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ــوان حــمــادي، رئــيــس قــطــاع عمالء  كشف رشـ
ومنتجات التجزئة المصرفية، في البنك التجاري 
الدولي CIB، عن استهداف البنك ضخ تسهيالت 
حتى  جنيه  مليارات   10 تقارب  جديدة  ائتمانية 
األغـــراض  لتمويل  تــوجــه  ــجــاري،  ال الــعــام  نهاية 

االستهالكية وتحفيز االستهالك المحلي.
لنشرة  خاصة  تصريحات  في  حــمــادي،  وقــال 
مبادرة  في  سيشارك  الدولي  التجاري  إن  حابي، 
تحفيز االستهالك عن طريق تقسيط المعامالت 
في  المشتركة  المنافذ  من  للمستهلكين  الشرائية 
يتيح لعمالء  المبادرة عبر بطاقات االئتمان، مما 
االستفادة  االئتمانية  البطاقات  حاملي  البنك 
تقدمها  مخفضة  بأسعار  منتجات  شــراء  بتمويل 

الشركات الوطنية، بسعر فائدة مخفض أيًضا.
الحصول  تسهيل  سيتم  أنه  حمادي،  وأضــاف 
الراغبين  للعمالء  جديدة  ائتمانية  بطاقات  على 
عن  االستهالك  تحفيز  مبادرة  من  االستفادة  في 
طريق الموقع اإللكتروني للبنك، ودون الحاجة إلى 

زيارة أي من الفروع.
ــي، أن معدل  لــنــشــرة حــاب ــح حــمــادي،  وأوضــ
المنافذ  لــدى  المشتريات  تقسيط  على  العائد 
 16.4% يبلغ  المبادرة  في  المشتركين  والتجار 
سنوّيًا وحتى 24 شهًرا فترة سداد، مشيًرا إلى أن 
بتقديم  جانبه  من  الدولي سيقوم  التجاري  البنك 
العديد من عروض التقسيط بالشراكة مع التجار 
اآلخرين والتي تتميز باإلعفاء الكامل من العوائد 

القرض الشخصي 
حتى 25 ألف جنيه 

دون مصاريف 
إدارية طوال فترة 

المبادرة

تقسيط 
المشتريات 

بالمبادرة حتى 
عامين وتسهيل 

الحصول علي 
بطاقات االئتمان

وحتى  أشهر   3 من  تقسيط  ولفترات  المستحقة، 
24 شهًرا. 

وتابع حمادي: »سنشارك أيًضا عبر القروض 
الــتــجــاري  الــبــنــك  بــهــا  يتميز  الــتــي  الشخصية 
وعائد  جنيه،  آالف   5 من  يبدأ  بتمويل  الدولي، 
لبرامج  ــا  ســنــوًيّ  13.05% مــن  يــبــدأ  منخفض 
ستكون  أنها  موضًحا  المرتبات،  تحويل  عمالء 
ــوال فــتــرة الــمــبــادرة  ــة طـ ــ دون مــصــاريــف إداري
تبدأ  بفترة سداد  ألف جنيه،   25 للقروض حتى 

من 12 إلى 24 شهًرا«.
التجزئة  ومنتجات  عمالء  قطاع  رئيس  ولفت 
في  التوسع  سيواصل  البنك  أن  إلى  المصرفية، 
عروض التقسيط على بطاقات االئتمان مع كبرى 
سالسل السلع المعمرة واالستهالكية والتي تعتبر 
شريًكا أساسًيّا في حمالته الترويجية للبطاقات، 

وذلك لمؤازرة مبادرة تحفيز االستهالك المحلي.
وأكـــد حــمــادي، عــلــى تبني الــبــنــك الــتــجــاري 
الدولى استراتيجية طموحة لنمو محفظة التمويل 
شخصية  قــروض  برامج  طرح  عبر  االستهالكي، 
وعقارية تشتمل على عروض تحفيزية على أسعار 
وتخفيضات  أنواعها،  بمختلف  والعموالت  العائد 

إضافية خاصة لهذا الغرض.
محفظة  إجــمــالــي  أن  إلـــى  حـــمـــادي  ــار  ــ وأشـ
الدولي  التجاري  البنك  لــدى  ــراد  األفـ تمويالت 
 ،2020 يونيو  بنهاية  مليار جنيه   31 لنحو  وصلت 
العقارية  والتمويالت  الشخصية  القروض  وتشمل 
بلوغ إجمالي عدد  وبطاقات االئتمان، كاشًفا عن 
ألف   500 من  أكثر  المصدرة  االئتمان  بطاقات 

بطاقة حتى يونيو 2020.

أمنية إبراهيم

تمديد تنفيذ أعمال بقيمة 2.4 مليار جنيه إلى بداية 2022

خسائر إاليرادات الضريبية للمدينة قد تتجاوز 37 مليار دوالر

CIB يستهدف ضخ 10 مليارات جنيه لتحفيز 
االستهالك المحلي

حتى نهاية عام 2020 

رشوان حمادي رئيس قطاع عمالء ومنتجات 
CIB التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي

المهندس محمد خليل رئيس قطاع 
التكنولوجيا بشركة العاصمة اإلدارية

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية لألوراق 
المالية »إكما«، إن التعديالت التي صدق عليها البرلمان 
أمس، والخاصة بمشروع قانون ضريبة الدمغة، تمثل 

مفاجأة للمتعاملين بالسوق.
ــح مــاهــر فــي تــصــريــحــات خــاصــة لبوابة  وأوضــ
حابي جورنال أنه تم إعادة رفع ضريبة الدمغة على 
بداًل من  األلــف،  في   0.75 إلى  للمقيمين  التداوالت 
0.5 في األلف التي نص عليها مشروع القانون المقدم 
وتمت  الجمعية،  اقتراح  على  بناء  المالية  وزارة  من 
الموافقة عليها بعد مناقشات لجنة الخطة والموازنة 

وباقي اللجان المعنية بالبرلمان.
كما أشار إلى تجاهل تعديالت القانون التي تمت 
الموافقة عليها بالجلسة العامة أمس لإلعفاء الخاص 
من  كانت  والتي  الجلسة،  ذات  في  التداول  بعمليات 
المالية  وزارة  مع  عليها  المتوافق  المقترحات  ضمن 

ووافقت عليها لجان البرلمان.
الدمغة بنسبة ربــع في  وقــال ماهر: »رفــع ضريبة 
األلف عن النسبة المتفق عليها لن يؤثر بصورة كبيرة في 
الحصيلة الضريبية، ولكن يعطي رسالة سلبية للمتعاملين 
بوجود سياسة انكماشية تخالف االتجاه العالمي السائد 

حالًيا نحو التيسير على المستثمرين«.
المالية  المصرية لألوراق  الجمعية  رئيس  وتوقع 
والرئيس التنفيذي لبنك االستثمار برايم، أن تمتص 
سريًعا،  المفاجأة  لهذه  السلبي  التأثير  البورصة 
مشيًرا في الوقت نفسه إلى أن االنعكاس الحقيقي 
لهذه التعديالت يكمن في إعطاء رسالة بوجود مناخ 

غير داعم لالستثمار في البورصة.
كان مجلس النواب قد وافق بصفة نهائية في جلسته 
مقّدمين  قانونين  على مشروعي  اإلثنين  أمس  العامة 
من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة 
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة 

على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ووفًقا لوكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية، يضم 

مشروعا القانونين 8 مواد، جاءت كالتالي:
■  المادة األولى

يستبدل بنص المادة )83 مكرراً( من قانون ضريبة 
الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص 
اآلتي: تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع األوراق 
المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه األوراق مصرية 
أو أجنبية، مقيدة بسوق األوراق المالية أو غير مقيدة 
بها، وذلك دون خصم أي تكاليف على النحو اآلتي: 1.25 
في األلف يتحملها البائع غير المقيم، و 1.25 في األلف 
يتحملها المشتري غير المقيم، و0.75 في األلف يتحملها 
البائع المقيم، و0.75 في األلف يتحملها المشتري المقيم.
وتلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع 
المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة 
الضرائب  لمأمورية  وتــوريــدهــا  الضريبة  بحجز 
الشهر  بــدايــة  مــن  أيـــام  خمسة  خــالل  المختصة 
النموذج  على  العملية  فيه  تمت  الذي  للشهر  التالي 
البائع  مع  بالتضامن  مسؤولة  وتكون  لذلك.  المعد 

والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
■  المادة الثانية

المادة )29 مكرراً( الفقرة الثانية: وفي حالة زيادة 
الفقرة  ألحكام  وفًقا  المحققة  الرأسمالية  الخسائر 
السابقة من هذه المادة عن األرباح الرأسمالية المحققة 
خالل السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر 
من األرباح المحققة نتيجة التصرف في األوراق المالية 

في السنوات التالية حتى السنة الثالثة.
يتحدد وعاء  ــى:  األول الفقرة   )1 )46 مكرراً  المادة 
الضريبة على توزيعات األرباح المنصوص عليها في المادة 
)46 مكرراً( بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي 

المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
المادة )46 مكرراً 2( – استثناء من حكم المادة )8( 
من هذا القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات األرباح 
المنصوص عليها في المادة )46 مكرراً( المحققة من 
مصدر في مصر خالل السنة التى يحصل عليها شخص 
تكاليف،  أي  دون خصم  وذلــك  مقيم )10%(  طبيعي 
ويخفض هذا السعر إلى )%5( إذا كانت األوراق المالية 

مقيدة في بورصة األوراق المالية المصرية.
تقوم  أن  المعاملة  هــذه  تنفذ  التي  الجهات  وعلى 
بحجز الضريبة وتوريدها إلى اإلدارة المركزية للخصم 
والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد 
أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر 

الذي تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك.
المادة  حكم  من  استثناء   :  )5 مكرراً   46( المادة  ـ 
)8( من القانون، تخضع للضريبة األربــاح الرأسمالية 
المنصوص عليها في المادة )46 مكرراً 4( المحققة من 
األوراق المالية المقيدة في بورصة األوراق المالية التي 
يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في 

مصر بسعر )%10( وذلك دون خصم أي تكاليف.
اإلدارة  إخطار  المعاملة  تنفذ  التي  الجهات  وعلى 
الضريبة  حساب  تحت  والتحصيل  للخصم  المركزية 
بالمصلحة بالمعاملة، وذلك على النموذج المعد لذلك في 

موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام.
الفقرة  فــي  إليها  المشار  الجهات  على  أن  كما 
الثانية من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلي 
بإجمالي ناتج التصرف في األوراق المالية لكل ممول 
في 31 ديسمبر من كل عام، وتحدد األرباح الرأسمالية 
السنوية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي 
األرباح الرأسمالية لمحفظة األوراق المالية المحققة 
في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر 
بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في 
األوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد 

خصم عمولة الوساطة.
بسعر  للضريبة  تخضع   : ــرراً(  ــك م  56( الــمــادة 
)%10( دون خصم أي تكاليف توزيعات األرباح التي 
تجريها شركات األموال أو شركات األشخاص، بما في 
االقتصادية  المناطق  بنظام  المقامة  الشركات  ذلك 
ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم 
والشخص االعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك 
أرباح األشخاص االعتبارية غير المقيمة التي تحققها 
من خالل منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي 
تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة 
)%5( من توزيعات األرباح إذا كانت األوراق المالية 
مقيدة في بورصة األوراق المالية المصرية دون خصم 

أي تكاليف.
عليها  تحصل  الــتــى  األربــــاح  تــوزيــعــات  وتستبعد 
اعتبارية  أشخاص  من  المقيمة  االعتبارية  األشخاص 
مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على 
أرباح األشخاص االعتبارية المنصوص عليها في الكتاب 

الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية.
تقوم بحجز  أن  المعاملة  تنفذ  التي  الجهات  وعلى 
للخصم  المركزية  اإلدارة  ــى  إل وتــوريــدهــا  الضريبة 
والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد 
أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر 

الذي تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك.
الرأسمالية المنصوص عليها في  ــاح  وتخضع األرب
يحصل  التي  القانون  هــذا  من   )3 مكرراً   46( المادة 
عليها المقيمون من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين 
األربــاح  الضريبة )%10( على  للضريبة، ويكون سعر 
الرأسمالية الناتجة عن التعامل في األوراق المالية المقيدة 

في بورصة األوراق المالية دون خصم أي تكاليف.
وتحدد األربــاح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على 
أساس قيمة صافي األرباح الرأسمالية لمحفظة األوراق 
المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس 
الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور 
التصرف في األوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة 

اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
الفقرة  في  إليها  المشار  الجهات  على  أن  كما 
ببيان  المصلحة  إخطار  الــمــادة  هــذه  من  الرابعة 
تفصيلي بإجمالي ناتج التصرف في األوراق المالية 
31 ديسمبر من كل عام وذلك على  لكل ممول في 
النموذج المعد لذلك، وإذا أسفر هذا البيان عن أن 
ترحيل  يجوز  فال  قد حقق خسائر صافية  الممول 

هذه الخسائر إلى السنة أو السنوات التالية.
أما إذا أسفر البيان المشار إليه عن أن الممول 
حساب  فيعاد  صافية،  رأسمالية  أرباحاً  حقق  قد 
الرأسمالية  األربــاح  إجمالى  أساس  على  الضريبة 
أداؤها  السابق  الدمغة  بعد خصم ضريبة  الصافية 

على هذه األرباح خالل السنة.
بالضريبة  الــمــمــول  مــطــالــبــة  المصلحة  وعــلــى 
جميع  عن  الناتج  السنوي  الــوعــاء  على  المستحقة 
تعامالته بــاألوراق المالية على النموذج الذي تحدده 
حالة  في  المصلحة  على  ويجب  التنفيذية،  الالئحة 
على  المستحقة  الضريبة  أداء  عن  الممول  امتناع 
المالية  األوراق  في  التعامل  من  المحققة  ــاح  األربـ
المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة 

المالية، والجهة التي نفذت التعامالت بذلك.
■   المادة الثالثة

تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة )46 مكرراً 3(، 
وبند جديد برقم )13( إلى المادة )50( من قانون الضريبة 

على الدخل الصادر المشار إليه، نصوصها اآلتية:
ـ المادة )46 مكرراً 3/ الفقرتان الثانية والثالثة( :

الفقرة  المنصوص عليها في  وال تسري الضريبة 
التي  الرأسمالية  األرباح  المادة على  األولى من هذه 
أو  الطبيعيين  األشــخــاص  من  المقيم  غير  يحققها 
االعتباريين من التصرف في األوراق المالية المقيدة 

ببورصة األوراق المالية المصرية”.
كما ال تسري هذه الضريبة على األرباح الرأسمالية 
التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة.

ـ مادة )50(: بند )13(: األرباح الرأسمالية الناتجة عن 
التسويات التي تتم على مديونيات شركات قطاع االعمال 
العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما ال يقل عن 
%51 من رأسمالها، وذلك في إطار تسويات ديون هذه 
الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل 
نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون اإلعفاء في هذه 
الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأس مال 

هذه الشركات.
■   المادة الرابعة

الرأسمالية  ــاح  األربـ على  بالضريبة  العمل  يؤجل 
الطبيعيين  األشخاص  مشن  المقيمون  يحققها  التي 
واالعتباريين من األوراق المالية المقيدة ببورصة األوراق 

المالية المصرية حتى نهاية عام 2021.
على  الضريبة  على  التأجيل  هــذا  يــســري  وال 
من  المقيمون  يحققها  التي  الرأسمالية  األربـــاح 
التصرف  من  واالعتباريين  الطبيعيين  األشخاص 

في السندات الحكومية.
المقررة  الدمغة  على  للضريبة  المقيم  يخضع  وال 
بالمادة )83 مكرًرا( من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه 
اعتباًرا من اليوم التالي النتهاء فترة التأجيل المشار إليها 

في الفقرة األولى من هذه المادة.
األربـــاح  على  المستحقة  الضريبة  عــن  يــتــجــاوز 
الرأسمالية المشار إليها في البند )13( من المادة الثالثة 
من هذا القانون والتي تحققت قبل تاريخ العمل بهذا 
القانون، وذلك في حدود نسبة اإلعفاء المبينة في البند 
)13( المشار إليه، وال يترتب على هذا التجاوز استرداد 

الضرائب التي سبق أداؤها على تلك األرباح.
■   المادة الخامسة

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
■   المادة السادسة »مستحدثة«

يتم التجاوز عن الضريبة على األرباح الرأسمالية التي 
يحصل عليها المقيمون وغير المقيمون من األشخاص 
الطبيعيين واالعتباريين الناتجة عن التصرف في األوراق 
المالية المقيدة ببورصة األوراق المالية المصرية خالل 
الفترة من 2020/5/17 وحتى تاريخ بدء العمل بهذا 

القانون.
■  المادة السابعة أصلها )المادة الخامسة(.

■  المادة الثامنة أصلها المادتان السادسة       
والثالثة  في مشروعي القانونين.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 
اليوم التالي لتاريخ نشره.

مخالفة لالتجاه العالمي للتيسير على المستثمرين.. 
دون تحقيق مكاسب كبيرة للحصيلة

رئيس إكما: تعديالت 
الضرائب فاجأت سوق المال

الدمغة 0.75 في األلف بدًلا من 0.5 في األلف

محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية 
لألوراق المالية »إكما«

بكر بهجت

للتنمية  اإلداريـــــة  الــعــاصــمــة  شــركــة  ضــخــت 
مليون   160 -نحو  دوالر  ماليين   10 العمرانية 
جنيه- في أعمال التكنولوجيا خالل النصف األول 
دوالر  ماليين   6 على  موزعة  الجاري،  العام  من 
إدارة  ومركز  األمني  والسيطرة  التحكم  لمراكز 
المدينة ومركز بيانات العاصمة، و4 ماليين دوالر 
المصرية  الشركة  إنشاءها  تتولى  التي  للشبكات 

لالتصاالت.
قطاع  رئــيــس  خليل،  محمد  المهندس  وقـــال 
لنشرة  اإلداريـــة،  العاصمة  بشركة  التكنولوجيا 
إن  جــورنــال،  بوابة حابي  الــصــادرة عن  »حــابــي« 
–ما  دوالر  مليون   150 تعتزم ضخ  كانت  الشركة 
إال  الجاري،  العام  مليار جنيه- خالل   2.4 يعادل 
أن التبعات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا، 
وصعوبات االستيراد دفعت الشركة إلى مد فترة 
 ،2022 عام  بداية  حتى  االستثمارات  تلك  تنفيذ 
إلى جانب قرار تأجيل انتقال الوزارات إلى الحي 

الحكومي.
وتــتــولــى شــركــة هــانــيــويــل األمــريــكــيــة إقــامــة 
األمني  الشق  إلدارة  والسيطرة  التحكم  مركز 
 2.2 إلى  تصل  بتكلفة  ــة،  اإلداري العاصمة  في 
بينما فازت  العاصمة،  بالشراكة مع  مليار جنيه 
وتنفيذ  توريد  بمناقصة  مصر  اتصاالت  شركة 
وتقديم  لتوفير  المدينة،  إدارة  أنظمة  وتشغيل 
داخل  الفني  والــدعــم  التكنولوجية  الخدمات 
في  معها  العقد  توقيع  وتم  الجديدة،  العاصمة 

الماضي. ديسمبر 

الحاجة  وانخفاض  المنزل  من  العمل  أدى 
المالية  الخدمات  صناعات  في  الموظفين  إلى 
الشركات  بعض  دفع  إلى  نيويورك  في  والمهنية 
المدينة  فــي  تــواجــدهــا  تقليص  فــي  للتفكير 
حول  لــدراســة  وفــًقــا  ــل،  األق على   %20 بنسبة 

كورونا. لفيروس  االقتصادي  التأثير 
إن  بــلــومــبــرج،  نقلتها  الــتــي  ــدراســة  ال تــقــول 
ــًدا مــن كــل أربــعــة مــن أربـــاب الــعــمــل في  واحــ
الموظفين  عــدد  تقليص  إلــى  يسعى  المكاتب 
16% نقل  بما ال يقل عن الخمس، ويتوقع نحو 
من  لمجموعة  وفًقا  المدينة،  خــارج  الوظائف 

مؤثرة  مجموعة  وهــي  نيويورك«،  مدينة  أجــل 
للشركات،  التنفيذيين  الــرؤســاء  مــن  تــتــكــون 
استشارية  شركة   12 مــن  أكثر  جــنــدوا  الــذيــن 

الدراسة. إلجراء  مجاًنا  للعمل 
فقط   %10 يعود  أن  أيًضا  الشركات  وتتوقع 
 %40 و  الصيف  المكتب هذا  إلى  من موظفيها 
الذي  للمسح  وفًقا  العام،  نهاية  بحلول  فقط 

أجري في مايو وصدر أمس اإلثنين.
الـــدراســـة أن خــســائــر اإليـــــرادات  ــدرت  ــ وقـ
مليار   37 تتجاوز  قد  والدولة  للمدينة  الضريبية 
توقع  على خلفية  المقبلين،  العامين  دوالر خالل 

 .%7 بنسبة  للوالية  االقتصادي  الناتج  انخفاض 
تصل  بنسبة  المدينة  اقتصاد  يتقلص  أن  ويمكن 

إلى 13% هذا العام.
القصوى  األولويات  أن  إلى  التقرير  وخلص 
تكون  أن  يجب  الصحة  بقطاع  المرتبطة  غير 
مــســاعــدة الــشــركــات الــصــغــيــرة واألقــلــيــات؛ 
والــتــدريــب  اإلنــتــرنــت  عــبــر  التعليم  وتــحــســيــن 
الــمــهــنــي؛ وإنـــتـــاج مــســاكــن بــأســعــار مــعــقــولــة؛ 
الطاقة  وتطوير  والضرائب؛  الموازنة  وإصالح 
وتحسين  الرقمية  التحتية  والبنية  المتجددة 

البضائع. توصيل 

اإلداريـــة  العاصمة  بيانات  لمركز  وبالنسبة 
بإنشائه  الخاص  العقد  توقيع  تم  فإنه  الجديدة، 
وتشغيله وإدارته في يناير الماضي مع شركة أورنج 

مصر لالتصاالت.
شركة  فــي  التكنولوجيا  قــطــاع  رئــيــس  وتــابــع 
أي  تطرأ  لــم  اآلن  حتى  إنــه  ــة،  ــ اإلداري العاصمة 
األسعار  وفق  الشركة  وتعمل  التكلفة،  في  زيادات 
التي تم وضعها مع بداية التنفيذ الخاص بمراكز 

التحكم والسيطرة، وأيًضا أعمال الشبكات.
ــي تــصــريــحــات ســابــقــة لــجــريــدة »حــابــي«  وفـ
بالبنية  الخاص  الشراكة  نموذج  أن  خليل  أوضح 
األولى  بالمرحلة  واالتصاالت  للشبكات  التحتية 
مليارات   8 نحو  إلى  تكلفته  تصل  المشروع،  من 
جنيه، موزعة بين 4 مليارات جنيه تكلفة المقرات 
والمباني واألعمال الكهروميكانيكية التي ستتولى 
مليارات  و4  تنفيذها،  اإلداريـــة  العاصمة  شركة 
ستتوالها  التي  والخدمات  الشبكات  لمد  أخــرى 
ــق الـــدراســـات الــتــي قامت  الــشــركــات، وذلـــك وف
ــا خــطــة قطاع  ــًض بــهــا شــركــات االتـــصـــاالت، وأي

التكنولوجيا بشركة العاصمة اإلدارية.
وقبل يومين كشفت جريدة حابي عن بدء شركة 
إعداد  في  العمرانية  للتنمية  اإلداريــة  العاصمة 
جميع  مع  توقيعه  سيتم   SLA للجودة  موحد  عقد 
مثل  العاصمة  في  خدماتها  تقدم  التي  الشركات 
االتصاالت والغاز والكهرباء والمياه والمواصالت، 
وهو  الجودة،  من  معين  بمستوى  إللزامها  وذلــك 
تقديم خدمات  توقيع عقود  تأجيل  ما تسبب في 
وفودافون  أورنج  الثالث  الشركات  مع  االتصاالت 
واتصاالت مصر، بنظام الشراكة الذي كان مقرًرا 

إتمامه في يونيو الماضي.
االتفاق  مــن  انتهت  الشركة  إن  خليل  ــال  وق
الثالث  الشركات  مع  االشتراطات  جميع  على 
ــصــاالت  ــالت ــة ل ــمــصــري ــى جـــانـــب شـــركـــة ال ــ إل
المتوقع  من  أنه  إلى  مشيًرا  الرئيسي،  المشغل 
شهر  خالل  الموحد  العقد  صياغة  من  االنتهاء 
كافة  الشركات  دعوة  سيتم  ثم  ومن  أغسطس، 
بتقديمها  الخاصة  العقود  وتوقيع  عليه  لالطالع 

إليها. تحتاج  التي  للخدمات 

العاصمة اإلدارية تضخ 160 مليون 
جنيه في أعمال التكنولوجيا 

شركات وول ستريت تسعى إلى نقل 
الموظفين خارج نيويورك

بالبنية التحتية وشبكات االتصاالت ومراكز التحكم والبيانات وإالدارة

10% فقط يعودون للمكاتب هذا الصيف و40% بنهاية العام
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