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نعمل للفوز بمحطة سيمنس.. وجاٍر استكمال بلورة مشروعات الشراكة مع الصندوق السيادي

أكتيس تدرس وتبحث عن فرص في الطاقة المتجددة من القطاع الخاص بمصر

د.شريف الخولي الشريك والرئيس اإلقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط:

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

ــي، الــشــريــك  ــخــول ــور شــريــف ال ــت ــدك كــشــف ال
إفريقيا  شــمــال  لمنطقة  اإلقــلــيــمــي  ــيــس  ــرئ وال
والشرق األوسط لشركة أكتيس، عن دراسة عدة 
المستثمرين  مع  المتجددة  الطاقة  بمجال  فرص 
بالمشروعات القائمة من القطاع الخاص بمجالي 
تنفيذ  مرجًحا  الشمسية،  والطاقة  الرياح  طاقة 
صفقة بهذا القطاع قبل نهاية العام الجاري دون 

الكشف عن حجم االستثمارات المرصودة لها.
لنشرة  خاصة  تصريحات  فــي  الخولي  ــال  وق
»أكتيس  بوابة حابي جورنال:  الصادرة عن  حابي 
الجديدة  المشروعات  كل  في  بالمشاركة  مهتمة 
طرحها،  يتم  التي  المتجددة  الطاقة  بمجاالت 
وبـــاإلضـــافـــة إلـــى ذلـــك نــبــحــث عـــن فـــرص مع 
المستثمرين بالمشروعات القائمة، وبالفعل توجد 
الطاقة  بمجالي  الدراسة  عدة فرص حالًيا تحت 

الشمسية والرياح«.
محطة  مشروع  من  االنتهاء  الخولي  وتوقع 
ودخولها  السويس  خليج  بمنطقة  الرياح  طاقة 
أن  إلــى  مشيًرا  الــقــادم،  الــعــام  بنهاية  الخدمة 

أعمال التنفيذ تسير بصورة جيدة وفًقا للجدول 
ــا نــبــحــث عــن فــرص  ــن ــال: »مـــا زل ــ ــي، وق ــزمــن ال

استثمارية أخرى في هذا المجال«.
ــرت  ــح الــخــولــي أن جــائــحــة كـــورونـــا أث وأوضــ
مما  االستثمار،  قطاعات  كــل  على  كبير  بشكل 
على  التركيز  تجاه  والمستثمرين  الشركات  دفع 
في  حمايتها  على  والعمل  القائمة  االستثمارات 
مواجهة الظروف المحيطة واالرتقاء بأدائها، على 
أن يتم استئناف التوسعات والخطط االستثمارية 

مع بداية تحسن األوضاع.
وبلورة  تطوير  استكمال  جاٍر  أنه  الخولي  وأكد 
الصندوق  مع  عليها  المتفق  االستثمارية  الفرص 
السيادي المصري بموجب مذكرة التفاهم الموقعة 
أساسي  بشكل  تتركز  والتي  الجاري،  العام  مطلع 
على مجاالت الطاقة والبنية التحتية وفي مقدمتها 

االستحواذ على محطة كهرباء سيمينس.
وأضاف: »عملية طرح محطة كهرباء سيمينس 
تشهد تحركات من جانب الحكومة، ونحن نستجيب 
على  المعين  المالي  المستشار  يعمل  وحالًيا  لها، 
األمر ومن جانبنا نعمل جاهدين لتحسين فرصنا 

للفوز بالصفقة«.
أكتيس  تفاؤل  الخولي  أكد  أخرى،  ناحية  ومن 

ندعم الخطط 
التوسعية لشركات 

فوري وكليوباترا 
والمعامل

المدفوعات  ومجال  المالي  القطاع  نمو  بفرص 
إلى  مشيًرا  الخصوص،  وجــه  على  اإللكترونية 
العام  الطرح  قبل  فــوري  بشركة  أكتس  مساهمة 
الكامل  شــركــتــه  ــم  ودعـ ــبــورصــة،  ال فــي  للشركة 

لخططتها التوسعية خالل الفترة المقبلة.
للمدفوعات  مــصــر  أكــتــيــس  شــركــة  وتــمــتــلــك 
لتكنولوجيا  ــوري  فـ شــركــة  رأســمــال  مــن   %7.2
البنوك والمدفوعات اإللكترونية وفًقا آلخر هيكل 

للمساهمين بالشركة.
واستبعد الخولي االستثمار بالقطاع المصرفي 
خالل هذه المرحلة، الفًتا إلى أن التركيز ينصب 

المالية  ــخــدمــات  وال الــمــدفــوعــات  عــلــى  حــالــًيــا 
بعد  خاصة  كبيرة  نمو  فرص  لتوافر  اإللكترونية 
جائحة كورونا التي استفاد منها كل ما له عالقة 
إمكانية  إلى  اإلشارة  اإللكترونية، مع  بالمعامالت 

اقتناص صفقات أخرى بهذا القطاع. 
ــار إلـــى قــطــاع الــصــحــة بــاعــتــبــاره من  كــمــا أشــ
القطاعات الرئيسية التي تركز عليها أكتيس وتمتلك 
به مجموعة مستشفيات كليوباترا ومجموعة معامل 
البرج والمختبر واللذين يعدان من أكبر المجموعات 
الكامل  شركته  دعــم  إلــى  الفًتا  مصر،  في  الطبية 

لخططتهما الطموحة للتوسع خالل الفترة المقبلة.
الخولي: »محفظة استثماراتنا في مصر  وقال 
الجديدة،  المستهدفات  ا حالًيا بخالف  كبيرة جّدً
نشاط  حجم  مــع  تتناسب  أن  يجب  والتوسعات 
ورغم  صعبة،  بالفعل  الظروف  لكن  المستثمر.. 
كبيرة  أصبحت  التحديات  أن  إال  الفرص  توافر 
بسبب  بأكملها  المنطقة  مستوى  على  للغاية 
تداعيات أزمة كورونا، ونحن ما زلنا نعمل حالًيا 
ذكرها  السابق  بالقطاعات  الفرص  دراســة  على 
بالتوازي مع تقديم كل الدعم لالستثمارات القائمة 
خاصة في ظل المردود اإليجابي الناتج عن كفاءة 

فرق اإلدارة بهذه االستثمارات«.
الدكتور شريف الخولي الشريك والرئيس اإلقليمي لمنطقة

شمال إفريقيا والشرق األوسط لشركة أكتيس
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ــر عــام  ــال الــمــهــنــدس خــالــد ســعــد، مــدي قـ
بريليانس  وكــالء  البافارية  بريليانس  شركة 
إن  المحلية،  السوق  في  »جنبي«  وميكروباص 
  V6 شركته تستهدف تقديم السيارة بريليانس
إلى  المقبل  سبتمبر  شهر  في   2021 موديل 
ميكروباص  من  األحدث  األيقونة  طرح  جانب 

جنبي.
حابي  لنشرة  تصريحات  في  سعد  وأوضــح 
الصادرة عن بوابة حابي جورنال، أن الزيادات 
التي   2021 موديالت  على  المقررة  السعرية 
دخلت السوق المصرية جاءت أقل عند المقارنة 
البيع  حركة  ألن  نظًرا  الماضية،  السنوات  مع 
غير مستقرة فضاًل عن أن هناك حالة تخوف 
فيروس  تداعيات  بسبب  المستهلكين  تنتاب 
على  مؤشًرا  ليس  تقديمها  أن  معتبًرا  كورونا، 
المبيعات  تنشيط  بغرض  وإنما  القطاع  تعافي 

وتشجيع الجمهور على الشراء. 
كشف  الميكروباص،  إحــالل  مبادرة  وحــول 
المنوطة  الحكومية  الجهات  أن  سعد،  خالد 
السيارات  شركات  جميع  خاطبت  الملف  بهذا 
في  الدخول  على  القدرة  حــول  النبض  لجس 
من  كانت  شركته  أن  مضيًفا  االتفاقيات،  هذه 
استعدادها  عن  أعلنت  التي  الكيانات  ضمن 

للمشاركة في المشروع القومي.
مــراحــل  عــلــى  ذلـــك سيتم  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
 3 إلــى  عــام  من  مختلفة  زمنية  مــدد  تستغرق 
بــأعــداد  الُمصنعين  يــتــقــدم  ــم  ث ومـــن  ــوام  أعــ

المركبات المتفق عليها ضمن بنود التعاقد.
بعد  تكتمل  لــم  الــمــبــادرة  مالمح  أن  وتــابــع 
فضاًل  القادمة،  الفترة  تطورات  تشهد  وسوف 
العاملة  للمركبات  األســاســيــة  البنية  أن  عــن 
الكافي  بالشكل  تتوافر  لــم  الطبيعي  بالغاز 

والمطلوب وعدد المحطات المتواجدة لم تُغِط 
المرتقب. الطلب 

يتضمن  الحالي  الموقف  أن  سعد،  وأوضح 
جمع المعلومات من قبل الحكومة حول معرفة 
القومي  المشروع  في  المشاركة  الشركات  نية 
ثم  ومن  لذلك  واستعداد  قابلية  لديها  والتي 
أن  إلى  مشيًرا  اإلنتاجية،  االحتياجات  بلورة 
في  شــروط  أي  تضع  لــم  المسؤولة  الجهات 
السوق  في  العاملة  للكيانات  الحالي  الوقت 
إمكانية  تــوافــر  حــول  بالتحري  اكتفت  وإنــمــا 

الدخول في اإلحالل.
وكشف مدير عام شركة بريليانس البافارية، 
إحالل  مــبــادرة  خــوض  شركته  استهداف  عن 
الميكروباص  خالل  من  المتقادمة  السيارات 

     .H1 جنبي
ويرى أن عوامل نجاح المبادرة تتلخص في 
تحقيق حالة من األمان للعمالء بأن مصاريف 
 %50 بــنــحــو  ستنخفض  ــارة  ــســي ال تــشــغــيــل 
التحويل  من  تلفه  وعدم  المحرك  قوة  وضمان 
احتياجات  لتلبية  الطبيعي،  الــغــاز  ألنظمة 
الدولة وتعظيم االستفادة من اإلنتاجات الهائلة 

من الوقود المستدام. 
وبين أن استراتيجية شركته تركز في الوقت 
الحاليين  العمالء  مشكالت  حل  على  الحالي 
أن  معتبًرا  والصيانات،  باألعطال  المتعلقة 
إرضـــاءهـــم والـــوقـــوف عــلــى الــمــعــوقــات التي 
في  جدد  مستهلكين  إيجاد  من  أهم  تعترضهم 

الوقت الحالي.
الوكيل  البافارية،  بريليانس  شركة  وتقدم 
جنبي  ميكروباص  الصينية  للعالمة  المحلي 

»H1« فئة البنزين بنحو 245 ألف جنيه.
 وأعلنت »بريليانس البافارية« في وقت سابق 
عن سعيها بالتعاون مع الجانب الصيني القتحام 
كورونا  تداعيات  ولكن  المحلي  التجميع  ملف 

أرجأت الخطط التوسعية في هذا الصدد.

شاهندة إبراهيم

بريليانس البافارية تُشارك بالسيارة 
جنبي H1 في مبادرة إحالل المركبات 

خالد سعد مدير عام الشركة:

طرح موديالت 2021 المالكي والتجاري 
بحلول سبتمبر المقبل

المهندس خالد سعد مدير عام شركة بريليانس البافارية
وكالء بريليانس وميكروباص »جنبي«

فاروق يوسف

كشف أشرف صبري، رئيس مجلس إدارة شركة 
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية، 
عن خطة توظيف زيادة رأسمال الشركة، وأكد أنها 
ترتكز على ثالثة محاور توسعية بمنظومة خدمات 
الشركة إلى جانب توفير قدر مناسب من السيولة 
خالل  تظهر  قد  التي  الجاذبة  الفرص  القتناص 

الفترة المقبلة.
زيــادة  قــرار  عن  فــوري  شركة  أمــس  وأعلنت 
جنيه  مــلــيــون   400 أقــصــى  بــحــد  ــهــا  رأســمــال
حالًيا  الشركة  رأسمال  ويبلغ  االسمية،  بالقيمة 
453.652 مليون جنيه بعد أن رفعته في أبريل 
توزيع  عبر  جنيه  مليون   100 بــواقــع  الماضي 

مجانية. أسهم 
لنشرة  خاصة  تصريحات  في  صبري  وقــال 
فرص  على  وتحتوي  منفتحة  »الــســوق  حــابــي: 
المجاالت  في  خطط  بالفعل  لدينا  ونحن  كثيرة 
خالل  مــن  ونستهدف  ســابــًقــا،  حــددنــاهــا  الــتــي 
هــذه  تنفيذ  يــتــم  أن  الــشــركــة  رأســمــال  ــادة  ــ زي
كانت  التي  الزمنية  الفترة  نصف  في  الخطط 

مقررة من قبل«.
ستركز  ــوري  فـ ــال  رأســم ــادة  ــ زي أن  ــح  وأوضــ
الــمــدفــوعــات  قــبــول  منظومتي  تــوســعــات  عــلــى 
إلى  المحمول،  الهاتف  وخدمات  اإللكترونية، 
االستيعابية  ــقــدرة  وال الــخــدمــات  زيـــادة  جــانــب 
الرقمية  والــحــلــول  الــتــوريــد  ســالســل  لمنصة 

بها. الخاصة 
قبول  منظومة  فــي  الــتــوســع  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
ــة يــســتــهــدف زيـــادة  ــي ــرون ــكــت ــوعــات اإلل ــدف ــم ال
على  سواء  بالمنظومة  التجار  عدد  في  سريعة 
مــســتــوى الــمــتــاجــر اإللــكــتــرونــيــة أو الــمــحــالت 
قائاًل:  المحمول،  التليفون  تطبيقات  وكــذلــك 
يحتاج  المجال  هــذا  في  التوسعات  »مضاعفة 
التواجد  بتكلفة  تتعلق  كثيرة  استثمارات  الــى 
ــشــار فــي أمــاكــن مــتــعــددة بــمــا فــي ذلــك  ــت واالن

النقل  اتحاد  رئيس  نائب  البكري،  محمد  قال 
الجوي الدولي »إياتا« إلفريقيا والشرق األوسط، 
إن قطاع الطيران شهد ألول مرة أزمة بهذه الحدة 
ككل،  القطاع  توقف %97 من عمليات  إلى  أدت 
وهو ما بدا واضًحا في خسائر شركات الطيران 

في دول الشرق األوسط. 
وأوضـــح فــي تــصــريــحــات لــنــشــرة حــابــي، أن 
مليار   26 من  بأكثر  تراجعت  القطاع  ــرادات  إي
دوالر، في حين هبطت األرباح بنحو 4.6 مليار 
كورونا  أزمــة  انتشار  بــدايــة  منذ  وذلــك  دوالر، 

الماضي.  الشهر  نهاية  وحتى 
وأكد أنه ال بد من مساندة ودعم قطاع الطيران، 
جميع  وتطبيق  المطارات  فتح  الحكومات  وعلى 
الصحية،  واالشتراطات  االحترازية  اإلجـــراءات 
في  يسهم  لن  الطيران  أن  من  التأكد  يتم  حتى 

انتشار فيروس كورونا.
الــجــوي عدة  للنقل  الــدولــي  ــرى االتــحــاد  وأجـ
تحليالت مالية مستقبلية عن قطاع النقل الجوي 
بخسارة  توقعات  نتائجها  أظهرت  والتي  عالمًيّا، 
 2020 العام  في  دوالر  مليار   84.3 نحو  القطاع 

من هامش الربح الصافي وبانخفاض 20.1%.
 50% ــرادات  ــ اإليـ انــخــفــاض  النتائج  وأبـــدت 
مسجلة 419 مليار خالل العام الجاري بالمقارنة 

وأن   .2019 الــعــام  خــالل  دوالر  مليار   838 مــع 
الخسائر في 2021، سنتخفض إلى 15.8 مليار 

مع ارتفاع اإليرادات إلى 598 مليار.
إياتا أن عام 2020 أسوأ عام له في   وأكدت 
وسطي  بمعدل  القطاع  يخسر  إذ  القطاع،  تاريخ 
230 مليون دوالر يومًيّا، وبإجمالي خسائر 84.3 
توقعات  بحسب  األرقــام  هذه  تشير  حيث  مليار، 
إياتا السابقة بوصول عدد المسافرين خالل العام 
الطيران  شركات  أن  إال  مسافر،  مليار   2.2 إلى 
ولهذا  مسافر،  كل  على  دوالر   37.54 ستخسر 
دعت الحكومات بشكل عاجل إلى توفير اإلغاثات 
الطيران  شركات  عمل  بقاء  تضمن  التي  المالية 

وتجنب استنزافها لالحتياطات المالية لديها. 

الداعم  االتصاالت  ومركز  والموظفون  المعدات 
التحتية  البنية  تكلفة  ــك  ذل كــل  وفـــوق  لــذلــك، 

المنظومة«. التوسع في هذه  لمواكبة  الالزمة 
حالًيا  البنوك  أغلب  أن  إلــى  صبري  وأشــار 
المحمول  الهاتف  منظومة  خــالل  مــن  تتعامل 
التابعة لشركته كما أن فوري لديه تطبيق خاص، 
الفًتا إلى رؤية إدارة الشركة بأن المستقبل لهذا 
وهو  ــراد،  األفـ للمستخدمين  بالنسبة  االتــجــاه 

الفترة  خــالل  كبيرة  استثمارات  لضخ  دفــع  ما 
زيادة  بهدف  مضاعفتها  المزمع  ومن  الماضية 

المتاحة. الخدمات 
لالستحواذ  صفقات  تنفيذ  صبري  واستبعد 
هذه  خالل  المجاالت  بهذه  مؤثرة  حصص  على 
البنية  على  التركيز  ستشهد  الــتــي  المرحلة 
على  والعمل  الخدمات  منصة  وتدعيم  التحتية 
التكنولوجية  بالحلول  المختلفة  الشركات  تزويد 
بعد  خاصة  الرقمي  التعامل  بمنظومة  المالئمة 

زيادة االعتماد عليها بعد جائحة كورونا.
الوقت  في  فــوري  شركة  رئيس  يستبعد  ولم 
المصرفي  لــالقــتــراض  اللجوء  إمكانية  نفسه 
تستدعي  جاذبة  استثمارية  فــرص  توافر  حــال 
ذلك، مؤكًدا توافر مركز مالي جيد يدعم فرص 
كما  ذلك،  في  رغبت  إذا  االقتراض  في  شركته 
ستكشف  السيولة  من  جيد  رصيد  توافر  ذكــر 

للشركة.  المالية  القوائم  عنه 
االستثمارات  تكلفة  »تحديد  صبري:  وقــال 
الفرص  فبخالف  متعددة،  حسابات  فيه  تدخل 
ــهــا بــالــفــعــل يــتــم األخـــذ في  الــتــي تــمــت دراســت
الفترة  فــي  تظهر  قــد  الــتــي  الــفــرص  االعــتــبــار 
إيجابية  مــؤشــرات  تــوافــر  مــع  خــاصــة  المقبلة 
بمجاالت  قوية  نمو  وتوافر فرص  السوق  بتوسع 

والمدفوعات«. المالية  التكنولوجيا 
إن  أمــس  للبورصة  بــيــان  فــي  فـــوري  وقــالــت 
لبعض  والــمــمــثــلــيــن  اإلدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء 
والــمــؤســســات  المستثمرين  مــن  المساهمين 
الــمــالــيــة رحــبــوا بــفــكــرة الــزيــادة وأعــربــوا عن 
مساهمته  بنسبة  كل  بها  االكتتاب  في  رغبتهم 

العامة. الجمعية  في حال موافقة 
الشركة  إدارة  تقوم  بــأن  المجلس  وأوصـــى 
التوسع  مــشــروعــات  عــن  واٍف  تقرير  ــإعــداد  ب
وطرق تمويلها والعرض على المجلس للبت فيها 

العامة. الجمعية  على  للعرض  تمهيًدا 

رئيس فوري يكشف خطة استثمار

زيادة رأسمال الشركة

26 مليار دوالر تراجًعا في إيرادات الطيران 
بالشرق األوسط خالل شهور كورونا

400 مليون جنيه كحد ٔاقصى تمول من المساهمين
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تسريع وتيرة التوسع بمنصات قبول المدفوعات والهاتف 
المحمول وخدمات سالسل التوريد لنصف الخطة الزمنية

أشرف صبري رئيس مجلس إدارة شركة فوري 
لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية
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