنتاج والتصنيع.
وأش����ار إل���ى أن ه���دف ال��ب��ن��ك امل��رك��زى
احلقيقى م��ن م��ب��ادرات ال��دع��م ه��و زي��ادة
م��ع��دالت ال��ت��ش��غ��ي��ل وال��ت��ص��ن��ي��ع وب��ال��ت��ال��ى
الصادرات وليس فقط س��داد الديون دون
اعادة متويل تلك املصانع التى كانت متعثرة.
وغيرت املبادرات التى اطلقها املركزى

شكل خريطة ال��ت��وس��ع��ات ف��ى الكثير من
الشركات التى كانت تنتوى االنكماش انتظارا
لتحسن االحوال او انتهاء حائجة كورنا.
وتضمنت م��ب��ادرات امل��رك��زى للصناعة
تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد
املعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة
واملتوسطة بفائدة  %7بدال من  %14وتسدد
على  10سنوات بدال من  5سنوات.
من جانبه طالب محمد جنيدى نقيب
املستثمرين الصناعيني ال��ب��ن��ك امل��رك��زى
بالتدخل حلل املشاكل املعلقة لبعض الصناع
واخل��اص��ة بتسوية وس���داد  %50م��ن أصل
الدين مقابل التسوية.
واض��اف رئيس مجموعة «ج��ى إم سى»
أن ه��ن��اك بعض ال��ب��ن��وك تشترط لسداد
املديونية  %50من تاريخ التهميش وليس من
أصل الدين ،وهو ما يخالف تعلميات البنك
املركزى.
وطالب جنيدى البنوك بضرورة أن يكونوا
على ق��در املستوى ال���ذى يعمل ب��ه البنك
امل��رك��زى ،حيث ال ي��زال هناك مصرفيون

يقفون ضد تفعيل ه��ذه امل��ب��ادرات حتى ال
حتقق الهدف منها.
وتابع جنيدى أن هناك مصانع بالفعل
جنحت فى تسوية مديونياتها مع البنوك،
وعند مطالبتها نفس البنوك بتمويل شراء
خ��ام��ات ل��ل��ع��ودة إل��ى العمل ق��وب��ل الطلب
بالرفض.
واوض��ح جنيدى أن ذلك أدى إلى تقليل
ال��ه��دف م��ن امل��ب��ادرة وه��و ع���ودة الطاقات
املعطلة إلى العمل واالنتاج والتصنيع.
ولعبت مبادرة شطب مديونيات املصانع
املتعثرة ،دورا كبيرا فى عودة بعض الطاقات
غير املستغلة للعمل من جديد وساهمت
فى تقليل االنكماش االقتصادى الذى كان
سيحدث ،كما انها اعادت االمل لقطاعات
كثيرا كادت ان تتوقف متاما عن العمل.
وأن���ق���ذت امل���ب���ادرة  % 60م��ن امل��ص��ان��ع
املصرية من االغالق واسقطت ديون 5814
مصنعا مع امكانية اقتراض املصانع املتعثرة
م��ن ج��دي��د ،وحتمل البنك امل��رك��زى ف��روق
اسعار الفائدة.

كتب ــ راضى عبدالبارى:

»

تليفون:
23930490-202+
ads@shorouknews.com

البنك يعزز مكانته
المصرفية بحصوله

محمد على

على  10جوائز مالية خالل عام 2020

قال محمد على ،الرئيس التنفيذى والعضو املنتدب
ّ
املؤشرات املال ّية
ملصرف أبوظبى اإلسالمى ــ مصر أن
للمصرف خالل  2020تؤكد ق��درة البنك على حتقيق
معادلة احلفاظ على استقرار مؤشراته املالية رغم
التحديات التى واجهها القطاع املصرفى بسبب جائحة
كورونا ،مع التغلب على العوامل التى عصفت باألسواق
على مدار العام والتى شملت جميع دول العالم.
كما تبرهن ً
أيضا أنه استطاع أن يثبت قوته وصالبته
وتك ّيفه مع تطورات السوق وبيئة العمل فى مواجهة
األزم��ة ،ومتكنه من دع��م االقتصاد املصرى والعمالء
استجابة ملبادرات البنك املركزى املصرى..
أعلن مصرف «أبو ظبى اإلسالمي ــ مصر» عن نتائجه
املالية املجمعة عن العام املالى املنتهى فى  31ديسمبر
 ،2020والتى كشفت عن حتقيقه نتائج إيجابية برغم ما
شهده العام املاضى من حتديات اقتصادية كبيرة بسبب
جائحة كورونا (كوفيدــ ،)19حيث أعلن املصرف عن
تسجيل صافى أرباح مجمعة بعد الضريبة بقيمة 1,196
مليون جنيه مقابل  1,228مليون جنيه عن عام ،2019

بانخفاض قدره  32مليون جنيه بنسبة  ،%3بينما وصلت
صافى األرباح املستقلة بعد الضريبة إلى  1,151مليون
جنيه مقابل  1,103مليون جنيه عن عام  ،2019بزيادة
قدرها  49مليون جنيه بنسبة .%4
ّ
املؤشرات املال ّية املجمعة للمصرف
كما تكشف أبرز
عن ارتفاع إجمالى اإلي��رادات بنحو  %1.3لتصل إلى
 3,786مليون جنيه ،وارتفاع إجمالى األص��ول بنسبة
 %22.5لتصل إلى  73.9مليار جنيه فى  31ديسمبر
 2020مقابل  60,3مليار جنيه فى  31ديسمبر .2019
وق��د جن��ح امل��ص��رف ف��ى ج��ذب ودائ���ع ج��دي��دة ،ليرتفع
إجمالى رصيده من الودائع بنحو  %22.5مسجال 62,7
مليار جنيه .فى املقابل ،ارتفع جانب التمويالت مبعدل
 %30ليسجل صافى التمويالت  40,2مليار جنيه فى 31
ديسمبر  .2020ويُعزى ارتفاع صافى محفظة التمويالت
إلى منو ٍكل من متويالت قطاع الشركات بنحو %29,7
لتصل إلى  28,7مليار جنيه ،وقطاع التجزئة املصرفية
بنحو  %30,7ليصل إلى  11,5مليار جنيه .ويأتى االرتفاع
مدفوعا بنمو ودائع الشركات بنحو
فى جانب الودائع
ً
 %26لتسجل  23,3مليار جنيه ،وزي��ادة محفظة ودائع
األف��راد بنحو  %20ليبلغ إجمالى ودائ��ع األف��راد 39,3

مليار جنيه .كما حقق قطاع اخلزانة من ً��وا فى إدارة
فائض السيولة ،حيث ارتفعت محفظة األصول املُدارة
من قبل القطاع مبا يبلغ  3,8مليار جنيه أو  %17,7لتصل
إلى  25,3مليار جنيه فى عام .2020
ورك��ز أبوظبى االسالمى حسب محمد على بشكل
كبير على مواصلة منو االعمال بأفضل طريقة ممكنة
إبان هذه األزمة ،إلى جانب التأكيد على استمرار تطبيق
استراتيجية التحول الرقمى ،حيث أطلقنا العديد من
املنتجات واخلدمات اجلديدة خالل العام املاضى 2020
ضمن خطة ال��ت��ح� ّول ف��ى مجال اخل��دم��ات املصرفية
الرقمية التى بدأت منذ عدة سنوات ،ودفعت ظروف
اجلائحة امل��ص��رف إل��ى ات��خ��اذ زم��ام امل��ب��ادرة والقيام
بخطوات متسارعة ل��زي��ادة اخل��دم��ات عبر القنوات
الرقمية ،وهو النهج الذى تكلل باجلوائز التى حصدها
املصرف على مدار العام املاضى».
جدي ٌر بالذكر أن عام  2020كان عاما قياسيا ملصرف
أبوظبى اإلس�لام��ى ــ مصر حيث حصد املصرف 10
وتتويجا إلجنازاته املحققة
جوائز عاملية ،وذلك تقدي ًرا
ً
وجهوده املبذولة مبختلف القطاعات.
حيث أث��ب��ت م��ص��رف أب��وظ��ب��ى اإلس�لام��ي ـ��ـ مصر

مكانته كواحد من أكثر البنوك جناحا وابتكارا وتقدما
فى مصر واملنطقة ،وهو ما تعكسه إش��ادة العديد من
املجالت املالية واملصرفية العاملية ويأتى فى مقدمتها
جائزة «أفضل خدمات وتسويق عبر وسائل التواصل
االج��ت��م��اع��ى» ،وج��ائ��زة األف��ض��ل ع��ن فئة «خ��دم��ة دفع
الفواتير» ،وجائزة أفضل مؤسسة مالية إسالمية لعام
 ٢٠٢٠فى مصر مجلة «جلوبال فاينانس» العاملية .كما
منحت مجلة «إنترناشيونال فاينانس» مصرف أبوظبى
اإلسالمي ــ مصر جائزة أفضل مصرف إسالمى وأفضل
مصرف رقمى فى مصر.
ومنحت مجلة «ذا جلوبال إيكونوميكس» املصرف
جائزتى أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف املحمول،
وأفضل بطاقات مبتكرة فى مصر لعام  .2020كما متكن
املصرف من الفوز فى منافسة قوية واقتنص جائزة
أف��ض��ل بنك خ��دم��ات جت��زئ��ة مصرفية ف��ى مصر من
«EMEAـ��ـ ،»Finance Awardsوحصد ً
أيضا جائزة
أفضل بنك إسالمى فى مصر  ٢٠٢٠من «World
 ،»Finance Newsوأكدت مجلة «ذا بانكر» على هذه
املكانة عبر منح املصرف جائزة البنك اإلسالمى لعام
 2020فى مصر.

من البنوك

داخل

بنك القاهرة يحصل على أعلى تصنيف ائتمانى لبنك مصرى بدرجة  +Bمن «وكالة  »CIمع نظرة مستقبلية مستقرة
فايد :التصنيف يعكس نجاح خطة التطوير المتكاملة ..وقوة المركز المالى للبنك

طارق فايد

أعلن طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذى لبنك القاهرة عن قيام وكالةCI Rating
 Capital Intelligenceللتصنيف االئتمانى
بتأكيد تصنيف بنك ال��ق��اه��رة بدرجة  +Bمع
ن��ظ��رة مستقبلية م��س��ت��ق��رة ،وال����ذى ي��ع��د أعلى
تصنيف ائتمانى متنحه الوكالة لبنك مصرى.
وت��اب��ع «ف��اي��د» أن الوكالة استندت ف��ى تقييمها
على العديد من مواطن القوة التى يتمتع بها بنك
القاهرة ومن أبرزها كفاءة اإلدارة وتنوع األنشطة،

إلى جانب جناح البنك فى حتقيق معدالت ربحية
مرتفعة ،إل��ى ج��ان��ب ارت��ف��اع م��ع��دل العائد على
األص���ول ،وق��اع��دة ال��ودائ��ع الكبيرة التى ميتلكها
البنك والتى توفر السيولة الكافية ملواجهة املخاطر.
وأض���اف رئيس بنك القاهرة أن التقرير أش��اد
بالتطورات املتالحقة التى حققها البنك على
م��دار السنوات املاضية والتى مكنته من تقدمي
باقة متنوعة من املنتجات واخلدمات املصرفية
املتكاملة ،مع حتقيق التوازن فى قاعدة عمالئه من

الشركات واألفراد مبا يساعد على تقرير مخاطر
األعمال.
وق��ال «ف��اي��د» :إن التصنيف يعكس م��دى جناح
خطط التطوير املتواصلة واستراتيجية العمل بالبنك
على الرغم من التحديات التى يشهدها العالم أجمع
نتيجة أزمة «كورونا» ،مؤكدا استمرار تطلع البنك
لتحقيق مزيد من التطور والنمو من خالل سياسات
حكيمة ونهج شديد التركيز على إدارة املخاطر
واإلبقاء على قوة املركز املالى للبنك.

 152.7مليون جنيه حجم مخصصات مؤسسة «التجارى الدولى» لدعم األطفال خالل 2020

سجل حجم مخصصات مؤسسة التجارى الدولى
لدعم أط��ف��ال مصر ف��ى ع��ام  2020نحو 152.71
مليون جنيه مت توجيهها خلدمة أكثر من  95ألف طفل
تقريبا من خالل التكفل واملساهمة بـ  20مشروعا
فى قطاع الصحة ،حيث لعبت املؤسسة دورا بارزا فى
توفير اخلدمات العالجية املتطورة لألطفال الذين
يعانون م��ن مشاكل صحية متنوعة خاصة أطفال
األسر األكثر احتياجا التى تعانى من عدم القدرة على
توفير التكاليف املالية العالية للخدمات العالجية التى
يحتاج إليها أبناؤهم.
وتأسست مؤسسة البنك التجارى الدولى فى عام
 2010كمنظمة غير هادفة للربح تهدف لرفع مستوى
اخل��دم��ات الصحية والغذائية لألطفال املحرومني
فى مصر ،ويتم متويل أنشطة املؤسسة املتنوعة من
خ�لال اقتطاع نسبة بواقع  %1.5من صافى أرب��اح
البنك التجارى الدولى ــ مصر ،وذلك فى إطار الدور
املجتمعى للبنك ومسئوليته جتاه أبناء املجتمع.
وتعمل املؤسسة منذ تأسيسها وفق منهجية واضحة
تركز على دعم ومساندة األهداف طويلة املدى للدولة
املصرية ،واستطاعت املؤسسة خالل السنوات املاضية
أن تطور من مساهماتها بحيث تتوافق بشكل تام مع
رؤية مصر للتنمية املستدامة «مصر  ،»2030وحتديدا
من خالل دعم مؤسسة البنك التجارى الدولى للهدف
األول لرؤية  2030وهو «جودة احلياة ..االرتقاء بجودة
حياة امل��واط��ن امل��ص��رى وحتسني مستوى معيشته»
والذى يستهدف حتسني جودة اخلدمات الصحية فى
املقام األول.
ف��ى ض��وء ال��ش��راك��ة طويلة األج���ل م��ع مستشفى
سرطان األطفال  ،57357خصصت املؤسسة مبلغ 30
مليون جنيه إلنشاء معمل الباثولوجى الرقمى اآللى،
ومن املتوقع أن يستفيد من املعمل حوالى  7آالف طفل
سنو ًيا .كما خصص مجلس األمناء مبلغ  4ماليني
جنيه لتمويل األنشطة الرئيسية لفروع املستشفى فى
القاهرة وطنطا.
كما خصص مجلس أمناء املؤسسة مبلغ 11.77

مليون جنيه ،لتجهيز قسم األطفال مبستشفى شفاء
االورم���ان باألقصر ،يتيح القسم اجل��دي��د الفرصة
لألطفال للحصول على العالج الكيميائى واإلشعاعى
املطلوب ،ومن املتوقع أن يخدم القسم حوالى 900
طفل سنو ًيا.
كما خصصت املؤسسة مبلغ  6.87ماليني جنيه
إلنشاء عيادات ،مراكز إعادة تأهيل للشلل الدماغى،
مركز القياس السمعى والذهنى فى خمسة مراكز
تأهيل بالقاهرة ،اجليزة وحلوان من املتوقع أن يخدم
هذا املشروع ما يقرب من ألف طفل سنو ًيا.
بالتعاون م��ع مستشفى أس��ي��وط اجلامعى ،تقوم

مؤسسة البنك التجارى الدولى بتمويل إنشاء مركز
متخصص ف��ى ع�ل�اج األط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من
مشاكل وتشوهات العمود الفقرى ،خصصت املؤسسة
 4.48ماليني جنيه لشراء معدات إلجراء العمليات
اجلراحية املعقدة واجلراحات الطفيفة ،ومن املتوقع
أن تزيد تلك الوحدة من قدرة املستشفى لتتمكن من
اجراء حوالى  104عمليات سنو ًيا.
استكماال للتعاون السابق والناجح بني مؤسسة
البنك التجارى الدولى ومستشفى الطلبة سبورتنج،
خصصت املؤسسة  4.1مليون جنيه إلنشاء غرفة
متقدمة لعمليات قلب األطفال بنظام الكبسولة ،فمن
خ�لال ه��ذه الغرفة ،من املتوقع أن تقوم املستشفى
بإجراء عمليات لـ  288طفال سنو ًيا مع ضمان أعلى
مستويات التعقيم والنظافة.
خصص مجلس األمناء مبلغ  3.95ماليني جنيه
لتجهيز وحدة عناية مركزة لألطفال مبستشفى مبرة
املعادى بالتعاون مع نادى اليونز جاردن سيتى؛ حيث

قام النادى بتمويل أعمال البناء والتشطيب للوحدة.
خصص مجلس األم��ن��اء مبلغ  4.5مليون جنيه
لتمويل اجلولة الثالثة من جراحات القلب املفتوح
مبستشفى قصر العينى وذل��ك سعيا لتقليل عدد
األطفال على قوائم االنتظار وتخفيف بعض العبء
املادى عن املستشفى من خالل التكفل بـ  100عملية
قلب مفتوح.
خصصت مؤسسة البنك التجارى الدولى 1.25
مليون جنيه لتمويل  50عملية جراحية لشق الشفة
وش��ق احل��ل��ق ،وال��ت��ى يتم إج��راؤه��ا ف��ى مستشفيات
جامعة عني شمس.
ك��م��ا خصصت امل��ؤس��س��ة مبلغ  370أل���ف جنيه
ملؤسسة الدواء للجميع للتكفل بعالج  250طفال من
مرضى السكرى من األس��ر غير القادرين ملدة عام
بصورة شهرية.
خصصت املؤسسة مليون جنيه لتغطية مصروفات
اج���راء  177عملية ع��ي��ون ك��ج��زء م��ن ب��رن��ام��ج حق
األطفال فى اإلبصار بالتعاون مع نادى روتارى قصر
النيل للمساعدة فى القضاء على مسببات العمى عند
األطفال والرضع.
وخصص مجلس األمناء  1.85مليون جنيه لدعم
مصاريف التشغيل السنوية ملؤسسة فيس لألطفال
املحتاجني والتى تغطى ج��زءا من اخلدمات الطبية
والرعاية املقدمة لأليتام فى معادى هوم سنتر والذى
يستضيف  50طفال.
كما واف��ق مجلس األم��ن��اء على تخصيص 1.91
مليون جنيه لتمويل  ٪50م��ن مصاريف التشغيل
السنوية لقسمى الرعاية املركزة ،األطفال وحديثى
الوالدة مبستشفى بنها اجلامعى ،وستخدم الوحدتان
حوالى  3.5ألف طفل فى محافظة القليوبية سنو ًيا.
استمرارا للشراكة طويلة األمد مع مؤسسة موف،
خصص مجلس األمناء  1.39مليون جنيه لتغطية ٪50
من مصاريف التشغيل السنوية للمؤسسة ،ستم ّكن
مصاريف التشغيل مؤسسة موف من اتاحة خدمات
مجانية لـ  100طفل من األطفال األكثر احتياجا.

عالء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى:

خطة شاملة إلعادة هيكلة الشركة
المصرية للتنمية الزراعية والريفية
كشف عالء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى املصرى عن بدء تنفيذ خطة
شاملة إلعادة هيكلة وتطوير الشركة املصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها
فى تقدمي جميع اوجه الدعم واملساندة للفالحني واملنتجني والقطاع الزراعى بشكل
عام ،إضافة إلى خدماتها األخرى لتحقيق جهود التنمية فى ربوع الريف املصرى،
مشيرا إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة سيتولى تنفيذ املهام املوكلة له إلعادة
تفعيل نشاط الشركة من جديد.
وكشف ف��اروق عن إط�لاق مشروع رائ��د إلنشاء مركزين رئيسني تابعني للشركة
لتقدمي جميع خدماتها على احدث مستوى فى محافظتى املنيا والبحيرة ،وسيضم
املركزين فرعني للبنك الزراعى املصرى لتقدمي اخلدمات املصرفية والتمويلية وتقدمي
جميع أوجه الدعم والتمويل لصغار املزارعني من عمالء الشركة وسكان املحافظتني.
وأوضح أن إعادة هيكلة وتطوير الشركة املصرية للتنمية الزراعية يأتى تنفيذا
ل��ت��وج��ي��ه��ات م��ح��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل��رك��زى
املصرى طارق عامر بضرورة أن تؤدى
الشركة دوره��ا فى تقدمي جميع سبل
ال��دع��م وامل��س��ان��دة ل��ل��ق��ط��اع ال��زراع��ى
واالن��ش��ط��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه ع��ل�اوة على
دع���م وم��س��ان��دة امل���زارع�ي�ن وأص��ح��اب
املشروعات الزراعية من خ�لال توفير
مستلزمات اإلنتاج من البذور واملبيدات
واألس���م���دة «م��دع��م��ة وغ��ي��ر م��دع��م��ة»،
وغيرها م��ن م��دخ�لات اإلن��ت��اج ،ع�لاوة
على توفير امليكنة الزراعية وفتح منافذ
تسويقية للمنتجات الزراعية فى جميع
أنحاء اجلمهورية.
وأك��د ف���اروق أن تطوير الشركة هو
أحد محاور خطة التطوير الشاملة التى
يشهدها البنك الزراعى املصرى التى
نسخّ ر جميع إمكانياتنا وقدراتنا لكى
ننفذها على جميع املستويات ،س��واء
عالء فاروق
على مستوى حتسني ج��ودة اخلدمات
املصرفية أو من خالل تنويع املنتجات واستحداث منتجات جديدة لكى يعزز البنك
الزراعى املصرى دوره الوطنى كمؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة تسهم فى
التنمية الريفية ومتويل الزراعة والقطاعات املرتبطة بها إلى جانب تقدمي اخلدمات
املصرفية واملالية املرتبطة مببادرات دعم املزارعني والفالحني ،وتقدمي برامج التمويل
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة واملشروعات متناهية الصغر ،مع تعظيم دور البنك
فى حتقيق التنمية املستدامة فى إطار رؤية مصر .2030
وشدد رئيس البنك الزراعى املصرى على أن الشركة املصرية للتنمية الزراعية
سيكون لها دور كبير خالل الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بدعم الزراعة التعاقدية
لتحسني مستوى الدخل للمزارع وزيادة ربحيته وذلك من خالل تعزيز التمويل والدعم
جلميع عناصر سالسل القيمة للحاصالت الزراعية واالنتاج احليوانى والسمكى
والداجنى حيث ستكون الشركة طرفا فى التعاقد بني املزارع واملصنع وعالوة على
دورها التنموى من خالل الدخول فى شراكات مع املستثمرين لتحفيز االستثمار فى
مجاالت التصنيع الزراعى واحليوانى .وأوضح أن إحدى املهام املوكلة للشركة املصرية
للتنمية الزراعية والريفية هو املساعدة فى تقدمي اإلرشاد الزراعى للفالح واملنتجني
بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصالح األراضى مبا متتلكه الشركة من مقومات ممثلة
فى كفاءات وطاقات بشريه ستعمل على تقدمي جميع أوجه الدعم الفنى واملساندة
للفالحني واملنتجني فى كل ما يتعلق باإلنتاج الزراعى واحليوانى.
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إشراف  :عفاف عمار

«السعودية المصرية» تعتزم بيع أصول غير مستغلة بعائد متوقع  700مليون جنيه
كتبت ــ عفاف عمار:

تعتزم الشركة السعودية املصرية للتعمير بيع أصول غير
مستغلة تقدر بحوالى  120ألف متر مربع بعائد يتراوح ما
بني  600ــ  700مليون جنيه ،تبعا لتصريحات املهندس محمد
الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة.
وقال الطاهر فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن
هذه االصول عبارة عن مخازن ومبان غير مستغلة وجار عمل

تقييم لها متهيد لبيعها وذلك فى اطار خطة هيكلة الشركة،
مضيفا أن العائد من بيع هذه االصول ستقوم الشركة بتوجيه
لشراء أراض جديدة.
حصلت السعودية املصرية حسب الطاهر على موافقة
البنك األه��ل��ى امل��ص��رى ل��زي��ادة ق��رض بقيمة  982مليون
جنيه ،إلى  1.4مليار جنيه يوجه للمساهمة فى التكاليف
االستثمارية ملشروعات الشركة.
وتتفاوض الشركة حاليا مع عدة بنوك محلية للحصول

على قرض بقيمة  1.5مليار جنيه للمساهمة فى مشروعها
السكنى بالعاصمة االدارية «بلو ڤير» ،ويقع على مساحة 70
فدا ًنا ،ويتكون من  2000وحدة سكنية بأنواع مختلفة شقق
سكنية ،استوديوهات ،دوبلكس ،توين فيال تاون هاوس ،ويبلغ
إجمالى االستثمارات به  4مليارات جنيه ،ومن املقرر أن
ينتهى املشروع فى  .2023وتضم قائمة البنوك التى تتفاوض
معها الشركة األهلى املصرى ومصر والعربى االفريقى
واع��ل��ن��ت «ال��س��ع��ودي��ة امل��ص��ري��ة» ع��ن ش���راء قطعة أرض

مبساحة  21.6فدان فى منطقة التجمع اخلامس بقيمة 2.8
مليار جنيه ،وسيتم إنشاء مشروع جتارى طبى إدارى عليه
باستثمارات إجمالية تقارب  8مليارات جنيه.
وق��ال الطاهر إن الشركة س َّ��ددت  %10من قيمة األرض
لصالح هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة ،فيما تترقب
صدور القرار الوزارى لبدء اإلنشاء واملتوقع مع بداية العام
املقبل؛ كما سيبدأ طرح الوحدات خالل الربع األخير من
العام احلالى ،مببيعات مستهدفة  2مليار جنيه.

تأسست «الشركة السعودية املصرية للتعمير» عام ،1975
مبوجب اتفاقية دولية بني حكومتى جمهورية مصر العربية؛
ممثلة فى وزارة اإلسكان وهيئة املرافق واملجتمعات العمرانية،
واململكة العربية السعودية؛ ممثلة فى وزارة املالية باململكة.
وحتدد رأسمال الشركة عند تأسيسها بـ 50مليون دوالر،
مت س��داده��ا بالكامل مناصف ًة ب�ين احلكومتني املصرية
والسعودية ،و ّ
متت زيادته أكثر من مرة حتى بلغ حال ًّيا 318
مليون دوالر.

االستثمار األجنبى فى القطاع العقارى ما بين القيمة المضافة وتزايد المنافسة

محمود جاد :االستثمار السياحى بجميع أنواعه هو األفضل للمستثمر األجنبى

فتح اهلل فوزى :المستثمر األجنبى لديه القدرة على تصدير العقار وجذب مشترين أجانب للسوق المصرية

كتبت ــ عفاف عمار:

تزامنا مع تنمية عمرانية غير مسبوقة تزايد
اهتمام مطورين أجانب لدخول السوق العقارية
املصرية ،سواء عبر صفقات استحواذ محتملة
أو التطوير املباشر ،وهنا يثار التساؤل عن
القيمة املضافة لدخول مستثمر أجنبى فى
سوق إسكان فاخر يتنافس فيه كبار املطورين
فى املنطقة ومصر.
وكانت شركة السادس من أكتوبر للتنمية
واالس��ت��ث��م��ار «س���ودي���ك» ،ت��ل��ق��ت خ��ط��اب��ا من
شركة «ال���دار العقارية» اإلم��ارات��ي��ة ،يتضمن
عرضا مبدئيا غير ملزم الستحواذ محتمل
نقدى على حصة ال تقل عن  %51من أسهم
رأس امل��ال امل��ص��در ل��ـ«س��ودي��ك» ،كما أعلنت
شركة سكاى ابوظبى خطتها لضخ  15مليار
جنيه النشاء مشروعات عمرانية متكاملة فى
السوق املصرية ،بدأتها بضخ  4مليارات إلنشاء
مشروع فى العاصمة االدارية اجلديدة ،وقالت
شركة داماك اإلماراتية انها تدرس عدة فرص
لالستثمار فى مصر.
وحدد محللون عدة عوامل ملزيد من جاذبية
السوق املصرية للمستثمر االجنبى مبا يتناسب
مع حجم التنمية العمرانية التى تشهدف البالد،
م��ؤك��دا أن القطاعات العقارية غير السكنية
هى االكثر احتياجا لالستثمار االجنبى بخالف
القطاع السكنى الفاخر.
وأك���د خ��ب��راء وم��ح��ل��ل��ون ع��ل��ى أه��م��ي��ة ج��ذب
املستثمر االجنبى لشريحة االسكان املتوسط
بإدخال تكنولوجيا املبانى منخفضة التكاليف
والتى جنحت فى عدة بلدان.
وك��ان رج��ل االع��م��ال هشام طلعت مصطفى
الرئيس التنفيذى ملجموعة طلعت مصطفى
القابصة ــ أكبر مطور عقارى ــ أكد على أهمية
التنسيق مع أحد بنوك االستثمار لقدرتهم على
رصد وحتليل البيانات من أجل جذب املستثمرين
العامليني ،مما يعزز من احلصول على التمويل
املطلوب للبنية التحتية للمشروعات املقبلة فى
القطاع العقارى.
املهندس فتح اهلل ف��وزى نائب رئيس جمعية
رجال االعمال ورئيس جلنة التشييد والبناء قال
ان هناك عدة عوامل من شأنها االسراع بجذب
االستثمار االجنبى للسوق العقارية فى مصر اوال
توفير بنية حتتية تكافؤ املشروعات العمرانية
اجلارى انشاؤها وتضم شبكات وخطوط كهرباء،
طرق ،غاز ،انترنت ،االتصاالت ،مؤكدا ان البنية
التحتية عامل ه��ام للتنمية العمرانية ،ثانيا:
ض��رورة االس���راع فى اتخاذ ال��ق��رارات املتعلقة
بالتراخيص ،ثالثا :تعديل التشريعات لتسهيل
إجراءات التسجيل العقارى.
وقال فوزى ان مصر تشهد تنمية عمرانية لم
حتدث من قبل ،وهو ما يوفر فرصا استثمارية
هائلة امام املستثمر االجنبى ويوفر عملة صعبة
للبالد.
وأوض���ح أن دخ��ول شركة إع��م��ار اإلم��ارات��ي��ة
للسوق املصرية ساهم بشكل ايجابى فى رفع
كفاءة املطورين وحتسني جودة املنتج العقارى،
مضيفا ان  %90م��ن امل��ط��وري��ن ي��ع��م��ل��ون فى
االستثمار السكنى بينما املشروعات اخلدمية
االخ����رى حت��ت��اج إل���ى مت��وي��ل ض��خ��م وخ��ب��رات
غير متوافرة ل��دى اغلب املطورين املصريني،
وهذه املشروعات متثل فرصا استثمارية هامة
للمستثمر االجنبى.
واض���اف ف���وزى ان املستثمر االجنبى لديه
ال��ق��درة على تصدير ال��ع��ق��ار ل��ل��خ��ارج وج��ذب
مشترين اجانب للسوق املصرية ،وكلها عوامل
تؤكد اهمية العمل على جذب االستثمار االجنبى
للقطاع العقارى وض���رورة العمل على تسهيل
جميع االجراءات.
م��ن جانبه ق��ال محمود ج��اد محلل القطاع
العقارى بشركة العربى االفريقى لتداول االوراق
املالية ان االستثمار السياحى بجميع انواعه
هو االكثر جذبا للمستثمر االجنبى سواء اقامة
الفنادق والقرى السياحية ومشروعات السياحة
العالجية.
اضاف ان مصر تتمتع مبناطق عديدة مناسبة

فتح اهلل فوزى

أيمن سامى :رغبات األجانب لالستثمار فى السوق المصرية تتركز على القطاعات غير السكنية
القامة مشروعات سياحية متنوعة ميكن ترويجها
على املستثمرين االجانب،
وه����ذا ي��س��ه��ل م��ن تسويق
ه���ذه اخل���دم���ات للعمالء
االجانب النها ستكون اقل
تكلفة من اخلدمات املماثلة
فى اخل��ارج ،كما ان تكلفة
املعيشة لالجنبى فى مصر
اقل عند مقاومتها بالدوالر.
«نحتاج إلى املستثمر االجنبى لضخ استثمارات
فى املشروعات السياحية مقارنة بالقطاعات
العقارية االخرى» ــ تبعا جلاد.
أض��اف أن امل��ش��روع��ات التعليمية اجلامعية
ممكن أن تكون هدفا للمستثمر االجنبى ومتثل
قيمة مضافة للمجتمع واالق��ت��ص��اد امل��ص��رى،
قائال« :ميكن إقامة جامعات عاملية فى مصر
بأقل تكلفة وأكثر جاذبية للطالب خارج مصر
باملنطقة املحيطة».
وع��ن م��دى اس��ت��ف��ادة ال��ق��ط��اع السكنى من
املستثمر االجنبى ،قال إن القطاع السكنى فى
مصر يعانى من فجوة فى شريحة االسكان حتت
املتوسط ،حيث يوجد لدينا ح��وال��ى  2مليون
مولود سنويا ،وبالتالى املستثمر االجنبى قد ال
يستطيع االستثمار فى وح��دات سكنية تناسب
هذه الشريحة.
أضاف أن املستثمر األجنبى ميكن أن يستثمر
ف��ى منتج ع��ق��ارى يعمل على ج��ذب املشترى
االجنبى إل��ى مصر ،او منتج يناسب املقيمني
االج��ان��ب س��واء سكنى او سياحى او تعليمى،
باإلضافة إلى قدرته على تصدير العقار للخارج،
خاصة موطنى ال��دول��ة التابع لها ،وهنا ميكن
للمستثمر االجنبى أن يضغط على احلكومة
التابع لها لتسهيل التعاون مع استثماراته فى
مصر.
تابع :االستثمار فى القطاع التجارى واالدارى
يعد االسهل واالنسب للتصدير للخارج وجذب
املشترين االفراد لهذه النوعية من العقارات.
«تسجيل العقار يظل عائق ام��ام جناح فكرة
تصدير العقار للخارج» ق��ال ج��اد ،م��ؤك��دا ان
االستثمار السياحى هو االفضل جلذب املستثمر
االجنبى ملصر ،بينما القطاع السكنى املنافسة
فيه كبيرة ويحتاج إلى افكار غير تقليدية خاصة
لشريحة الدخل املتوسط وحتت املتوسط.
وتعليقا على عرض الدار العقارية اإلماراتية

طارق الغمراوى :نحتاج
إلى شراكات مع الخارج لنقل تجربة
اإلسكان منخفض التكاليف إلى مصر
لالستحواذ على شركة س��ودي��ك ،ق��ال ج��اد ان
الصفقة تعكس الرؤية اإليجابية للقطاع العقارى
من قبل املؤسسات اخلارجية.
امي��ن سامى رئيس مكتب «جيه ال ال» فى
مصر قال إن االستثمار االجنبى فى أى قطاع
سيعود بالنفع على املجتمع ككل ،وهو ما نسعى
اليه من خالل مكتب جيه ال ال جلذب املستثمر
االجنبى الذى يضيف لالقتصاد.
تابع :تتركز رغبات االجانب لالستثمار فى
السوق املصرية على قطاعات الفنادق والتجزئة
والطبى واللوجيستى ،حيث أصبحت مصر مركز
جذب لالستثمار االجنبى فى هذه القطاعات.
اضاف أن زيادة االستثمارات فى القطاعات
العقارية غير السكنية خاصة فى املدن واملناطق
اجلديدة سيؤدى بالطبع إلى زيادة الطلب على
النشاط السكنى من جانب املشترين ،موضحا
ان املشروعات اخلدمية لها دور هام فى تنشيط
االستثمار السكنى.
«السوق املصرية يحتاج إلى املستثمر االجنبى
فى القطاع االدارى والتجارى والفندقى» ،قال
س��ام��ى ،مشيرا إل��ى ق��وة االس��ت��ث��م��ار العقارى
السكنى فى مصر ولذلك يجب على املستثمر
االجنبى ل��دخ��ول ه��ذه ال��س��وق ان يضيف اليه
كما أنه لن يدخل فى استثمار مزدحم بالعرض
واملنافسني ،ألن املستثمر يبحث دائما عن العائد
االعلى من االستثمار.
وأك��د سامى على وج��ود اهتمام م��ن جانب
املستثمرين االجانب لدخول مصر ألنها الدولة
االكثر من��وا فى ظل الظروف احلالية الناجتة
من أزمة كورونا ،وايضا ألنها تتمتع بسوق وطلب
حقيقى من عدد السكان املتزايد.
«املستثمر األج��ن��ب��ى مم��ك��ن أن مي��ث��ل قيمة
مضافة فى إدارة املشروعات ،كما ميكن أن ينقل
للسوق املصرية أفكار مبتكرة القامة مبان سكنية
باقل تكلفة» ــ تبعا لتصريحات سامى موضحا
أنه يوجد مبان سكنية تعتمد على نوعية محددة

«ذا مارك» تعتزم تطوير مشروع سكنى
فى القاهرة الجديدة باستثمارات  5مليارات جنيه
كتبت ــ عفاف عمار:

عمرو بدر

ت��ع��ت��زم ش��رك��ة «ذا م����ارك للتطوير
العقارى» طرح مشروع عمرانى متكامل
فى مدينة القاهرة اجلديدة باستثمارات
 5مليارات جنيه ضمن خطة الشركة
التوسعية ف��ى ال��س��وق ال��ع��ق��اري��ة ،تبعا
لتصريحات املهندس عمرو ب��در رئيس
م��ج��ل��س اإلدارة وال��رئ��ي��س التنفيذى
للشركة.
أض���اف ب���در أن امل��ب��ي��ع��ات املتوقعة
ل��ل��م��ش��روع ت��ت��ج��اوز  8م��ل��ي��ارات جنيه
وتخطط الشركة لضخ  700مليون جنيه
استثمارات مبشروعاتها حتى ،2023
باإلضافة لدراسة تطوير مشروع سياحى
جديد فى منطقة العني السخنة خالل
العام اجلارى.
أوضح بدر أن الشركة حققت مبيعات
تعاقدية بقيمة  2مليار جنيه مبشروعها
«ذا مارك» فى القاهرة اجلديدة وبدأت
فى أعمال التنفيذ باملشروع عن طريق
«ج�����ود ش��ي��ب��رد ل�ل�إن���ش���اء وال��ت��ع��م��ي��ر»
للمقاوالت التى اسندت اليها االعمال
االنشائية للمشروع.
أوض��ح بدر أن الشركة تخطط لضخ

محمود جاد

اس��ت��ث��م��ارات بقيمة  700مليون جنيه
مبشروع «ذا م��ارك» القاهرة اجلديدة
بهدف االسراع مبعدالت تنفيذ املشروع
وف��ق��ا ل��ب��رام��ج التنفيذ املتعاقد عليها
خاصة أن الشركة حافظت على معدالت
التنفيذ باملشروع خالل العام املاضى رغم
جائحة كورونا.
اشار بدر إلى أن مشروع «ذا مارك»
ي��ع��د أول منتجع سكنى ي��ض��م فيالت
ك��ام��ل��ة التشطيبات ب��خ��دم��ات فندقية
ف��ى ال��ق��اه��رة اجل��دي��دة واألول للشركة
فى السوق العقارية ومت تكليف شركة
«بيلت» اإليطالية لالستشارات الهندسية
بإعداد التصميمات الهندسية واملعمارية
للمشروع واستحداث أنظمة هندسية
م��ب��ت��ك��رة ف��ى «ذا م����ارك» يختلف عن
األنظمة التقليدية فى السوق العقارية.
ويطور مشروع «ذا مارك» بالشراكة بني
«ذى آدرس للتطوير العقارى» ومجموعة
مستثمرين محليني وسعوديني ويقام على
مساحة  26فدانا ويضم  300فيال كاملة
التشطيب مب��س��اح��ات متنوعة بجانب
أنشطة ترفيهية وخدمية ومسطحات
خضراء والند سكيب ومن املقرر االنتهاء
من تنفيذ املشروع خالل .2023

طارق الغمراوى

على الشربانى

أضاف أن القطاع العقارى اخلدمى والتجارى
مب���ا ي��ح��ت��اج��ه م���ن سيولة
ضخمة يعد االكثر احتياجا
للمستثمر االجنبى.
أم�������ا ع����ل����ى م���س���ت���وى
االستثمار السكنى ،قال
الغمراوى إن االستثمار فى
اإلسكان املتوسط منخفض
ال��ت��ك��ال��ي��ف غ��ي��ر م��ت��واج��د
فى مصر بينما هناك جتارب ناجحة فى عدة
دول نامية لتوفير اسكان متوسط باقل تكلفة
واس��رع فى التنفيذ مثل البرازيل واملكسيك،
باالضافة إلى جتارب اخرى فى دول سنغافورة
وكوريا واليابان شهدت طفرة فى توفير السكن
امل��ت��وس��ط وبالتالى ميكن االط�ل�اع على هذه
التجارب وجذب اخلبرات االجنبية من خالل
الشراكات معها.
اش��ار إل��ى جتربة شركة اراب��ت��ك اإلم��ارات��ي��ة
القامة وحدات سكنية ملتوسطى ومحدود الدخل
فى مصر بالشراكة مع الدولة ،والتى لم تكتمل.
اضاف الغمراوى ان مصر من اعلى االسواق
فى العالم من حيث ف��رص االستثمار املتاحة،
مطالبا بتنظيم مؤمتر اقتصادى عاملى على غرار
مؤمتر شرم الشيخ ،وبطريقة علمية مدروسة
لعرض املشاريع املتاحة كفرص استثمار وتنمية
مستدامة جل��ذب املستثمر االج��ن��ب��ى للقطاع
ال��ع��ق��ارى بجميع مجاالته وذل��ك بالتزامن مع
االستثمار الصناعى والتعليمى.

على عادل :المطور
األجنبى يزيد من التنافسية ويعطى
نظرة إيجابية للسوق فى مصر

هشام طلعت

من التكنولوجية بتكلفة اقل ،وحتتاج إلى دعم من
الدولة ،وبالتالى ميكن االستعانة بالشركات التى
لديها خبرات فى اقامة مثل ه��ذه املشروعات
السكنية ال��ت��ى ت��ن��اس��ب م��ح��دودى ومتوسطى
الدخل ،ويعمل بها فى عدة دول باخلارج.
على عادل محلل مالى بنك االستثمار بلتون
قال إن جذب االستثمار االجنبى للسوق العقارية
امل��ص��رى س��ي��ؤدى إل��ى خلق نوعية ج��دي��دة من
املنتجات والطروحات بشكل مختلف ،وبالتالى
مزيد من املنافسة مع املطورين ويزيد من اجلودة
للمنتج مبا يعود بالنفع على القطاع ككل والعميل.
اضاف ان وجود املستثمر االجنبى فى السوق
املحلية يعطى نظرة ايجابية للدولة بشكل عام
والقطاع العقارى بصفة خاصة ويزيد من الطلب
عليه وهو ما حدث مع جتربة دخول شركة اعمار
اإلماراتية فى مصر.
تابع :االستثمار العقارى فى مصر مقارنة
ب��اخل��ارج يعد االف��ض��ل وه��و م��ا ي��ؤك��د النظرة
االي��ج��اب��ي��ة للقطاع ال��ع��ق��ارى ع��ل��ى ال��رغ��م من
تداعيات ازمة كورونا.

أمين سامى

اض��اف ع��ادل ان املنافسة فى السوق تدفع
صغار املطورين لطرح منتج باسعار وانظمة
سداد تنافسية جلذب العمالء مع احلرص على
االلتزام مبواعيد التسليم.
«الب��د من تسهيل اج���راءات توفير االراض��ى
والبيع وال��ش��راء للوحدات العقارية واحلصول
على التراخيص» ــ ق��ال ع��ادل مشيرا إل��ى ان
هذه العوامل تزيد من جاذبية السوق العقارية
للمستثمر االجنبى.
ط��ارق الغمراوى ــ أستاذ إدارة املشروعات
كلية الهندسية جامعة االسكندرية واستشارى
التطوير العقارى ــ قال إن االستثمار االجنبى
بصفة عامة يعود بالنفع على االقتصاد مبا يوفره
من سيولة بالعملة الصعبة ،كما انه يعطى ثقة
لدى املستثمرين باخلارج باستقرار ومتيز السوق
املحلية.
«جذب املستثمر االجنبى للسوق العقارية فى
مصر يخلق تنافسية ويرفع من أداء الشركات
وجودة املنتج ،كما انه يساعد من تسويق العقار
عامليا» ــ قال الغمراوى.

رئيس مجلس إدارة الشركة:

«تبارك للتطوير العقارى» تستهدف مليار جنيه مبيعات تعاقدية
خالل العام الجارى و2مليار جنيه استثمارات
مخاطبة «المجتمعات العمرانية» لتطوير  800فدان فى «سفنكس الجديدة» بنظام المشاركة لإلسكان االقتصادى
كتبت ــ عفاف عمار:
تستهدف ش��رك��ة ت��ب��ارك للتطوير العقارى
حتقيق مبيعات تعاقدية ال تقل عن مليار جنيه،
باإلضافة إلى ضخ استثمارات بحوالى مليارى
جنيه خ�لال ال��ع��ام اجل���ارى ،تبعا لتصريحات
على الشربانى رئيس مجلس ادارة شركة تبارك
للتطوير العقارى.
أض��اف الشربانى أن شركته تعتزم خالل
العام اجلارى تسليم حوالى  400وحدة سكنية
ف��ى م��ش��روع « 90أفينو» بالقاهرة اجل��دي��دة،
باإلضافة إلى  500وحدة مبشروع كابيتال ايست
فى مدينة نصر« .متتلك الشركة ما بني  40ــ
 45الف متر مربع ادارى باستثمارات تتجاوز
 2مليار جيه ،باالضافة إلى  60الف متر مربع

على الشربانى

جتارى باستثمارات  2.4مليار جنيه لالعمال
االنشائية « قال الشربانى مشيرا إلى أن قانون
التصالح وتزايد االستثمار أدى إلى تزايد الطلب
على ال��وح��دات االداري����ة .وق��ال الشربانى إن
شركته قاربت على تطوير  140ألف متر مربع
فى مدينة سفنكس اجلديدة تقع على طريق
مصر اسكندرية ال��ص��ح��راوى ،حيث تقدمت
الشركة لهيئة املجتمعات العمرانية لسداد رسوم
األرض مقابل  950جنيها للمتر .وجار التفاوض
خلفض الرسوم إلى  800جنيه للمتر.
وقدر الشربانى التكلفة االستثمارية املتوقعة
للمشروع بحوالى  1.6مليار جنيه نشاطا سكنيا
وجتاريا بارتفاع أرضى ودوري��ن ،مشير الى أن
الشركة تنتظر احلصول على املوافقات الالزمة
متهيدا لطرح املشروع املتوقع بعد اجازة العيد.

 4.4مليار جنيه تكلفة األعمال اإلنشائية للمشروعات
اإلدارية والتجارية وزيادة الطلب بعد قانون التصالح

تابع :ان شركته متتلك ايضا  800فدان على
طريق مصر إسكندرية الصحرواى كيلو  60فى
مدينة سفنكس اجلديدة ،وتعتزم الشركة تطوير
 400فدان والتنازل عن  %50من األرض مقابل
حتويل نشاطها من زراعى إلى عمرانى.
اشار الشربانى إلى مخاطبة شركته لهيئة
املجتمعات العمرانية للمشاركة ف��ى تطوير
كامل مساحة األرض  800فدان القامة مشروع
لالسكان االقتصادى بنظام الشراكة باحلصة
العينية.
وتضمن ال��ق��رار اجل��م��ه��ورى رق��م  61لعام
 ،2019اخل��اص بتنفيذ مجتمع عمرانى جيد
على طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوى
حت��ت مسمى مدينة سفنكس اجل��دي��دة ،بأن
تسمح آلية تغيير النشاط إم��ا بالتنازل عن
جزء منها لوزارة اإلسكان ،مقابل حتويلها من
النشاط ال��زراع��ى إل��ى العمرانى ،مع إم��داده
باملرافق والبنية التحتية ،أو أن يسدد ما بني
500ـ����ـ 1000جنيه ع��ن ك��ل متر مربع مقابل
االحتفاظ بكامل املساحة.
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«النقل» تدرس العرض المقدم من «ميتسوبيشى» اليابانية لتوريد عربات الخط الرابع للمترو
كتب ــ يوسف مجدى:

تعتزم وزارة النقل فتح ال��ع��رض امل��ال��ى لشركة
ميتسوبيشى اليابانية خ�لال الشهر املقبل بشأن
توريد  23قطار مترو جديدا ،سيتم تشغليها على
اخلط الرابع للمترو التى سيربط بني محطتى امللك
الصالح حتى مدينة  6أكتوبر ،تبعا لتصريحات
مسئول بالوزارة.

قال املسئول لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة
اليابانية تقدمت بعرض وحيد بهدف الفوز بتوريد
 23قطار مترو جديدا.
وأض���اف أن اق��ت��ص��ار املنافسة على الشركات
اليابانية بشأن توريد قطارات املترو اجلديدة ضمن
شروط القرض اليابانى الذى مت توقيعه مع وزارة
النقل بشأن متويل مشروع اخلط الرابع للمترو بقيمة
 1.2مليار دوالر.

ويجدر اإلشارة إلى أن شركة ميتسوبيشى سبق أن
تقدمت بعرض ل��وزارة النقل لتوريد قطارات املترو
اجلديد ومت رفضه بسبب املغاالة فى العرض.
على صعيد متصل ،أكد أن الشركة اليابانية قدمت
عرضا لوزارة النقل بشأن تأهيل  58قطار مترو تعمل
على اخلطني األول والثانى ،منها  23قطارا على
اخلط األول للمترو و 35على اخلط الثانى للمترو.
ويجدر اإلشارة إلى أن شركة ميتسوبيشى قامت

«المالية» تنتظر مالحظات مجتمع األعمال
على الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك

خبراء :إعفاء وكالء المالحة والخطوط البحرية من المسئولية الجنائية للبضائع ..أهم المطالب

بتوريد  4ق��ط��ارات مترو جديدة مت تشغيلها على
اخلط الثانى للمترو.
وذكر أنه من املقرر البدء فى تنفيذ اخلط الرابع
للمترو قريبا بطول  19كم بعد االتفاق مع حتالفني
على تنفيذ املشروع.
وأبرزها حتالف يضم عددا من شركات املقاوالت
املصرية سيقوم بحفر  14ك��م م��ن امل��ش��روع بينما
التحالف الثانى تقوده شركة يابانية.

مستثمرون :ال تفرقة فى الخدمات واألسعار
بين رواد السياحة الداخلية والخارجية
السياحة الداخلية ثروة مهدرة وتضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنويا
كتب ــ طاهر القطان:

كتب ــ يوسف مجدى:

تترقب مصلحة اجلمارك تلقى مالحظات
مجتمع االعمال على الالئحة التنفيذية لقانون
اجلمارك اجلديد.
وت��رك��زت مالحظات خ��ب��راء امل�لاح��ة على
ض����رورة إع��ف��اء وك��ل�اء امل�لاح��ة واخل��ط��وط
البحرية من املسئولية اجلنائية للبضائع التى
يتم نقلها على أن يتحملها العمالء فقط،
وك��ذل��ك تخفيض ال��غ��رام��ات ال��ت��ى تتحملها
شركات الشحن فى حالة وج��ود أى بيانات
خطأ فى الشحنات.
وط���رح���ت م��ص��ل��ح��ة اجل���م���ارك ال�لائ��ح��ة
التنفيذية بشكل مبدئى لقانون اجل��م��ارك
اجلديد برقم  207لسنة  2020خالل األسبوع
املاضى بهدف إجراء مناقشة مجتمعية عليها،
تبعا لتصريحات السيد جنم رئيس مصلحة
اجلمارك.
ق���ال جن���م ل���ـ«م���ال وأع���م���ال ـ���ـ ال���ش���روق»
إن ال��ه��دف م��ن احل����وار امل��ج��ت��م��ع��ى معرفة
املالحظات على مسودة الالئحة التنفيذية
لقانون اجل��م��ارك اجل��دي��د خ�لال أسبوعني
بهدف اخذها فى االعتبار قبل صدور الالئحة
التنفيذية اجلديدة.
وم��ن ناحيته أك��د محمد مصيلحى رئيس
غ��رف��ة م�لاح��ة اإلس��ك��ن��دري��ة إن��ه ج��ار دراس��ة
ال�لائ��ح��ة التنفيذية املبدئية ب��ه��دف جتهيز
املالحظات وإرسالها إلى مصلحة اجلمارك.
وقال املهندس مروان السماك نائب غرفة
مالحة اإلسكندرية إن أبرز املالحظات التى
مت رصدها بالالئحة التنفيذية تتضمن حتميل
وك�لاء اخلطوط املالحية املسئولية اجلنائية
للبضائع التى تقوم اخلطوط املالحية بنقلها،
كما يتم حتميل اخل��ط امل�لاح��ى املسئولية
اجلنائية للبضائع التى يقوم بنقلها ،مشيرا
إلى أن ذلك مخالف للتشريعات الدولية للنقل
البحرية .اوضح ان املسئولية اجلنائية تقع على
عاتق أصحاب البضائع فقط فى حالة وجود
أى مخالفات فى الشحنات.
وأكد أن جميع اخلطوط املالحية معترضة
ع��ل��ى ذل���ك ال��ب��ن��د ب��داخ��ل ق��ان��ون اجل��م��ارك
اجلديد.

محمد مصيلحى

وحذر من اتخاذ اخلطوط املالحية قرارا
باخلروج من السوق املحلية ،بسبب اعتراضهم
على ذلك القرار.
ويجدر اإلشارة إلى أن خط ميرسك العاملى
قام بإرسال مذكرة لغرفة مالحة االسكندرية
يعترض فيها على ذلك البند.

مروان السماك

وأك��د عصام الشاذلى نائب شعبة النقل
الدولى أن أبرز مالحظات الشعبة على الالئحة
التنفيذية تتضمن فرض غرامات كبيرة تصل
إلى  30ألف جنيه على املصدرين فى حالة
وجود أى أخطاء فى بيانات الشحنات.
على سبيل املثال مثل وجود أوزان زيادة فى

العضو المنتدب لـ«أيقن» للتكنولوجيا الرقمية:

نستهدف ضخ  200مليون جنيه استثمارات جديدة مع شركائنا خالل عامين
دراسة تقديم مقترح للحكومة إلدارة شبكة المياه الذكية إلحدى المدن

كتب ــ أحمد عواد:
ق��ال املهندس حسام اجلمل العضو املنتدب
لشركة «أيقن» للتكنولوجيا الرقمية ان شركته
تستهدف ضخ استثمارات جديدة من  100إلى
 200مليون جينه خالل العامني املقبلني ،مشيرا
إلى ان ذلك يتوقف على طرح احلكومة مشاريع
قومية بنظام «بى او تى» أو شراكة بني احلكومة
والقطاع اخلاص.
وأكد اجلمل فى تصريحات لـ«مال واعمال
– الشروق» ان هناك فرصا حقيقية فى السوق
املصرية ،مشيرا إلى أنها سوقا ضخمة وينمو
بسرعة وخاصة فى ظل توجه الدولة للتحول
الرقمى .وأكد اجلمل أن عوائد االستثمار فى
املشاريع املطروحة تتحقق فى ما بني  3إلى 5
س��ن��وات وخ��اص��ة ف��ى مشاريع امل��راف��ق الذكية
ومشاريع املدن الذكية الفتا ان بها فرصا كبيرة
للشركات املحلية والعاملية لالستثمار فيها خالل
الفترة املقبلة.
وحول اهم املشاريع التى تنفذها الشركة فى
الوقت احلالى قال اجلمل إنه يتم العمل حاليا
على تطوير مصنع سيماف التابع للهيئة العربية
للتصنيع بتكلفة تصل إلى مليار جنيه ،مشيرا
إل��ى أن شركته تقوم مبشروع التحول الرقمى
بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لهذا املصنع
بتكلفة  ٦٥مليون جنيه يشمل اإلدارة املؤسسية
والربط الرقمى خلطوط االنتاج ومركز البيانات
ومنظومة التصميم املتطور واملحاكاة وتشغيل
املاكينات ومنظومة الصيانة التنبؤية ودعم اتخاذ
القرار ومنظومة الذكاء االصطناعى ودعم اتخاذ
ال��ق��رار وغيرها ،وت��اب��ع :س��وف ننتهى من هذا
املشروع الضخم خالل شهرين من اآلن ،وسيتم

حسام اجلمل

توفير كفاءات ملتابعة املشروع وضمان جناحه ملدة
عامني والقيام بتأهيل الكوادر الالزمة باملصنع،
وأض����اف اجل��م��ل أن ش��رك��ت��ه ت��ن��ف��ذ حاليا
مشروعا آخ��ر مع وزارة االنتاج احلربى وذلك
باملشاركة فى تطوير سيارة كهربائية من خالل
تصميم وتطوير النظم اخلاصة بوحدات التحكم
الرئيسية وتقدمي االستشارات واخلبرات الالزمة
وادارة باقى فريق العمل ،ونقل املعرفة ،ومن
املقرر االنتهاء منه فى .2022
وكشف اجلمل النقاب عن ان شركته تدرس
حاليا تقدمي اقتراح إلى احلكومة بتحديد مدينة
من املدن والتقدم مبشروع لتنفيذ منظومة ذكية
الدارة شبكة املياه وتوفير الهادر للحكومة ،وذلك
يكون من خالل التعاون مع شركة مرفقا املياه
ويذهب جزء من العائد من التوفير من بداية

التشغيل إل��ى مرفق امل��ي��اه واجل���زء اآلخ��ر ملدة
محدد لشركة ايقن ثم ينتقل املشروع وعوائد
التوفير كاملة للمرفق.
وقال اجلمل إن شركته تستعد للمشاركة مع
وزارة االنتاج احلربى فى مبادرة سيتم اطالقها
خ�لال االسابيع املقبلة لتأهيل املهندسني فى
مجال التحول الرقمى الصناعى بهدف حتقيق
جاهزة لتطوير املصانع املصرية باستخدام حلول
ال��ث��ورة الصناعية الرابعة حتى تتم رق��ع كفاءة
املصانع وحتقيق انتاجية أعلى وتعظيم اجلودة
وحتقيق التنافسية ورف��ع ال��ق��درة التصديرية
للمنتجات املحلية فى ضوء توجه فخامة الرئيس.
ووقعت شركة ايقن مع الهيئة العربية للتصنيع
اتفاقية حتالف مشترك للدخول سويا فى أعمال
ومشروعات ذات قيمة مضافة تستفيد بالقدرات
الفنية واللوجستية واالستثمارية واخل��ب��رات
املجتمعة ل��دى كل من الهيئة العربية للتصنيع
وشركه أيقن للتكنولوجيا الرقمية ،والتى تتميز
بخبرات فى مجاالت التحول الرقمى والذكاء
اإلصطناعى وانترنت األشياء وحلول األنظمة
املدمجة وأمن مراكز البيانات ،والتى ميكن تعظيم
االستفادة منها بدمجها مع اخلبرات التصنيعية
والتشغيلية واإلمكانات املتاحة بالعربية للتصنيع
خللق قيمة مضافة باستخدام تقنيات الثورة
الصناعية الرابعة ووضع خطط التطوير ،ووضع
تصور ملشاريع قومية تعتمد هذه التقنيات وآليات
التنفيذ ،وحتديد وتصميم منتجات ذات قيمة
تكنولوجية مرتفعة يتم إنتاجها بالعربية للتصنيع
لتلبية جميع احتياجات الدولة من الصناعات
الرقمية وفقا ملعايير األمن الرقمى ،فضال عن
تعزيز اجلهود التسويقية للمشروعات املشتركة
محليا وإقليميا.

الشحنات التى سيتم تصديرها للخارج.
ولفت إل��ى أن ف��رض غ��رام��ات كبيرة على
ت��ص��دي��ر ال��ش��ح��ن��ات ل��ل��خ��ارج س��ي��س��اه��م فى
تخفيض حجم الصادرات رغم مخالفة ذلك
خلطة ال��دول��ة ال��ت��ى تستهدف زي���ادة حجم
ال���ص���ادرات وتقليل ال�����واردات خ�ل�ال ال��ع��ام
اجلارى.
وطالب ب��ض��رورة تأهيل املصدرين بهدف
التمكن من زيادة عددهم خالل الفترة املقبلة
من خالل مركز حتديث الصناعة الذى يوفر
برامج تدريب لصغار املصدرين.
وقال مصدر مسئول بداخل احدى شركات
الشحن الدولى إن أبرز مالحظات الشركة
على ذلك القانون يتضمن حتميل مستخلصى
اجلمارك غرامات فى حالة وجود أى بيانات
خطأ فى الشحنات رغم أن اخلطأ وارد فى
عمليات التصدير واالستيراد.
وأكد أن حتميل شركات الشحن مسئولية
ال��ش��ح��ن��ات ب���داخ���ل احل����اوي����ات م��خ��ال��ف
للتشريعات الدولية.

بدأت املرأة بالتدريج فى تقلد مناصب كانت من قدمي
األزل حكرا على الرجل ،وذلك منذ الثورة الصناعية
فى الربع األول من القرن املاضى ،وأثبتت كفاءتها
ودقتها فى تلك املجاالت بشكل كبير؛ حيث أصبحت
املرأة سفيرة وعاملة على خط إنتاج ،وقائدة طائرات،
كما عملت فى اجليوش فى أغلب الوظائف القتالية
فى العديد من ال��دول ،باإلضافة إل��ى تقلد مناصب
استراتيجية وإداري��ة عليا على أعلى قدر من الكفاءة
واإلنتاجية.
وعلى املستوى املحلى فى مصر ،جنحت امل��رأة فى
الوصول إلى مجاالت عمل لم تكن تفكر فيها من قبل،
سواء كقاضية فى املحاكم أو وزيرة ،حيث شهدت مصر

سامح حويدق

على عقدة

واتفق معه فى الرأى اخلبير السياحى على عقدة عضو
غرفة شركات السياحة بالبحر األحمر مؤكدا عدم وجود
تفرقة فى اخلدمات واألسعار بني رواد السياحة الداخلية
واخلارجية.
أشار عقدة إلى أن حركة املواطنني تقتصر على فترات
الذروة فى األعياد فيزيد الطلب على حجز الفنادق حيث إن
املصريني يتواجدون بالفنادق فى أوقات األعياد واالجازات
الرسمية وهى فترات ذروة ،وبالتالى تكون االسعار خاللها
مرتفعة بعكس السائح االجنبى الذى يأتى ملصر على مدار
العام.
وأك��د عضو غرفة شركات السياحة بالبحر األحمر ان
السياحة الداخلية تكون املالذ الوحيد حاليا لقطاع السياحة
فى مصر ،خاصة فى فترات األزمات وفى ظل أجواء كورونا
وم��ا تسبب فيه الفيروس م��ن توقف شبه ت��ام ف��ى حركة
السياحة العاملية بشكل عام واملصرية بشكل خاص.

استئناف جميع برامج الطيران الشارتر من إيطاليا إلى مصر ..الصيف المقبل
السياحة األوكرانية بدأت فى تكثيف رحالتها إلى مدينة مرسى علم
كتب ــ طاهر القطان:
بعد توقف استمر  15شهرا على خلفية
جائحة ك��ورون��ا توقعت ك��ب��رى شركات
ووك����االت ال��س��ف��ر اإلي��ط��ال��ي��ة استئناف
رحالت الطيران العارض من جميع أنحاء
دول���ة إيطاليا إل��ى مدينة ش��رم الشيخ
واملقاصد السياحية املصرية املختلفة،
اعتبارا من موسم الصيف املقبل.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��دك��ت��ورع��اط��ف
عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى
السياحة بجنوب سيناء وم��رس��ى علم
أن كل امل��ؤش��رات تشير إل��ى أن شركات
ال��س��ي��اح��ة االي��ط��ال��ي��ة س��ت��ع��اود تسيير
رحالتها إل��ى ش��رم الشيخ ومرسى علم
نهاية شهرمايو املقبل بعد فترة توقف
دام��ت لنحو  15شهرا ،منذ بدء انتشار
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد ب��داي��ة العام
املاضى .وأضاف أن الشركات االيطالية
ب��دأت من اآلن فى تسويق رحالتها إلى
مصر ..مشيرا إلى ان السياح االيطاليني
يعشقون القدوم للمدن السياحية املصرية
خاصة شرم الشيخ ومرسى علم ،الفتا
إلى ان عودة الرحالت من ايطاليا ستكون
تدريجية خالل الصيف ثم ترتفع بداية
من شهر أكتوبر املقبل.
وأوضح عبداللطيف ان الشهورالقليلة
املقبلة ستشهد عودة احلركة السياحية
من دول أوروبا الغربية إلى مصر خاصة
بعد ان اتخذت تلك الدول خطوات كبيرة
فى تطعيم مواطنيها باألمصال املضادة
لكورونا ..الفتا إلى أن املوسم الصيفى
املقبل سيشهد زي��ادة كبيرة فى أع��داد
السياح ال��واف��دي��ن ملصر مقارنة ب��ذات
الفترة من العام املاضى.

العالقات العامة وإدارة الشئون الحكومية بالشركات
والمؤسسات الكبرى والعالمية ..هل تجيدها المرأة مقارنةً بالرجل؟
فى الفترة األخيرة طفرة فى عدد السيدات الالتى
يتقلدن وظ��ائ��ف حيوية وه��ام��ة .فنجد ك���وادر هامة
فى احلكومة املصرية بني وزي��رات ورؤس��اء قطاعات
وغيرها من املناصب الهامة .وكذلك أيضا فى القطاع
اخل��اص ،جند ظهور امل��رأة فى العديد من املناصب
القيادية كرؤساء للشركات ومديرات للمصانع ورؤساء
للقطاعات مبا فيها قطاع العالقات العامة والشئون
احلكومية.
ويعتبر مجال العالقات العامة والشئون احلكومية
جلميع الشركات واملؤسسات من أهم معايير جناح تلك
املؤسسات ،فتقييم مسئولية الشركة جتاه املتعاملني معها،
سواء من الداخل (املوظفني ،مساهمني أو إدارة تنفيذية)

نفى خبراء ومستثمرو السياحة من أصحاب الفنادق
واملنتجعات السياحية وج��ود تفرقة فى املعاملة أو أسعار
الغرف فى الفنادق بني السياح األجانب واملصريني ..مؤكدين
أن ما يتردد من بعض املواطنني املصريني عن وجود تفرقة
لصالح السياح األجانب فى أسعار الغرف السياحية غير
صحيح.
«امل��ص��ري��ون ي��ت��واج��دون ب��ال��ف��ن��ادق ف��ى أوق����ات األع��ي��اد
واإلجازات الرسمية وهى فترات ذروة ،وبالتالى تكون األسعار
خاللها مرتفعة بعكس السائح االجنبى الذى يأتى ملصر على
مدار العام ويحصل على أسعار املجموعات» ــ على حد قول
عدد من املستثمرين.
من جانبه قال سامح حويدق نائب رئيس جمعية مستثمرى
السياحة بالبحر االحمر إن الفنادق املصرية ال تفرق بني
السائح االجنبى ونظيره املصرى سواء فى املعاملة أو فى
سعر الغرف الفندقية املباعة ..موضحا أن ما يتردد من
بعض املواطنني املصريني عن وجود تفرقة لصالح السياح
األجانب فى أسعار الغرف السياحية غير صحيح.
أوق��ات األع��ي��اد واالج���ازات الرسمية هى فترات ذروة،
وبالتالى تكون االسعار خاللها مرتفعة اضاف حوديق.
وتابع «شركات السياحة األجنبية غالبا ما حتجز الفندق
طوال العام للعديد من املجموعات السياحية وبالتالى حتصل
على أسعار مميزة».
وأضاف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالبحر
االحمر ان حركة السياحة الداخلية فى مصر جيدة للغاية..
الفتا إل��ى ان هناك نحو  10ماليني مصرى يتنقلون بني
املدن السياحية سنويا من أجل السياحة ..موضحا أنه رغم
كبر هذا العدد اال ان خزانة الدولة ال تستفيد منها سوى
القليل جدا ،حيث إن غالبية املسافرين يقيمون بعمائر او
فنادق تابعة للمحليات ال تدفع ضرائب أو رسوما للدولة
عن إقامتهم.
وأشار حويدق إلى أن السياحة الداخلية مبصر ال تعنى
فقط سفر املصريني لزيارة املدن السياحية مثل شرم الشيخ
والغردقة ومرسى علم واالقصر وأس��وان ،بل جميع املدن
املصرية التى يقصدها املصريون للسياحة صيفا أو شتاء.
الفتا إلى أن املواطن الذى يقضى اجازته الصيفية مبطروح
أو جمصة او اإلسكندرية أو رأس البر وفى منشآت غير
سياحية يعتبر سائحا داخليا.
واعتبر حويدق السياحة الداخلية مبصر ثروة مهدرة نظرا
ألن الدولة ال تستفيد منها على االطالق ..موضحا ان الدولة
تتحصل فقط على ضرائب من املواطنني الذين يقيمون
باملنشآت الفندقية يتم حتصيلها من فاتورة اقامته إما الذين
يقيمون بعمائر أو فنادق غير سياحية فإنهم ال يدفعون أية
ضريبة ما يضيع على الدولة مليارات اجلنيهات سنويا.

أو اخلارج (عمالء ،موردين ،أو القطاع احلكومي) يعتمد
بشكل كبير على كيفية إدارة العالقات وصياغة الرسائل
الهامة للمؤسسة بشكل مبسط ،وفى سياق استراتيجى
يخدم أولويات الشركة ،ليتمكن اجلمهور العريض من
استيعابة .وبالتالى ذلك يتطلب درجات عالية من الوعى،
ال��ذك��اء االجتماعى وال��ذك��اء العاطفى ،باالضافة إلى
املهارات واخلبرات املطلوبة لهذا املجال.
وب��ش��ك��ل مبسط ال���ذك���اء االج��ت��م��اع��ى ه��و ال��ذك��اء
التفاعلي فيما يخص التصرف بذكاء فى العالقات ما
بني األشخاص وذل��ك يعتمد على مهارات االستماع،
مهارات احلوار وترك النطباعات اإليجابية .والذكاء
العاطفى هو قدرة الشخص على حتديد وإدارة عواطفه

عاطف عبداللطيف

أحمد يوسف

وأش�����ار إل���ى أن ش���رك���ات ال��س��ي��اح��ة
األوكرانية بدأت فى تكثيف رحالتها إلى
مدينة مرسى علم بعد أن كانت غالبية
رحالتها ملصر تتجه إلى شرم الشيخ..
موضحا أن السياح األوكران ميثلون حاليا
أكثر من  %90من إجمالى السياح األجانب
املتواجدين مبصر حاليا ..موضحا أن
قيام العديد من الدول األوروبية املصدرة
للسائحني ملصر بإعالن حالة االغ�لاق
التام مل��دة شهر ،تزامنا مع ب��دء املوجة
ال��ث��ال��ث��ة م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد
«ك���وف���ي���د »19ت��س��ب��ب ف���ى إل���غ���اء آالف

احلجوزات لسياح تلك الدول الذين كانوا
سيقضون إجازات عيد الربيع «االيستر»
أواخر شهر مارس اجلارى وبداية شهر
إبريل املقبل باملدن السياحية املصرية.
واخ��ت��ت��م وف����د إي��ط��ال��ى ي��ض��م 140
ف��ردا من ممثلى أكثر من  20من كبرى
منظمى ال��رح�لات السياحية اإليطالية
وأهم شركات ووك��االت السفر الرئيسية
اإليطالية ،باإلضافة إلى عدد من ممثلى
الصحافة واإلع�ل�ام اإليطالى زيارتهم
إلى مدينة شرم الشيخ لتفقد اإلجراءات
االحترازية والوقائية وضوابط السالمة

الصحية املُطبقة فى املنشآت الفندقية
والسياحية واملتاحف وامل��واق��ع األثرية
املوجودة باملدينة.
وم��ن جانبه ناقش املهندس أحمد
ي��وس��ف ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذى للهيئة
املصرية العامة للتنشيط السياحى
مع الوفد االيطالى بعض املقترحات
واآلليات املستقبلية للترويج للسياحة
املصرية بصورة أكبر داخل إيطاليا،
وبحث سبل التعاون املشترك خاصة
فيما يتعلق ب��دراس��ة وت��ق��دمي اآلل��ي��ة
احلالية ملنظومة احلمالت املشتركة،
وال��رح�لات التعريفية وورش العمل،
وذلك لتعزيز الصورة الذهنية للمقاصد
السياحية املصرية باعتبارها مقاصد
آمنة بخبرات عالية اجل���ودة ،وتقدم
مستويات خ��دم��ة سياحية مم��ت��ازة..
كما مت مناقشة مقترح دع���وة بعض
املشاهير وعدد من املدونني السياحيني
من إيطاليا لزيارة مصر خالل الفترة
ال��ق��ادم��ة ضمن آل��ي��ات التسويق التى
تعتمد عليها الهيئة.
وم��ن جانبهم ،أش��اد أعضاء الوفد
اإليطالى باملقومات السياحية واألثرية
العديدة التى متتلكها مصر وال سيما
فى ظل متيز املنتج السياحى املصرى
ب��ت��ن��وع��ه وث���رائ���ه مب���ا ي��ل��ب��ى مختلف
اح��ت��ي��اج��ات ال��س��ائ��ح�ين بشرائحهم
املختلفة .وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة
املصرية العامة للتنشيط السياحى
أن ه��ذه ال��زي��ارة تأتى ف��ى ض��وء رؤي��ة
واستراتيجية وزارة السياحة واآلث��ار
للترويج للمقصد السياحى املصرى
والعمل على زي���ادة م��ع��دالت احلركة
السياحية الوافدة إلى مصر.

أميرة فرج
رئيسة قطاع العالقات العامة والشئون
احلكومية بشركة مونديليز إيجيبت فودز

ومشاعره ومشاعر اآلخرين وكيفية استخدام العواطف
لتوجيه التفكير ،واستخدام التفكير لتوجيه العواطف
وتوظيفهم لتحقيق تناغم فى احلياة بشكل عام.
وقد أظهرت دراسات عديدة عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بني اجلنسني فى درجاتهم اإلجمالية
لقياس ال��ذك��اء االجتماعى والعاطفى ،لكن أثبتت
الدراسات أن الوعى الذاتى للمرأة أعلى بشكل ملحوظ
من الرجل فيما يخص الذكاء االجتماعى والعاطفى؛
مما يجعلها قادرة على استخدام تلك املهارات بشكل
أفضل والعمل على حتسينها مع الوقت .ويعود هذا
االختالف فى الوعى بني الرجل واملرأة إلى املوروثات
والثقافة التى تفرد على الرجل قطع االتصال بذاته

ومشاعره بشكل كبير.
ولذلك نرى العديد من الشركات الناجحة بدأت تهتم
بشكل ملحوظ فى تنمية هذا النوع من الوعى؛ حيث
إنها تؤمن أنه يجب توفير فرص عمل جلميع موظفيها
بشكل عادل ال يأخذ فى احلسبان فروقا فى العرق أو
الديانة أو اجلنس وما إلى ذلك.
واآلن نعود لسؤال املقال :العالقات العامة وإدارة
الشئون احلكومية بالشركات وامل��ؤس��س��ات الكبرى
والعاملية ،هل جتيدها املرأة مقارن ًة بالرجل؟ ال نريد
أن يكون هذا السؤال محور اهتمامنا ،ولكن يجب أن
نهتم كأفراد ومؤسسات بوعينا الذاتى خللق بيئة عمل
صحية تتمتع باملساواة بني جميع األفراد.
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إشراف  :وفاء طوالن

لتقديم المساعدات إلى األسر األكثر استحقاقا فى المحافظات

بنك الشفاء المصرى يطلق حملة «داووا
مرضاكم بالصدقة» لعالج غير القادرين

بنك الطعام المصرى يستهدف توصيل كراتين «إفطار صائم» إلى  3ماليين فرد فى رمضان
سرحان :نخطط لتوزيع  5ماليين وجبة ساخنة على األسر الفقيرة
قافلة لشمال ووسط سيناء تضم  5000طرد مواد غذائية ..قريبا

يواصل بنك الطعام املصرى حملة «إفطار صائم»
فى رمضان هذا العام لتوزيع كراتني الطعام على
األسر األكثر استحقاقا فى املحافظات.
ق��ال محسن س��رح��ان ،الرئيس التنفيذى لبنك
الطعام امل��ص��رى ،إن هناك خلية عمل داخ��ل بنك
الطعام اس��ت��ع��دادا لشهر رم��ض��ان امل��ب��ارك لتوفير
احتياجات األس��ر املستحقة من األغ��ذي��ة وكراتني
الطعام لتوزيعها م��ع ب��داي��ة الشهر ال��ك��رمي ،ضمن
حملة بنك الطعام إفطار صائم ،مشيرا إلى أن البنك
يستهدف توصيل كراتني الطعام من املواد اجلافة إلى
 3ماليني فرد خالل رمضان.
وأش����ار إل���ى أن ب��ن��ك ال��ط��ع��ام ي��ت��ع��اون م��ع آالف
اجلمعيات اخليرية املعتمدة من قبل البنك فى جميع
أنحاء اجلمهورية لتوصيل كراتني إفطار الصائم
إلى احلاالت األكثر فقرا املسجلة فى قاعدة بيانات
البنك الطعام املصرى ،والتى مت دراستها والتأكد من
أحقيتها فى كل محافظات مصر.
وأض��اف سرحان أن بنك الطعام يخطط أيضا
لتوزيع  5ماليني وجبة ساخنة لإلفطار والسحور على
األسر الفقيرة خالل رمضان.
وتابع الرئيس التنفيذى لبنك الطعام املصرى أن
البنك واص��ل حملة قوافل اإلغاثة حيث مت تنفيذ
قافلة ملحافظة مطروح واستهدفت  4000أس��رة،
حيث مت ارس��ال مساعدات من بنك الطعام وبنك
الكساء إلى عدد من املراكز وهى السلوم ،حيث مت
ت��وزي��ع  1300ط��رد غ��ذائ��ى 1300 ،شنطة مالبس
متنوعة ،وفى سيدى برانى حيث مت توزيع  800طرد
غذائى و 800شنطة مالبس متنوعة ،ومركز النجيلة

على السيدات األرامل والمعيالت واأليتام
يستعد بنك الشفاء املصرى لعمل حملة تسويقية على برنامج الصدقة اجلارية قبل وخالل
شهر رمضان والتى يندرج حتتها برنامج «داووا مرضاكم بالصدقة» وذلك بهدف االستمرار
فى عالج املرضى غير القادرين.
قال الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى لبنك الشفاء املصرى ،ان الهدف من
الشهادة هو عالج املرضى غير القادرين على حتمل تكلفة العالج ،مشيرا إلى أن الفائدة
التى ستعود على املتبرع من املساهمة فى برنامج شهادة داووا مرضاكم بالصدقة هو
ثواب الصدقة واالستفادة من نية الشفاء ملريض يحبه ،وتذهب قيمة الشهادة لعالج
م��ري��ض محتاج غير ق���ادر على حتمل تكلفة
ع�لاج��ه ح��ي��ث ت��ت��ض��م��ن ال��ك��ش��ف وال��ت��ح��ال��ي��ل
واألش���ع���ة وال���ع�ل�اج وال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة.
وأضاف أن فئات الشهادة (100 – 50 – 10
–  ،)500ويتم املساهمة وإرس��ال شهادة داووا
مرضاكم بالصدقة إلى املريض من خالل اختيار
البرنامج من صفحة التبرع ومليء بيانات املريض
فى صفحة التبرع وإدخال بريد إلكتروني ملتلقى
الشهادة ث��م الضغط على (ت��ب��رع اآلن) ترسل
ال��ش��ه��ادة م��ب��اش��رة ب��رس��ال��ة م��وض��ح فيها اسم
مشترى الشهادة مع التمنيات بالشفاء العاجل.
ومن ناحية أخرى قال الرئيس التنفيذى لبنك
الشفاء املصرى إن بنك الشفاء قام خالل هذا
الشهر ب��االه��ت��م��ام ب��امل��رأة ع��ن ط��ري��ق برنامج
الكشف املبكر للسيدات غير القادرات «األرامل،
املعيالت ،البنات األيتام و كبار السن» مشيرا
إلى أن البنك حتمل كل التكاليف س��واء كانت
كشوفات أو حتاليل طبية وأشعة.
يعتبر بنك الشفاء املصرى واح��دا من أهم
املؤسسات األهلية الرائدة فى حتفيز طاقات
معز الشهدي
اخلير ،وتوفير العالج للفئات
غير القادرة من خالل عدد
م��ن ال��ب��رام��ج منها تطوير
املستشفيات ،حيث مت دعم
عدد  65مستشفى جامعيا
وحكوميا ومستوصفا خيريا
من خالل تزويدها باألجهزة
الطبية احل��دي��ث��ة واالدوي���ة
واملستلزمات الطبية ،منها
عدد  27مستشفى جامعيا
ب��إج��م��ال��ى ق��ي��م��ة ت��ب��رع��ات
وص��ل��ت  54م��ل��ي��ون جنيه،
وال��ق��واف��ل الطبية لتوفير
االحتياجات الطبية للمناطق
األكثر فقرا وهى القوافل التى وصل عددها حتى اآلن إلى  164قافلة ،كذلك التكفل
بإجراء ما يزيد على  11ألف جراحة لغير القادرين ،وأكثر من  8000جراحة عيون،
فضال عن خدمات صرف الروشتات وإجراء األشعة والتحاليل لغير القادرين.
ومن أهم املبادرات التى أطلقها البنك ومستمر فيها منذ تفشى فيروس كورونا هى
مبادرة اتنفس «انقاذ حياة» وتعاون فيها البنك مع عدد من الشركات واملؤسسات فى شراء
أجهزة التنفس الصناعى اجلديدة وإرسالها ملستشفيات العزل الطبية إلنقاذ مصابى فيروس
كورونا وتقدمي أفضل رعاية طبية لهم وكذلك جتهيز غرف العناية املركزة ،فضال عن حماية
األطقم الطبية بتوفير مستلزمات املستشفيات.

محسن سرحان

وفيه مت توزيع  600طرد غذائى و 600شنطة مالبس
متنوعة ،وفى مركز سيوة مت توزيع  1300طرد غذائى
و 1300شنطة مالبس متنوعة.
وأضاف أن بنك الطعام يجهز اآلن لقافلة شمال
ووسط سيناء تضم  5000طرد مواد غذائية لتكون
نفحة رمضان ألهالى سيناء.
اجلدير بالذكر ،أن األماكن املستهدفة فى قوافل
بنك الطعام املصرى ،هى املناطق التى ينتشر بها
الفقر واملرض واجلهل والعوز بصفة عامة ،املناطق

«أبوهشيمة الخير» وبنك الطعام المصرى يوقعان
بروتوكول تعاون لتوزيع  200ألف كرتونة غذائية
وقعت مؤسسة أبوهشيمة اخلير ،التى أسسها
النائب أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الشيوخ
املصرى ،وبنك الطعام املصرى ،بروتوكول تعاون
لتوزيع  200ألف كرتونة غذائية على مليون
مواطن مصرى من األسر األكثر احتياجا فى
جميع محافظات اجلمهورية.
وق��ال محسن س��رح��ان ،الرئيس التنفيذى
لبنك الطعام املصرى ،إن أنشطة البنك التى
تركز على توفير الطعام لألسر املستحقة،
تلقى اهتماما ودعما من جميع اجلهات سواء
احلكومية او اخلاصة او مؤسسات املجتمع
امل��دن��ى ،الفتا إل��ى ان اخلطوة التى اتخذتها
مؤسسة أبو هشيمة بالتبرع لتوفير  200ألف
ك��رت��ون��ة سيتم توزيعها خ�لال شهر رمضان
وطوال العام.
أش��اد محسن س��رح��ان ب��ال��دور املهم ال��ذى
تلعبه مؤسسات املجتمع املدنى فى دعم أنشطة
التكافل االجتماعى ،ومساندة دور بنك الطعام
املصرى فى توفير الوجبات الغذائية للفئات
األكثر احتياجا ،السيما وان البنك يعمل على
توسيع مظلة املستفيدين من خدماته لتوفير

إطالق برنامج للكشف المبكر

غذاء لألسر غير القادرة على الكسب ،من أجل
توفير حياة أفضل للمصريني.
أضاف سرحان أن الوجبات سيتم توجيهها
للطبقات ف��ى منطقة ال��ف��ق��ر امل��دق��ع ،وفقا
للبيانات املتوافرة لدى بنك الطعام املصرى.
ومن جانبه قال النائب أحمد أبوهشيمة إنه
سعيد بالتواجد داخل واحد من اهم مؤسسات
العمل املجتمعى خالل الفترة املاضية ،موجها
الشكر للمسئولني عن إدارة بنك الطعام على
اجلهد املبذول ومنوها أنها ليست املرة األولى
التى يتعاون فيها مع بنك الطعام املصرى.
وأكد أبوهشيمة أن بروتوكول اليوم يستهدف
مساعدة مليون مواطن مصرى ،ولن تكون املرة
األخيرة التى يتعاون فيها بنك الطعام املصرى
لدعم األسر األكثر احتياجا.
يذكر أن بروتوكول التعاون الذى مت توقيعه
اليوم يعد التعاون الثانى بني رج��ل األعمال
أحمد أبوهشيمة وبنك الطعام املصرى ،فسبق
وتعاونا سويا فى كفالة آالف من أسر العمالة
غير املنتظمة خالل املوجة األولى من انتشار
جائحة كورونا مبصر.

هبة هجرس :مصر حققت إنجازات غير مسبوقة
فى دمج النساء ذات اإلعاقة فى الحياة السياسية
حت��ول دون املشاركة الكاملة للنساء ذوات اإلعاقة
أكدت اخلبيرة الدولية فى مجال االعاقة الدكتورة
فى كل دول العالم ،وأنه بالرغم من التحديات التى
هبة هجرس عضو املجلسني القومى للمراة والقومى
تواجه النساء والفتيات ذات االعاقة فى مصر مثلها
لالشخاص ذوى اإلعاقة أن مصر حققت إجنازات غير
مثل كل دول العالم اال ان ملف مشاركتهن فى احلياة
مسبوقة فى ملف دمج النساء ذات االعاقة فى احلياة
السياسية شهد طفرة عظيمة خالل السنوات القليلة
السياسية ،رغم التحديات التى تواجه هذه الشريحة
املاضية ب��دأ ذل��ك ب��اق��رار دستور مصر  2014لهذه
فى كل دول العالم ،وان االجن��ازات املصرية فى هذا
احلقوق وتخصيصه لربع املقاعد فى املحليات للنساء
امللف بدأت بإقرار دستور مصر  2014لهذه احلقوق
فى املادة  180وتخصيصه لنسبة مناسبة لالشخاص
وما تبعه من وجود غير مسبوق للمراة ذات االعاقة
ذوى االع��اق��ة ونصه ف��ى امل���ادة 244
ف��ى ع��ض��وي��ة ال��ب��رمل��ان امل��ص��رى فى
على متثيل مناسب لالشخاص ذوى
الدورة البرملانية  2015وهو ما تكرر
االع��اق��ة فى البرملان املصرى ضمن
فى الدورة البرملانية احلالية ،وأن ذلك
ف��ئ��ات اخ����رى وج�����اءت ال��ت��ع��دي�لات
يعود لوجود إرادة سياسية داعمة لهذه
ال��دس��ت��وري��ة ع��ام  2019لتجعل من
احلقوق وان املجلس القومى للمرأة
متثيل االش��خ��اص ذوى االع��اق��ة فى
ض��رب من��وذج��ا رائ��ع��ا لكل الهيئات
البرملان حق دائم بدال من دورة واحدة
واملجالس املتخصصة فى العالم فى
ويعطى حصة للنساء ال تقل عن %25
دمج النساء والفتيات ذات االعاقة فى
من عدد املقاعد.
هيكل تنظيمه وف��ى مجمل انشطته
واستعرضت هجرس ف��ى كلمتها
وفى دعمه ملشاركة الفتيات والنساء
تشكيل برملان مصر 2015ــ 2020وما
ذوات االعاقة فى احلياة السياسية.
شهده من حتقيق طفرة تاريخية غير
ج��اء ذل��ك فى كلمة هجرس أثناء
مسبوقة فى دخ��ول االش��خ��اص ذوى
مشاركتها عبر تقنية الزووم فى إحدى
االعاقة احلياة السياسية ومعدالت
فعاليات اجتماعات االمم املتحدة
هبة هجرس
وجود النساء ذات االعاقة ومتثيلهن
ال 65ح��ول أوض���اع امل���راة وال��ت��ى مت
فى البرملان فقد مت تخصيص  8مقاعد لألشخاص
تنظيمها حتت عنوان «العوائق التى حتول دون املشاركة
ذوى اإلعاقة ،ومت تخصيص  56مقعدًا للنساء وألن
الكاملة والفعالة للنساء والفتيات ذوات اإلع��اق��ة»
جميع النساء املنتخبات فى القائمة ميثلن فئتني على
وشاركت فيها دول فنلندا والواليات املتحدة األمريكية
سبيل املثال ،متثل النساء ذوات اإلعاقة فئة النساء
وبولندا وغواتيماال وكينيا باالضافة ملصر.
باإلضافة إلى متثيلهن لإلعاقة وهو ما اثمر ان من
واوضحت هجرس فى كلمتها التى حملت عنوان
ه��ؤالء املمثلني الثمانية لالشخاص ذوى االعاقة مت
«املشاركة السياسية الفعالة للنساء ذوات اإلعاقة..
انتخاب سبع سيدات.
حالة مصر» أن هناك ع��ددا كبيرا من العوائق التى

العشوائية أو املكدسة بالسكان أو النائية والقرى
الفقيرة والصحراوية ،االماكن احلدودية الصحراوية
واجلبلية التى ال يصل إليها اجلمعيات واملؤسسات
اخليرية ،جتمعات املنقولني او امل ُ َهجرين أو الالجئني
مثل املنقولني من رفح والشيخ زويد إلى مدن اخرى..
ومن ناحية أخرى ،قال سرحان إنه يتم اآلن تنفيذ
برنامج التغذية املدرسية الترم الثانى  ٢٠٢١وتوزيع
الوجبات املغذية للتالميذ باملدارس املسجلة لدى بنك
الطعام املصرى واملوجودة بعدد  ١٠محافظات

وكشف الرئيس التنفيذى لبنك الطعام املصرى أنه
بنا ًء على دعوة من جمعية قلوب مثمرة للمكفوفني
بتكرمي األمهات املثاليات لرعاية أبنائهم املكفوفني،
سيتم املشاركة باالحتفالية من خالل بنك الطعام
لتكرمي  20أ ًم��ا مثالية ،حيث سيقوم البنك بتوزيع
كرتونة لكل أم مثالية.
وم���ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ق���ام ب��ن��ك ال��ط��ع��ام بإغاثة
املتضررين من حريق مصنع العبور ،حيث مت تقدمي
وجبات غذاء وعشاء ألسر احلاالت احلرجة بالرعاية
امل��رك��زة مبستشفى ال��س�لام التخصصى مبدينة
السالم ،كما مت تقدمي كراتني غذائية وحلوم ألسر
احلاالت التى توفيت إلى رحمة اهلل ،وذلك على سبيل
اإلغاثة العاجلة تضامنًا مع تلك األسر.

من خالل بناء أسقف

بنك الحياة الكريمة يعيد إعمار المنازل المتهالكة فى قرية الديسمى فى الجيزة

ق��ام بنك احلياة الكرمية ب��إع��ادة إعمار املنازل
املتهالكة فى قرية الديسمى مبركز الصف محافظة
اجليزة ،من خالل بناء أسقف جديدة ملنازل األسر
الفقيرة.
ق��ال ال��دك��ت��ور معز الشهدى الرئيس التنفيذى
لبنك احلياة الكرمية إن األسقف من االحتياجات
الضرورية فى املنازل الفقيرة ألنها حتمى املنازل من
احلر وتوفر الدفء فى فصل الشتاء باإلضافة إلى
أنها متنع انتشار احلرائق بشكل كبير ومتنح الشعور
باألمان.
وأضاف الشهدى أنه فى املرحلة األولى لتطوير
قرية الديسمى فى اجليزة مت تنفيذ أسقف وترميمات
 16منزال خلدمة  80فردا ،حيث مت بناء  34سقفا
مبساحة 497م ،2وترميم  8أسقف مبساحة 135م،2
كما مت بناء  2حائط وتعلية بعض احلوائط.

وأوضح أنه مت استكشاف احلاالت لتطوير قرية
الديسمى ،مشيرا إلى أنه مت استكشاف  34حالة
بحاجة لعمل أسقف وترميمات من البيوت املتضررة
من السيول بقرية الديسمى.
وأض���اف ان��ه مت حتليل ال��ب��ي��ان��ات املجمعة عن
احلاالت املستكشفة وتقييم احلاالت؛ وتقسيمها إلى
حاالت مستحقة عاجلة وح��االت مستحقة وحاالت
متوسطة وحاالت مستبعدة.
وأوضح أن االستعدادات التحضيرية قبل التنفيذ
تضمنت التواصل مع اجلمعية املضيفة وإرسالنا
شيت باحلاالت املستحقة التى سيجرى تنفيذ أسقف
لها ،وارس���ال كشف ب��احل��االت املستهدفة للوحدة
املحلية بالودى ومركز مدينة الصف ألخذ املوافقات
الالزمة ،وتلقى البنك الرد باملوافقة على التنفيذ من
الوحدة املحلية بالودى ومركز مدينة الصف ،ومت

«ارسم بسمة» ..مبادرة لتخفيف
آالم مرضى السرطان وإسعادهم
ساهمت مبادرة «ارسم بسمة» التى دشنتها مستشفى شفاء
األورم��ان لعالج االورام باملجان باألقصر فى رسم االبتسامة
على وجوه املرضى وإدخال البهجة والسعادة فى قلوبهم .شارك
فى املبادرة عشرات من الفنانني والفرق الفنية واالستعراضية
وف��رق االنشاد الدينى وفنانني تشكيليني جنحوا فى إسعاد
مرضى السرطان وأسرهم.
وم��ن أب��رز فعاليات امل��ب��ادرة اإلسكتشات الكوميدية التى
قدمتها فرقة اليوتيوبر احلاج الضوى وكذلك اليوتيوبر محمد
املطعنى التى عاجلت عددا من القضايا بشكل كوميدى وساخر
نال إعجاب اجلميع.
ورسم الفنان الدكتور عسران عبدالفتاح بأنامله صور اليف
للمرضى داخ��ل املستشفى فى إب��داع رائ��ع رس��م من خالله
االبتسامة على وجوههم .وعلى طريقتهم اخل��اص��ة ،أب��دع
املنشدون فى قصائدهم التى عاش معها املرضى حلظات من
التجلى واإللهام ومن أبرز املنشدين الذين شاركوا فى املبادرة
الشيخ محمود اخلديوى والشيخ جابر الذهبى وفرقة اإلخوة أبو
شعر السورية والشيخ أحمد الكلحاوى وغيرهم من املنشدين.
وفى لفتة مميزة أبدع الشيف رجب فى رسم وجوه املرضى على
البطيخ فى فاعليات ترفيهية نالت إعجاب اجلميع .كما قدمت
فرقة تويس تيم وفرقة ديزنى عروض رائعة فى عدة مناسبات
قاموا من خاللها بتوزيع الهدايا التذكارية على املرضى وسط
أجواء رائعة .قال محمود فؤاد املدير التنفيذى ملؤسسة شفاء
االورم��ان ،أن مبادرة «ارسم بسمة» من أجنح املبادرات التى
دشنتها مستشفى شفاء االورمان لعالج االورام باملجان وكان له
صدى كبير وأثر طيب وإيجابى على املرضى الذين تفاعلوا مع
كل فعاليات املبادرة.

حترير شيكات باملبالغ املطلوبة لتنفيذ األسقف،
ومت إبالغ احلاالت املستفيدة مبيعاد تنفيذ االسقف
لالستعداد وإخالء املنزل.
وأض��اف أن��ه مت تنفيذ أسقف وترميمات بقرية
الديسمى خالل مارس احلالى حيث مت التنفيذ عن
طريق مشرف البرامج واملشروعات التنموية أسقف
وترميمات  20بيتا خلدمة  117ف��ردا ،مت بناء 55
سقفا مبساحة 1054.24م ،2مت ترميم  21سقفا
مبساحة 316.25م ،2مت بناء حائط 5.5م وتعلية
ح��وائ��ط  4غ���رف حل��ال��ة أرم��ل��ة ،ومت ع��م��ل ده��ان
بالستيك لألسقف وبعض الواجهات واالستعانة
مبتطوعني فنون جميلة لتزيني واجهات املنازل.
وأض���اف أن��ه مت تنفيذ أس��ق��ف  10أس��ر خالل
املجموعة الثانية من املرحلة الثانية ،حيث مت عن
طريق مشرف البرامج واملشروعات التنموية أسقف

وترميمات  10بيوت خلدمة  54ف��رد ،مت بناء 27
سقف مبساحة 400م ،2ترميم  10أسقف مبساحة
160م ،2مت بناء حائط 3م وتعلية حوائط  3غرف
حل��ال��ة ،مت عمل ده��ان بالستيك لألسقف وبعض
الواجهات واالستعانه مبتطوعني فنون جميلة لتزيني
واجهات املنازل.
وتابع أن ما مت عمله حتى اآلن (م��ارس )2021
بناء أسقف وترميمات للمنازل املتضررة من السيول
فى قرية الديسمى ..كما متكنا من تنفيذ أسقف 36
أسرة خالل مرحلتني.
ويستمر فريق العمل ببنك احلياة الكرمية فى
مساعدة أكبر عدد من احل��االت من خالل تطوير
املزيد من القرى واملنازل إميانا منا بحق كل إنسان
فى العيش فى بيت مستور يحتوى على االحتياجات
األساسية ليحيا حياة كرمية.

بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«مصر الخير»
لدعم مدارس التعليم المجتمعى
وق��ع��ت ن��ي��ف�ين ال��ق��ب��اج وزي�����رة ال��ت��ض��ام��ن
االجتماعى ،والدكتور على جمعة رئيس مجلس
أمناء مؤسسة مصر اخلير ،بروتوكول تعاون
بني وزارة التضامن االجتماعى ومؤسسة مصر
اخلير لدعم مدارس التعليم املجتمعى واملنح
الدراسية مببلغ  90مليون جنيه.
ق��ال��ت ن��ي��ف�ين ال��ق��ب��اج وزي�����رة ال��ت��ض��ام��ن
االجتماعى ،إنه مت تخصيص  90مليون جنيه
لدعم م��دارس التعليم املجتمعى والتى تضم
نحو  30ألف طالب وطالبة ،من امل��وارد التى
خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسى ،لدعم
التعليم املجتمعى ،بجانب دع��م اجلمعيات
األهلية لتغطية مصروفات الطالب ليس فقط
هذا العام ،بل واألعوام القادمة أيضا.
وأك��دت وزي��رة التضامن االجتماعى على
ض��رورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق
النهوض باملجتمع باعتباره الركيزة األساسية
لتحقيق التقدم واالرت��ق��اء ف��ى أى مجتمع،
م��ش��ددة ع��ل��ى اه��ت��م��ام ال��رئ��ي��س عبدالفتاح
السيسى ،بهذه القضية باعتبارها املحور
األساسى لتحقيق التنمية والنهوض باملجتمع،
الفتة إل��ى أن ال��دول��ة ال تقوم على احلكومة
فقط ،ب��ل على املؤسسات واملجتمع املدنى
بكل م��ا يحتوى م��ن نضج ف��ى ال��ع��ط��اء على
أرض ال��واق��ع وحتقيق أث��ر ملموس فى حياة
األسر التى نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من
املؤسسات املجتمعية.

وأش���ارت نيفني ال��ق��ب��اج ،إل��ى أن الرئيس
خصص مليار جنيه مل��وض��وع��ات ع��دة منها
دفع مصروفات دراسية لألسر غير القادرة
ودعم احلضانات والتعليم املجتمعى واستكمال
احللقة التعليمية للطالب فى أسر تكافل حتى
نهاية التعليم اجلامعى ،وموجهة حتية صادقة
لرئيس اجلمهورية لدعمه الكامل وتوجيهاته
التى ال تنقطع للعمل على جتويد اخلدمات
احتياجا وإنهم يحصدون
املقدمة لألسر األكثر
ً
بشكل عادل ثمار التنمية.
من جانبه ،قال الدكتور على جمعة رئيس
مجلس أمناء مؤسسة مصر اخلير ،إن التعليم
أحد قطاعات العمل مبؤسسة مصر اخلير،

موضحا أن املؤسسة تضم قطاعات هى التعليم
ً
والصحة والبحث العلمى والتكافل االجتماعى
ومناحى احلياة ،وأخيرا التنمية املتكاملة.
وأضاف جمعة أن جتربة املدارس املجتمعية
أثبتت جناحها ونسعى دائما إل��ى املزيد من
التطوير وحتقيق النفع للبالد والعباد ،حيث
ب���دأت املؤسسة ب��ع��دد م��ح��دود م��ن امل���دارس
املجتمعية أما اآلن فقد وصلت إلى أكثر من
ألف مدرسة.
وتابع الدكتور على جمعة قائال« :احلمد هلل
املدارس املجتمعية متثل إزالة حقيقية لألمية
للقرى وتوابعها وه��و م��ا ي��أت��ى ضمن خطة
الدولة لتنمية وتطوير القرى وتوابعها».
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جدل فى أوساط شركات السياحة بسبب التسويق لبرامج الحج قبل حسم قرار التنفيذ
خبراء يطالبون بإرجاء التسويق للحج حتى إقرار الضوابط السعودية والمصرية

العدد 4438

«النقل» تعيد طرح مناقصة كهربة
إشارات القاهرة ــ بنى سويف

كتب ــ طاهرالقطان:

كتب ــ يوسف مجدى:

س���ادت ح��ال��ة م��ن اجل���دل الشديد أوس��اط
شركات السياحة بسبب قيام بعض الشركات
بالتسويق لبرامج احلج على وسائل التواصل
االجتماعى واالع�لان عن بدء تسجيل أسماء
امل��واط��ن�ين ال��راغ��ب�ين ف��ى أداء الفريضة هذا
العام.
وض��ج��ت خ�ل�ال اإلس���ب���وع امل���اض���ى وس��ائ��ل
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى وخ��اص��ة الفيسبوك
بإعالنات شركات السياحة بوسائل عديدة منها
«بشرى سارة لكل عمالئها املميزين باستئناف
تنظيم رح�لات احلج هذا العام بعد أن منعت
جائحة كورونا تنظيمه العام املاضى وض��رورة
االسراع عن بدء التسجيل حلج هذا العام ٢٠٢١
ميالديه ــ  ١٤٤٢هجرية من خالل ملء استمارة
حجز رحلة ح��ج للموسم اجل��دي��د ،خاصة أن
االعداد هذا العام محدودة للغاية والتأكيد على
تطبيق الشروط واالح��ك��ام واألس��ع��ار اخلاصة
بوزارة السياحة املصرية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه خبراء
شركات السياحة من أصحاب اخلبرة ضرورة
ارج��اء عدم التسويق للحج لهذا العام إال بعد
اعتماد وإقرارالسلطات السعودية واملصرية
للحج السياحى وشروطه والتأكيد على تنظيم
احل��ج ه��ذا العام فى ظل استمرار التداعيات
السلبية جلائحة كورونا.
وحسب املؤشرات املبدئية فإنه فى حال سماح
اململكة باستقبال حجاج من اخلارج هذا العام
فسوف يتم حتديد أع��داد احلجاج لكل دولة
وتواريخ معينة لسفر وعودة احلجاج سواء قبل
املناسك او بعد انتهاء احل��ج بحيث ال يحدث
أى تكدس فى املطارات او فى الطواف خاصة
ط��واف ال����وداع ..كما سيكون هناك ترتيبات
خاصة خالل اداء الصالة باملسجد احلرام ملنع
حدوث تزاحم ،وايضا فى التسكني فى مخيمات
منى وع��رف��ات من حيث مساحة املخيمات او
اعداد املتواجدين بها ،كما سيتم ترتيب التصعيد
لعرفة وعمليات رمى اجلمرات لعدم حدوث اية
تكدسات.
وق���ال ع�لاء ال��غ��م��رى عضو غ��رف��ة شركات

تطرح وزارة النقل مناقصة لتنفيذ مشروع
كهربة اإلشارات القاهرة اجليزة بنى سويف
خالل الشهر املقبل ،تبعا لتصريحات مصدر
مسئول فى وزارة النقل.
قال املصدر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن
املناقصة مت تعديلها من خالل إضافة مسافة
 15كيلو بني القاهرة حتى اجليزة وصوال إلى
بنى سويف.
وأض��اف أن��ه سيتم جتديد بعض خطوط
السكك احلديدية فى املشروع ضمن خطة
لتحديث الشبكة.
ولفت إل��ى أن وزارة النقل سبق أن ألغت
املناقصة بهدف احل��ص��ول على متويل من

عالء الغمرى

وجيه القطان

السياحة عن انه فى حال وافقت اململكة العربية
السعودية على السماح ل��دول العالم بإرسال
مواطنيها الداء احلج هذا العام فإن ذلك سيكون
عبر قيام اململكة باتخاذ االجراءات االحترازية
بداية من صعود املتوجهني للحج للطائرة وحتى
مغادرتهم للسعودية بعد انتهاء املناسك.
وأك��د الغمرى أن اململكة هى التى ستحدد
اآلليات اخلاصة بالتنظيم وفقا ملا تراه ضامنا
لسالمة صحة احلجاج والقائمني على احلج
وامل��واط��ن�ين ال��س��ع��ودي�ين ..موضحا ان اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة اس��ت��ع��دت ب��ش��ك��ل ج��دى
الستقبال احلجاج هذا العام ..مشيرا إلى ان
جميع التوقعات تؤكد ان احلج حال مت السماح
به سيكون وفقا الجراءات صارمة تبدأ بتطعيم
جميع امل��ت��وج��ه�ين للحج ب��األم��ص��ال امل��ض��ادة
لكورونا ،ثم مرحلة تسكني احلجاج والتى من
املرجح ان يكون احل��د االقصى للتسيكن فى

غ��رف��ة واح���دة ه��و ف��ردي��ن ،كما سيتم اختيار
فنادق مبواصفات معينة لتسكني احلجاج مبكة
واملدينة ،فيما سيكون احلد االقصى للمركبات
التى تتولى نقل احلجاج س��واء فى التنقالت
الداخلية او التصعيد ملنى وعرفات هو  %50من
السعة القصوى للمركبة.
ك��ان أصحاب شركات السياحة قد تنفسوا
الصعداء بعد إع�لان وزارة الصحة السعودية
الضوابط الصحية املبدئية حلج هذا العام والتى
تشمل اقتصاره على الفئات السنية من  18إلى
 60سنة وإلزام الراغبني فى أداء الفريضة بأخذ
اللقاحات املعتمدة وكذلك ضرورة التباعد بني
احلجاج عند املبيت مبسافة مترونصف ..كما
رحبت شركات السياحة بإعالن وزيرة الصحة
املصرية الدكتورة هالة زاي��د توفير التطعيم
جلميع املسافرين للحج وه��و م��ا أن��ه��ى أكبر
مشكلة تواجه اداء املصريني للمناسك فى ظل
تداعيات انتشار فيروس كورونا املستجد.
وتوقع أصحاب الشركات أن تصدر اململكة
العربية السعودية الضوابط املنظمة ملوسم احلج
وأعداد تأشيرات احلج املخصصة لكل دولة هذا
العام قبل بداية شهر رمضان املبارك.
ك��ان��ت اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة قد
قصرت أداء احلج العام املاضى على بضعة
آالف من املواطنني السعوديني واملقيمني
باململكة ولم تستقبل أى حاج من اخلارج

نظرا لظروف جائحة كورونا.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال وج���ي���ه ال��ق��ط��ان عضو
غرفة شركات السياحة ان شركات السياحة
املصرية جاهزة لتنظيم حصتها من التأشيرات
املخصصة ملصر وان���ه ف��ور إع�ل�ان الضوبط
السعودية الرسمية وموافقة احلكومة املصرية
على سفر امل��ص��ري�ين ،الداء احل��ج ه��ذا العام
فستبدأ الشركات فى تسويق برامج احلج وانهاء
جميع اإلجراءات التنفيذية للحج وفقا للضوابط
املصرية والسعودية.
وق��ال إن ق��رار التطيعم ض��د ك��ورون��ا أنهى
املشكلة األك��ب��ر لتنظيم ب��رام��ج احل���ج حيث
تشترط السعودية تطعيم جميع املشاركني
ب��احل��ج ب��األم��ص��ال امل��ض��ادة ل��ف��ي��روس ك��ورون��ا
امل��س��ت��ج��د «ك���وف���ي���د .»19وت��اب��ع ع��ض��و غرفة
ش��رك��ات السياحة ان��ه مب��ج��رد إع�ل�ان وزارة
السياحة واآلث��ار الضوابط املصرية اخلاصة
بتنظيم احلج لهذا العام سواء بتوزيع تأشيرات
احلج على الشركات كحصص ثابتة أو بإجراء
قرعة الكترونية فإن شركات السياحة ستبدأ
ف��ى حجز الفنادق التى سيقيم بها احلجاج
مبكة واملدينة ،فضال على التعاقد على خدمات
االع��اش��ة خ�لال اقامتهم مبخيمات عرفات
ومنى» ..الفتا إلى انه من املتوقع ان يكون هناك
اقبال جيد من املواطنني املصريني على التقدم
الداء مناسك احلج هذا العام.

سامى سليمان :اهتمام حكومى بتنشيط السياحة لطابا وعودتها إلى ما كانت عليها قبل سنوات
العنانى يتعهد للمستثمرين بزيادة الخدمات وتسيير رحالت الطيران للمنطقة

كتب ــ طاهر القطان:

أك��د املهندس سامى سليمان رئيس جمعية
مستثمرى السياحة بطابا ــ نوبيع أن الفترة
األخ��ي��رة ش��ه��دت اه��ت��م��ام��ا حكوميا بتنشيط
السياحة ملدينة طابا وعودتها إلى ما كانت عليها
قبل سنوات بعد فترة معاناة شديدة جتاوزت عدة
سنوات تعرضت فيها املنشآت السياحية بطابا
خلسائر تفوق الوصف.
والتقى خالد العنانى وزي��ر السياحة واآلث��ار
م��ع مجموعة م��ن مستثمرى السياحة بطابا،
وذلك بحضور غادة شلبى نائب الوزير لشئون
السياحة وأحمد الوصيف رئيس االحتاد املصرى
للغرف السياحية أثناء زيارته ملدينة طابا حلضور
االحتفالية التى نظمتها محافظة جنوب سيناء
ل�لاح��ت��ف��ال ب��ال��ذك��رى ال���ـ  32ل��ع��ودة ط��اب��ا إل��ى
األراضى املصرية واستمع للمشاكل التى تواجه
ه��ؤالء املستثمرين وآراءه��م ومقترحاتهم لدفع
التنمية السياحية باملدينة ،وبحث آليات تنشيط
حركة السياحة الداخلية ،وع��ودة طابا إلى ما
كانت عليها قبل سنوات.
وقال رئيس جمعية مستثمرى السياحة بطابا ــ
نويبع إن الدكتور خالد العنانى وعد املستثمرين
بزيادة اخلدمات باملنطقة وتسيير رحالت طيران
إل��ى مطار طابا لتنشيط حركة السياحة بها
وتعويض اخلسائر التى تعرضت لها املنشآت
السياحية والفندقية خالل السنوات املاضية.
و أش���اد املستثمرون خ�لال ال��ل��ق��اء بالطرق
اجلديدة التى مت إنشاؤها لتمهيد وتسهيل حركة

إحدى اجلهات الدولية.
وأك���د أن��ه مت ال��ت��وص��ل الت��ف��اق نهائى مع
البنك الدولى بهدف احلصول على متويل
بقيمة  400مليون دوالر لتمويل مشروع كهربة
اإلشارات بني القاهرة واجليزة.
من جانبه أك��د مصدر مسئول فى شركة
ألستوم الفرنسية أن��ه م��ن امل��ق��رر املنافسة
على مناقصة كهربة اإلش��ارات القاهرة بنى
سويف.
ول��ف��ت إل��ى أن شركتة سبق أن تقدمت
للمناقصة السابقة التى مت إلغاؤها قبل ذلك.
ويجدر اإلش��ارة إلى أن شركة ألستوم قد
تقدمت بعرض لتنفيذ ومتويل مشروع اجليزة
بنى سويف لكن مت رفضه من قبل وزارة النقل
بسبب املغاالة فى االسعار.

توقعات بنمو استثمارات «البتروكيماويات
والغذاء والمنسوجات» بدعم من فرص التصدير
كتب ــ محمود مقلد:

ت��وق��ع ال���دك���ت���ور خ��ال��د ح��م��زة ع��ض��و احت���اد
املستثمرين ورئ��ي��س جمعية مستثمرى أسيوط
زيادة كبيرة فى حجم استثمارات القطاع اخلاص
خ�لال الفترة املقبلة خاصة فيما يتعلق بقطاع
البتروكيماويات والغذاء واملنسوجات.
وقال حمزة إن تركيز وزارة الصناعة والتجارة
فى خطتها إلحالل الصادرات محل الواردات على
 6قطاعات اقتصادية ،منها قطاع املنسوجات
والرخام والغذاء واألث��اث والكيماويات واجللود
يؤكد حدوث ذلك.

وتابع حمزة أن استمرار احلكومة فى إنشاء
املزيد من املجمعات الصناعية اجلاهزة وخاصة
فى مدن الصعيد سيسهم وبشكل كبير فى زيادة
استثمارات تلك القطاعات بشكل ملحوظ.
ولفت حمزة إلى أن ذلك كله يسهم فى حتقيق
خطط الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات بقيمة
 100مليار دوالر خ�لال ال��ـ 3سنوات املقبلة فى
مقابل وباملقارنة بنحو  25مليار دوالر بعام .2020
وكشف حمزة عن دخ��ول ع��دد من القطاعات
املعطلة عن العمل واملتعثرة فى الصعيد إلى السوق
مرة اخرى بدعم من مبادرة دعم قطاع الصناعة
التى اطلقها البنك املركزى واحلكومة مؤخرا.

غرفة الصناعات الكيماوية تطالب
الحكومة باالستمرار فى تحفيز الصناعة
كتب ــ محمود مقلد:
خالد العنانى

الوصول إلى املدينة كما طالبوا بزيادة اخلدمات
باملنطقة ،وتسيير عدد من رحالت الطيران إلى
مطار طابا ،كما أش��ادوا بحرص الوزير املستمر
على لقائهم مبدينة طابا لالستماع إليهم وآلرائهم.
من جانبه أكد وزير السياحة واآلث��ار على أن
الدولة ال تدخر جهدا فى سبيل النهوض بالقطاع
السياحى كونه أحد أهم روافد االقتصاد القومى..
الفتا إلى أن القيادة السياسية واحلكومة تقوم
بتذليل جميع العقبات املمكنة لدفع العمل فى
القطاع السياحى وتقدمي الدعم الالزم للتخفيف
عن كاهل هذا القطاع الهام خاصة وأن القطاع

رئيس «البريد» :هدفنا تقديم جميع الخدمات
للمواطنين ..ونستهدف  2.5مليار جنيه أرباحا
كتب ــ أحمد عواد:

ق���ال ال��دك��ت��ور ش��ري��ف ف����اروق رئ��ي��س الهيئة
القومية للبريد إن هيئته تستهدف حتقيق ارباح
بقيمة  2.5مليار جنيه خالل عام 2021 – 2020
بزيادة نصف مليار جنيه عن العام املاضى.
واضاف فاروق ان هناك تعليمات بتقدمي الهيئة
جميع اخلدمات احلكومية للمواطنني خالل الفترة
املقبلة فى ظل توجه الدولة للتحول الرقمى.
وق���ال ف���اروق إن ه��ن��اك تكامال وت��ع��اون��ا بني
اخل��دم��ات ال��ت��ى ت��ق��دم م��ن خ�لال منصة مصر
الرقمية واخلدمات التى تقدم من خالل الهيئة
القومية للبريد ،مشيرا إلى أكثر من  150مكتبا
تقدم خدمات منصة مصر الرقمية ونستهدف
بالوصول إلى  1000مكتب بنهاية العام احلالى.
وقال فاروق ليس هناك حتفظات لدى الهيئة
لتقدمي أى خدمة م��ن اخل��دم��ات التى تقدمها
البنوك ولكن لن نقرض املواطنني وليس لدينا
الرغبة ،مشيرا إل��ى ان الهيئة ه��ى األك��ب��ر فى
إصدار بطاقة «ميزة» على مستوى اجلمهورية.
وتابع فاروق أنه ال يوجد صراع بني الهيئة أو
أى جهة أخرى ولكن هناك تنسيق تام فى تقدمي
اخلدمات ،حيث أطلقت الهيئة القومية للبريد
خدمات صرف التمويل متناهى الصغر ،وذلك
باالعتماد على اإلمكانيات الكبيرة التى ميتلكها
ال��ب��ري��د امل��ص��رى واملتمثلة ف��ى البنية التحتية
واالن��ت��ش��ار اجل��غ��راف��ى ال��واس��ع ملكاتب البريد.
ومن جانبه قال عبده علوانى نائب رئيس الهبئة
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شريف فاروق

القومية للبريد لشئون املناطق ان الهيئة تستهدف
العام احلالى انشاء  500مكتب بريد جديد خالل
العام احلالى.
واضاف علوانى ان مكاتب البريد اجلديدة
س��وف يتم انشاؤها على مستوى اجلمهورية
خلدمة مواطنني ج��دد مشيرا إل��ى ان الهيئة
ل��دي��ه��ا ح��ال��ي��ا اك��ث��ر م��ن  4000مكتب بريد
على مستوى اجلمهورية .وك��ان تقرير ل��وزارة
االتصاالت اكد ان عدد مكاتب البريد ارتفع من
 3983مكتب بريد إلى  4020مكتب بريد بزيادة
 37مكتبا خالل عام  2020مبعدل سنوى يقرب
من  %1وبلغ عدد متوسط السكان املخدومني
بنكتب بريد  25.29الف نسمة وعدد املعاشات
املنصرفة من خ�لال تلك املكاتب بلغ 5.72
مليون مستفيد وع��دد احل��واالت بلغت 1574
الف حوالة خالل نوفمبر .2020

اخل��اص هو شريك النجاح والقاطرة احلقيقية
للنهوض بهذا القطاع احليوى .وأشار الوزير إلى
امل��ب��ادرات وال��ق��رارات واإلج����راءات واإلع��ف��اءات
والتحفيزات والدعم الذى منحته الدولة ملساندة
القطاع السياحى والعاملني به منذ بداية أزمة
جائحة فيروس كورونا املستجد وحتى اآلن ..وأكد
أن طابا مدينة جتمع بني العديد من األمن��اط
السياحية املختلفة فهى مدينة ذات موقع سياحى
متميز ملا بها من شواطئ خالبة وطبيعة دافئة
وفنادق فخمة ،كما أن بها جزيرة فرعون التى
يوجد بها قلعة صالح الدين األثرية.

سامى سليمان

طالب شريف اجلبلى ،رئيس غرفة الصناعات
الكيماوية ورئيس مجموعة بولى سيرف لالسمدة
من احلكومة ضرورة االستمرار فى عمليات حتفيز
االقتصاد والصناعة حتى ترتفع القدرة التنافسية
للمنتج املحلى فى االسواق اخلارجية.
وأضاف اجلبلى أن وجود املزيد من املبادرات
اجلديدة ستعطى للصناع مزايا تنافسية كبيرة،
لدينا فرص واعدة فى افريقيا ومختلف االسواق
وال��ع��امل��ي��ة ،وبالتالى ه��ن��اك ض���رورة للمزيد من
القرارات االصالحية التى تخدم مناخ االستثمار
فى مصر.
«على املستوى الشخصى ال توجد لدى مشاكل
مع البنوك وال تعنت ،السلبيات قليلة جدا عكس ما
كانت عليها الفترة املاضية» ــ قال اجلبلى.
وط��ال��ب اجلبلى م��ن البنك امل��رك��زى ض��رورة

االستمرار فى حتفيز القطاع والعمل على اطالق
مبادرات بفائدة أقل من  %8ولتكن  %6ألن كل هذا
سيعود بالنفع على االقتصاد ككل كما ان ذلك
سيسهم فى جذب املزيد من االموال اجلديدة إلى
السوق.
وت��وق��ع اجلبلى ان ترتفع حجم استثمارات
قطاع البتروكيماويات خالل الفترة املقبلة بدعم
من فرص النمو الكبيرة والتحسن امللحوظ الذى
يشهده مناخ االستثمار فى مصر.
اجلدير بالذكر أن هناك نحو  5184مصنعا
ستسفيد من مبادرة متويل القطاع الصناعى الذى
اطلقها البنك املركزى مؤخرا منها مصانع عاملة
بالفعل فى قطاع البتروكيماويات.
وه��و ما سيعمل على زي��ادة مساهمة القطاع
الصناعى فى الناجت املحلى اإلجمالى من %16.7
ف��ى نهاية ع��ام  ،2019إل��ى  % 21خ�لال الفترة
املقبلة.

«إيتيدا» تمنح  5ماليين جنيه لمشروع «برايت سكايز» ألتوبيس «النقل العام» الكهربائى
كتب ــ أحمد عواد:

خصصت هيئة تنمية ص��ن��اع��ة تكنولوجيا
املعلومات «ايتيدا» متويال لشركة شركة برايت
سكايز ،املتخصصة فى مجال التكنولوجيا ودعم
التحول الرقمى بقيمة  5ماليني جنيه من هيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات (إيتيدا)،
لدعم م��ش��روع زي��وس ال��ذى يستهدف تصميم
وتطوير أول أنظمة حتكم ودف��ع محلية الصنع
ألتوبيس النقل العام الكهربائى ،وذلك بالتعاون
مع جامعة اإلسكندرية.
ومتول الهيئة املشروع من خالل مبادرة «مصر
تصنع اإللكترونيات» ،والتى تقوم الهيئة بتنفيذها
بهدف النهوض بصناعة اإللكترونيات فى مصر
وجعلها إح��دى أه��م ال��دع��ائ��م األس��اس��ي��ة لنمو
االقتصاد املصرى ،وكذلك حتت مظلة برنامج
خصيصا لدعم التعاون البحثى
الهيئة املصمم
ً
بني شركات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
والباحثني من اجلامعات واملراكز البحثية.
وي��س��ت��ه��دف امل���ش���روع تعظيم ق��ي��م��ة امل��ك��ون
املحلى فى صناعة األتوبيسات الكهربائية ،مبا
يساهم فى استراتيجية الدولة الستخدام أكبر
قدر ممكن من املكونات املحلية بقطاع صناعة
ال��س��ي��ارات خ�لال السنوات القليلة القادمة..
كما يعمل املشروع على احلد من انبعاثات ثانى
أكسيد الكربون وتطوير وسائل نقل عامة أكثر
استدامة ومراعا ًه للبيئة ،مبا يساهم فى احلفاظ
على البيئة وعلى جودة الهواء.
وخ�ل�ال ف��ت��رة تنفيذ امل��ش��روع ،تلتزم شركة
برايت سكايز وجامعة اإلسكندرية بتقدمي منوذج

عمرو محفوظ

مبدئى قابل للتطوير إلى منتج نهائى للوحدات
اإللكترونية لنظم الدفع الكهربائى لألتوبيسات.
ومن جانبه ،أش��اد املهندس عمرو محفوظ،
الرئيس التنفيذى للهيئة ،مبا حققته الشركة
حتى اآلن فى تطوير منتجها النهائى ،مبا يساهم
فى دعم منو االبتكار والبحث العلمى وبيئة ريادة
األعمال املصرية .وأضاف محفوظ أن من إحدى
امل��ه��ام األساسية للهيئة إض��ف��اء قيمة مضافة
لصناعة تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات امل��ص��ري��ة من
خالل تشجيع الشراكات بني الصناعة واجلهات
البحثية ،ودع���م تطوير اخل��دم��ات واملنتجات

خالد العمراوى

القائمة على أسس البحث العلمى والتى تدفع
بنمو وازده���ار الشركات املصرية ف��ى السوق
املحلية والعاملية.
وم��ن جانبه أك��د ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ع��م��راوى،
الرئيس التنفيذى لشركة برايت سكايز« :يشرفنا
أن نعمل مع «إيتيدا» وجامعة اإلسكندرية فى
هذا املشروع ،وال��ذى يجمع بني ابتكار كل من
الصناعة واألوس��اط األكادميية ،من أجل دعم
اجت��اه ال��دول��ة املصرية نحو استخدام الطاقة
النظيفة .فى السنوات القليلة املاضية ،شهدت
صناعة السيارات العاملية ثورة وسرعة لالختراق

عبدالعزيز قنصوة

السوقى واالعتماد على السيارات الكهربائية،
ونحن سعداء بأن نكون فى صدارة هذه الثورة
فى مصر.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة
اإلسكندرية ان جامعته لها دور أس��اس��ى فى
تطوير هذه الصناعة املتطورة والتى سوف تسهم
فى نقل وتطوير تكنولوجيا صناعة األتوبيسات
الكهربائية واملكونات ال�لازم��ة لها ،باالضافة
إل��ى وض��ع مصر ضمن قائمة ال���دول ال��رائ��دة
فى مستقبل صناعة السيارات الكهربائية على
مستوى العالم.

