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أهم األخبار

اضغط على العناوين

رئيس ايتيدا: افتتاح 5 
مراكز إبداع ضمن مصر 

الرقمية خالل 2021

الحكومة تلزم المحليات بعدم 
التعاقد مع المقاولين غير 

المسجلين بالفاتورة اإللكترونية

مبيعات األجانب تدفع 
البورصة للتراجع 0.16% 

في ختام التعامالت

الشرقية للدخان تسعى 
الستثمار 1.1 مليار جنيه 

خالل 2021-2020

وزيرة التخطيط: إطالق 
ثاني مراحل اإلصالح 

االقتصادي قريبا

تستهدف شركة كولدويل بانكر - مصر الوصول 
بمبيعاتها للغير، إلى 10 مليارات جنيه خالل العام 
المقبل، وذلك بعد تعاقدها مع أكثر من 80 مطوًرا 
على ما يقارب 300 مشروع، بحسب كريم زين الرئيس 
التنفيذي للشركة، مشيًرا إلى أن الشركة تعتمد على 3 

محاور رئيسية لتنفيذ تلك الخطة.
خالل  حابي  لنشرة  تصريحاته  فــي  ــاف  وأضـ
عن  لإلعالن  أمس  الشركة  عقدته  الذي  المؤتمر 
لتوفير  ساكنين  شركة  مع  تعاون  بروتوكول  توقيع 

أن  الــعــقــاريــة،  الــســوق  داخـــل  إلكترونية  خــدمــات 
المشروعات  تسويق  في  تتمثل  الثالثة،  المحاور 
غير السكنية، وخاصة األنشطة اإلدارية والتجارية، 
وتصدير العقار، والتركيز على اآلليات اإللكترونية.

وأوضح أن مبيعات الشركة للخارج تمثل نحو 10%، 
من إجمالي المبيعات المتحققة، وهو ما تستهدف الشركة 
زيادته خالل األعوام المقبلة، وخاصة في دول الخليج، 
الفًتا إلى أن هناك طلًبا كبيًرا من المصريين العاملين في 
الخارج على المشروعات وهو ما تظهره معدالت البحث 

على المواقع المعنية بالتسويق العقاري.
وأشار زين إلى أن التغيرات األخيرة التي فرضت 
نفسها على السوق بشكل عام، أوجدت آليات جديدة 

للوصول إلى العمالء في ظل اإلجــراءات االحترازية 
التي تم اتخاذها، موضًحا أن الشركة نجحت خالل 
العام  من  بأكثر  مبيعات  تحقيق  في  الجاري  العام 
معرض سيتي  من  األخيرة  النسخة  وفي  الماضي، 

سكيب تجاوزت مبيعات الشركة مليار جنيه.
وقال زين إن الشركة تغطي مناطق القاهرة الجديدة، 
والساحل الشمالي، والبحر األحمر، ومدينة السادس 
من أكتوبر، والعاصمة اإلدارية الجديدة ومدينة مستقبل 
سيتي، مشيًرا إلى أن استراتيجية الشركة تهدف إلى 
أخذ التسويق العقاري إلى مستوى جديد من الدعم 
لعمالئها وهو ما يضمن االعتماد بشكل موسع على 
التكنولوجيا، وتوفير خدمات جـديدة تساعد فـي تذليل 

المتطلبات التمويلية المختلفة للعمالء، بالتوازي مع 
تدريب وتطوير مهارات القوة البشرية بالشركة ليكونوا 

قادرين على تقديم استشارات سديدة لكل العمالء.
شركة  رئيس  خورشيد  رامـــي  قــال  جانبه  ومــن 
كولدويل  مع  تعاون  بروتوكول  وقعت  التي  ساكنين، 
بانكر، إن الشركة التي أطلقت منصتها اإللكترونية في 
سبتمبر الماضي، تتفاوض حالًيا للحصول على تمويل 
لتنفيذ خطتها االستثمارية في  مليون دوالر  بقيمة 
السوق المصرية، مشيًرا إلى أن الشركة تدرس حالًيا 
عدة عروض من صناديق استثمار بالداخل والخارج، 

وسيتم البت في إحداها خالل الشهر المقبل.
وأضاف أن التسويق اإللكتروني من المتوقع أن 

يتزايد سنوّيًا بنسبة ال تقل عن %10، وخاصة مع 
ارتفاع معدالت البحث عن الوحدات على اإلنترنت، 
الفًتا إلى أن معدل الزيارة على الموقع سجل نحو 
100 ألف زيارة، ما يوضح مدى النمو الذي شهده 

الشق الرقمي خالل األشهر الماضية.
الرئيس  نائب  سعدة  محمد  أكــد  جانبه  ومــن 
التنفيذي لشركة كولدويل بانكر، أن هناك ارتفاًعا 
ــة  اإلداريـ ــوحــدات  ال مبيعات  حجم  فــي  ملحوًظا 
والتجارية مقارنة باألعوام السابقة الرتفاع العائد 
من  ــوحــدات  ال هــذه  أصبحت  حيث  االستثماري 
أهم ركائز القطاع مع تقديم منتجات مبتكرة توفر 

سهولة االستثمار والتسويق واإليجار.

إن  المالية،  وزيــر  معيط،  محمد  الدكتور  قال 
المصدرين بدؤوا في صرف مستحقاتهم من يوم 
عليه  استحقوا  ما  قيمة  ووصل  الماضي،  اإلثنين 

إلى 2 مليار جنيه بنهاية الثالثاء الماضي.
أضاف معيط، في تصريحات للصحفيين على 
أن عدد  االقتصادي”،  “قمة مصر  مؤتمر  هامش 
الشركات التي تقدمت حتى اآلن بلغ 1500 شركة.
البنوك  مع  التنسيق  يتم  أنه  إلى  معيط  ولفت 
كل  نهاية  في  لتحدد  المستحقات  قيمة  وحساب 

يوم يتم الصرف فيه.
المصري  البنك  رئيس  وكانت ميرفت سلطان، 
توقيع  عن  أمــس،  كشفت  قد  الــصــادرات،  لتنمية 
المالية  ووزارة  المركزي  البنك  بين  بــروتــوكــول 
لسداد  بــنــوك  و4  والــتــجــارة  الصناعية  ووزارة 

مستحقات المصدرين.
ستسدد  األربعة  البنوك  أن  سلطان  وأوضحت 
%85 من مستحقات المصدرين البالغة 23 مليار 
جنيه مقدًما، والتي ستتوزع بواقع 8 مليارات جنيه من 
البنك المصري لتنمية الصادرات ومثلهم من البنك 
األهلي المصري، باإلضافة إلى 5 مليارات جنيه من 

بنك مصر وملياري جنيه من بنك القاهرة.
ولفت معيط، إلى أنه من المقرر صرف دفعة 
مليار   1.6 بنحو  المقدرة  الدولي  النقد  صندوق 
الدفعة  صرف  وأن  الجاري،  الشهر  نهاية  دوالر 
يونيو  شهر  بنهاية  ستكون  البرنامج  من  األخيرة 

المقبل. 
وأكد، أن االقتصاد المصري أصبح قادًرا على 
السلبية،  التداعيات  ومواجهة  الصدمات  تحمل 
المؤسسات  مــن  العديد  ثقة  على  يحظى  ــات  وب

الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وقــد قــالــت أومـــا رامــاكــريــشــنــان، رئــيــس بعثة 
 19 يــوم  لمصر،  الــدولــي  النقد  خــبــراء صــنــدوق 
الجاري، إن مصر ستصرف دفعة جديدة  فبراير 
من اتفاق برنامج االستعداد االئتماني، بنحو 1.6 
مليار دوالر أمريكي، خالل األسابيع القادمة، فور 

صدور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
خبراء  فريق  توصل  إلــى  بــيــان،  فــي  ــارت  وأشـ
على  اتفاق  إلــى  المصرية  والسلطات  الصندوق 
ألداء  األولــى  المراجعة  بشأن  الخبراء  مستوى 
يدعمه  الــذي  الــمــصــري،  االقــتــصــادي  البرنامج 
االئتماني  لالستعداد  اتفاق  إطــار  في  الصندوق 

بقيمة 5.2 مليار دوالر أمريكي. 
إجمالي  إن  معيط،  قــال  أخـــرى،  ناحية  ومــن 

الحكومة  ألغتها  التي  التأخير  وفوائد  الغرامات 
وصلت إلى 7 مليارات جنيه، لنحو 47 ألف ممول.
وقـــد صـــدق رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الفتاح 
قانون  على  الماضي،  أغسطس  فــي  السيسي، 
التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة اإلضافية 
غير  المالية  الجزاءات  من  يماثلها  وما  والفوائد 
الممولين  مــســانــدة  فــى  يـُـســهــم  بــمــا  الــجــنــائــيــة، 
والمكلفين وغيرهم وتخفيف األعباء عنهم، والحد 
من اآلثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على 
النحو الذي يُساعد في سرعة تحصيل حق الدولة 

من المديونيات المتأخرة.
ووفًقا ألحكام القانون الجديد، يتم التجاوز عن 
المستحقة  اإلضافية  الضريبة  أو  التأخير  مقابل 
على هذه المتأخرات الضريبية بنسب تتراوح بين 

90 و 50%.
األجانب  استثمارات  حجم  إلى  معيط  وتطرق 
في أذون الخزانة وأدوات الدين والتي تعدت 23 
المصري  االقتصاد  أن  إلى  مشيًرا  دوالر،  مليار 

جاذب لالستثمار، وينال استحسان المستثمرين.
الحكومة وضعت خطة  أن  المالية،  وزير  وأكد 
للتعامل مع الدين، خاصة أنها تستهدف الوصول 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   80% نسبة  إلــى 

بعدما كان %108 في عام 2017.

المصدرون بدؤوا صرف المستحقات الفورية وحصلوا على 2 مليار جنيه خالل يومين

الدكتور محمد معيط وزير المالية:

استثمارات األجانب في أذون الخزانة وأدوات الدين تعدت 23 مليار دوالر

فاروق يوسف وفهد حسين

ساكنين تتفاوض مع عدة صناديق للحصول على تمويل بقيمة مليون دوالر لتنفيذ خطتها االستثمارية

كولدويل بانكر تستهدف مبيعات للغير بقيمة 10 مليارات جنيه العام المقبل

تعاقدت مع 80 مطوًرا على تسويق 300 مشروع

بكر بهجت

كريم زين الرئيس التنفيذي لشركة 
كولدويل بانكر - مصر

ــي، رئــيــس  ــ ــدس يــحــيــى زكـ ــن ــه ــم ــشــف ال ك
عن  الــســويــس،  لقناة  االقــتــصــاديــة  المنطقة 
الوزراء  مجلس  موافقة  على  الحصول  تم  أنه 
 12% بحصة  “نيرك”  مشروع  في  للمساهمة 

تكون في صورة نقدية. 
تأسيس  عقد  السيادي  الصندوق  وقع  وقد 
الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية مع 
الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية للقناة، وبعض 
شركات القطاع الخاص متمثاًل في المساهمين 
)شركة سامكريت لالستثمار، شركة حسن عالم 
لإلنشاءات، وشركة  أوراسكوم  القابضة، شركة 

كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات(.
ــمــشــروع بــاســتــثــمــارات تبلغ  ــذا ال ــي هـ ــأت ي
صناعة  توطين  ويستهدف  دوالر،  مليون   240
منها  األولى  مرحلتين  على  وينفذ  التكنولوجيا، 
مصانع  والثانية  المتحركة  للوحدات  مصنع 
للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على 
مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية 

وسيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات 
المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 

300 عربة سنوًيّا.  
وأضاف زكي في تصريحات للصحفيين على 
أن  االقــتــصــاديــة”،  مصر  “قمة  مؤتمر  هامش 
تهيئة  3 مليارات جنيه في  الهيئة تستثمر نحو 
لجذب  التحتية،  والبنية  للمنطقة  العام  المناخ 

المزيد من االستثمارات. 
لقناة  ــة  االقــتــصــادي المنطقة  وتــســتــهــدف 
خالل  وبحرًيّا  صناعّيًا  قطاًعا   14 السويس، 
بعض  مع  التعاون  المقرر  ومن  المقبلة،  الفترة 

الجهات لبدء الترويج لهذه القطاعات. 
البحرية،  الخدمات  القطاعات:  وتشمل 
البناء  مواد  المعادن،  صب  السفن،  وتموين 
البيانات،  ومراكز  الهندسية،  والصناعات 
ــلــوجــيــســتــيــات، والــتــصــمــيــع الـــزراعـــي،  وال
السكك  وعــربــات  الــشــمــســيــة،  ــوحــات  ــل وال
ــاعــات  ــصــن الـــحـــديـــد، والــمــنــســوجــات، وال
للمنتجات  الفعالة  المواد  وأيًضا  الطبية، 
ــارات، الـــمـــواد  ــيـ ــسـ ــارات الـ ــ ــ ــة، إط ــي ــطــب ال

السيارات.  غيار  وقطع  الكيمائية، 

3 مليارات جنيه استثمارات في تهيئة وتجهيز البنية التحتية

اقتصادية السويس تحصل على موافقة رئيس 
الوزراء للمساهمة النقدية في مشروع نيرك

المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة:

حابي

المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة 
االقتصادية لقناة السويس

أعلن بنك بلوم اللبناني أمس األربعاء أنه 
المؤسسة  مع  حصرية  مناقشات  في  دخل 
لبيع  البحرين(   Abc  ( المصرفية  العربية 

مصر. في  المحتملة  عملياته 
األحــد  انــفــردت  قــد  حابي  جــريــدة  كانت 
بعرض   ABC تقدم  عــن  بالكشف  الماضي 
على  لالستحواذ  للزيادة  قابل  مفتوح  مالي 
دبي  اإلمارات  وتقدم  بلوم في مصر،  وحدة 

بالسعر األقصى. الوطني بعرض محدد 
  ABCو بــلــوم  أن  مــقــتــضــب  بــيــان  وذكــــر 
التوصل  أجل  من  مفاوضات  في  سيدخالن 
إلى اتفاق نهائي على الرغم من عدم التأكد 

من إتمام أي صفقة.
من  المزيد  إصـــدار  سيتم  أنــه  وأضـــاف 

المناسب. الوقت  اإلعالنات في 
إنه  سابق  وقت  في  قال  بلوم  بنك  وكــان 
في  بما  استراتيجية،  خيارات  عدة  يدرس 
ذلك بيع حصته في بنك بلوم مصر استجابة 
المصرفية  للصناعة  المتدنية  للتوقعات 

لبنان. في  المحلية 
ــا  42 فــرًع بـــلـــوم مــصــر  تــمــتــلــك وحــــدة 

لألفراد  المصرفية  الخدمات  في  وتنشط 
اإلنترنت. لموقعها على  وفًقا  والشركات، 

الُمدرج  الوحيد  البنك  هو  بلوم  بنك  كان 
 2019 عــام  في  ــاح  أرب صافي  سجل  الــذي 

تقلصت  بــيــنــمــا  دوالر(  ــيــون  مــل  115.4(
ــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة  ــل األصـــــول الــمــجــمــعــة ل
13 في المئة  المدرجة في الميزانية بنسبة 

117.2 مليار دوالر. 2019 إلى  في عام 

ABC البحريني يبدأ محادثات حصرية 
لالستحواذ على بلوم مصر

بعد تقدمه بعرض مالي قابل للزيادة

حابي

انفراد جريدة حابي في عدد األحد الماضي

اقتصادية تصدر كل أحد الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير: أحمد رضوانرئيس مجلس اإلدارة: مجدي سرحان 10صفحات 8 جنيهات123  ـــ 14 ربيع اآلخر 1442األحد 29 نوفمبر 2020  العدد :   

مفتوح قابل للزيادة .. والعالمة التجارية والرخصة المصرفية لعبا دورًا في التقييم

العرض المالي يقرب بنك ABC من اقتناص بلوم مصر

الشركة تخطط لضخ 3 
مليارت جنيه

 في اإلنشاءات العام 
المقبل 

هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي 
لشركة أورا ديفلوبرز

هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي:

أورا ديفلوبرز توقع قرًضا بـ 1.5 مليار جنيه مع تحالف بنكي األسبوع الجاري
بكر بهجت

أمنية إبراهيم

شركة زراعية تبدأ إعداد 
دراسة جدوى 
إصدار بقيمة

 250 مليون جنيه

الرقابة المالية تنفذ خطة 
من 6 محاور لتنشيط 
السوق العام المقبل 

تشمل خفض التكلفة 
وخلق عوامل تحفيز

الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس اإلدارة 
المركزية للتمويل بالهيئة العامة 

للرقابة المالية

د. سيد عبد الفضيل رئيس اإلدارة المركزية للتمويل بالرقابة المالية:

صكوك مضاربة واستزراع في الطريق
 واتجاه لتخصيص نسبة للطرح العام

شركة قابضة للخدمات المالية مقيدة في البورصة تدرس 
إصداًرا بقيمة 500  مليون جنيه لتمويل الشركات التابعة

اإلمارات دبي الوطني ينتهج سياسة التقدم بعرض نهائي بالحد األقصى للسعر

كشــف الدكتــور ســيد عبــد الفضيــل رئيــس 
العامــة  بالهيئــة  للتمويــل  المركزيــة  اإلدارة 
ــة، عــن دراســة شــركة قابضــة  ــة المالي للرقاب
مقيــدة فــي البورصــة المصريــة وتعمــل فــي 
صكــوك  طــرح  الماليــة،  الخدمــات  مجــال 
مضاربــة بقيمــة تبلــغ نحــو 500  مليــون جنيه، 
ودراســة تخصيــص 10% منهــا للطــرح العــام 

ــي البورصــة. ف
تصريحــات  فــي  الفضيــل  عبــد  وأوضــح 
ــي أن الشــركة القابضــة  ــدة حاب خاصــة لجري
توفيــر  الصكــوك  طــرح  مــن  تســتهدف 
لهــا  التابعــة  للشــركات  الالزمــة  التمويــالت 
علــى غــرار الصكــوك التــي طرحتهــا شــركة 
مليــار   2.5 بقيمــة  مؤخــًرا  كابيتــال  ثــروة 
يعــد  النمــوذج  هــذا  أن  إلــى  الفًتــا  جنيــه، 
القابضــة  الشــركات  بــكل  للتطبيــق  مناســًبا 

المالــي. للقطــاع  المنتميــة  فقــط  وليــس 
كابيتــال،  ثــروة  شــركتي  مــن  كل  وأعلنــت 
ــك  ــذراع االســتثمارية لبن ــال - ال ومصــر كابيت
صكــوك  فــي  االكتتــاب  غلــق  عــن  مصــر، 
ثــروة  شــركة  مــن  المصــدرة  المضاربــة 
بقيمــة  الماضــي،  الثالثــاء  يــوم  للتصكيــك 
شــريحة  علــى  جنيــه  مليــار   2.5 اجماليــة 
ــدأ  ــا بحــد أقصــى 84 شــهًرا تب واحــدة مدته

االكتتــاب. بــاب  غلــق  تاريــخ  مــن 
قبــل  مــن  كبيــًرا  إقبــااًل  الطــرح  وشــهد   
للبيــان  وفًقــا  والبنــوك  الماليــة  المؤسســات 
مــن  كل  وقامــت  الشــركتين،  عــن  الصــادر 
شــركة ثــروة لترويــج وتغطيــة االكتتــاب وشــركة 
مصــر كابیتــال بــدور مــروج االكتتــاب وضامــن 
تغطیــة اإلصــدار، وذلــك بالتعــاون مــع كل مــن 
بنــك مصــر والبنــك التجــاري الدولــي والبنــك 
ـ  مصــر كضامنــي تغطیــة  المتحــد  األهلــي 
الديــن  علــي  مكتــب  قــام  بينمــا  لإلصــدار، 
وشــاحي بــدور المستشــار القانونــي وشــركة 
إيلیــت لإلستشــارات كمستشــار مالي مســتقل.
وأشــار عبــد الفضيــل إلــى أن هيئــة الرقابــة 
الشــركات  تشــجيع  علــى  تعمــل  الماليــة 
للتوجــه نحــو تخصيــص نســبة مــن طروحــات 
ــون  ــا أن تك ــة، متوقًع ــوك للســوق الثانوي الصك
ــل  ــن قب ــة محــل الدراســة م ــوك المضارب صك
الشــركة القابضــة هــي  أول اإلصــدارات التــي 
ســيوجه جــزء منهــا للطــرح العــام بنســبة قــد 

تبلــغ %10.
ومــن ناحيــة أخــرى كشــف عبــد الفضيــل 
عــن مباحثــات تمــت مــع شــركة تعمــل فــي 

اســتزراع  لطــرح صكــوك  الزراعــي  المجــال 
بقيمــة 250 مليــون جنيــه، مشــيًرا إلــى أن 
الشــركة بــدأت فــي تجهيــز الملــف، وشــرعت 
مؤخــًرا فــي التعاقــد مــع شــركة استشــارات 

ماليــة إلعــداد دراســة الجــدوى.
للتمويــل  المركزيــة  اإلدارة  رئيــس  وتوقــع 
بالهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة أن تســتقبل 
الســوق المحليــة الطرحيــن خــالل الربــع األول 
مــن العــام الجديــد، مؤكــًدا علــى أن الفتــرة 
مــن  كبيــر  لعــدد  اإلعــداد  تشــهد  الحاليــة 
الطروحــات بمــا يدفــع تجــاه مضاعفــة قيمــة 
إصــدارات الصكــوك بنهايــة العــام المقبــل بمــا 

يتجــاوز 10 مليــارات جنيــه.
الرقابــة  هيئــة  اســتراتيجية  أن  وأضــاف 
العــام  خــالل  الصكــوك  لتنشــيط  الماليــة 
أساســية،  محــاور   6 علــى  ترتكــز  المقبــل 
وتحديــد  العــرض  جانــب  تنشــيط  تشــمل 
الفئــات ذات االحتيــاج المالــي الراغبــة فــي 
التوعيــة  جانــب  إلــى  الصكــوك،  إصــدار 
والترويــج لــأداة التمويليــة الجديــدة، وكذلــك 
ــى  ــة للشــركة والعمــل عل ــق عوامــل تحفيزي خل

اإلصــدار. تكلفــة  خفــض 
وأوضــح أن محــاور االســتراتيجية تتضمــن 
ــة الشــرعية  ــل لجــان الرقاب ــم عم ــا تنظي أيًض
مــع  والتعــاون  حوكمتهــا،  علــى  والعمــل 
المؤسســات الماليــة اإلســالمية الدوليــة لرفــع 
ــا، عــالوة علــى العمــل  كفــاءة الصكــوك محلّيً
بمجــاالت  العامليــن  مهــارات  تنميــة  علــى 
والصكــوك  عــام  بوجــه  اإلســالمية  الماليــة 

علــى وجــه التحديــد.

فعاليــات  فــي  مصــر  اتصــاالت  شــركة  تشــارك 
المعــرض الدولــي لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
24 تحــت  الــــ  فــي دورتــه   2020 تــى  كايــرو اى ســى 
شــعار »The Big Reset«، ليعكــس البدايــة الجديــدة 
والدولــي  المحلــي  الوضــع  فــي  التغيــر  بعــد  للعالــم 
يقــام  المســتجد.  كورونــا  فيــروس  جائحــة  وتحديــات 
المعــرض هــذا العــام فــي الفتــرة مــن 22 إلــى 25 نوفمبــر 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  الســيد  رعايــة  تحــت  الحالــي 
السيســي رئيــس الجمهوريــة بجانــب حضــور العديــد مــن 

الحكومــة. وممثلــي  الــوزراء 
 خــالل زيــارة الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
 – الــوزراء  رئيــس   – مدبولــي  مصطفــى  والدكتــور 
المهنــدس/  قــام  بالمعــرض،  اتصــاالت مصــر  لجنــاح 
حــازم متولــي – الرئيــس التنفيــذي لشــركة اتصــاالت 
مصــر – بعــرض اســتراتيجية اتصــاالت مصــر لمواكبــة 
توجــه الدولــة مــن خــالل تقديــم آليــات التحــول الرقمــي 
العمــل  الســتمرارية  القطاعــات  جميــع  ومســاعدة 

والصحــة والتعليــم عــن بعــد.
شــارك   ،Cairo ICT معــرض  فعاليــات  وخــالل   
المهنــدس / حــازم متولــي – الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
للمعــرض  االفتتاحيــة  الجلســة  فــي  مصــر  اتصــاالت 
بعنــوان “فــرص وتحديــات التحــول الرقمــي”. وعلــق علــى 
ــالً: “ســعداء  ــام قائ ــزة هــذا الع مشــاركة الشــركة المتمي
بالمشــاركة فــي معــرض كايــرو اى ســى تــى والــذي يعــد 
مــن أكبــر معــارض االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
إقليميــا خاصــة فــي ظــل التحديــات التــي واجهــت إقامتــه 

ــام.” هــذا الع
 وأوضــح متولــي قائــالً: “نعمــل فــي اتصــاالت مصــر 
ــة كافــة القطاعــات مــن  وفــق اســتراتيجية مترابطــة لتنمي
خــالل توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات التــي تلبــي 
كافــة احتياجــات عمالئنــا مــن شــركات وأفــراد ومؤسســات 
حكوميــة مــن خــالل أربعــة محــاور رئيســية. تضمــن المحور 
األول حلــول المــدن الذكيــة التــي ســاهمت فــي تعزيــز البنية 
التحتيــة لتصبــح العاصمــة اإلدارية الجديــدة أول مدينة يتم 
تخطيطهــا وبنائهــا علــى أســس المــدن الذكيــة. أمــا المحور 
الثانــي، فركــز علــى تصميــم وبنــاء وربــط مراكــز البيانــات 
داخــل القطاعــات االســتراتيجية والحكوميــة. بينمــا يقــدم 
المحــور الثالــث، نظــم إدارة مشــروعات التحــول الرقمــي 
مــن خــالل إتاحــة نظــم إدارة التعليــم وتوفيــر المحتــوى 
التعليمــي لجميــع مراحــل التعليــم األساســي والعالي وتوفير 
المحتــوي للتطبيقــات الصحيــة. وأخيــراً المحــور الرابــع 
ــم عــن  ــم نظــم تشــغيل اإلدارات والتعلي ــم بتقدي ــذي أهت ال
بعــد داخــل الجهــات الحكوميــة والشــركات والمــدارس مــن 
خــالل مجموعــة متنوعــة مــن الباقــات التــي تتناســب مــع 

االحتياجــات المختلفــة.
وأضــاف متولــي أن حصــول الشــركة علــى مجموعــة 
تــرددات جديــدة، جــاء فــي إطــار ســعينا الدائــم لتقديــم 
أفضــل وأحــدث خدمــات االتصــاالت ونقــل البيانــات مــن 
خــالل العمــل المســتمر علــى تحســين وتطويــر شــبكتنا 
مــن خــالل ســعينا لنقــل التجــارب الناجحــة عالميــاً للســوق 
ــي مصــر  ــوى شــبكة ف ــا أق ــى كونن ــظ عل المصــري لنحاف
وهــو مــا جــاء متماشــيا مــع شــعارنا الجديــد “أقــوى بكتير”. 
ــار  ــدة بنحــو مــن 5 ملي ونســتهدف ضــخ اســتثمارات جدي
جنيــه خــالل 2021 لالســتمرار فــي تحســين وتطويــر 
خدماتنــا ودعــم االســتثمار فــي التقنيــات المســتقبلية مثــل 
إنترنــت األشــياء والــذكاء االصطناعــي، ممــا يعكــس أيماننا 
بصالبــة االقتصــاد المصــري وتعــدد الفــرص االســتثمارية 

المتاحــة بــه.”
 تعــرض اتصــاالت مصــر فــي جناحهــا عــدد مــن أحــدث 
التقنيــات تحــت شــعار “كــن متصــالً أينمــا كنــت”. تميــزت 
تلــك التقنيــات بإحــداث طفــرة فــي عالــم التحــول الرقمــي 
بمــا يتواكــب مــع التطــورات التــي طــرأت علــى أجــوه الحيــاة 
المختلفــة خاصــة مــع انتشــار فيــروس كورونــا. وانقســم 
الجنــاح إلــى ثالثــة أقســام مختلفــة، فمــن خــالل القســم 
ــم عــرض نمــوذج حــي للخدمــات المقدمــة داخــل  األول، ت
المــدن الذكيــة مــن بينهــا تطبيــق الهواتــف المحمولــة الــذي 
يتيــح للمواطــن االســتفادة بالخدمــات ودفــع قيمتهــا وتقديم 
الشــكاوى واالقتراحــات، فضــال عــن مركــز اإلدارة والتحكــم 
الذي يعتبر عقل المدينة حيث يستقبل شكاوى المواطنين 

ليتــم توجيــه المختصيــن بحلهــا بصــورة إلكترونيــة، وأخيــرا 
العــدادات الذكيــة الخاصــة باالســتهالك المنزلــي للكهربــاء 
والميــاه والغــاز والمتصلة بمركــز اإلدارة والتحكم، وعدادات 
ــاف وإضــاءة  ــل االصطف ــة تنظــم الخدمــات العامــة مث ذكي

الطــرق واللوحــات اإلعالنيــة وإدارة المخلفــات.
الثانــي، فأســتعرض خدمــات القيمــة   أمــا القســم 
المضافــة ومنصــات اتصــاالت مصــر التــي تســعى مــن 
خاللهــا إلــى منــح عمالئهــا خدمــات متكاملــة تلبــي كافــة 
احتياجاتهــم بأفضــل األســعار وتوفيــر كل مــا هــو متميــز 
فــي مجــال الترفيــه، ولعــل أبــرز تلــك المنصــات هــي 
تطبيــق مــاي اتصــاالت الــذي يمكــن العمــالء مــن التحكــم 
اي  فــي  بســهولة  بهــم  الخاصــة  التشــغيل  أنظمــة  فــي 
ــي، يمكــن  وقــت. وفــي مجــال التســوق والدفــع اإللكترون
تطبيــق اتصــاالت Cash العمــالء مــن تحويــل وســحب 
وإيــداع األمــوال ودفــع الفواتيــر والشــراء والتبــرع عبــر 
مــن  مجموعــة   E-Shop اتصــاالت  وتقــدم  اإلنترنــت، 
الخطــوط واألجهــزة واإلكسســوار. وفــي مجــال الترفيــه، 
ــزة تتوافــق مــع  ــرة ومتمي ــة كبي تقــدم اتصــاالت TV مكتب
 Music ــة، واتصــاالت ــات العمري ــف األذواق والفئ مختل
تعمــل علــى تطويــر المشــهد الثقافــي والفّنــي. وأخيــرا 
تمنــح خدمــات ال Triple Play العمــالء تجربــة مميــزة 
مــن خــالل باقــة موحــدة لخدمــات اإلنترنــت والـــتلفزيون 

والتليفــون األرضــي.
 بينمــا أوضــح القســم الثالــث أهــم الخدمــات المقدمــة 
لقطــاع األعمــال مــن بينهــا B-Ahead المعــد خصيصــاً 
الصغيــرة  الناشــئة  والشــركات  األعمــال  رواد  لخدمــة 
 ،Business والمتوســطة مــن خــالل تطبيــق اتصــاالت
باإلضافــة إلــى E-Access التــي تتيــح حزمــة مــن الباقــات 
مــن  الدراســة  أو  العمــل  مــن  العمــالء  لتمكــن  الجديــدة 
أي مــكان وفــي أي وقــت باســتخدام تطبيقــات جوجــل 
وميكروســوفت. فضــال عــن مراكــز البيانــات والســحابة 
اإللكترونيــة التــي تســاهم فــي تقليــل التكلفــة اإلجماليــة 
للملكيــة وتوفيــر جــودة أفضــل للخدمــات بأعلــى معــدالت 
ــة. ــات الرســائل اإلعالني ــر خدم ــب توفي ــى جان ــان، إل األم
يذكــر أن معــرض كايــرو اى ســى تــى، هــو الحــدث 
الســنوي اإلقليمــي لقطــاع التكنولوجيــا بمصــر وأفريقيــا، 
ويعــد الحــدث األهــم فــي مصــر، حيــث أصبــح مظلــة 
تجتمــع تحتهــا وزارت مصــر الحكوميــة التــي تعمــل علــى 
تقديــم خدماتهــا إلكترونيــة للتيســير علــى المواطنيــن 
أكبــر  الحــدث  الرقمــي، كمــا يشــهد  التحــول  وتحقيــق 
والعالميــة،  المصريــة  التكنولوجيــة  للشــركات  تجمــع 
ســواء بقطاعــات النقــل الذكــي والمــدن الذكيــة والشــمول 

المالــي والحلــول التكنولوجيــة.

اتصاالت مصر تشارك بفاعليات الدورة الـ »24«
في معرض كايرو اى سى تى تحت شعار  »كن متصاًل أينما كنت« 
»Digitize and stay connected from anywhere«

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومة

متولي:
 اتصاالت مصر تقدم آليات 
التحول الرقمي لمواكبة 
توجه الدولة ومساعدة 

جميع القطاعات 
الستمرارية العمل والصحة 

والتعليم عن بعد

توقــع شــركة أورا ديفلوبــرز للتطويــر العقــاري األســبوع 
جنيــه  مليــار   1.5 بقيمــة  قــرض  اتفاقيــة  الجــاري، 
مــع تحالــف بنكــي يقــوده بنــك مصــر، ليرتفــع إجمالــي 
التمويــالت البنكيــة التــي حصلــت عليهــا الشــركة إلــى 
نحــو 2.5 مليــار جنيــه، وفــق هيثــم عبــد العظيــم الرئيــس 
التنفيــذي للشــركة، مشــيًرا إلــى أن القــرض ســيتم توجيهه 
إلــى أعمــال اإلنشــاءات فــي مشــروع »زد« بالشــيخ زايــد.

للصحفييــن  تصريحاتــه  فــي  العظيــم  عبــد  أضــاف 
عــل هامــش مؤتمــر اإلعــالن عــن اســتحواذ شــركة زد 
لالســتثمار الرياضــي علــى شــركة مصــر المالكــة لنــادي 
ــا يقــرب  »إف ســي مصــر«، أن الشــركة تخطــط لضــخ م
خــالل  اإلنشــاءات  أعمــال  فــي  مليــارات جنيــه  مــن 3 

يقتــرب بنــك ABC البحرينــي مــن اقتنــاص وحــدة 
بنــك بلــوم اللبنانــي فــي مصــر، بعــد تقديمــه عرضــا 
ــى العــرض المقــدم  ــادة عل ــال للزي ــا مفتوحــا قاب مالي
دبــي  اإلمــارات  بنــك  الصفقــة  علــى  منافســه  مــن 

ــي. الوطن
بلــوم  بيــع  علــى صفقــة  مطلعــة  قالــت مصــادر 
اإلماراتــي  البنكيــن  إن  حابــي،  لجريــدة  مصــر، 
الماليــة،  العــروض  تقديــم  مــن  انتهيــا  والبحرينــي 
الجــاري فحصهــا اآلن مــن قبــل اإلدارة العليــا لبنــك 
لبنــان والمهجــر – بلــوم لبنــان، كاشــفة عــن تقديــم 
بنــك ABC عرًضــا مفتوًحــا قابــاًل للزيــادة فــي ضــوء 
تمســكه بالصفقــة التــي لحــق بهــا فــي وضــع تنافســي 

مــع بنــك آخــر ســبقه فــي الفحــص النافــي للجهالــة.
ــى أن العــرض المقــدم مــن  وأشــارت المصــادر إل
ــى  ــه مــن اقتنــاص صفقــة االســتحواذ عل ABC يقرب
ــه  ــت شــبه محســومة، إذ يمكن ــي بات ــوم مصــر والت بل
مــن رفــع قيمــة العــرض المالــي عــن منافســه، فــي 
حيــن وفًقــا للسياســة المتبعــة فــي بنــك اإلمــارات دبي 
الوطنــي، يقــدم البنــك عروًضــا نهائيــة تشــمل الحــد 

األقصــى للســعر فــي الصفقــات التــي يســتهدفها.
الماليــة  العــروض  قيمــة  إن  المصــادر،  وقالــت 
المقدمــة تــدور حــول 250 إلــى 300 مليــون دوالر، 
وهــي قيمــة أقــل مــن المســتهدف بالنســبة لمجموعــة 
البنكيــن  امتــالك  أن  موضحــة  اللبنانيــة،  بلــوم 
المتنافســين علــى الصفقــة رخصــة مصرفية بالســوق 
عــدم حاجتهمــا الســتخدام  إلــى جانــب  المصريــة 
العالمــة التجاريــة للبنــك محــل البيــع، لعبــت دورًا فــي 

ــات المجموعــة  ــروض عــن تطلع ــة الع ــاض قيم انخف
إلــى 500  بيــن 400  مــا  تــدور  والتــي  اللبنانيــة، 

دوالر. مليــون 
وتوقعــت المصــادر، إتمــام صفقــة بيــع بلــوم مصــر 
خــالل أســابيع، فــي ضــوء حاجــة المجموعــة اللبنانيــة 
لســيولة لتوفيــق أوضاعهــا فــي لبنــان، مشــيرة إلــى أنه 
فــور التوصــل التفــاق مــع الطــرف المشــترى، ســيتم 
المصــري  المركــزي  البنــك  علــى  االتفــاق  عــرض 

للحصــول علــى الموافقــات الالزمــة.
ــي 16  ــت ف ــد نقل ــال، ق ــي جورن ــة حاب ــت بواب كان
نوفمبــر الجــاري، عــن مصــادر وثيقــة الصلــة بســباق 
االســتحواذ علــى بنــك بلــوم مصــر، اســتمرار بنــك 
اإلمــارات دبــي الوطنــي اإلماراتــي فــي المنافســة، 
بعدمــا نشــرت بوابــة قنــاة العربيــة خبــًرا عــن خــروج 
اإلمــارات دبــي مــن مفاوضــات االســتحواذ علــى بلــوم 

مصــر.
وأكــدت المصــادر لبوابــة حابــي جورنــال حينهــا أن 
اإلمــارات دبــي ســيتقدم بعــرض االســتحواذ خــالل 

األيــام المقبلــة.
ــر عددهــا  ــي قــد انفــردت عب ــدة حاب ــت جري وكان
األســبوعي ونشــرتها اليوميــة وبوابتهــا اإللكترونيــة 
بالكشــف عــن جميــع خيــوط ملــف بيــع بنــك بلــوم 
مصــر، والتــي بــدأت بخــوض اإلمــارات دبــي لســباق 
بنــك المؤسســة  ثــم انضــم للمنافســة  االســتحواذ، 

.ABC المصرفيــة العربيــة 
ــف االســتحواذ  ــة بمل ــت مصــادر وثيقــة الصل وكان
بنــك  إن  لحابــي  قالــت  قــد  مصــر،  بلــوم  علــى 
المؤسســة العربيــة المصرفيــة مهتــم بالصفقــة ســعًيا 
إلــى توســيع دائــرة انتشــاره فــي الســوق المصريــة، 
التــي تعــد واحــدة مــن أبــرز األســواق التــي تعمــل بهــا 

المجموعــة البحرينيــة، والتــي لهــا تواجــد محلــي عبــر 
بنــك ABC مصــر.

مــن  كل  أكــدت  منفصليــن،  إفصاحيــن  وفــي 
ــة، ومجموعــة بنــك اإلمــارات  ــوم اللبناني مجموعــة بل
دبــي الوطنــي يومــي 11 و13 أغســطس، مــا انفــردت 
بــه نشــرة حابــي علــى مــدار 3 أعــداد متتاليــة، وفــي 
8 ســبتمبر أكــدت مجموعــة ABC بــدء مناقشــات 

أوليــة لالســتحواذ علــى بلــوم.
يعتبــر بنــك ABC فــي مصــر، إحــدى الشــركات 
التابعــة لمجموعــة ABC، ووفًقــا لموقعــه اإللكتروني، 
يوجــد لــدى البنــك 27 فرًعــا و83 جهــاز صــراف 

آلــي منتشــًرا فــي جميــع أنحــاء مصــر.
العربيــة  بنــك ABC )المؤسســة  أمــا مجموعــة 
المصرفيــة( التــي يقــع مقرهــا الرئيســي فــي مملكــة 
البحريــن وتتواجــد فــي 5 قــارات، فتأسســت عــام 

1980، وهــي مدرجــة حالًيــا فــي بورصــة البحريــن. 
والمســاهمان الرئيســيان فــي البنــك همــا مصــرف 
ليبيــا المركــزي والهيئــة العامــة لالســتثمار بدولــة 

الكويــت.
فيمــا يتواجــد بنــك لبنــان والمهجــر حالًيــا فــي 
ــغ إجمالــي قيمــة أصولــه فــي 2019  ــة، وبل 12 دول
نحــو 33.296 مليــار دوالر، بانخفــاض %9.38 

عــن 2018.
فــي حيــن نشــأ بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي عبــر 
ــك  ــن بن ــارس 2007 بي ــي م ــاج تمــت ف ــة اندم عملي
دبــي الوطنــي وبنــك اإلمــارات الدولــي ثانــي ورابــع 
ــة المتحــدة.  ــة اإلمــارات العربي ــن فــي دول ــر بنكي أكب
أصــول  مجمــوع  بلــغ   2020 يونيــو   30 وفــي 
مليــار  )نحــو189  درهــم  مليــار  المجموعــة 694 

دوالر أمريكــي(، ويعمــل فــي 13 دولــة.

العــام المقبــل، وذلــك فــي مشــروعي زد الشــيخ زايــد و»زد 
ــة القاهــرة  ــه الشــركة فــي مدين ــذي تعمــل علي إيســت« ال
القيمــة  مــن  األكبــر  النســبة  أن  إلــى  الفًتــا  الجديــدة، 
ســتوجه لمشــروع الشــيخ زايــد، ومــن المقــرر أن يتــم البــدء 
فــي مشــروع القاهــرة الجديــدة خــالل الربــع األخيــر مــن 

ــام. الع
ولفــت إلــى أن قيمــة مــا تــم ضخــه فــي اإلنشــاءات 
جنيــه،  مليــار   1.5 نحــو  بلغــت  الجــاري  العــام  خــالل 

زايــد. الشــيخ  مشــروع  فــي  جميعهــا 
المجتمعــات  هيئــة  خاطبــت  الشــركة  أن  وأوضــح 
العمرانيــة للحصــول علــى موافقتهــا بشــأن إقامــة برجيــن 
فــي مشــروع القاهــرة الجديــدة، وتــم عمــل مســح لــأرض، 
وفــي انتظــار الموافقــات النهائيــة، مشــيًرا إلــى أن إجمالي 
مســاحة المشــروع 360 فداًنــا، ويضــم 10 آالف وحــدة 
ــا ومنطقــة إداريــة تجاريــة، وتصــل قيمــة مــا  ونادًيــا رياضّيً
ســيتم ضخــه فــي اإلنشــاءات إلــى نحــو 50 مليــار جنيــه، 

وتصــل المبيعــات إلــى 100 مليــار جنيــه.
وأشــار إلــى أنــه تــم بيــع مــا بيــن 800 إلــى 900 
وحــدة مــن الفيــالت والعمــارات الســكنية، وســيتم تســليم 

المرحلــة األولــى التــي تــم بيعهــا خــالل عــام 2024.
ــام  ــد خــالل الع ــات زد الشــيخ زاي ــق بمبيع ــا يتعل وفيم

الجــاري، قــال عبــد العظيــم إنــه تــم االنتهــاء مــن بيــع 
المرحلــة األولــى مــن اإلداري فــي شــهر أكتوبــر الماضــي، 
حيــث بلغــت مســاحة الجــزء المبــاع 12 ألــف متــر مربــع 
خــالل يــوم واحــد، بســعر 45 ألــف جنيــه للمتــر الواحــد، 

ــه. ــون جني ــادل نحــو 540 ملي بمــا يع
ــر فــي منطقــة  ــا المت ــاع به ــي يب ــع أن األســعار الت وتاب
األبــراج تصــل إلــى نحــو 45 ألــف جنيــه، وســعر المتــر 
ــى  ــه، مشــيًرا إل ــف جني ــارات 25 أل ــي الوحــدات بالعم ف
العــام الجــاري  أن الشــركة باعــت 800 وحــدة خــالل 
وتمثــل  المبيعــات %15،   فــي  الزيــادة  نســبة  وبلغــت 
ــق، والشــق  ــب نحــو 20% مــن المتحق ــات لأجان المبيع
اإلداري التجــاري يمثــل 5% فقــط ممــا تــم طرحــه، ومــن 
المتوقــع أن تزيــد الشــركة تلــك النســبة إلــى 10% خــالل 

الطروحــات المقبلــة.
للتطويــر  أورا  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وأكــد 
العقــاري، أنــه مــن المقــرر بــدء إنشــاءات الفــرع الرئيســي 

للنــادي بالقاهــرة الجديــدة فــور االنتهــاء مــن التراخيــص، 
علــى أن يتــم فــي عــام 2022 نقــل تدريبــات فــرق النــادي 
تــدرس  الشــركة  أن  موضًحــا  الجديــدة،  القاهــرة  إلــى 
إقامــة نــاٍد اجتماعــي كفــرع لنــادي زد إف ســي فــي 6 

أكتوبــر علــى 30 فداًنــا. 
الشــركة  تســعى  الــذي  بالمشــروع  يتعلــق  وفيمــا 
إلقامتــه فــي الســاحل الشــمالي قــال عبــد العظيــم، إن 
وتنتظــر حالًيــا  بالفعــل عقــود األرض،  وقعــت  الشــركة 
موافقــة الهيئــة وإصــدار التراخيــص، موضًحــا أن األرض 
إقامــة  يتــم  أن  المنتظــر  ومــن  فــدان،  مســاحتها 700 

فيــالت وتــاون هــاوس عليهــا.
وعــن توقعاتــه للعــام المقبــل قــال عبــد العظيــم إن 
األســعار ســتزيد بيــن 20 إلــى 25% فــي الســوق خــالل 
2021، ألن تحديــات الســوق منعــت رفــع األســعار خــالل 
العــام الجــاري، مشــيًرا إلــى أن عــدة شــركات بــدأت فــي 

تطبيــق ذلــك خــالل األســابيع األخيــرة.

الدكتور محمد معيط وزير المالية
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