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ه�شام  الأعمال  فكر  مع  التطورات  تلك  تتما�شى 
يف  هدفه  ال�شكن  اأن  يرى  الذي  م�شطفى،  طلعت 
ويوفر  الأفراد،  حياة  بجودة  الرتقاء  املطاف   نهاية 
اأن  علي  وتاأكيده  والإنتاج،  للعمل  املالئم  املناخ  لهم 
جمرد  هدفها  اأبدًا  يكن  مل  العقاري  التطوير  �شناعة 
بناء وحدات �شكنية اأو جتارية واإمنا ت�شتهدف بالدرجة 

الأوىل الرتقاء باملجتمعات والبيئة”..  
يحر�ص ه�شام طلعت م�شطفى على توفري جميع 
واملجتمعات  باملدن  وامل�شتقبل  احلا�شر  احتياجات 
طويلة  لفرتات  لتدوم  املجموعة  وتن�شئها  تديرها  التي 
ل�شالح الأجيال القادمة، والتطوير والتحديث امل�شتمر 
توفرها  التي  املتكاملة  للخدمات  الت�شغيل  مبجالت 
يتواكب  مبا  م�شروعاتها  قاطني  من  الآلف  لع�شرات 

مع اأحدث التطبيقات العلمية والتقنية يف هذا ال�شاأن.

تولت املجموعة تطوير الطريق الدائري للفيالت 
يف  اأكرب  مرورية  �شيولة  لتحقيق  اجلنوبي،  والطريق 
خمتلف املناطق بـ »مدينتي«، وا�شتكمال تطوير وزراعة 
خمرات ال�شيول يف املدينة ل�شرف مياه الأمطار ومياه 
اأكرب  مع  اإ�شرتاتيجية  �شراكات  عقد  بجانب  الري، 
يف  فروعها  لفتتاح  التجارية  والعالمات  الرباندات 
يف  نوعه  من  جتاري  مركز  اأكرب  وهو  مول«  اآير  »اأوبن 

م�شر وال�شرق الأو�شط. 
حينما   2006 يوليو  اإىل  "مدينتي"  تاريخ  يرجع 
بداأت املجموعة بنائها يف �شرق القاهرة لتكون الأكرب 
مربع  مرت  مليون   33.6 مب�شاحة  الأو�شط  ال�شرق  يف 
عاملية  مدينة  “مدينتى..  �شعار  املطور  له  واختار 
مدينة  اأكرب  اأنها  على  و�شنفت  م�شرية”،  اأر�ص  على 
الأو�شط،  بال�شرق  واخلدمات  املرافق  متكاملة  مغلقة 

مدينتي تزداد بريًقا بمشروعات التطوير الجديد

"طلعت مصطفى" تحافظ على شعار " السكن 
ليس البناء ولكن االرتقاء بحياة األفراد"

وبعدها بعام واحد، تاأ�ش�شت جمموعة طلعت م�شطفى 
البور�شة  يف  لتقيد   2007 فرباير   13 يف  القاب�شة 
براأ�شمال  ذاته،  العام  من  نوفمرب  �شهر  يف  امل�شرية 

م�شدر ومدفوع حينها 20.6 مليار جنيه.
�شهد العام املا�شي افتتاح عدد كبري من املحالت 
التجارية ملختلف الأن�شطة يف »اأوبن اآير مول«، وافتتاح 
الـ »فوود هول« وهي منطقة مطاعم داخل الـ »اأوبن اآير 
�شال�شل  اأ�شهر  من  مطعًما   30 من  اأكرث  وت�شم  مول« 
املطاعم املحلية والإقليمية والدولية، وافتتاح »كرافت 
�شرق  جنوب  فدانا   ٥6 م�شاحة  على  مدينتي«  زون 
واأن�شطة حرفية وجتارية  ت�شم خدمات  املدينة، حيث 

اإدارية متكاملة باأكرث من 600 حمل جتاري.
يف  »مدينتي«  قامت  الت�شليمات،  م�شتوى  على 
 B10 2021 بالنتهاء من ت�شليم كافة مراحل عمارات
وت�شليم   ،B10 عمارات  يف  الرحمة  م�شجد  افتتاح   ،
اأحدث  جمموعتي 121 و12٥ يف عمارات B12، وهي 
ت�شليم  من  والنتهاء  مدينتي،  يف  العمارات  مناطق 
وبدء   ،v23 يف  الت�شليم  وبدء   ،v20 فيالت  مناطق 
 – كابيتال  كايرو  فور�شيزونز  لفندق  التاأ�شي�ص  اأعمال 

مدينتي.
مدينتي  ل�شركة  اجلديد  املطور  املقر  افتتاح  مت 
املطور  املقر  وهذا  املدينة،  �شنرتال  مبنى  يف  الطاقة 
مدينتي،  �شكان  طلبات  ل�شتقبال  اخلا�ص  املكان  هو 

�شهدت مدينة مدينتي خالل 2021 جهود مكثفة من قبل جمموعة طلعت 
الدائم  املجموعة  الطرق، يف ظل حر�ص  وت�أهيل  ال�شي�نة  م�شطفى يف جم�ل 
ال�شوق  يف  العمرانية  املجتمع�ت  اأف�شل  م�ش�ف  يف  دائًم�  املدينة  تكون  اأن  على 

املحلية، وتوفري الرف�ه الك�ملة لق�طنيه�.
كتب- اأحمد اأبورية

4

تقارير



و�شحن  واملياه،  الكهرباء  عدادات  على  للتعاقد 
الغاز  فواتري  �شداد  خدمة  وتفعيل  الكهرباء،  كروت 
حتت  جديد  تطبيق  ا�شتحداث  خالل  من  لين،  اأون 
م�شمى PETROMETER بالتعاون مع �شركة 

برتوتريد.
منذ موافقة احلكومة على دخول القطاع اخلا�ص 
جمال توفري الإ�شكان للمواطنني يف ظل برنامج اأطلق 
امل�شروعات  ع�شرات  يف  املجموعة  دخلت   ،1983 عام 
مدينتي  من  بداية  العمالقة،  وال�شياحية  العقارية 
يف  واملرافق  اخلدمات  متكاملة  مغلقة  مدينة  اأكرب 
اأحدث  الذي  نور  مب�شروع  وانتهاء  الأو�شط،  ال�شرق 
انقالًبا بال�شوق العقارية امل�شرية العام املا�شي و�شجل 
يوما   21 يف  جنيه  مليار   1٥ بقيمة  قيا�شية  مبيعات 
ت�شم  عمالقة  مدينة  بناء  امل�شروع  وي�شتهدف  فقط، 
األف وحدة �شكنية )�شقق وفيالت( على م�شاحة   140
٥000 فدان، تعادل 21 مليون مرت مربع، وتنفذه �شركة 

العربية للتطوير العمرانى )التابعة(.
لباقي  �شباقة  خطوات  ال�شركة  تتخذ  ما  دائًما 
قرية  تنمية  يف   1987 عام  �شرعت  اأن  منذ  ال�شوق، 
اأبو  الرو�شة اخل�شراء على م�شاحة 20 فدانًا مبنطقة 
يو�شف مبحافظة الإ�شكندرية – موطن العائلة – التي 
الإ�شكندرية لال�شتثمار  التايل �شركة  العام  اأ�ش�شت يف 
التنمية  ن�شاط  يف  للمجموعة  ذراعًا  لتكون  العقاري 
العمرانية، وطورت م�شروع قرية »فريجينيا بيت�ص« على 
لتو�شيع  فر�شة  ال�شركة  وجدت  ثم  فدانًا،   87 م�شاحة 

ريا�شي  نادي  وكنائ�ص،  م�شاجد  وح�شانات،  جتريبية 
واجتماعي متكامل، �شبكة موا�شالت خارجية وداخلية 
كافة  ُيغطى  مبا  م�شرفية  وخدمات  بنوك  خا�شة، 
الحتياجات لقاطنيها وروادهاـ، والرحاب هي منوذج 

مثايل ملجتمع ح�شاري متكامل قائمًا بذاته.
يثبت �شجل اأعمال جمموعة طلعت م�شطفي اأنها 
�شكنية،  كمبوندات  جمرد  ولي�ص  متكاملة  مدًنا  تبني 
امل�شروع  عنا�شر  من  عن�شر  اأي  تكلفة  فاإن  وبالتايل 
يف  ت�شتخدم  التي  الإجمالية  للكميات  نظرًا  اأقل  تقع 
يف  مناف�شته  ي�شعب  عميل  هو  وبالتايل  امل�شروع، 
الأ�شعار التي ينفذ بها م�شروعاته، فلديه كم كبري من 

الإنتاج يف الوحدات وهو ما يقلل �شعر التنفيذ.
تعو�ص  ل  ا�شتثمارية  “نور” فر�شة  م�شروع  ميثل 
فاأ�شعار جمموعة طلعت م�شطفي هي  املقايي�ص،  بكل 
الأقل لكن يف الوقت ذاته الأعلى على م�شتوى اجلودة، 
امل�شروع مملوكة  تنفذ  التي  املقاولت  نظرًا لأن �شركة 
جمموعة طلعت م�شطفى وبالتايل هناك حتكم كامل 
يف عن�شر التكلفة فال وجود لأي زيادة غري مربرة من 

�شركة املقاولت لتحقيق اأرباح على ح�شاب العميل.
مدينة  من  املتوقع  العائد  على  ال�شتدلل  ميكن 
املباعة  الوحدات  التي حققتها  الأ�شعار  “نور” بفروق 
اأ�شعارها  للعمالء يف الرحاب ومدينتي، حيث ارتفعت 
ال�شتثمار يف  اأن  يعني  ما  �شعًفا،   30 لأكرث من  حالًيا 
وحتقق  كثريًا،  تتكرر  ل  فر�شة  املجموعة  م�شروعات 

العائد املرجو منها يف �شنوات قليلة.

�شكنية  جمتمعات  تطوير  خالل  من  النموذج  هذا 
مماثلة كجزء من املدن التابعة على �شواحي القاهرة 
ال�شكنية مبجمعي  الوحدات  بيع  وبداأت عام 1994 يف 
»املاي فري« مبدينة ال�شروق، �شرق القاهرة و»الربوة 1« 

بال�شيخ زايد، غرب العا�شمة.
فعلية  خربة  �شنة   ٥0 من  اأكرث  املجموعة  متتلك 
خربة  وهي  العقاري  والتطوير  الإن�شاءات  جمال  يف 
املجتمعات  وت�شغيل  اإدارة  على  القدرة  يف  تتلخ�ص 
الرحاب  م�شروعي  يف  كبرية  �شابقة  وهناك  الكربى، 
ومدينتي وهما منوذجني مل يتكررا يف م�شر حتى الآن، 

وميكن جتاوز كافة الأخطاء بحكم التكرار واخلربة.
ب�شرق  “الرحاب”  مدينة  م�شروع  اأن  رغم 
اأول حركة تطوير عقاري ملدينة متكاملة  القاهرة، هو 
�شكنية  جديدة  مدينة  واأول  اخلا�ص،  للقطاع  مب�شر 
م�شر  يف  اخلا�ص  القطاع  ين�شئها  اخلدمات  متكاملة 
الأوىل  للمرة  يزوروها  من  لكن  نوعها،  من  الوحيدة 
ا�شتيعابها  رغم  برحابتها  جديدة   مدينة  اأنها  يعتقد 
مرت  ماليني   10 م�شاحة  على  ن�شمة،  األف   200 نحو 
اأحياء  مراحل(  ع�شرة  اإىل  املدينة  وانق�شمت  مربع، 
ذات  منها  وكل  فداًنا،   220 م�شاحة  على  منها  )كل 

طبيعة ت�شميمية خا�شة.
وامل�شاحات  الراقي  ال�شكن  بني  الرحاب  جتمع 
اخل�شراء ال�شا�شعة اإىل جانب توفري جمموعة متكاملة 
من اخلدمات: مراكز جتارية واأ�شواق جتارية، مراكز 
 – لغات   – دولية  مدار�ص  من  تعليمي  مزيج  طبية، 

ه�ش�م طلعت م�شطفي
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تولّد الرماد ال تولّد الرماد
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قّدمنا لكم هذه املعلومات برعاية رشكة فيليب موريس مرص ش.ذ.م.م

إن املنتجات الخالية من الدخان ال تخلو من املخاطر وهي تسّبب اإلدمان
هذا ال يعادل بالرضورة انخفاضاً يف املخاطر بنسبة %95 

 إحرتس التدخني يدمر الصحة ويسبب الوفاة - هذا املنتج غري خاٍل من الرضر
ويحتوي عىل النيكوتني، الذي يسبب االدمان. الستعامل البالغني فقط

.
.

.

*
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الدائم  ال�سعي  تقوم على  اإ�سرتاتيجية  د�سنت حديد عز 
للنمو ك�سبيل اأ�سا�س ال�ستمرار يف املناف�سة حمليا ودوليا ودرء 
با�ستمرار  واإ�سافة طاقات جديدة  ولتقزم  االنكما�س  خماطر 
يف  اال�ستثمار  اأو  مب�سروعاتها  الذاتي  اال�ستثمار  خالل  من 

�سركات قائمة.
عام  خالل  مبيعات  امل�سريني"  "حديد  �سركة  وحققت 
2020 بنحو 1.150 مليون طن من احلديد، وطاقتها االإنتاجية 
ال�سنوية ت�سل اإىل 830 األف طن، وتدير ٤ م�سانع الإنتاج حديد 
الت�سليح والبليت يف بور�سعيد واالإ�سكندرية وبني �سويف والعني 
من   ٪20 باقتنا�س  خطتها  حتقيق  من  واقرتبت   ال�سخنة، 

ال�سوق املحلية، باكتمال بناء م�سانعها االأربعة.
العامل  يف  لل�سلب  منتج  اأكرب  حاليا  عز"   و"حديد 
العربي، بعدما و�سلت قيمة �سادراتها اإىل 1.01٤ مليار دوالر، 
اأول  لت�سبح  املنتهى،  العام  من  االأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  خالل 
�سركة حتقق ذلك الرقم منذ دول م�سر ع�سر اال�ستثمارات 

ال�سناعية احلديثة قبل قرن.
احلديد  اإنتاج  يف  ون"  "منرب  جمددا  عز  اأحمد  ا�سبح 
بن�سبة 55٪، لكن قبل عقدين كانت جمموعته ت�سيطر على٪67 
ترتفع جمددا  اأن  قبل   ٪٤2 اإىل  الن�سبة  وتراجعت  ال�سوق  من 

ب�سفقة ابو ه�سيمة. 
بعدما  املقايي�س  بكل  ناجحة  امل�سريني" �سركة  "حديد 
اخلام�سة  املرتبة  احتالل  الق�سري  عمرها  خالل  ا�ستطاعت 

اأو الرابعة يف غالبية املنتجات. 
ت�سطري حديد عز على احل�سة االأكرب يف ال�سوق مببيعات 
فرغم   للت�سدير  اأكرب  تطلعات  ولديها  جنيه،  مليار   ٤9 بلغت 
ال�سناعية  لالأن�سطة  املورد  الطبيعي  الغاز  بيع  �سعر  زيادة 

وحدة  للمليون  دوالر   ٤.5 من  واالإ�سمنت  احلديد  كم�سانع 
الغاز  باأ�سعار  مقارنة  االأقل  اأنها   اإال   ،5.75 اإىل  حرارية 
الطبيعي يف الدول املناف�سة والتي بلغ متو�سطها برتكيا نحو 15 

دوالر للمليون وحدة حرارية.
يف مايو املا�سي، ا�سرتي عز 9 ماليني �سهادة اإيداع دولية 
قدرها  اإجمالية  بقيمة  �سهم  مليون   27.1 تعادل  �سركته  من 
18.9 مليون دوالر لرتتفع ن�سبته بعد العملية من 27.3٪ اإىل 
32.29٪ من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة، مبتو�سط �سعر لل�سهم يف 

ال�سفقة 2.1 دوالر.
منرب ون 

وقبل اربع �سنوات، اأنفق رجل االأعمال  على اإنتاج احلديد 
املختزل نحو  550 مليون دوالر  لرفع الطاقة االإنتاجية اإىل  5 
ماليني طن �سنويًا، لت�سبح املُنِتج االأكرب له على م�ستوى ال�سرق 
م�ستوى  على  له  ُمنِتج  اأكرب  وثاين  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط 

العامل لعام 2017.
من  طن  ماليني   7 عز  حلديد  االإنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
منتجات ال�سلب �سنويا،  ومل تعد ال�سركة مهيمنة فقط باإنتاج 
حديد الت�سليح امل�ستخدم يف االإن�ساءات بعدما ركزت جهوزها 
فط اإنتاج ال�سلب امل�سطح امل�ستخدم يف ال�سناعات الهند�سية، 
و�سناعة ال�سيارات واملوا�سري ال�سلب وال�سلع املعمورة، بجانب 

احلديد املختزل الذي يدخل يف عدة �سناعات هامة. 
اأنتجت ال�سركة يف الت�سعة اأ�سهر االأوىل من العام املنتهي 
بينها 1.6 مليون طن من  نحو 3.1 مليون طن من احلديد، 
املجال  ذلك  يف  االأبرز  الالعب  يجعلها  ما  امل�سطح،  ال�سلب 

بال�سوق املحلية.
باحتاد  املعدنية  ال�سناعات  غرفة  بيانات  بح�سب 

عودة "ملك لاصلب" 
أحمد عز يسيطر على 55 ٪ من سوق الحديد بصفقة 

ال�سناعات امل�سرية فاإن �سوق �سناعة احلديد امل�سري ي�سم 
االأخرى  امل�سانع  بينما  متكاملة  �سركات  منها   ٤ �سركة،   32
اأجل  من  م�سنع(،  ن�سف  )حديد  البليت  با�سترياد  تقوم 
ت�سكيله �سواء الإنتاج حديد ت�سليح، اأو غريه من اأ�سكال احلديد.
احلديد يف  اإنتاج  من   ٪٤2 نحو  حاليا  عز  متتلك حديد 
طن  مليون   2.٤ بكمية  لل�سلب  ال�سوي�س  �سركة  تليها  م�سر 
بن�سبه 19٪ ثم ب�ساي بكمية 2 مليون طن بن�سبة 15٪ وبعدها 

ياأتي حديد امل�سريني بنحو 1.6 مليون جنيه بن�سبة ٪12.
 8.9 منه  امل�سري  االإنتاج  فيبلغ  املختزل  احلديد  اأما 
مليون طن ت�ستحوذ عز على 56٪ منه، وبالن�سبة الإنتاج البليت 
في�سل االإنتاج  املحلي لـ 10.96 مليون طن منها 3.٤ مليون 
لل�سلب  ال�سوي�س  تليها  بن�سبه ٪31  �سركات عز  طن ملجموعه 
بنحو 2.٤ مليون طن بن�سبة 22٪، وب�ساى 2 مليون طن بن�سبة 

18٪ وحديد امل�سريني 1.6 مليون طن بن�سبة ٪15 .
 " الت�سليح  "حديد  الطولية  للمنتجات  االنتاجية  الطاقة 
فبلغ 15 مليون طن منها ٤ ماليني  طن ملجموعة �سركات عز 
طن  مليون   2.2 بكمية  لل�سلب  ال�سوي�س  و�سركه   ٪27 بن�سبة 
بن�سبه 15٪ و�سركة ب�ساى لل�سلب، بكمية 2 مليون طن بن�سبة 

13٪، و�سركة حديد امل�سريني 1.7 مليون طن بن�سبة ٪11.
من  العاملي  االإنتاج  ارتفع  االأخرى،  عاما  الع�سرين  يف 
اإىل   2000 عام  طن  مليون   850 من   ٪120 بن�سبة  ال�سلب 
اأكرب 20 �سركة �سلب  اإنتاج  1.9 مليار طن عام 2020، وزاد 
على م�ستوى العامل بن�سبة 170٪، خالل الفرتة ذاتها من 269 

مليون طن اإىل 72٤ مليون طن يف الفرتة ذاتها.

�شرائها  بعد  وال�شلب  احلديد  �شوق  يف  عز" ع�شالته  "حديد  �شركة  فردت 
ح�شة رجل الأعمال اأحمد بوه�شيمة يف "حديد امل�شريني" البالغة 18% لت�شبح 

ال�شركة �شاحبة احل�شة الأكرب بال�شوق. 

“حديد المصريين”

كتبت- نرمني حممود
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اأعد امللف :  
حممد حمرو�س

زينب حممد

العددملفالعددملف

العشرة الكبار
في القطاع العقاري المصري

اأثبت القطاع العقاري يف 2021 اأنه 
قادر على جتاوز الأزمات واآخرها 

اأزمة كورونا وامل�ساهمة بقوة يف حركة 
التنمية العمرانية ال�ساملة التي 

ي�سهدها عهد الرئي�س عبدالفتاح 
ال�سي�سي، والتي تتمثل يف بناء عدد 

غري م�سبوق من املدن اجلديدة 
وم�ساعفة املعمور امل�سري من 7 % اإىل 

14.5% يتم تنميتها حالياً.
مثل 2021 النطالقة احلقيقية 
ملدن اجليل الرابع اأو الذكية �سواء 
فى العا�سمة الإدارية اجلديدة اأو 

العلمني اأو اجلاللة والتي تتوافق مع 
الحتياجات الع�سرية احلديثة وتغري 
نظرة الدول املحيطة لل�سوق امل�سرية 

والنه�سة التنموية التي حققتها، 
خا�سة اأن جائحة فريو�س كورونا 

وجهت اهتمام املطورين العقارين نحو 
املدن الذكية التي تعترب اأهم حتولت 
القطاع العقاري خالل العام الفائت.

اأعاد القطاع التاأكيد على ابتعاد 
ال�سوق املحلية عن الفقاعات العقارية 

التي ت�سهدها بع�س دول العامل، 
بف�سل عدد ال�سكان الكبري مب�سر 

الذي يتجاوز 100 مليون ن�سمة وعدد 
الزيجات ال�سنوية الذي ل يقل عن 

600 األف حالة زواج �سنوًيا، ما يجعل 
الطلب على الوحدات العقارية 

ال�سكنية م�ستمر دون توقف.
ومن بني ال�سركات ال�سخمة 

العديدة يف ال�سوق املحلية تربعت 
ع�سرة �سركات على عر�س الأكرث قوة 
يف 2021 يف ت�سنيفات املجالت العاملية 

كفورب�س اأو وفق تقييم اخلرباء 
العقاريني الذين ا�ستطلعت اآرائهم 

امل�ستثمر، والذي اأكدوا اأن النتائج التي 
حققتها تلك ال�سركات يف خ�سم اأزمة 

كورونا دليل على قوة القطاع العقاري 
امل�سرية واأنه �سريك اأ�سا�سي يف التنمية 

العمرانية.
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مليار   27.5 بقيمة  مبيعات  املجموعة  حققت 
 ،2021 عام  من  الأوىل  اأ�شهر  الت�شعة  خالل  جنيه 
مليار جنيه،   30 اإىل  املبيعات  من  توقعاتها  ورفعت 
ر�شيد   ،2021 عام  �شبتمرب   30 حتى  و�شجلت 
مبيعات فعلية غري مثبتة بلغ 63.3 مليار جنيه، كما 

طورت ال�شركة فعلًيا 50% من حمفظة اأرا�شيها.
ملجموعة  املحققة  الإجمالية  الإيرادات  بلغت 
اأ�شهر  الت�شعة  خالل  القاب�شة  م�شطفى  طلعت 
جنيه  مليار   11.31 حوايل   2021 عام  من  الأوىل 
امل�شروع اجلديدة ملجموعة  وبن�شبة منو 9%، وميثل 
م�شروعات  اأهم  اأحد  “نور”  م�شطفى  طلعت 
وحدة  األف   140 حوايل  وي�شم  حاليا  ال�شركة 
�شكنية وفندق 5 جنوم بخالف امل�شاحات اخل�شراء 

واملرافق واملراكز التجارية.
ب�شرق  "نور"  مدينة  م�شروع  حقق 
يف  جنيه  مليار   15 بلغت  قيا�شية  القاهرةمبيعات 
جمال  املجموعةيف  فقطوتعمل  اأ�شابيع   3 غ�شون 

جنيه  مليار   200 با�شتثمارات  العقاري،  التطوير 
وروؤو�س اأموال وحقوق ملكية تبلغ 31.7 مليار جنيه، 
كما تبلغ اأ�شول املجموعة اأكرث من 102 مليار جنيه، 
�شركات   10 اأقوى  قائمة  تدخل  املجموعة  جعل  ما 

عقارية يف ال�شرق الأو�شط لعام 2021،
اأبدًا  يكن  مل  العقاري  التطوير  “�شناعة 
واإمنا  اأو جتارية  هدفها جمرد بناء وحدات �شكنية 
باملجتمعات  الرتقاء  الأوىل  بالدرجة  ت�شتهدف 
والبيئة”.. تلخ�س تلك العبارة الفكر الذي ينتهجه 
يرى  والذي  ه�شام طلعت م�شطفى،  الأعمال  رجل 
بجودة  الرتقاء  املطاف  نهاية  ال�شكن هدفه يف  اأن 
للعمل  املالئم  املناخ  لهم  ويوفر  الأفراد.  حياة 

والإنتاج.
وال�شياحية  العقارية  امل�شروعات  ع�شرات 
مغلقة  مدينة  اأكرب  مدينتي  من  بداية  العمالقة، 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  واملرافق  اخلدمات  متكاملة 
مروًرا ب�شل�شلة املنتجعات ال�شياحية “فور�شيزونز” 

�شدت  التي  والإ�شكندرية  والقاهرة  ال�شيخ  �شرم  يف 
اأمناًطا  ووفرت  مب�شر،  الفاخرة  بالفنادق  الفجوة 
وانتهاء مبدينة  ال�شائحون  الإقامة يبحث عنها  من 

نور.
لباقي  �شباقة  خطوات  ال�شركة  تتخذ  ما  دائًما 
قرية  تنمية  �شرعت عام 1987 يف  اأن  ال�شوق، منذ 
فدانًا مبنطقة   20 م�شاحة  على  اخل�شراء  الرو�شة 
العائلة  – موطن  اأبو يو�شف مبحافظة الإ�شكندرية 
الإ�شكندرية  التايل �شركة  العام  اأ�ش�شت يف  – التي 
يف  للمجموعة  ذراعًا  لتكون  العقاري  لال�شتثمار 
قرية  م�شروع  وطورت  العمرانية،  التنمية  ن�شاط 
»فريجينيا بيت�س« على م�شاحة 87 فدانًا، ثم وجدت 
خالل  من  النموذج  هذا  لتو�شيع  فر�شة  ال�شركة 
املدن  من  كجزء  مماثلة  �شكنية  جمتمعات  تطوير 
التابعة على �شواحي القاهرة وبداأت عام 1994 يف 
بيع الوحدات ال�شكنية مبجمعي »املاي فري« مبدينة 
زايد،  بال�شيخ   »1 و»الربوة  القاهرة  �شرق  ال�شروق، 

غرب العا�شمة.
متتلك املجموعة اأكرث من 50 �شنة خربة فعلية 
العقاري وهي خربة  الإن�شاءات والتطوير  يف جمال 
املجتمعات  وت�شغيل  اإدارة  على  القدرة  يف  تتلخ�س 
الكربى، وهناك �شابقة كبرية يف م�شروعي الرحاب 
يتكررا يف م�شر حتى  وهما منوذجني مل  ومدينتي 

الآن.

جملة  بقائمة  امل�سرية  ال�سركات  القاب�سة،  م�سطفى  طلعت  جمموعة  ت�سدرت 
فورب�س العاملية لأقوى 50 �سركة عقارية بال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا لعام 2021؛ 
لمتالكها اإجمايل اأ�سول بقيمة 8 مليارات دولر، وبنائها اأكرث من 120 األف وحدة 

�سكنية، وامتالكها حمفظة اأرا�ٍس تبلغ م�ساحتها 74 مليون مرت مربع.

طلعت مصطفى تواصل اقتحام املشروعات 
العقارية العمالقة
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عامًا   15 مدار  على  م�شر  اإعمار  تقدم 
بينها  من  املحلية  ال�شوق  يف  متميزة  م�شروعات 
و"ميفيدا"  القاهرة،  قلب  يف  كايرو"  تاون  "اأب 
ال�شاحل  يف  و"مرا�شي"  اجلديدة،  القاهرة  يف 
مع  القاهرة،  غرب  جيت" يف  و"كايرو  ال�شمايل، 

تقدمي مقايي�س املعي�شة وفق اجلودة العاملية.
اإعمار  م�شروعات  اأويل  جيت  كايرو  وتعترب 
اأكرث  من  واحًدة  وهي  القاهرة  غرب  يف  م�شر 
امل�شاريع متيًزا يف ال�شيخ زايد، وتقع على م�شاحة 
علي  مبا�شرة  ال�شرتاتيجي  مبوقعها  فداًنا،   133
طريق م�شر الإ�شكندرية ال�شحراوي، وهو م�شروع 
�شكني فاخر وجمتمع خا�س يت�شم بتقدمي اأ�شلوب 
اخل�شراء  امل�شاحات  حيث  نوعه  من  فريد  حياة 
ال�شا�شعة والعديد من اخلدمات على اأعلى م�شتوى 

من اجلودة. 
مع  تعاقدت  قد  م�شر  اإعمار  �شركة  وكانت 
ما  باإجمايل  املقاولت  �شركات  اأكرب  من  خم�س 

جنحت »�شيتى ايدج« للتطوير العقارى، املطور 
 3 بقيمة  مبيعات  حتقيق  فى  الوطني،  العقاري 
مليارات جنيه خالل اأول 5 �شهور من 2021، من11 

مليار جنيه مبيعات م�شتهدفة لعام 2021.
�شركة  تاأ�ش�شت   ،2018 عام  بداية  وفى 
مليار   1.3 براأ�شمال  العقارى  للتطوير  �شيتىاإيدج 
لهيئة   60% بواقع  ملكيتها  هيكل  وتوزع  جنيه، 
املجتمعات العمرانية و%40 لبنك التعمري والإ�شكان 

يقرب من 1.4 مليار جنية لتنفيذ املرحلة الأوىل 
تعاقدت  كما  زايد،  بال�شيخ  جيت  كايرو  م�شروع 
�شعب،  اإيلي  العاملي  الأزياء  م�شمم  مع  اأخرًيا 

و�شركة تابعة له، وتعمل ال�شركة فى جمال التطوير 
العقارى مب�شروعات تتبع هيئة املجتمعات العمرانية 
اجلديدة  الإدارية  والعا�شمة  اجلديدة  العلمني  فى 

واملن�شورة اجلديدة.
تكون مطور  اأن  للتطوير  ايدج  �شيتي  ت�شتهدف 
عام خالل 3 �شنوات، كما تت�شتهدف ال�شركة التحول 
ايل قاب�شة بنهاية 2023، لت�شبح املحرك الرئي�شي 
احلا�شر  وتطوير  للم�شتقبل،  وا�شحة  روؤية  لو�شع 

الداخلية  الت�شاميم  مفاهيم  يف  نقلة  لإحداث 
للڤيالت يف امل�شروع.

من خالل التزامها بتقدمي اأف�شل احللول العقارية، 
وال�شتمرار يف تطوير قاعدة عمالئها، وتت�شكل روؤية 
�شيتي اإيدج حول حتقيق قيم ال�شتدامة املتكاملة من 
ال�شخمة،  امل�شاريع  واإدارة  املجتمعات  اإن�شاء  خالل 
لي�س فقط من خالل اإثراء حياة الأفراد، ولكن من 
حتقق  التي  الرئي�شية  القطاعات  يف  العمل  خالل 

عوائد واعدة مل�شتثمريها”.

إعمار مصر.. كيان عمالق يقدم منتجات جديدة دائًما

سيتي أيدج.. مطور وطني عمالق
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حلت �شركة بامل هيلز للتطوير العقاري يف املركز الـ 
21 بال�شرق الأو�شط يف قائمة فورب�س  ال�شرق الأو�شط، 
بعدما تقل�شت ديونها من 1.4 مليار جنيه خالل العام 
توقعات  اإىل حوايل 440 مليون جنيه حالًيا، مع  املا�شي 

بو�شولها اإىل 0% مع نهاية 2021.
ك�شفت �شركة بامل هيلز للتعمري عن حتقيق م�شروع 
»باديا اأكتوبر" منوًا يف املبيعات بنحو %75 خالل ال�شهور 
م�شاحة  وامل�شروععلى  اجلاري  العام  من  الأوىل  الت�شعة 
العمرانية،  املجتمعات  هيئة  مع  بال�شراكة  فدان   3000
بجانب   ،2022 يف  �شكنية  وحدة   1000 ت�شليم  ويتم 
ا�شتكمال اأعمال املرحلة الأوىل كاملة يف 2023 مع بداية 
اأعمال املرحلة الثانيةالعام ذاته بالتزامن املرحلة الأوىل.

والتي  اأرا�شيها  حمفظة  بتنوع  هيلز  بامل  تتميز 
وتق�شم  مربع،  مرت  مليون   35 تبلغ  م�شاحة  على  متتد 
و�شرق  بغرب  �شكنيًا  م�شروعًا   34 بني  ا�شتثماراتها 
اإجمايل  وحققت  املتو�شط،  البحر  �شاحل  وعلى  القاهرة 

مبيعات �شكنية وجتارية تتجاوز 50 مليار جنيه.
وتقوم  جتارية،  وحدة  األف   12 من  اأكرث  ت�شليم  مت 
من  مربع  مرت  مليون   25 من  يقرب  ما  بتطوير  حاليًا 
»بامل هيلز  �شركة  اأرباح  ارتفعت  كما  اأرا�شيها،  حمفظة 
من  الأوىل  اأ�شهر  الت�شعة  خالل   21.7% بن�شبة  للتعمري« 

م�شروعا   17 من  اأكرث  املر�شدى  "معمار  متتلك 
اأكرب  من  بع�شها  القاهرة  و�شرق  غرب  خمتلفة  مبناطق 
جممع  وهو  لندمارك،  دجلة  مثل  الدولة،  يف  امل�شاريع 
مربًعا،  مرًتا   62،760 م�شاحة  يغطي  وجتاري  �شكني 
يغطي  الوظائف  متعدد  جممع  وهو  قطامية"،  "وان  و 

م�شاحة 126 األف مرت مربع. 

مقابل  جنيه،  مليون   653.3 اإىل  لت�شل  اجلارى،  العام 
�شافى اأرباح 536.6 مليون جنيه فى الفرتة املقارنة من 
2020، و�شعدت اإيرادات ال�شركة اإىل 5.89 مليار جنيه، 
القرتة  فى  جنيه  مليار   3.55 اإيرادات  اإجماىل  مقابل 

املقارنة من 2020.
م�شر،  اأنحاء  جميع  يف  ال�شركة  ن�شاط  ويت�شع 
واململكة املتحدة، و�شنغافورة، واململكة العربية ال�شعودية، 

Sk y م�شروع  بناء  على  حالًيا  ال�شركة  )ععمل 
اأكرب  وهو  دولر،  مليون   550 بكلفة  القاهرة  يف   )line
على  موزعة  وحدة  األف   13.5 بـ  العامل  يف  �شكني  مبنى 
م�شاحة 200 األف مرت مربعبم�شاحات تبداأ من 59 مرتًا 
وحتى 149 مرتًا. اإىل جانب احلدائق واملرافق الرتفيهية 
التي يت�شمنها امل�شروع، ف�شاًل عن اأكرب حو�س �شباحة يف 
Roo y )للعامل، واأكرب حديقة متتد بعر�س �شطح املبنى 
top Park(، واأكرب �شينما )IMAX( يف م�شر.

ويقع مقرها فى حمافظة اجليزة، ويبلغ راأ�شمالها 6.23 
مليار جنيه موزًعا على 3.11 مليار �شهم، بقيمة ا�شمية 
قدرها 2 جنيه لل�شهم، ويتوزع هيكل ملكيتها احلاىل بني: 
البنك  والتنمية،  لال�شتثمار  واملغربى  املن�شور  �شركة 
العربى الأفريقى الدوىل، يا�شني اإبراهيم لطفى من�شور، 
م�شاهمني  اإىل  اإ�شافة  دروي�س،  ح�شن  حممد  ح�شن 

اآخرين.

معمار  ل�شركة  اململوكة  »زهرة«  قرية  م�شروع  يعد 
املر�شدى اأحد اأهم م�شروعات القرى ال�شياحية بال�شاحل 
املرحلة  ت�شويق  من  ال�شركة  وانتهت  حاليا،  ال�شماىل 
الأوىل منه و�شمت األف وحدة وت�شتكمل مبيعات املرحلة 

الثانية التى ت�شم األفى وحدة �شكنية مب�شاحات متنوعة.
ي�شم "زهرة" ال�شاحل ال�شماىل ي�شم 18 األف وحدة 
ا�شت�شاريني   3 الت�شميمات  اأعمال  وينفذ  متنوعة  �شكنية 
الهند�شي  ال�شت�شاري  هم  وعامليني  حمليني  هند�شيني 
رائف فهمى ومكتب »يف دي بي« من اأوروبا وال�شت�شارى 
حممد حديد، واحتلت �شركة معمار املر�شدي ملركز الـ 24  
ال�شرق  يف  العقارية  ال�شركات  لقائمة  فورب�س  قائمة  يف 

الأو�شط.
منذ  اإنه  ال�شركة،  موؤ�ش�س  املر�شدي،  حممد  يقول 
يف  اكت�شبت�شمعتها  ال�شركة  اإن   ،1983 عام  تاأ�شي�شها 
جمال التطوير العقاري من اأجل ت�شاميم مبتكرة وذكية 
واعية بيئًيا، بالإ�شافة اإىل تطوير عايل اجلودة ويف وقت 
والهند�شةوالت�شميم  للتخطيط  وحيد  كم�شدر  النتهاء، 
ال�شركة  اأن  موؤكدا  التطورات  جلميع  والبناء  املعماري 
قادرة على اإن�شاء هياكل اجلمال املرئي واجلودة الدائمة. 

اأدى هذا اإىل عائدات ل مثيل لها على ال�شتثمار.

بالم هيلز..  50 مليار جنيه مبيعات سكنية وجتارية

معمار املرشدي جتذب األنظار بأكبر مبنى سكني في العالم
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اأكتوبر  من  ال�شاد�س  ب�شركة  حافاًل   2021 عام  كان 
املرتبة  لحتالل  دفعها  "�شوديك"ما  وال�شتثمار  للتنمية 
بعدما  الأو�شط،  بال�شرق  ال�شركات  اأقوى  قائمة  يف   36 الـ 
�شجلت منًوا يف اإجمايل املبيعات املتعاقد عليها  بن�شبة %32 
خالل الت�شعة اأ�شهر الأوىل من عام 2021، لت�شل اإىل 5.4 
مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار  جنيه خالل الفرتة املقارنة، 
وقامت ال�شركة ببيع 817 وحدة مب�شروعاتها خالل الفرتة.

اأظهرت القوائم املالية املجمعة لل�شركة حتقيقها اأرباح 
بقيمة 346.9 مليون جنيه يف ت�شعة اأ�شهر مقابل اأرباح بلغت 
549.4 مليون جنيه خالل الفرتة ذاتها، بينما بلغ اإجمايل 
مليار جنيه خالل  مليار جنيه مقابل 3.5  الإيرادات 3.3 
يف  اأكرب  قفزة  حتقق  ان  املتوقع  ومن  املقارنة،   الفرتة 
من  الأخري  الربع  يف  الت�شليمات  اأغلب  وقوع  مع  الإيرادات 

  2021

تقدم  والتعمري  لالإ�شكان  ن�شر  مدينة  �شركة  اأعادت 
نف�شها يف عام 2021 كواحدة من اأكرب �شركات العقاراتفي 
عقاريتني  �شركتني  على  ال�شتحواذ  ب�شفقة  املحلية  ال�شوق 
 232 قدرها  اإجمالية  بقيمة  العقاري  لال�شتثمار  منك  هما 

مليون جنيه واإيجى كان للتطوير العقاري".
من  املنتهي  العام  خالل  راأ�شمالها  ال�شركة  ورفعت 
اإطار �شفقة  فى  مليار جنيه  اإىل 1.87  مليار جنيه   1.49
ال�شتحواذ امل�شار خا�شة �شفقة �شركة منك التي تقع جميع 
لها،  اململوك  �شيتي  تاج  م�شروع  اأرا�شي  داخل  م�شروعاتها 
�شركة  وتقدم  ال�شركتني،  منتجات  تكامل  على  يعمل  ما 
منك،وحدات عقارية كاملة الت�شطيب مبا يف ذلك الأجهزة 
ن�شر  مدينة  تبيع  بينما  مفتاح،  ت�شليم  بنظام  املنزلية 

وحدات ن�شف ت�شطيب.
مربع  مرت  مليون   2 بـ  لالإ�شكان  ن�شر  مدينة  حتتفظ 
م�شروع  فى  مرت  مليون  و3.5  �شيتى،  تاج  م�شروع  داخل 
اأ�شيوط قابلة للتطوير،  األف مرت فى غرب  �شراى و436.8 
لأقوى  فورب�س  بقائمة   38 الـ  املركز  يف  ال�شركة   وحلت 

ال�شركات العقارية يف ال�شرق الأو�شط.
 ،1959 عام  والتعمري  لالإ�شكان  ن�شر  مدينة  تاأ�ش�شت 
وهى   ،1995 مايو  منذ  امل�شرية  البور�شة  فى  واأُدرجت 
ويرجع  العقارى مب�شر،  التطوير  �شركات  اأكرب  من  واحدة 
املمتدة  ن�شر  مدينة  اأحياء  معظم  تاأ�شي�س  يف  الف�شل  لها 

وقامت ال�شركة بت�شليم 570 وحدة منها 225 وحدة يف 
م�شروعات �شوديك بغرب القاهرة، وت�شليم 328 و17 وحدة 
 786 مقابل  ال�شمايل،  وال�شاحل  ال�شركة  �شرق  مب�شروعات 
وحدة مت ت�شليمها خالل الفرتة املقارنة من العام املا�شي، 
العام  ت�شليمها  مت  التي  للوحدات  القيمة  متو�شط  و�شجلت 

اجلاري ن�شبة زيادة 31% لت�شل اإىل 5 ماليني جنيه.
جنيه  مليار   1.39 لل�شركة  امل�شدر  املال  راأ�س  ويبلغ 
جنيهات   4 ا�شمية  بقيمة  �شهم  مليون   349 على  موزًعا 
اأبرزها  �شركات،  عدة  بني  ملكيتها  هيكل  ويتوزع  لل�شهم، 
املنفرد  امل�شاهم  ال�شتثمارية  ال�شعودية  العليان  �شركة 
الأكرب بن�شبة 14%، كما ي�شتحوذ حتالف ي�شم ح�شن عالم 
بل�س  كونكريت  لال�شتثمارات،  اأكتفاينان�شال  العقارية، 
للهند�شة والإن�شاءات، واآخرون على ح�شة و�شلت اإىل %15، 
ريبليوود  و�شركة   ،%10 بن�شبة  اأبامنى  عائلة  ت�شاهم  كما 

على م�شاحة 40 مليون مرت مربع اإليها.
منها  ومتنوعة  وا�شعة  اأرا�ٍس  حمفظة  ال�شركة  متتلك 
الدوىل،  القاهرة  بالقرب من مطار  3.5 مليون مرت مربع 
ال�شوي�س،  القاهرة  طريق  على  مربع  جنيه  مليون  و5.5 
وتقوم ال�شركة يف الوقت احلايل بتطوير ع�شرة اآلف وحدة 
عقارية بخم�شة م�شروعات رئي�شية باإقليم القاهرة الكربى.

يبلغ راأ�شمالها ال�شركة احلايل 1.4 مليار جنيه موزًعا 
لل�شهم،وت�شتعد  ا�شمية جنيه  بقيمة  �شهم،  مليار   1.4 على 
خالل  جنيه  مليار   1.87 اإىل  املال  راأ�س  لزيادة  ال�شركة 

لال�شت�شارات بن�شبة 9%، ورميكواآىجىتى لال�شتثمار بن�شبة 
.%7

بقيمة  تعاقدية  مبيعات  حتقيق  عن  �شوديك  اأعلنت 
7.4 مليار جنيه خالل عام 2020، متثل ح�شيلة بيع 1361 
وحدة خالل العام، كما ارتفعت مبيعات الوحدات ال�شكنية 
اإىل 7.2 مليار جنيه خالل عام 2020، بارتفاع ن�شبته %19 

عن العام املاىل ال�شابق 2019.
ومتلك ال�شركة قائمة م�شروعات اأهمها: مالذ �شوديك 
ال�شاحل ال�شمايل ال�شاحل ال�شمايل ،كمبوندفيليت �شوديك 
اي�شت  �شوديك  اجلديدة،  القاهرة  اجلديدة  القاهرة 
هليوبول�س اجلديدة، وكمبوند اي�شت تاون التجمع اخلام�س، 
وم�شروع  اجلديدة،  القاهرة  تاون  اي�شت  �شوديك  واإداري 
بالزا  اكتوبر  كمبوند  اجلديدة،  القاهرة  كوندوز  ا�شكاي 

باكتوبر، وكمبوندفورتيوي�شت.

�شركات،  ال�شركة بني  ملكية  ويتوزع هيكل  القادمة،  الفرتة 
القاب�شة   ،)%19.88( جروب  انف�شتمنت  جي  اآي  بي 
القاب�شة  انف�شتمنت�س  بي   ،)%15.19( والتعمري  للت�شييد 
)7.45%( اإ�شافة اإىل اآخرون ممن يتداولون على الأ�شهم 

احلرة فى البور�شة حتت �شقف الــ %5.
اأظهرت اآخر نتائج اأعمال لل�شركة ت�شجيلها اأرباح 2.7 
مليار جنيه، وكانت �شجلت �شافى اأرباح بقيمة مليار جنيه 

تقريبا بنهاية 2020 بن�شبة منو قدرها 2% عن عام 2019.

سوديك...  التنوع سر النجاح 

مدينة نصر لإلسكان.. صفقات استحواذ قوية تعزز 
موقعها بالسوق
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 %55.8 بن�شبة  الإيرادات  اإجمايل  ارتفع  كما 
من  الأول  الن�شف  يف  جنيه  مليارات   3 اإىل  لت�شل 
عام 2021، مع دفع اإىل ارتفاع �شايف الأرباح بن�شبة 

342.2% لت�شل اإىل 744.6 مليون جنيه.
واأ�شارت نتائج الأعمال اإىل ت�شاعف الأرباح قبل 
وال�شتهالك  والإهالك  وال�شرائب  الفوائد  خ�شم 
جنيه  مليار   1.5 اإىل  لت�شل  النقدية  غري  والبنود 
النقدية  التح�شيالت  وارتفعت   .%38.6 وهام�س 

العقارية بن�شبة 63% لت�شل اإىل 2.1 مليار جنيه.
ارتفع  احلايل،  العام  من  الثاين  الربع  وخالل 
مليار   1.5 اإىل   %50.7 بن�شبة  الإيرادات  اإجمايل 
كما  املا�شي.  العام  من  ذاتها  بالفرتة  مقارنة  جنيه 

وال�شرائب  الفوائد  خ�شم  قبل  الأرباح  ارتفعت 
بن�شبة  النقدية  غري  والبنود  وال�شتهالك  والإهالك 
وهام�س  جنيه  مليون   563.4 اإىل  لت�شل   %64.11

.%36.7
كما ارتفع �شايف الأرباح بن�شبة 300.1% لت�شل 
املبيعات  �شايف  وقفز  جنيه.  مليون   306.1 اإىل 
العقارية بن�شبة 43.1% لت�شل اإىل 1.9 مليار جنيه 

مقابل نحو 1.3 مليار جنيه يف الربع الثاين 2020.
ويرجع التح�شن يف نتائج املجموعة اإىل التح�شن 
العام يف اأداة ال�شوق ب�شفة عامة مدعومًا بالنتعا�س 
قطاع  على  الطلب  وزيادة  املتوقع  القت�شادي 
العقارات. وقد اأدى التح�شن يف النتائج املالية املدفوع 

بقطاع العقارات اإىل حتقيق �شايف ربح قدره 744.6 
مليون جنيه، على الرغم من تداعيات فريو�س كورونا 

والذي يوؤثر �شلبيًا على القطاع ال�شياحي.
كربى  من  م�شر”  للتنمية  “اأورا�شكوم  تعترب 
ال�شركات التابعة ملجموعة اأورا�شكوم القاب�شة للتنمية 
التى يراأ�شها رجل الأعمال امل�شرى �شميح �شاوير�س، 
وت�شتحوذ الأخرية على 75% منها، وتعمل “اأورا�شكوم 
للتنمية م�شر” فى جمال تطوير املدن ال�شياحية، كما 
تعمل فى جمال البنية التحتية بجميع م�شروعاتها مثل 

امل�شت�شفيات واملدار�س واملرافق العامة.
ومتتلك ال�شركة يف الوقت احلايل حمفظة اأرا�ٍس 
و23  مربع،  مرت  مليون   49.9 اإىل  م�شاحتها  ت�شل 
فندًقا، باإجماىل 4919 غرفة فى 4 وجهات �شياحية، 
وت�شمل الوجهات الأربع: اجلونة بالغردقة على �شاحل 
�شيناء،  جزيرة  ب�شبه  هايت�س  طابا  الأحمر،  البحر 

مكادىهايت�س بالغردقة، وبيوم يف الفيوم.
“اأورا�شكوم للتنمية القاب�شة”  اأما ال�شركة الأم 
فتن�شط فى م�شروعات �شياحية متكاملة حول العامل، 
مونتينجرو،  املغرب،  عمان،  الإمارات،  فى  خا�شة 
)الأم(  املجموعة  وتدير  املتحدة،  واململكة  �شوي�شرا، 
32 فندًقا ب�شعة 7082 غرفة، ومتتلك حواىل 101.0 

مليون مرت مربع من الأرا�شى.

حلت �سركة اأورا�سكوم للتنمية العقارية يف املركز الـ 42 بني قائمة اأكرب ال�سركات 
بن�سبة  العقارية  املبيعات  زيادة يف �سايف  الأو�سط، بعدما �سجلت  ال�سرق  العقارية يف 

40% لت�سل اإىل 4 مليارات جنيه يف الن�سف الأول من عام 2021. 

 أوراسكوم.. اسم عقاري كبير 
في مصر وأوروبا
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ومتلك   2014 عام  م�شر«  »تطوير  تاأ�ش�شت 
تطوير  مراحل  فى  كربى  م�شروعات   4 حاليًا 
جاللة«  »املونت  م�شروع  هي:  متنوعة  وتخطيط 
فداًنا،   545 حلواىل  ت�شل  م�شاحة  على  ويقام 
على  ال�شماىل  ال�شاحل  فى  باى«  »فوكا  وم�شروع 
وهو  بلومفيلدز«  و»م�شروع  فداًنا،   220 م�شاحة 
م�شتقبل  فى  ال�شتخدامات  متعدد  �شكنى  م�شروع 
 90 ويت�شمن  فدانا   415 م�شاحة  على  وُيقام  �شيتى 
ا خم�ش�س لي�شبح منطقة تعليمية،  فداًنا خم�ش�شً
واأحدث م�شروعاتها »دى باى« وهو م�شروع �شياحى 
منطقة  فى  فدان   200 م�شاحة  على  يقام  ترفيهى 

ال�شبعة بال�شاحل ال�شماىل
قال الدكتور اأحمد �شلبي، رئي�س جمل�س اإدارة 
�شركة »تطوير م�شر« للتطوير العقاري، اإن ال�شركة 
م�شروع  يف  رئي�شي  بيانات  مركز  م�شروع  لديها 
اجلامعة  داخل  »هواوي«  مع  بالتعاون  فيلدز«  »بلوم 
بيانات  مركز  تد�شني  ويتم  بالقاهرة،  مب�شروعها 
اجلاللة  يف  الأخرى  م�شروعاتها  من  كل  داخل 
وال�شاحل ال�شمايل، وربطها جميًعا من خالل مركز 

البيانات الأكرب يف »بلوم فيلدز«.
العتماد  يتم  البيانات  مراكز  اأن  اإىل  واأ�شار 
ا�شتخدامات  الناجتة عن  البيانات  عليها يف حتليل 
لتخاذ  امل�شروعات،  كافة  يف  املعلوماتية  البنية 
القرارات الأف�شل يف اإدارة م�شروعاتها من الناحية 
لتكنولوجيا  تطبيق  يعد  اأنه  اإىل  م�شرًيا  الت�شغيلية، 
اخلا�شة  املدن  اإدارة  يف  ال�شطناعي  الذكاء 

بـ»تطوير م�شر«.
التجمعات  لإدارة  احلايل  املفهوم  اأن  اأكد 
ال�شكنية مبفهوم »ذكي« يوفر يف ال�شيانة والت�شغيل 
ما بني 30 و50% من التكلفة، م�شيًفا اأن “ال�شتثمار 
الذكية  املجتمعات  اإدارة  يف  الرقمي  التحول  يف 
 6 بني  للم�شروع  ال�شتثمارية  التكلفة  من  يرفع 
للتعامل  مبتكرة  حلول  توفري  ميكن  اأنه  غري  و%8، 
مع تلك التكلفة الإ�شافية عرب التعاقد مع املوردين 

واملقاولني بطرق اأكرث ر�شادة.
ونوه اإىل اأن ال�شركة تعتمد على طبقات خمتلفة 
يف  بداية  تتمثل  التكنولوجية،  التحتية  البنية  من 

التو�شيل والكابالت التي تعتمد فيها على »�شنايدر« 
الذكي  الري  باإدارة  اخلا�شة  الطبقة  ثم  ومن 
تليها  وغريها،  والإ�شاءة  لالإنارة  الذكي  والت�شغيل 
املنزيل،  والنرتنت  بالهاتف  اخلا�شة  اخلدمات 
»اأورجن«  تقدمها  والتي  الذكي  التلفزيون  وخدمات 
وبعدها ياأي دور »هواوي« التي تتوىل الربط التقني 
ال�شابقة  العوامل  من  املدن  مدخالت  كافة  بني 
بالإ�شافة  هذا  بينها،  التجان�س  من  نوع  وت�شنع 
اإىل حتليل البيانات للتعرف على احلل الأمثل الذي 
اأف�شل  توفر  واخلروج مبنتجات  مدينة  كل  حتتاجه 

جتربة للعميل.
م�شر«  »تطوير  اأن  اإىل  لفت  اأخرى  ناحية  من 
الإطالع  لهم  يتيح  لعمالئها  ذكيًا  تطبيًقا  تطرح 
على كل ما يخ�س ال�شركة من ناحية، م�شروعاتها، 
وكل ما يتعلق بوحدتهم ال�شكنية من ناحية اأخرى، 
بحلول  للتطبيق  الفعلي  الت�شغيل  يبداأ  اأن  متوقًعا 

ال�شيف املقبل.
الوحدة  يف  التحكم  �شيتيح  التطبيق  اأن  بني 
اخلا�شة بالعميل، بالإ�شافة اإىل التعرف على احلالة 
املدينة  وداخل  ال�شكني،  التجمع  داخل  املرورية 
وحجز  الأطفال  تتبع  اإمكانية  جانب  اإىل  املحيطة، 
املطاعم، ودفع الفواتري عرب املحمول، م�شدًدا على 
اأن »تطوير م�شر« تتعاون يف الوقت نف�شه مع »بنك 
م�شر« لتوفري من�شة اآمنة للمدفوعات عرب تطبيقها 

الذكي اجلديد.

تعترب �سركة »تطوير م�سر« للتطوير العقاري  من اأكرب ال�سركات الرائدة حملًيا 
يف ا�ستغالل الذكاء ال�سطناعي مب�سروعاتها، بعدما �سخت  4.5 مليار جنيه للبنية 
م�سروعاتها  كافة  يف  ذكية  جمتمعات  ولبناء  والتكنولوجية،  املعلوماتية  التحتية 

القائمة.

تطوير مصر..  مجتمعات ذكية بجميع 
املشروعات
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الأهلي  �شركة  متكنت  عاًما   26 مدار  على 
النجاحات  من  العديد  حتقيق  من  �شبور 
من  العديد  تطوير  خالل  من  والإجنازات 
عقارًيا  م�شروًعا   62 عددها  بلغ  امل�شروعات، 
التجارية  وامل�شروعات  الإ�شكان  جمالت  يف 
والجتماعية،  الريا�شية  والأندية  وال�شياحية 
مب�شاحة  اأ�شرة   38000 من  اأكرث  ي�شكنها 

اإجمالية تتخطى 12 مليون مرت مربع.
تقدمي  على  حتر�س  �شبور  الأهلي  �شركة 
العقاري،  التطوير  جمال  يف  جديد  هو  ما  كل 
املناطق  من  بالعديد  م�شروعاتها  وتنت�شر 
اأهم  ومن  م�شر،  فى  لال�شتثمار  اجلاذبة 
م�شروعاتها م�شروع "KEEVA" بال�شاد�س 
اأودي�شيا"  اأوف  �شيتي  "ذا  وم�شروع  اأكتوبر  من 
بال�شراكة مع �شركة امل�شتقبل للتنمية العمرانية 
"دار  مع  بال�شراكة  �شكوير"  جرين  و"ذا   ،
املعايل" ال�شعودية و"لفينري" وم�شروع "اآريا" 
بال�شراكة مع �شركة "منازل" الكويتية وم�شروع 
Rare مب�شتقبل �شيتي، وم�شروع اأمواج وجايا 

بال�شاحل ال�شمايل، كما ت�شعى ال�شركة باملرحلة 
اجلديدة  العلمني  مبنطقة  التو�شع  يف  القادمة 

والعا�شمة الإدارية.
على   ”KEEVA“ م�شروع  وجذب 
 ،2021 يف  الأنظار  فداًنا،   144 م�شاحة 
وت�شم  جنيه،  مليارات  بـ5  تقدر  با�شتثمارات 
املرحلة الثانية من امل�شروع 200 وحدة �شكنية، 
بجانب املنطقة التجارية. ومن املتوقع اأن ي�شل 
ومن  جنيه  مليار  اإىل  للم�شروع  املبيعات  حجم 
املخطط بدء ت�شليم املرحلة الأوىل من امل�شروع 

يف الربع الأخري من عام 2023.
وطورت ال�شركة ثالثة م�شروعات بال�شاحل 
 3.38 اإن�شائية  بتكلفة  "اأمواج"  هى  ال�شمايل 
الأوىل،  الأربع  املراحل  ت�شليم  مت  جنيه  مليار 
 5.2 متوقعة  اإن�شائية  "جايا" بتكلفة  وم�شروع 
مول"  "ريفت  م�شروع  عن  ف�شاًل  جنيه،  مليار 
الذي ي�شم 33 وحدة جتارية باملرحلة الأوىل مت 

ت�شليمها وت�شغيلها.
"جرين  م�شروع  �شيتي  م�شتقبل  ت�شم  كما 

�شكوير" بتكلفة اإن�شائية ت�شل اإىل 1.08 مليار 
تكلفته  تبلغ  الذى  "لفينري"  ولديها  جنيه، 
من  النتهاء  ومت  جنيه  مليار   1.8 الإن�شائية 
ن�شبة كبرية من املراحل الثالثة للم�شروع الذي 
يبداأ الت�شليم يف مار�س 2021، كما لدى ال�شركة 
يقام  الذى  اأودي�شيا"  اأوف  �شيتى  "ذا  م�شروع 
بال�شراكة مع �شركة امل�شتقبل للتنمية العمرانية 
جنيه،  مليار   30 لنحو  ت�شل  اإن�شائية  بتكلفة 
الأخري  الربع  فى  الت�شليم  يبداأ  الذي  و"اآريا" 
تبلغ  م�شتهدفة  مبيعات  باإجمايل   2022 من 

5.6 مليار جنيه.
خلطة  ال�شركة  تنفيذ   2021 عام  �شهد 
نواب   3 تعيني  عنها  نتج  اإدارية،  هيكلة  اإعادة 
باإدارة  معني  منهم  كل  التنفيذي  للرئي�س 
بعينها، وهم املهند�س تامر عرفان، واملهند�س 
عماد جورج، واملهند�س �شريف �شلطان، كما مت 
�شيكون  ما  الإدارات  كوادر مبختلف  ا�شتقطاب 
له دور يف تنفيذ اخلطة التو�شعية التي و�شعتها.

األهلي ـ صبور.. 
26 عاما من املشروعات العمالقة
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العمرانية  للتنمية  ال�شرقيون  �شركة  انتماء  رغم 
معدلت  لكن  املحلية  ال�شوق  يف  الكبرية  لل�شركات 
يف  لأدائها  الكبرية  والتوقعات  �شجلتها  التي  القفزات 
ال�شاعدة  ال�شركات  م�شاف  يف  ي�شعها  اجلديد  العام 
تعاقدية  مبيعات  حققت  بعدما   ،2022 عام  يف  بقوة 
بقيمة 800 مليون جنيه مب�شروعاتها حتى نهاية اأكتوبر 
ال�شركة  ت�شتهدفها  جنيه  مليار  اإجمايل  من  املا�شي، 

بنهاية 2021.
م�شروعاتها  يف  جديدة  مراحل  ال�شركة  اأطلقت 
القائمة بناء على درا�شات �شوقية قوية تراعي التغريات 
ال�شوق  ن�شاط  ا�شتمرار  اأن  كما  وامل�شتقبلية،  احلالية 
بالعا�شمة  املنفذة  امل�شروعات  يف  وخا�شة  العقارية 

الإدارية اجلديدة يدعم اخلطة البيعية لل�شركة.
بالعا�شمة  “جنوب”  م�شروع  ال�شركة  وتنفذ 
الدارية اجلديدة،كما تنفذ م�شروع “ازاداير” بالتجمع 
بنائية  بن�شبة  الف مرت مربع  اخلام�س على م�شاحة 70 
تبلغ 18.5% من امل�شاحة الكلية، بالإ�شافة اإىل م�شروع 

علم. كو�شت” مبر�شى  “اأورينتال 
�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  حمدي،  اآ�شر  وقال 
نفذت  ال�شركة  عن  العمرانية،  للتنمية  ال�شرقيون 
واخلدمى  ال�شكنى  بني  متنوعًا  م�شروعًا   25 من  اأكرث 

حمفظة  ومتتلك  والزراعي،  وال�شناعي  وال�شياحى 
اأرا�شي مب�شاحة 47 مليون مرت مربع.

م�شاهمة  �شركة  العمرانية  للتنمية  ال�شرقيون 
م�شرية تاأ�ش�شت عام 1994 تزامنا مع الطفرة العقارية 
التي �شهدها �شوق العقارات امل�شري. تقع ال�شركة حتت 
�شركة   26 مع  ال�شرقيون  الن�شاجون  جمموعة  مظلة 
واحدة  لت�شبح  ال�شركة  منت  ال�شنني  مر  على  اأخرى. 

من اأكرب �شركات التطوير العقاري والعمراين يف م�شر، 
با�شتثمارات تزيد عن 3.1 مليار دولر.

�شي  “ريد  التابعة،  و�شركاتها  ال�شركة  متتلك 
لالإن�شاء  الكربى  و”القاهرة  ال�شياحية”  للتنمية  �شرم 
والتعمري”، حمفظة م�شاريع متنوعة يف خم�س قطاعات 
والتجارية  وال�شياحية  ال�شكنية  امل�شاريع  ت�شمل  خمتلفة 

وال�شناعية والزراعية.

ا�ستطاعت العديد من ال�سركات العقارية يف م�سر اأن حتقق قفزات كبرية يف عام 2021 م�ستفيدة من حجم التنمية العمرانية 
امل�سروعات  �سل�سلة من  ال�سركات  تلك  لتد�سن  اإىل %14،    7 العمرانية من  الرقعة  لزيادة  الدولة حالًيا، وخططها  ت�سهدها  التي 

الواعدة التي ا�ستطاعت جذب الأنظار اإليها، وتغيري الكثري من املفاهيم يف ال�سوق على م�ستويي  الت�سميم والتنفيذ.
ووجدت ال�سركات ال�ساعدة نف�سها يف ا�ستخدام التقنيات الرقمية مثل الواقع الفرتا�سي )VR( والواقع املعزز)AR( والذكاء 
ال�سطناعي )AI( والـ »بلوك ت�سني« التي �ساهمت فى تطوير ال�سوق وانتعا�سته مرة اأخرى، بعد جائحة كورونا التي اأثرت ب�سكل 

طفيف على حركة الإن�ساءات والبناء يف العامل باأ�سره.
توؤكد نتائج اأعمال ال�سركات الكبرية والواعدة يف م�سر اأن هناك طلب حقيقي على القطاع العقاري، ما يجعله ع�سي على الأزمات، 
و�سط توقعا اأي�سا باأن ت�سهد الفرتة املقبلة تنوًعا يف م�ساحة الوحدات و�سكل املنتج العقاري، ب�سبب تراجع القدرة ال�سرائية للعميل. 
ورغم تو�سيف بع�س ال�سركات على اأنها �ساعدة يف م�سر لكنها بع�سها ميلك يف الوقت ذاته خربات كبرية يف الأ�سواق اخلليجية 
والأوروبية، واجتهت موؤخراً لخرتاق ال�سوق امل�سرية يف ظل الروؤية القت�سادية وال�ستثمارية، التى يتبناها الرئي�س عبدالفتاح 

ال�سي�سى فى التطوير العمرانى، وت�سجيع ال�ستثمارات بالقطاعات القت�سادية احليوية، وامل�سروعات القومية الكربى.

الشرقيون للتنمية ... كيان كبير يواصل االنطالق في 2022

رشاكت عقارية صاعدة يف
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العقارية  اإيطاليا  م�شر  �شركة  م�شروعات  تعترب 
والإبداع  التطوير  على  قدرتها  على  حي  جت�شيًدا 
تغيري  ا�شتطاعت  ال�شخمة  فال�شركة  امل�شتمر  العقاري 
كل مفاهيم �شوق العقارات مب�شروعات عالية امل�شتوى 
ذو روؤية �شحيحة لل�شوق امل�شرية، وتواكب امل�شروعات 
لت�شبح حجر  والذكية  املدن اجلديدة  لإن�شاء  القومية 
م�شر  "بناء  لـ  الدولة  خطة  يف  به  ي�شتهان  ل  اأ�شا�س 

ثانية".
تتنوع م�شروعات م�شر اإيطاليا العقارية من حيث 
الفئات، فم�شروع  ب�شكل يالئم جميع  والتنفيذ  الفكرة 
القائم   Vista“ Nuova ”La "لنوفا" في�شتا 
على م�شاحة 41 فداًنا بالقاهرة اجلديدة، يحتوي على 
الإيطايل،  الطراز  اإجمايل 131 وحدة م�شممني على 

نفذ امل�شروع بالكامل و�ُشكن بالفعل من قبل العمالء.
يتميز" لنوفا في�شتا" ”مب�شاحات خ�شراء وا�شعة 
امل�شروع،  م�شاحة  من   %90 تغطي  الطبيعة  ملحبي 
ويحتوي امل�شروع على مول جتاري فخم با�شم جاردن 
بنائه  من  النتهاء  Garden( 8 مت   )Mall ايت 

من  الأول  الربع  التجارية يف  العالمات  باأفخم  ليفتتح 
العام القادم.

يراعي  ب�شكل  العمراين  التو�شع  خلطة  وامتداًدا 
على  �شيتى"  "البو�شكو  م�شروع  اأقيم  البيئي،  النظام 
�شيتى  م�شتقبل  يف  268فدانا   تقدر   اإجمالية  م�شاحة 
ا�شتثمارات  واإجماىلي  �شكنية،  وحدة   6600 ي�شمل  و 

امل�شروع ت�شل اىل 22 مليار جنيه. 
 City“ عن    "Bosco Il م�شروع"  يختلف 
اإجمالية  م�شاحة  على  يقام  حيث   ،Bosco ”Il
اجلديدة،  الإدارية  بالعا�شمة  اأفدنة   207 بـ  تقدر 
ال�شتثمارات  حجم  واإجمايل  وحدة،   5100 ي�شمل 
Fo y العمودية الغابة  م�شروع  وياأتى  مليار،   16  ييه
"البو�شكو"  م�شروع  من  “جزء   est“ Vertical
ثالثة  و  وحدة   700 على  يحتوي  Bosco“ l”I،و 
قبل  ب�شبع طوابق م�شممة من  العمودية،  للغابة  اأبنية 

املهند�س املعماري "�شيتفانو بويري". 
العقارية  اإيطاليا  م�شر  �شركة  ل�شتثمار  امتداًدا 
م�شروع  اأ�ش�س  اجلديدة،  الإدارية  العا�شمة  يف 

اأفدنة   110 م�شاحة  على  ” املقام   Vinci" فين�شي 
با�شتثمارات قدرها 8.5 مليار جنيه، يحتوي امل�شروع 
على 3 اآلف وحدة وي�شمل امل�شروع جممع �شكني مزود 
بجميع اخلدمات املكونة من الأندية واملالعب الريا�شة 
على  وخارجًيا  داخليا  امل�شممة  التجارية  واملجمعات 

اأفخم طراز من قبل امل�شمم هاين �شعد.
بيئة  مبتطلبات  العقارية  اإيطاليا  م�شر  تهتم  و، 
العمل وال�شركات يف جممع الدارة و الأعمال مب�شروع 
 78000 م�شاحة  على  املقام  بارك"  بيزن�س  "كايرو 
ينا�شب جميع  اإداري  مبنى   42 اإىل  مق�شمة  مربع  مرت 
 Inn“ " ان  ،و جاردن  اأحجامها  ال�شركات مبختلف 

امل�شروع. بو�شط  Garden ”Hiltonاملوجود 
اإيطاليا  "م�شر  �شركة  م�شروعات  تنح�شر  ل 
امل�شروعات  من  العديد  فلها  القاهرة  " على  العقارية 
 Sokhna ”Kai “ "خارجها كم�شروع "كاي �شخنة
بالعني ال�شخنة الذي ي�شمل 340 وحدة، بالإ�شافة اىل 
180 غرفة بفندق "هيلتون " الـ 5 جنوم، يتمتع " كاي 

�شخنة" ب�شاطئ مميز يبلغ طوله 1200 مرت. 

مصر إيطاليا .. عمالق عقاري صاعد
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من  العقارية  للتنمية  اإنر�شيا  �شركة  تعترب 
ال�شركات الرائدة بال�شوق امل�شرية بحزمة مميزة 
من امل�شروعات، �شواء مبنطقة ال�شاحل ال�شمايل اأو 
بغرب القاهرة مبدينة ال�شيخ زايد واجلونة و�شهل 
ا�شتثمارات  �شخ  ال�شركة  وا�شتهدفت  ح�شي�س، 
ما  موزعة   ،  2021 مليار جنيه خالل  بقيمة 1.5 
واأق�شاط وتنفيذ عقود، بجانب 2.5  بني مقاولت 

مليار جنيه ا�شتثمارات يف عام 2022 املقبل.
يف  "اأيال" تقع  مرحلة  اأخرًيا  ال�شركة  د�شنت 
نوعها  من  وفريدة  جذابة  وباإطاللة  چيفريا  قلب 
ال�شاحل  مبنطقة  املتو�شط  البحر  �شاحل  على 
يف  لل�شركة  الأ�شخم  ال�شتثمار  �شمن  ال�شمايل، 
بطراز  مربع  مرت  األف   318 م�شاحة  على  امل�شروع 
اجلذابة  الطبيعة  مع  يتنا�شب  فريد  معماري 

لت�شميمات چيفريا املختلفة.
املرحلة  يف  ا�شتثمارات  �شخ  ال�شركة  وتعتزم 
"ايال" بحوايل 2.3 مليار جنيه، �شمن  اجلديدة 
 66 تبلغ  والتي  لچيفريا  الإجمالية  ال�شتثمارات 
مليار جنيه، ت�شمل كافة املراحل الفعلية للم�شروع 

ملتزمة  مرحلة.،وال�شركة   25 اإىل  ت�شل  والتي 
حيث  اإطالقها،  مت  التي  املراحل  جميع  بت�شليمات 
احلايل  العام  نهاية   The Furl ت�شليم  �شيتم 
 The وحي   ،%85 مبيعاتها  ن�شبة  بلغت  والتي 
مبيعاته  ن�شبة  وبلغت   ،2022 يف   Quayside
وو�شلت   ،2023 فى   The Cribs وحي   ،%55

مبيعاته اإىل %80.
يف  امل�شروعات  من  حزمة  ال�شركة  ونفذت 
مقدتها "BRIX" وت�شل ا�شتثمارته 550 مليون 
األف مرت مربع على طريق  جنيه على م�شاحة 44 
  JOULZو ال�شحراوى،   الإ�شكندرية  القاهرة 
تقريًبا  مربع  مرت  األف   483 م�شاحة  على  واملقام 
ال�شحراوى  الإ�شكندرية  القاهرة  طريق  على 
باإجماىل 1152 وحدة، وت�شل التكلفة ال�شتثمارية 
و  ،The Peakو جنيه،   مليار   2.8 نحو 
األف   81.5 م�شاحة   على  املقام   SOLEYA
ال�شحراوى  الإ�شكندرية  القاهرة  مرت على طريق 
باإجماىل 172 وحدة �شكنية، با�شتثمارات اإجمالية 
  WEST HILLSو جنيه،  مليون   600

ومقام  جنيه،  مليون   115 اإجمالية  با�شتثمارات 
على م�شاحة 32 األف مرت مربع على طريق القاهرة 
ت�شليم  من  النتهاء  ومت  ال�شحراوى،  الإ�شكندرية 

وحداته بالكامل.
 G CRIBS ا  اأي�شً امل�شروعات  وتت�شمن 
على  باجلونة  جنيه  مليون   90 تكلفة  باإجماىل    I
م�شاحة 17.5 األف مرت مربع، ومت ت�شليم بالكامل 
 224 ا�شتثمارات  باإجماىل   G CRIBS IIو
مرت  األف   25 م�شاحة  على  مقام  جنيه  مليون 
و اجلونة،   مبنطقة  وحدة   231 باإجماىل  مربع 
 130 م�شاحة  على  املقام   VERANDA
األف مرت مربع مبنطقة �شهل ح�شي�س با�شتثمارات 
باإجماىل    JEFAIRA و  جنيه،  مليون   535
مليار جنيه ومقام على  اإىل 66  ا�شتثمارات ت�شل 
ال�شاحل  مبنطقة  مربع  مرت  مليون   5.5 م�شاحة 
 MEDIPOINT واأخرًيا   ال�شماىل، 
على  مقام  جنيه  مليون   23 ا�شتثمارات  باإجماىل 
م�شاحة 3 اآلف مرت مربع مبدينة ال�شيخ زايد، ومت 

ت�شليمه بالكامل.

إنرشيا.. 2.2 مليار جنيه استثمارات في 2022 
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بني  مكانتها  هولدينج  العتال  �شركة  فر�شت 
العقارية  ال�شوق  يف  بقوة  ال�شاعدة  ال�شركات 
عقارية  م�شروعات  تنفيذها  ظل  يف  امل�شرية، 
تعيد  اجتماعية  ومفاهيم  حديث،  عمراين  بطابع 

للعميل احلياة اجلمالية باملدن القدمية. 
عام  هولدينج"  "العتال  جمموعة  تاأ�ش�شت 
واأعمال  والبناء  املقاولت  جمال  فى   1984
مع  كبرية  وثقة  مب�شداقية  وتتمتع  الت�شطيبات، 
عمالئها، وتعتمد فى متويل اأن�شطتها ال�شتثمارية 
يوؤكد  مبا  العمالء  وحجوزات  الذاتية  املوارد  على 
ا�شتطاعت حتقيق  التي  لل�شركة  املالية  القوة  على 
جنيه  مليار   1.2 تقارب  م�شروعاتها  يف  مبيعات 

قبل الربع الأخري من العام.
متتلك ال�شركة م�شروع »باى �شايد« الذي يقع 
مليار   1.5 با�شتثمارات  اأفدنة،   7 م�شاحة  على 
فاخرة،  فندقية  وحدة   160 على  ويحتوى  جنيه، 
الأن�شطة  من  والعديد  غرفة،   32 ي�شم  وفندقا 
فى  مرة  لأول  تقدم  التى  والتجارية  الرتفيهية 

مدينة راأ�س �شدر بجنوب �شيناء
»باركلني«  م�شروع  القاب�شة"  "العتال  تطور 
فى العا�شمة الدارية باحلى ال�شكنى »R 7« على 
م�شاحة 27 فدانا مق�شمة على 4 مراحل باجماىل 
ا�شتثمارات 4 مليارات جنيه وت�شم كل مرحلة نحو 
15 عمارة باإجماىل 1100 وحدة �شكنية مب�شاحات 
مربعا،  مرتا  و355   115 بني  ما  ترتاوح  خمتلفة 

بخالف الوحدات التجارية والدارية.
وال�شركة بداأت الإن�شاءات فى م�شروع باركلني 
ما  الإنفاق  حجم  وبلغ  ون�شف  عام  حوايل  منذ 
الإن�شائية  العمليات  يف  جنيه  مليون   600 يقارب 
خالل  جنيه  مليار   1.5 اإىل  ت�شل  اأن  واملتوقع 

عامني. 
اأو�شح اأن ال�شركة بداأت اأعمال احلفر للمرحلة 
الثانية للم�شروع وو�شع اخلرا�شانات خالل اأكتوبر 
ومبنيني  �شكنية،  مبان   4 منها  مبان   6 وت�شم 
متعددي ال�شتخدامات وا�شتثمرت نحو 250 مليون 
وما   ،2019 خالل  الإن�شائية  الأعمال  فى  جنيه 

يزيد على 150 مليون جنيه خالل 2021 لاللتزام 
باجلدول الزمني لالأعمال الإن�شائية للم�شروع.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  العتال،  اأحمد  قال 
ال�شركة  م�شروعات  اإن  القاب�شة،  العتال  �شركة 
احلالية تراعي النت�شار العاملي للتقنية يف القطاع 
العقاري بداية من املباين الذكية وتقنيات اإنرتنت 
ال�شت�شعار  اأجهزة  عن  الناجتة  الأ�شياءوالبيانات 
للتحكم يف الأنظمة مثل التهوية والإ�شاءة والتدفئة 
الطابق  من  بيئية  كفاءة  يوفر  مما  وتنظيمها، 
اأن حجم �شوق املباين  اأعلى، م�شيًفا  اإىل  الأر�شي 

الذكية اإىل 127 مليار دولر يف عام 2027.
اأ�شار العتال اإىل م�شروع "باركلني" بالعا�شمة 
مع  التعاقد  ال�شركة  فيه  ا�شتهدفت  الذي  الإدارية 
�شركات التطبيقات الذكية لإدارة املدن بالوليات 
الإدارة  نظام  من  ن�شخة  على  للح�شول  املتحدة، 
نهاية  فى  امل�شروع  ت�شغيل  بدء  عند  تطبيقه  لبدء 
والرفاهية  الإعا�شة  �شبل  اأف�شل  لتوفري   ،2023

للعميل، والتحول اإىل الرقمنة.

العتال هولدينج..
مشروعات عقارية بطابع عمراني حديث
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اأن  للتطوير العمراين يف  جنحت �شركة كا�شيل 
امل�شرية  العقارات  �شوق  يف  بقوة  اأقدامها  تغر�س 
خالل 2021،  خا�شة م�شروع )كا�شيل لند مارك( 
الذي عملت فيه ال�شركة بالتوازي يف جميع املراحل، 
بعقود  بالوفاء  ا منها على امل�شي قدًما  وذلك حر�شً

عمالئها واإظهار امل�شروع ب�شكل متكامل. 
الرئي�س  من�شور،  طه  اأحمد  املهند�س  اأكد 
التنفيذى ل�شركة كا�شيل للتطوير العمرانى، اأنه من 
املقرر البدء فى ت�شليم اأوىل وحدات م�شروع "كا�شيل 
اأغ�شط�س 2022،  الإدارية  العا�شمة  لند مارك" يف 
بعد  والثالثة  الثانية  املرحلتني  ت�شليم  يف  والبدء 
ت�شليم  ينتهيى  بينما  الأوىل،  املرحلة  من  اأ�شهر   6

امل�شروع بالكامل فى 2024
 4 على  التنفيذ  خطة  تتم  من�شور:  واأ�شاف 
التى  الأوىل  للمرحلة  الإن�شائية  والأعمال  مراحل 
بالتزامن   ، وحدة   476 بها  الوحدات  اإجمايل  يبلغ 
والثالثة  الثاين  باملرحلتني  اإن�شائية كبرية  اأعمال  مع 

الزمني  للجدول  وفقًا  الرابعة،  يف  احلفر  واإنهاء 
للت�شليم.

يف  ما  بذل  على  الدائم  ال�شركة  حري�س  واأكد 
املختلفة  م�شروعاتها  تنفيذ  فى  لال�شتمرار  و�شعها 
حمكمة  وبخطة  واجلودة  الكفاءة  من  قدر  باأعلى 
باجلداول  الكبري  اهتمامها  اإىل  لفتا  للتنفيذ، 
منتج  تقدمي  مع  مل�شروعاتنا،  نعلنها  التى  الزمنية 
الت�شميمات  م�شتوى  على  اجلودة  فائق  عقاري 

والإن�شاءات مبا يحقق ر�شا عمالئها وك�شب ثقتهم.
جهودها  كافة  �شخرت  ال�شركة  اأن  اإىل  واأ�شار 
مارك(  لند  )كا�شيل  م�شروع  فى  لال�شتمرار 
املختلفة  للمراحل  الإن�شاءات  عمليات  وا�شتكمال 
منه، م�شيًفا اأن امل�شروع يقام على م�شاحة 43 فداًنا 
باإجماىل ا�شتثمارات 3.7 مليار جنيه، ويقع فى جزء 
اجلديدة  الإدارية  بالعا�شمة  متميز  اإ�شرتاتيجى 

.R7 بقطاع

وحدة   1800 تبلغ  وحداته  عدد  اأن  واأو�شح 
�شكنية و250 من الوحدات الإدارية والتجارية با�شم 
اإجمايل م�شاحته  وتعتمد 70% من  )كا�شيل جيت(، 
من   %81 اأن  اإىل  بالإ�شافة  ال�شم�شية،  الطاقة  على 
امل�شاحة الكلية م�شاحات خ�شراء ومفتوحة، وي�شتمل 
املخطط الرئي�شي على جراج بكامل م�شاحة الأر�س 
للمرة الأوىل فى م�شر، وذلك لتي�شري احلركة داخل 
اأعلى م�شتوى من اخلدمة للعمالء،  امل�شروع وتقدمي 
ويت�شمن مول »كا�شيل جيت«، املقام على م�شاحة 20 
واإدارية،  جتارية  اأن�شطة  وي�شم  وحدة،   196 فداًنا، 

ومت النتهاء من اأعمال احلفر باملوقع.
ولفت الرئي�س التنفيذى ل�شركة كا�شيل للتطوير 
م�شروع  بتطوير  تقوم  ال�شركة  اأن  اإىل  العمرانى 
»اإي�شت �شايد« بحجم ا�شتثمارات 800 مليون جنيه، 
واإدارية  طبية  م�شاحات  وي�شم   ،MU23 مبنطقة 

ومتاجر جتزئة على م�شاحة 7600 مرت مربع.

كاسيل للتطوير .. 
جدول تسليمات واعد في 2022
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للتطوير  اأكام  �شركة  طرحت   ،2021 عام  يف 
   scene7 العقارى  املرحلة الرابعة والأخرية  مل�شروع
عاملي  ريا�شي  كومباوند  واأول  م�شروعاتها  ثاين 
بالعا�شمة الإدارية اجلديدة، لتوؤكد اأنها اأحد ال�شركات 

ال�شاعدة بقوة بال�شوق العقارية امل�شرية.
يقع امل�شروع مبنطقة  R7  على م�شاحة 40 فداًنا 
بعد  جنيه  مليار   4.5 اإىل  ت�شل  ا�شتثمارات  باإجمايل 
على  �شهور   5 من  اقل  يف  الثالثة  املرحلة  من  النتهاء 
للثالث  التعاقدية  املبيعات  اجماىل  لي�شل   ، طرحها  

مراحل املنتهية 2 مليار و540  مليون جنيه.
ل�شركة  املنتدب  الع�شو  حممد،   اإدري�س  ويقول 
اأكام للتطوير العقاري،  اإن م�شتهدف مبيعات املرحلة 
اأن  اإىل  لفتا   ، جنيه  مليون   890 بنحو  يقدر  الرابعة 
م�شروع  Scene7  يحتوى على 11 اأكادميية ريا�شية 
داخل  واملالية  العاملية  املعايري  لأعلى  وفقا  متخ�ش�شة 
جمتمع �شكنى متكامل اخلدمات  لتوفر نحو 27 �شاعة 

yاأبو ظبي للتطوير العقاري حقفت �شركة �شكاي 
نقلة    yالإماراتية داميوند  ملجموعة  العقاري  الذراع 
بالعا�شمة   ResidenceEight مب�شروع  كبرية 
حتقيق  يف  ال�شركة  جنحت  حيث  اجلديدة،  الإدارية 
اأعمال تنفيذ امل�شروع، بف�شل تفوق  ن�شبة متقدمة من 
حجم  اإجناز  يف  للمقاولت   S2A التابعة    �شركتها 
اأعمال اإن�شاءات �شخمة رغم ت�شلمها الأر�س منذ فرتة 

ق�شرية.

اأ�شبوعيا للمراأة امل�شرية  كانت ت�شيع يوميا ب�شبب بعد 
النوادى الريا�شية عن مكان ال�شكن.،

وبالتايل يكون م�شروع Scene7  احد ابتكارات 
م�شروع  اأول  يعترب  حيث  امل�شرية  لل�شوق  اأكام  �شركة 
بكافة  ميتاز  مكان  توفري  يف  ال�شعبة  املعادلة  يحقق 
الوقت  نف�س  وفى  واخلدمية  الرتفيهية  اخلدمات 

 كما جنحت يف حتقيق 1.7 مليار جنيه مبيعات 
امل�شروع  مبيعات  حجم  من   %93 متثل  مبا  تعاقدية 
يحقق  التي  نوعها  من  الأوىل  هي  �شابقة  يف  ال�شكني، 
مطور عقاري حجم مبيعات �شخمة خالل وقت قيا�شي 
يف اأول م�شروع له، مما يدل على ثقة العمالء يف خربات 
ناجحة،  م�شروعات  تنفيذ  يف  ظبي  اأبو  �شكاي  �شركة 
وقدرتها على تقدمي منتج عقاري مميز ي�شيف لل�شوق 

العقاري، ويحقق تطلعات العمالء.
على    ResidenceEight م�شروع  وميتد 

الزوجة  اإليه  حتتاج  الذي  الوقت  من  املزيد  يوفر 
يف  اأبنائها  احتياجات  اإهمال  دون  امل�شرية  والأم 
اأن  حممد  اإدري�س  يوؤكد  املختلفة،   الريا�شات  تعلم 
ال�شركة تتمتع مبالءة مالية كبرية ت�شتطيع من خاللها 
دون  واملقبلة،  اجلارية  م�شروعاتها،  تنفيذ  ا�شتكمال 

اللجوء اإىل القرتا�س البنكى.

وهو  اجلديدة،  الإدارية  بالعا�شمة  فداًنا   23 م�شاحة 
امل�شروع  وينفرد  وجتاري،  �شكني  جممع  عن  عبارة 
بالعا�شمة  امل�شروعات  مبميزات عديدة عن غريه من 
يف  يقع  اإذ  املوقع،  عبقرية  اأبرزها  اجلديدة،  الإدارية 
 ،R8منطقة وهي  الإدارية  بالعا�شمة  منطقة  اأرقى 
على  واملطلة  الغرب  من  الدبلوما�شي  باحلي  ويحاط 
70 فداًنا من امل�شاحات اخل�شراء من ال�شمال والنهر 
الأخ�شر من اجلنوب بالقرب من و�شط املدينة، بجانب 
م�شاحات  بني  امل�شروع  ت�شميم  ينق�شم  املثايل  املوقع 
خ�شراء �شخمة ت�شل اإىل 82% من امل�شاحة الكلية من 
امل�شروع ونحو 1000 وحدة �شكنية ترتاوح م�شاحتها بني 
110 اإىل 360 مرًتا  ما بني �شقق ووحدات "دوبلك�س" 

فاخرة.
ُيذكر اأن �شركة �شكاي اأبو ظبي للتطوير العقاري 
الإماراتية  "داميوند"  ملجموعة  تابعة  �شركة  هي 
املتخ�ش�شة  العقارية  اخلدمات  جمال  يف  الرائدة 
مبجموعة متنوعة من امل�شروعات والأن�شطة، باإجمايل 
م�شروعات  وحمفظة  دولر،  مليار  تبلغ  ا�شتثمارات 

ت�شل اإىل اأكرث من 17 م�شروًعا يف دولة الإمارات.

أكام للتطوير.. أفكار من خارج الصندوق تعزز 
فرص املنافسة

سكاي أبو ظبي..
أرقام قياسية في السوق احمللية
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برزت �شركة النيل والأهرام للتطوير العقاري بقوة  
على  القائمة  اإ�شرتاتيجيتها  ظل  يف   2021 عام  خالل 
اإ�شافة حقيقية  تكون  عقارية خمتلفة  منتجات  تطوير 
الإدارية  العا�شمة  يف  وتواجدها  العقارية،  لل�شوق 
اجلديدة، مب�شروعها الثاين مبنطقة الداون تاون، وهو 
ثالث اأطول برج يف اإفريقيا، وا�شتغرق حوايل 7 اأ�شهر 

من الدرا�شة اجلادة قبل اخلروج للنور. 
معمارية  ب�شمة  لها  م�شروعات  ال�شركة  ونفذت 
م�شروًعا   120 باإجمايل  اجلديدة  بالقاهرة  مميزة 
"النيل  امل�شروعات  تلك  ومكنت  اخلام�س،  التجمع  يف 
امتالك عمالء جدد  العقاري" من  للتطوير  والأهرام 
اأن  كما  اجلديدة،  الإدارية  بالعا�شمة  م�شروعاتها  يف 
الإدارية،  العا�شمة  يف  الأول  مل�شروعنا  املميز  التنفيذ 

ي�شجع العمالء على التعاقد معنا. 
التي  املن�شورة اجلديدة  ال�شركة عملها يف  بداأت 
بها  يعد  مل  لكن  مميزة  �شرائية  قدرات  بوجود  تتميز 
اأرا�س متوفرة، واإذا توافرت فاإن �شعرها مرتفع للغاية 
اأو ترتبط مبنازعات يف امللكية، وبالتايل قررت التوجه 
ل�شوق القاهرة اجلديدة، ومنها اإىل العا�شمة الإدارية 
بدء  ومنذ  ومميز،  واعد  م�شروع  باعتبارها  اجلديدة، 
عملها ا�شتهدفت اأن نكون من اأول 3 �شركات متواجدة 
مبنطقة التجمع اخلام�س بالقاهرة اجلديدة، وجنحت 
قوة  رغم  فقط،  عامني  خالل  الهدف  هذا  حتقيق  يف 

املناف�شة من �شركات موجودة قبلها. 
ثاين   Nile Business City يعد م�شروع 
الإدارية  العا�شمة  داخل  التوايل  علي  م�شروعاتنا 
اجلديدة، وهو ثالث اأعلى برج يف اأفريقيا واأكرب مدينة 
من   %86 يعادل  مبا  مرت  األف   32 مب�شاحة  بها  راأ�شية 
ثاين  امل�شروع  و�شيكون  بالإمارات،  برج خليفة  م�شاحة 
اأعلى ناطحة �شحاب مب�شر بعد الربج الأيقوين بارتفاع 

233 مرتا، ويتكون من 56 طابقا.
مب�شروع  جنيه  مليارات   5 حوايل  ت�شتثمر  كما 
تاون  الداون  مبنطقة  في�شتيفالتاورز«   «31North«
فى العا�شمة الإدارية، ويقام على م�شاحة 18 األف مرت، 
ال�شياحية  الأبراج  مبنطقة  مرت   100 رئي�شية  بواجهة 
وهى  اجلديدة،  الإدارية  بالعا�شمة  تاون«  »داون  فى 
اجلديدة  الإدارية  العا�شمة  يف  الأميز  ُتعترب  منطقة 
لإطاللتها على النهر الأخ�شر وحمور بن زايد ال�شماىل 
املا�شة،  وفندق  واحلكومي  املاىل  احلى  من  وقربها 
ويتكون من 36 دًورا بارتفاع 131 مرًتا وي�شم وحدات 
جتارية »حمالت ومطاعم وكافيهات«، ومكاتب اإدارية 

وعيادات طبية و�شققا فندقية.

النيل واألهرام للتطوير العقاري.. 
رهان على األبراج الشاهقة 
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 2018 عام  هولدجن  اإيدج  �شركة  تاأ�ش�شت 
 100 وراأ�شمال  م�شري"،  ــ  "�شعودي  با�شتثمار 
مليون جنيه، ومت اختيار العا�شمة الإدارية اجلديدة 
بال�شوق  ال�شركة   م�شروعات  باكورة  منها  لتنطلق 
قومي  كم�شروع  لأهميتها  نظًرا  امل�شرية،  العقارية 
اإقليمًيا  املرموقة  م�شر  مكانة  على  يحافظ  واعد 
عاملية  لأ�شواق  امل�شري  بالعقار  وينطلق  وعاملًيا، 

اأكرث انت�شاًرا وتو�شًعا.
وقال حممد عا�شي، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
 2017 نهاية  يف  بداأت  ال�شركة  اإن  هولدجن،  اإيدج 
التوجه للعا�شمة الإدارية واختيار قطعة اأر�س حتمل 
مب�شاحة  اأر�س  قطعة  اختيار  فتم  التميز،  عنا�شر 
لتنفيذ كومباوند �شكني عليها  األف مرت مربع   125
�شكنية  وحدة   2000 وي�شم  ال�شكني"  "اأويا  وهو 
اأعمال  من   %85 نحو  تنفيذ  ومت  واإدارية،  وجتارية 
بامل�شروع  الإن�شاءات  اأعمال  من  و%90  الت�شطيبات 
اأول  بدء  املخطط  ومن  الآن،  وحتى  انطالقه  منذ 
يف  للم�شروع  الأوىل  باملرحلة  املبدئية  الت�شليمات 

دي�شمرب املقبل.
قيمة  مت�شمنة  امل�شروع  ا�شتثمارات  وتبلغ 

املبيعات  وحجم  جنيه،  مليار   2.5 حوايل  الأر�س 
ومتتلك  جنيه،  مليار   3.5 حوايل  له  امل�شتهدفة 
ال�شركة املالءة املالية القوية التي جتعلها من اأكرث 
اجلديدة  الإدارية  بالعا�شمة  املتواجدة  ال�شركات 

التزاما يف اجلدول الزمني للتنفيذ. 
ويعترب م�شروع "اأويا تاورز" بالعا�شمة الإدارية 

عبارة  وهو  ال�شركة  م�شروعات  اأهم  من  اجلديدة 
وحدة   1300 وي�شم  طابًقا   30 باإجمايل  اأبراج 
األف  ويقع على م�شاحة 21  واإدارية وطبية،  جتارية 
بينما  جنيه،  مليون   700 الأر�س  قيمة  وتبلغ  مرت 
جنيه،  مليارات   5 امل�شروع  مبيعات  حجم  تناهز 
الأر�س  قيمة  اإليها  م�شاف  امل�شروع  وا�شتثمارات 

حوايل 3.7 مليار جنيه.

يف  بقوة  ال�شاعدة  ال�شركات  اأحد  القاب�شة  اأيدج  �شركة  متثل 
OIA New Cap y »لل�شوق العقارية املحلية خا�شة م�شروعها  
طرح  مت  وقد  اجلديدة،  الإدارية  بالعا�شمة  اأعمالها  باكورة    »tal
املرحلة الأوىل منه ب�شعر 9 اآلف جنيه للمرت الواحد، ولكن الآن ي�شل 
 9 اإىل   6 بني  ما  �شداد  فرتات  على  جنيه،  األف   14 لنحو  املرت  �شعر 

�شنوات ما يجعل العائد عليه جمزًيا.
 ،  »OIA Towers« هو  بالعا�شمة  الثانى  ال�شركة  م�شروع 
األف   85 بنحو  تقدر  بيعية  األف مرت، مب�شاحة   21 م�شاحة  على  يقام 
مرت، بارتفاع يقدر بنحو 110 اأمتار وعدد طوابق ي�شل لنحو 30 دوًرا، 
تعاقدية  مبيعات  جنيه  مليار   2.5 نحو  حتقيق  ال�شركة  وا�شتهدفت 

بنهاية 2021.
األف   15 اإىل  مق�شمة  اأرا�ٍس  حمفظة  القاب�شة«  »اإيدج  ومتتلك 
 OIA New« و27 فداًنا بـ » OIA Towers« مرت مب�شروع
Capital« ال�شكنى، باإجماىل عدد وحدات يتخطى الـ2000 وحدة، 
ومبيعات  جنيه  مليارات   4 اإىل  ت�شل  للم�شروعني  ا�شتثمارية  بتكلفة 
فى  الآن  حتى  ال�شركة  وجنحت  مليارات،   8 بنحو  تقدر  م�شتهدفة 
 OIA«بـ مليار جنيه  بواقع  2.5  مبيعات  مليار جنيه  حتقيق 3.5 
يف  يعمل  ذلك  اإىل  اإ�شافة   ،»OIA«بـ جنيه  ومليار   »  Towers
كما  معها،  العاملني  الباطن  مقاويل  بخالف  موظًفا   150 ال�شركة 
اأو  الهند�شية  الت�شميمات  فى  �شواء  املتخ�ش�شني  بكبار  ا�شتعانت 

املقاولت اأو غريها من جمالت العمل املختلف.

إيدج هولدجن..  شراكة مصرية سعودية ناجحة

أيدج القابضة.. عائد كبير على االستثمار
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املا�ضي، وهي  القرن  الع�ضرينات من  اإيل  تاريخيا عريقا يعود   الأ�ضمنت يف م�ضر  حتمل �ضناعة 
�ضناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعترب حمركا ل�ضناعة الت�ضييد، وت�ضاهم وحدها بحوايل 1% من 

اإجمايل الناجت املحلي ونحو  10% من النتاج القومي الإجمايل لل�ضناعة امل�ضرية. 
خطوط   10 مع  طن  مليون   18.5 نحو  مب�ضر  للدولة  اململوكة  للم�ضانع  الإنتاجية  القدرة  تبلغ 
اإنتاج، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية اململوكة للقطاع اخلا�ص نحو  64 مليون طن مع 37 خط اإنتاج، 

ومتثل ن�ضبة ال�ضتثمارات الأجنبية بالقطاع نحو 57% من جمموع الطاقة الإنتاجية.
بلغ ا�ضتهالك الأ�ضمنت عام 2019  يف ال�ضوق امل�ضرية 48.7 مليون طن ، ويف عام 2020 كان 44.9 

مليون طن،  والطاقة الإنتاجية الزائدة تتعدى 30 مليون طن. 
 180-120 بني  يرتاوح  الأ�ضمنت  اإنتاج  خط  فاإن�ضاء  املكلفة  ال�ضناعات  من  ال�ضناعات  تلك  تعترب 
مليون دولر، يوجد يف م�ضر 47 خط اإنتاج، بعمالة  مبا�ضرة وغري مبا�ضرة تناهز 250 األف عامل.. 

فى هذا التقرير نر�ضد اأهم 10 �ضركات يف �ضناعة الأ�ضمنت مب�ضر.

العشرة الكبار في صناعة اإلسمنت بمصر.. 
رصاع رشس ىلع لاقمة 

كتبت- كرمة احمد
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اأكرب م�صانع الإ�صمنت يف م�صر، حيث  اإ�صمنت بني �صويف،  يعترب م�صنع 
يف  باإن�صائه  امل�صلحة  القوات  قامت  كما  الأ�صمنت،  لإنتاج  خطوط   6 اإن�صاء  مت 
اإنتاج مل يحدث  18 �صهًرا فقط، بدل من 4 �صنوات، ويعترب وجود 6 خطوط 

يف  م�صنع  لأى  واحد،  وقت  يف  الإنتاج،  خطوط  من  العدد  هذا  بناء  مت  اأن 
العامل، واملعتاد اأن يبداأ الإن�صاء خلط اأو اإثنني، وتتم التو�صعة باإ�صافة باقي 

اخلطوط على مدار �صنوات طويلة.
اأنواع من الأ�صمنت، منها  اآلف طن يوميا، لعدة  وينتج كل خط 6 

كل  يف  م�صتخدمني  اأ�صمنت  نوعني  اأهم  وهما   ،»opc»-  »type2«
م�صاريع م�صر حاليا، ومن املقرر اأن ينتج جميع اخلطوط 36 األف طن 
اأ�صمنت متنوع يوميا، باإجمايل 13 مليون طن اأ�صمنت �صنويا، وداخل 

امل�صنع انت�صر العمال ال�صينيون الذين �صاركوا امل�صريني يف اإن�صاء 
وحدات امل�صنع من ال�صني، وهي اأحدث وحدات اإنتاج على اأعلى 
درجة اأمان وتعترب هذه الوحدات »�صديقة البيئة« وفالتر ركبت 

للمداخن بامل�صنع، وبلغت تكلفة امل�صنع 900 مليون يورو، مبا 
تكلفة  ح�صاب  دون  اأمريكي،  دولر  مليون  و12  مليارا  تعادل 

الإن�صاءات املدنية.

إسمنت بني سويف.. 
إنجاز فريد ال يحدث اال بمصر 
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لالأ�صمنت،  ال�صوي�س  �صركات  جمموعة  متتلك 
�صناعية  �صبكة  لالأ�صمنت مب�صر،  منتج  اأكرب  باعتبارها 
وطره  والقطامية  ال�صوي�س  يف  م�صانع  اأربع  من  تتكون 
امل�صانع  يف  التقنيات  اأحدث  حاليًا  وتتبنى  وحلوان، 
ال�صوق  يف  الرمادي  الأ�صمنت  اأنواع  اأجود  لإنتاج  الأربعة 

امل�صرية واأ�صواق الت�صدير. 
 1977 عام  يف  لالأ�صمنت  ال�صوي�س  �صركة  تاأ�ص�صت 
املنتجة  امل�صرية  ال�صركات  اأكرب  من  واحدة  لت�صبح 
اأربعة  الإنتاجية  �صعتها  تبلغ  حيث  الرمادي،  لالأ�صمنت 
ماليني طن �صنويا. وقد بداأت �صركة ال�صوي�س لالأ�صمنت 
مدينة  يف  الأول  م�صنعها  اإن�صاء  خالل  من  ن�صاطها 
ا�صتثمارات  باإجمايل  ال�صوي�س ثم تبعه م�صنع القطامية 
امل�صنعان  يعمل  مليار جنيه م�صري.  بلغت حوايل 1.7 
والت�صخني  التبيي�س  مع  اجلافة  الطريقة  با�صتخدام 

الأويل. 

وتقدم ال�صوي�س لالأ�صمنت خدماتها لل�صوق املحلية، 
العربية  الأ�صواق  اإىل  منتجاتها  بت�صدير  تقوم  كما 
والأفريقية والأوروبية، ويف اأغ�صط�س 2005، قامت �صركة 
ال�صوي�س لالأ�صمنت ب�صراء حوايل 99% من اأ�صهم �صركة 
اأ�صيك لالأ�صمنت )والتي حتمل حاليًا ا�صم �صركة حلوان 
لالأ�صمنت(، واأدرجت يف بور�صتي القاهرة والإ�صكندرية. 
دوليني  �صركاء  مع  بالتعاون  ال�صتحواذ  عملية  متت  وقد 
حلوايل  و�صل  عاملي  ا�صتثمار  لتحقيق  اآخرين  وحمليني 
الفر�صة  ال�صفقة  تلك  اأتاحت  وقد  دولر.  مليون   605
يف  ريادتها  لالأ�صمنت  ال�صوي�س  �صركات  جمموعة  اأمام 

ال�صوق امل�صرية.
ويف 1 يوليو 2016، اأمتت �صركة هايدلربج �صيمنت 
�صفقة ال�صتحواذ على 45% من اأ�صهم اإيطال�صمنتي من 
جمموعة اإيطاملوبيلياري. وبهذا اأ�صبحت �صركة ال�صوي�س 
من   %55 اإيطال�صمنتي  متتلك  كانت  التي  لالأ�صمنت، 

هول�صيم  لفارج  جمموعة  م�صر،  لفارج  تتبع 
ال�صخنة  العني  يف  كبريا  م�صنعا  متلك  العاملية، 
موظف،   2000 من   اأكرث  ي�صم  ال�صوي�س،  مبحافظة 
وتعمل مبجال الأ�صمنت واملحاجر واخلر�صانة و�صناعة 

الأكيا�س
ب�صكل  تركز  جديدة،  منتجات  ال�صركة  وطرحت 
النبعاثات  وتقليل  الأخ�صر  البناء  على  اأ�صا�صي 
 ECOPlanet and" منتجات  مثل  البيئية، 
ECOPlanet Prime" والتي تقلل النبعاثات 
امل�صروعات  وتخدم   %60 اإىل   50 بني  ما  الكربونية 
الأ�صمنت  منتج  اجلاري  العام  طرحت  كما  الكبرية، 

حاليا  وو�صل   %10 النبعاثات  يقلل  والذي  البوزولين 
اإىل 50% من اإجماىل مبيعات ال�صركة.

 Plants of“ وتعمل ال�صركة حاليا على برنامج
Tomorrow” الذي يعتمد على الرقمنة و يهدف 
مل�صانع  ال�صيانة  و  الت�صغيل  عمليات  كفاءة  رفع  اىل 
يف  ت�صل   اأن  ت�صتهدف  كما  كبرية،  ب�صورة  املجموعة 
2025 لإحالل 30% من الوقود امل�صتخدم بها اإىل وقود 
بديل، وكذلك تطوير عمليات نقل ال�صمنت عن طريق 
اإ�صافة  الرقمنة لتقلل ا�صتهالك الوقود يف ال�صيارات، 
اإىل التو�صع فى تدوير املخلفات بطريقة اآمنة من خالل 

�صركة Geocycle التابعة للمجموعة يف م�صر.

اأ�صهمها، جزءًا من جمموعة هاليدلربج �صيمنت، بنف�س 
ن�صبة امل�صاركة يف الأ�صهم. وا�صتفادت ال�صوي�س لالأ�صمنت 
اأكرب  من  واحدة  اإىل  ان�صمت  حيث  اخلطوة  هذه  من 

�صركات اإنتاج مواد البناء يف العامل.

السويس لإلسمنت..
45 عاما من الريادة 

الفارج لألسمنت..
منتجات خضراء تحافظ على البيئة 

تاأ�ص�صت اأ�صمنت وادى النيل عام 2006 ، وهي �صركة اأ�صمنت م�صرية توفر 
منتجات وخدمات عالية اجلودة فى جمال �صناعة مواد البناء با�صتخدام اأحدث 
التكنولوجيا، بالإ�صافة اإيل اأنة يتكون من خط اإنتاج طاقته الإنتاجية 7000 طن/

بني  يف  امل�صنع  وموقع  البورتالندي،  الأ�صمنت  لإنتاج  الالزم  الكلنكر  من  يوم 
�صويف ي�صمن احلفاظ على جودة املواد اخلام، بالإ�صافة اإىل حتقيق تغطية اأكرب 

لل�صوق املحلية

وادي النيل.. خامات عالية الجودة 
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يقع م�صنع �صركة اأ�صمنت اأ�صيوط، على بعد 400 كم جنوب القاهرة، ولديه ثالثة خطوط لإنتاج الأ�صمنت 
بكافة اأنواعه وكانت الطاقة الإنتاجية للم�صنع قبل �صفقة �صيمك�س املك�صيكية عليه تقدر بحوايل 3.8 مليون 
طن مرت/ �صنة. اأما الآن، فبلغت الطاقة الإنتاجية للم�صنع 5.7 مليون طن مرت/ �صنة حمققة زيادة بن�صبة 

50% تقريبا.
ل�صناعه  �صغرية  اإقليمية  �صركة  من  تتطورت  حيث  املك�صيك،  يف   1906 عام  �صيمك�س  �صركة  تاأ�ص�صت 
الأ�صمنت اإىل �صركة عامليه يف حلول مواد البناء،   وبداأت عملياتها يف اأفريقيا من خالل ال�صتحواذ على �صركة 

اأ�صمنت اأ�صيوط، عام 1999، قبل اأن ت�صيف ن�صاط عمليات اخلر�صانة اجلاهزة بعد 3 �صنوات فقط. 
تعزيز  ذلك  يف  مبا  امل�صنع،  هذا  على  �صرامة  الأكرث  البيئة  حماية  وتدابري  اجلودة  معايري  تطبيق  مت 
املر�صحات، ورفع م�صتوى خطوط النتاج رقم )1(، )2( و )3( من خالل تطبيق نظام حقيبة الت�صفية الذى 
�صيتم اإتباعه يف العام املقبل ، اإجراءات مراقبة جديدة لأبراج التربيد وتطبيق نظام احلا�صب الأىل "�صتيت 

اأوف اأرت" املعرتف به عامليا بهدف ال�صيطرة على عملية الت�صنيع باأ�صرها.

أسمنت سيناء.. تنوع كبير في المنتجات 

إسمنت أسيوط..
خبرة مصرية مكسيكية في إنتاج األسمنت 

السويدي لألسمنت.. إنتاج متعاظم 

تاأ�ص�صت �صركة اأ�صمنت �صيناء "�صركة م�صاهمة م�صرية" �صنة 1997 بغر�س 
اإنتاج الإ�صمنت واأكيا�س التعبئة وت�صنيع كافة امل�صنوعات الإ�صمنتية، وبداأ الإنتاج 

الفعلى للم�صنع اعتبارًا من 2001/1/22. 
 680.5 واملدفوع  وامل�صدر  جنيه،  مليار  به  املرخ�س  ال�صركة  راأ�صمال  ويبلغ 

مليون جنيه  موزع على 6.8 مليون �صهم، قيمة ال�صهم ع�صرة جنيهات .
تتوزع ملكية ال�صركة بني: فيكا م�صر ل�صناعة الأ�صمنت ) 40.78 %(، و�صما 
لالأ�صمنت ) 9.69 %(، و�صندوق التامني الجتماعي للعاملني بالقطاع احلكومي 
) 9.68%(، والعربية لال�صتثمارات ال�صناعية ) 6.40 %(، وال�صويدى لال�صمنت 
) 5.64 %(، وال�صركة املتحدة للتطوير و اخلدمات ) 5.11 %(، و�صندوق التامني 
الإ�صتثمارات  و�صركة   )%4.84  ( اخلا�س  و  العام  بالقطاع  للعاملني  الجتماعى 

ال�صناعية ) 3.03%( بجانب م�صاهمون متنوعون. 

فازت ال�صويدي لالأ�صمنت مبزايدة رخ�س جديدة لالأ�صمنت �صمن 3 �صركات لالأ�صمنت، التي اأُجريت يف 
30 نوفمرب 2017 وهي: جنوب الوادي لالأ�صمنت، واأ�صمنت امل�صريني، ومت تركيب خطوط انتاجها اجلديدة عرب 

�صركة FLSMIDTH الدمناركية يف منطقة العني ال�صخنة.
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البناء  املتخ�ص�س فى مواد  املتكامل  ال�صناعي  للمجمع  اأوىل  نواة  اأ�صمنت امل�صريني  يعترب م�صنع 
تقريبًا  جنية  مليارات   6 ا�صتثمارات  باإجماىل  العامل  فى  تكنولوجى  م�صتوى  باأعلى  ي�صيد  اأن  له  واملقرر 
و�صيتم ت�صيده مبنطقة اله�صبة الغربية مبحافظة �صوهاج .. ويعد هذا ال�صتثمار هو الأ�صخم باملحافظة 

ومبحافظات ال�صعيد
الكلينكر  لإنتاج  امل�صنع  واإن�صاء  وتوريد  ت�صميم  العاملية   ”Sinoma -CDI“ �صركة  وتولت 
والأ�صمنت، وجاء اإختيار جمموعة اأ�صمنت امل�صريني لل�صركة ال�صينية نظرًا خلربتها العالية فى جمال 

اإن�صاء م�صانع ال�صمنت بالعامل والتى ت�صل اىل 63 �صنة حيث قامت باإن�صاء مئات امل�صانع حول العامل
و�صتهدف م�صنع اأ�صمنت امل�صريني اإنتاج 6 الف طن كلينكر يوميًا مبا يعادل مليوين طن �صنويًا من 
الإ�صمنت الرمادي، حيث مت تزويد امل�صنع باأحدث املعدات وو�صائل التكنولوجيا احلديثة التى مت الو�صول 

لها فى م�صانع ال�صمنت.

إسمنت المصريين.. مجمع صناعي متكامل 

تاأ�ص�صت �صركة اأ�صمنت حلوان عام 1929، لت�صبح ثاين منتج  يدخل ال�صوق 
حوايل  لالأ�صمنت  ال�صوي�س  �صركة  ومتتلك   ،2005 عام  اأغ�صط�س  منذ  امل�صرية 

98.69% من اأ�صهمها، وتقوم بت�صنيع الأ�صمنت الرمادي. 

الفعلي( من  الت�صغيل  قيد   ( لالإنتاج اجلاف  ميتلك م�صنع حلوان حاليًا خطني 
اأجل اإنتاج الأ�صمنت الرمادي، وبداأ العمل بخطني الإنتاج 1 و2 يف عامي 1985 و1987 

علي التوايل. 
�صمم اخلطان بطاقة اإنتاجية تبلغ 4200 طن من الكلينكر، ومت رفع كفاءه اخلطني 
لت�صبح الطاقه النتاجيه اليوميه  حواىل 5500 طن من الكلينكر يوميًا كحد اأق�صي. 
كما يعمل امل�صنع علي تخفي�س النبعاثات النا�صئة عن عملية الت�صنيع ب�صكل ملحوظ.

حمجرًا  اأقدم  طره  اأ�صمنت  �صركة  ومتتلك  م�صر،  يف  الأوىل  الأ�صمنت  �صركة  طره   بورتالند  اأ�صمنت  تعد 
للحجر اجلريي، والذي مت ا�صتخدامه يف اإنتاج اأحجار الأهرامات الثالث. 

اأ�صمنت طرة هي ال�صركة الأوىل يف م�صر التي تتبع الطريقة اجلافة يف �صناعة الأ�صمنت. ويف  كما كانت 
يونيو 2006، ح�صلت �صركة اأ�صمنت بورتالند طره على �صهادة اجلودة من املعهد الأمريكي للبرتول لإنتاج اأ�صمنت 

اآبار البرتول.
خرباتها  من  بال�صتفادة  عاملية،  واأخرى  حملية  اأ�صمنت  �صركات  مع  بالتعاون  طره،  اأ�صمنت  �صركة  وقامت 
الغنية واملمتدة يف اإن�صاء مراكز متطورة للتدريب الإداري والفني على م�صاحة قدرها 10.000 مرتًا مربعًا. وقد 

مت ت�صميم هذه الربامج التدريبية خ�صي�صًا لتفي مبتطلبات �صناعة الأ�صمنت. 
من  ال�صركة  وتتكون   .1929 عام  الإنتاجي  ن�صاطه  ليبداأ   1927 عام  طره  بورتالند  اأ�صمنت  م�صنع  تاأ�ص�س 
منطقة طرة )جنوب  مربع يف  10 ماليني مرت  قدرها  م�صاحة  على  فعلي  ب�صكل  منها   2 يعمل  اإنتاج،  9 خطوط 

القاهرة(.

إسمنت حلوان.. تاريخ طويل في الصناعة  

إسمنت طرة.. قصة تعود لعهد األهرامات 
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والغاز  البرتول  قطاع  يف  املحلية  اال�ستثمارات  ارتفعت 
خالل �سبع �سنوات بن�سبة 391% لت�سل اإىل 32.9 مليار جنيه 
يف عام 2020-2021، مقارنة بحوايل 6.7 مليار يف عام 2014 
- 2015، وهو ما اأدى اإىل ارتفاع اإنتاج م�سر من الغاز الطبيعي 
اجلاري،  العام  يف  مكعب  مرت  مليار   66.3 اإىل   %27 بن�سبة 
مقارنة بـ 52.2 مليار مرت مكعب يف 2014، ويف املقابل ارتفع 
 62.7 اإىل  لي�سل   %25.4 مبقدار  الطبيعي  الغاز  ا�ستهالك 

مليار مرت مكعب يف 2021.
وقفز االإنتاج املحلي من املنتجات البرتولية ارتفع بن�سبة 
مليون طن يف 2021،  اإىل 27.9  لي�سل  13% منذ عام 2014 
العاملني يف القطاع  ال�سركاء االأجانب  مع تخفي�ض م�ستحقات 
من 5.9 مليار دوالر يف 2014 اإىل 845 مليون دوالر يف العام 

احلايل.
واأكد البنك الدويل اأن اإ�سالحات قطاع الطاقة �ساهمت 
وتعزيز  الطبيعي،  الغاز  من  امل�سرية  ال�سادرات  تعزيز  يف 
"اأوبك"  منظمة  قالت  بينما  الكهربائي،  القطاع  اإمدادات 
مركزا  لت�سبح  �سريعة  خطوات  تخطو  م�سر  اأن  اأكدت  التي 
اإقليميا للطاقة، والعبا عامليا يف �سناعة الطاقة وذلك بف�سل 

االكت�سافات ال�سخمة والتطوير امل�ستمر ملوارد الطاقة.
وذكرت جملة "فورب�ض" فراأت اأن خطة الطاقة امل�ستدامة 
عن  ف�سال  االقت�سادي،  لالإ�سالح  امل�ستمرة  واال�سرتاتيجية 
اأن  اإىل  ت�سري  خطوات  جميعها  تعد  "ُظهر"  حقل  اكت�ساف 
االقت�ساد امل�سري �سي�سبح واحدا من اأكرب ع�سرة اقت�سادات 

عاملية يف غ�سون ال�سنوات الع�سر املقبلة.
اكت�شافات جديدة 

جنح قطاع البرتول يف �سبع �سنوات من توقيع 99 اتفاقية 
جديدا  اكت�سافا   375 حتقيق  ومت  والغاز،  البرتول  عن  للبحث 
عن  ف�سال  الطبيعي(،  للغاز  و115  اخلام  للبرتول   260(
اخلام  للزيت  م�سروعا  و16  الغاز  حقول  لتنمية  م�سروعا   29

باإجمايل ا�ستثمارات 33.2 مليار دوالر.
والغاز،  البرتول  العمالقة يف قطاع  امل�سروعات  اأبرز  من 
م�سروع تنمية حقل "ُظهر" والذي ينتج اأكرث من 3 مليارات قدم 
اإنتاج  "نور�ض" مبعدل  تنمية حقل  وم�سروع  يوميا،  مكعب غاز 
االإنتاج من  اإعادة  يوميا، وم�سروع  1.2 مليار قدم مكعب غاز 
حقل هالل البحري بخليج ال�سوي�ض باإنتاج م�ستهدف ي�سل اإىل 
"مذهل"  5 اآالف برميل من الزيت اخلام يوميا، وتنمية حقل 

يوميا،  برميل  اآالف   5-6 من  ينتج  والذي  برتوزنيمة  ب�سركة 
وم�سروع تنمية حقول غرب املتو�سط و�سمال االإ�سكندرية وينتج 

نحو مليار قدم مكعب غاز يوميا.
مت  حيث  املحلي،  لل�سوق  الكامل  اال�ستقرار  حتقيق  ومت 
املختلفة  الدولة  وقطاعات  املواطنني  احتياجات  كافة  تغطية 
بـ 532 مليون طن من  من املنتجات البرتولية والغاز الطبيعي 
ومت  دوالر،  مليارات   204 بتكلفة  والغاز  البرتولية  املنتجات 
ت�سغيل األف و159 حمطة متوين �سيارات، و240 مركزا جديدا 
لتوزيع اأ�سطوانات البوتاجاز، وتو�سيل الغاز الطبيعي الأطرث من 
بالغاز  للعمل  �سيارة  األف   165 وحتويل  �سكنية  وحدة  مليون   6

الطبيعي.
نه�ست  البرتولية،  االكت�سافات  يف  التو�سع  مع  بالتوازي 
�سركة  تو�سعات  م�سروع  تنفيذ  فتم  البرتوكيماويات،  �سناعة 
�سنويا،  اليوريا  من  طن  مليون   1.4 الإ�سافة  بدمياط  موبكو 
ليبلغ االإجمايل اإىل 2 مليون طن �سنويا، وم�سروع جممع اإيثيدكو 
اإيثلني و400 األف طن بويل  باالأ�سكندرية الإنتاج 460 األف طن 

اإيثلني �سنويا.
جار  م�سروعات   3 يف  دوالر  مليار   7.9 ا�ستثمار  ومت 
تنفيذها وهي جممع البحر االأحمر للبرتوكيماويات بطاقة 2.7 
األف طن  البرتوكيماوية و930  املنتجات  �سنويا من  مليون طن 
�سنوًيا من املنتجات البرتولية، وم�سروع اإنتاج االألواح اخل�سبية 
متو�سطة الكثافة والغراء بالبحرية بحجم اإنتاج 205 اآالف مرت 
مربع �سنويا، وم�سروع م�ستقات امليثانول بحجم اإنتاج 87 األف 
من  �سنويا  طن  األف  و52  فورمالدهيد  اليوريا  من  �سنويا  طن 

مادة النفثالني فورمالدهيد امل�سلفن.
و�سهدت م�سروعات التكرير طفرة كربى حيث مت تنفيذ 7 
م�سروعات با�ستثمارات تتجاوز 5 مليارات دوالر، اأبرزها جممع 
مب�سطرد  للتكرير  امل�سرية  مب�سفاة  والبنزين  ال�سوالر  اإنتاج 
الإنتاج  اإنربك  وم�سروع  طن/�سنة،  مليون   4.7 اإنتاجية  بطاقة 
 700 اإنتاجية  بطاقة  باالأ�سكندرية  االأوكتان  عايل  البنزين 
األف طن بنزين/ �سنة، وم�سروع اإنتاج البنزين عايل االأوكتان 
مب�سفاة تكرير اأ�سيوط بطاقة اإنتاجية 800 األف طن بنزين/ 

�سنة.

مصر مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة

ارتفاعات قياسية بإنتاج البترول والغاز.. 
وانطالقة كبيرة لالكتشافات والتكرير 

 6 يف  دوالر  مليار   5.7 حوايل  ا�ستثمار  يجري  كما 
ال�سرق  �سركة  تو�سعات  م�سروع  منها  للتكرير،  م�سروعات 
الطاقة  زيادة  بهدف  )ميدور(  البرتول  لتكرير  االأو�سط 
التكريرية للم�سفاة بن�سبة 60% مبا ميكنها من اإنتاج نحو 160 
األف برميل يوميا من املنتجات البرتولية عالية اجلودة، وجممع 
اإنتاج ال�سوالر ب�سركة اأ�سيوط الوطنية لت�سنيع البرتول بطاقة 
تغذية 2.5 مليون طن �سنويا من املازوت لتحويلها اإىل منتجات 
ال�سوي�ض  �سركة  تو�سعات  وم�سروع  اجلودة،  عالية  برتولية 
لت�سنيع البرتول الإن�ساء جممع التفحيم الإنتاج ال�سوالر بطاقة 

تغذية 1.8 مليون طن �سنويا من املازوت.
م�شروعات التخزين

م�سروعات  يف  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزارة  وتو�سعت 
البرتولية  واملنتجات  اخلام  الزيت  نقل  وخطوط  التخزين 
ا�ستثمارات  باإجمايل  تخزين  م�ستودع   40 تنفيذ  فتم  والغاز، 
واملنتجات  اخلام  الزيت  لنقل  خط  و16  جنيه،  مليار   15.7
باإجمايل  خطا  األف  خطا   21 وجتديـد  اإحالل  ومت  البرتولية 
جنيه،  مليار   4.6 ا�ستثمارات  باإجمايل  كم  األف   1.3 اأطوال 
كما مت تنفيذ 945 كم خطوط غاز باإجمايل ا�ستثمارات 12.1 

مليار جنيه
غري  ا�ستثماريا  ن�ساطا  كذلك  التعدين  قطاع  و�سهد 
دوالر  وف�سة  ذهـب  اأوقية  مليون   3.7 بيــــع  مت  حيث  م�سبوق، 
بقيمة 4.5 مليار دوالر، ومت اإنتاج 59.4 مليون طن من خامات 
عن  ف�سال  املعدنية،  الرثوة  م�سروعات  التعدينية  املنتجات 
توقيع عقود للبحث والتنقيب عن الذهب واملعادن مع 11 �سركة 

م�سرية وعاملية با�ستثمارات 57 مليون دوالر.

وا�شلت وزارة البرتول تطبيق اإ�شرتاتيجيتها ال�شاملة للنهو�ض بقطاع الطاقة وحتقيق 
خطة الدولة  لتحويل م�شر اإىل مركز اإقليمي لتجارة وتداول الطاقة وجاذب لال�شتثمارات 
بها  تتمتع  التي  الطبيعية  والرثوات  اال�شرتاتيجي  موقعها  ذلك  يف  م�شتغلة  االأجنبية، 

وتوافر م�شادر الطاقة اجلديدة واملتجددة.
كتب- اأحمد علي

طارق املال
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أكبر 10 بنوك بالسوق المصرية في 2021

القطاع المصرفي المصري.. ارتفاع ضخم 
باألصول.. دعم كبير للصناعة

   

وا�صل القطاع امل�صريف امل�صري اأداءه القوي خالل 2021 رغم تداعيات جائحة كورونا على االقت�صاد 
العاملي، لي�صتحوذ القطاع امل�صريف امل�صري املرتبة الرابعة بني القطاعات امل�صرفية العربية من حيث حجم االأ�صول، واملرتبة 

االأوىل بني الدول العربية غري النفطية، بينما تتواجد 4 م�صارف م�صرية �صمن الئحة اأكرب 1000 م�صرف يف العامل.
توظيف  فن�صبة  واملتو�صطة،  ال�صغرية  وامل�صروعات  ال�صناعة  قطاع  دعم  يف  امل�صرية  للبنوك  الوطنية  االأدوار  تزايدت 
القرو�ض اإىل الودائع 65% بلغت بعدة بنوك يف نهاية �صبتمرب 2021 مقارنة مبتو�صط 50.5% للقطاع امل�صريف يف يونيو 2021 
طبقا الأخر بيانات متاحة من البنك املركزي امل�صري يف ظل الرتكيز على منو العمليات امل�صرفية االأ�صا�صية مع احلفاظ 

على معدالت �صيولة عالية يف العمالت كافة.
ارتفعت اأ�صول القطاع امل�صريف امل�صري بخالف البنك املركزي اإىل 8.484 تريليون جنيه بنهاية �صبتمرب املا�صي، بينما بلغ 
�صايف اأرباح القطاع نحو 80.103 مليار جنيه بنهاية �صبتمرب، فيما �صجلت البنوك �صايف عائد بلغ 213.260 مليار جنيه كما 
بلغ �صايف اإيرادات الن�صاط 265.537 مليار جنيه بينما �صجل �صايف امل�صروفات 185.434 مليار جنيه يف الفرتة املقارنة ذاتها.
�صعت البنوك العام املا�صي للتخفيف على املواطنني وت�صجيعهم على اال�صتمرار على التعامل غري النقدي عرب ماكينات 
العمالء  وت�صجيع  املعا�صات،  اأ�صحاب  على  التخفيف  بجانب  لذلك  نتيجة  م�صروفات  الأي  حتملهم  وعدم  االآيل،  ال�صراف 
اأو بطاقات ائتمانية، ويف نف�ض الوقت ا�صتمرار جلهود البنك  اأن يح�صلوا على بطاقات �صواء مدفوعة مقدما  اجلدد على 
املركزي والقطاع امل�صريف يف دعم ال�صمول املايل والتوجه تدريجيا اإىل جمتمع غري نقدي اأو اأقل تداواًل للنقد عرب ا�صتخدام 

ال�صراف االآيل..  فيما يلي قائمة باأكرب البنوك يف ال�صوق امل�صرية:
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يعترب البنك الأهلي امل�صري اأقدم البنوك التجارية 
براأ�صمال   1898 يونيو   25 يف  اأن�صئ  حيث   ، امل�صرية 
واأعماله  وظائفه  تطورت  وقد   ، اإ�صرتليني  جنيه  مليون 
القت�صادية  للتطورات  وفقًا  تاريخه  عرب  م�صتمر  ب�صكل 

وال�صيا�صية التي مرت بها البالد. 
البنك  توىل  املا�صي،  القرن  من  اخلم�صينات  يف 
القيام بوظائف البنوك املركزية ثم تفرغ بعد تاأميمه يف 
قيامه  ا�صتمرار  مع  التجارية  البنوك  لأعمال  ال�صتينات 
بوظائف البنك املركزي يف املناطق التي ل يوجد لالأخري 

الرائد  فكر  بف�صل   1920 عام  م�صر  بنك  تاأ�ص�س 
الذي تزعم فكر  با�صا،  القت�صادي حممد طلعت حرب 
نحو  الوطنية  املدخرات  تلك  وتوجيه  الوطني  الدخار 
بنك  اأول  وهو  لذلك   والجتماعية،  القت�صادية  التنمية 

م�صري  يوؤ�ص�صه وميتلكه امل�صريون 100% بالكامل.
من  العديد  باإن�صاء  تاأ�صي�صه  منذ  م�صر  بنك  قام 
ال�صركات يف خمتلف املجالت، مبا يف ذلك املن�صوجات، 

الرتفيه  وو�صائل  والطريان،  والنقل،  والتاأمني، 
دعمه  وا�صل  كما  ال�صينما،  و�صناعة 

وال�صتثمارية  امل�صرفية  لالأن�صطة 
وميتلك  ثابت،  مبعدل  الأخرى 

من  كبرية  ن�صبة  حالًيا  البنك 
يف  �صركة  يف157   الأ�صهم 
وال�صياحة  التمويل  جمالت: 
والغذاء،  والزراعة  والإ�صكان 

اإىل نحو 2.5 تريليون جنيه يف نهاية مار�س 2021.
يف  جنيه  تريليون   1.6 نحو  الودائع  اأر�صدة  وبلغت 
نهاية يونيو 2020 مبعدل منو 36% عن العام ال�صابق متثل 
وذلك   ، امل�صريف  اجلهاز  ودائع  اإجمايل  من   %34 نحو 
بف�صل قيام البنك بتقدمي جمموعة متنوعة من الأوعية 
باأ�صعار  وذلك  والأجنبية  املحلية  بالعملتني  الدخارية 
فائدة جاذبة وتناف�صية ، ولتقرتب ودائع البنك من نحو 
ثقة  يعك�س  مما   2021 مار�س  نهاية  يف  جنيه  تريليون   2

العمالء يف البنك الأهلي امل�صري.

التي �صجلت 112.48 مليار جنيه بنهاية يونيو املا�صي، 
مقابل 75.4 مليار جنيه بنهاية يونيو ال�صابق له ، بزيادة 

بلغت 37 مليار جنيه.
يخدمون  موظف   18000 حواىل  م�صر  بنك  يعني 
ماليني   10 من  اأكرث  على  حتتوي  وا�صعة  عمالء  قاعدة 
اإىل  ي�صل  مدفوع  راأ�صممال  باإجمايل  م�صر،  يف  عميل 
مت�صلة  فرعًا   700 حوايل  ميتلك  كما  جنيه،  مليار   15
الكرتونيًا ومنت�صرة بجميع اأنحاء اجلمهورية وله خم�صة 
فرن�صا،  يف  وفرعًا  الإمارات  دولة  يف  فروع 
بالإ�صافة اإىل فروع البنوك التابعة يف كل 
ا مكاتب متثيل  من لبنان واأملانيا واأي�صً
وكوريا  ورو�صيا  ال�صني  من  كل  يف 
بالإ�صافة  ايطاليا،  و  اجلنوبية 
التابعني  املرا�صلني  من  �صبكة  اىل 

للبنك يف جميع اأنحاء العامل

فروع بها ، ف�صاًل عن ال�صطالع منذ منت�صف ال�صتينات 
ال�صتثمار  �صهادات  واإدارة  باإ�صدار  املا�صي  القرن  من 

حل�صاب الدولة.
من   2020/2019 املايل  العام  خالل  البنك  متكن 
اإجمايل  تخطى  حيث   ، م�صبوقة  غري  اأداء  نتائج  حتقيق 
املركز املايل 2 تريليون جنيه يف نهاية يونيو 2020 مبعدل 
اإجمايل  ن�صبة  لت�صل   ،  2019 يونيو  نهاية  عن   %23 منو 
اأ�صول البنك 31.5% من اإجمايل اأ�صول اجلهاز امل�صريف 
امل�صري ، وا�صتمر املركز املايل للبنك يف الرتفاع لي�صل 

الت�صالت  جمال  يف  اأخرى  �صركات  اإىل  بالإ�صافة 
وتكنولوجيا املعلومات.

املايل  العام  خالل  م�صر  بنك  اأرباح  �صايف  بلغ 
اهتماما  ويويل  لل�صراء،  جنيه   10.70   ،2021-2020
الأفراد  وقرو�س  ال�صغرية  امل�صروعات  مبحفظة  كبريا 

البنك األهلي.. 
تاريخ طويل 

بنك مصر .. بداية التحرر االقتصادي 
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حقق زيادة يف �صايف اأرباحه بعد خ�صم ال�صرائب 
لي�صجل  �صهور من عام 2021  اأول 9  بن�صبة 7% خالل 
2.7 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه خالل الفرتة 

ذاتها من عام 2020.
والبنوك  للعمالء  القرو�س  حمفظة  اإجمايل  وبلغ 
بالبنك بنحو 12.6 مليار جنيه خالل اأول 9 اأ�صهر من 
بنهاية  جنيه  مليارات   105 اإىل  لت�صل  اجلاري  العام 

�صبتمرب 2021 مبعدل منو 14%، وفقا للبنك.
ك�صركة   1952/5/15 يف  القاهرة  بنك  تاأ�ص�س 

وبنك الكريدي ليونيه.
باإن�صاء  اخلم�صينات  خالل  بداأ  قد  البنك  وكان 
خم�صة  اأن�صاأ  حيث  العربية،  البلدان  يف  له  فروع 
يف  فروع  وخم�صة  لبنان،  يف  فرعني  �صوريا،  يف  فروع 
اإىل  حتولت  اأن  اإىل  بنجاح  عملها  مار�صت  ال�صعودية 
�صعودي   - م�صري  براأ�صمال  �صعودية  م�صاهمة  �صركة 
م�صرتك با�صم بنك القاهرة ال�صعودي وات�صعت فروعها 
لتخدم اأنحاء اململكة وت�صهم يف منو العالقات امل�صرية 
ال�صعودية قبل اأن يتم اندماجه مع بنوك �صعودية لحقًا.

ويعد  م�صرية(،  م�صاهمة  )�صركة   1979 عام  والإ�صكان  التعمري  بنك  تاأ�ص�س 
والتنمية  الإ�صكان  جمال  يف  والرائدة  املتخ�ص�صة  للبنوك  املتميزة  النماذج  من 
�صامل يقدم كافة اخلدمات  اإىل بنك جتاري  ن�صاطها  والتي حتولت يف  العمرانية، 

امل�صرفية،
اأرباح  �صايف  حتقيق  للبنك  املالية  القوائم  واأظهرت 
جممعة بعد خ�صم ال�صرائب بقيمة 1.582 مليار جنيه يف 
اأول 9 اأ�صهر من العام اجلاري، مقابل 1.656 مليار جنيه 

بالفرتة املناظرة.
وزادت اإيرادات الفوائد بن�صبة 17.8% لت�صل اإىل 5.090 
املا�صي،  �صبتمرب  نهاية  وحتى  يناير  من  الفرتة  يف  جنيه  مليار 
هام�س  �صعد  كما  املقارنة،  بالفرتة  جنيه  مليار   4.322 مقابل 
الفوائد يف اأول 9 اأ�صهر من العام اجلاري اإىل 2.450 مليار جنيه 

مقابل 1.999 مليار جنيه بالفرتة املناظرة.
اخلدمات  بجميع  طفرة  حتقيق  والإ�صكان  التعمري  بنك  اأكد 
امل�صرفية خالل ال�صنوات الأخرية، مو�صًحا وجود تطور كبري يف تقدمي 
الكربي  البنوك  م�صاف  يف  جعلته  والرقمية،  امل�صرفية  اخلدمات  جميع 

بال�صوق امل�صرفية امل�صرية، اإ�صافة اإىل ريادته يف القطاع العقاري.

براأ�صمال قدره ن�صف مليون جنيه،  م�صاهمة م�صرية 
ويف عام 1956 وعقب اإعالن تاأميم قناة ال�صوي�س كان 
الالزم  التمويل  وفرت  التي  امل�صرية  البنوك  �صمن 
ملح�صول القطن اأثر امتناع البنوك الأجنبية قي م�صر 

عن متويل هذا املح�صول الإ�صرتاتيجى.
يعد عام 1957 من اأهم �صنوات التحول قي تاريخ 
الجنبية  البنوك  مت�صري  عملية  خالل  من  البنك 
حيث قام ب�صراء فروع بنكني فرن�صيني من اأقدم واأهم 
بارى  دى  دي�صكونت  نا�صيونال  الكنتوار  وهما  البنوك 

بنك القاهرة .. 
أدوار تنموية متواصلة 

التعمير واإلسكان.. رائد التنمية العمرانية
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ارتفاعا  م�صر   – الدويل  التجاري  البنك  حقق 
الت�صعة  خالل  جنيه  مليار   9.8 اإىل  اأرباحه  ب�صايف 
من  البنك  عوائد  ارتفاع  مع   ،2021 من  الأوىل  اأ�صهر 
جنيه  مليار   32.6 اإىل  امل�صابهة  والإيرادات  القرو�س 
مقارنة بنحو 31.5 مليار جنيه خالل الفرتة املقارنة 

ذاتها. 
البنوك  اأكرب    CIB الدويل  التجاري  ويعد 

عام  الدويل  الإفريقي  العربي  البنك  تاأ�ص�س 
متعدد  بنك  كاأول  خا�س  قانون  مبوجب   1964
البنك  من  كال  مب�صاهمة  م�صر،  يف  اجلن�صيات 
املركزي امل�صري والهيئة العامة لال�صتثمار بالكويت، 

التجارية  البنوك  اأهم  اأحد  يعد  تاأ�صي�صه،  ومنذ 
اإىل  بالإ�صافة  املنطقة،  يف  وال�صتثمارية 

كافة  تقدمي  يف  متيزه  على  احلفاظ 
اخلدمات امل�صرفية لل�صركات. 
بخطى  البنك  يتقدم 

التجزئة  ن�صاط  يف  جادة 
خالل  من  امل�صرفية 

ملنتجات  تقدميه 
مبتكرة،  وخدمات 

موا�صلة  عن  ف�صال 

ورفع البنك الأهلي امل�صري ح�صته يف "التجاري 
ال�صنوات  خالل  مبا�صر  وغري  مبا�صر  ب�صكل  الدويل" 
مليون   162.8 )تعادل   %8.2 اإىل  لت�صل  املا�صية 
ا�صتثمار  �صناديق  عدة   ت�صتحوذ  بينما  �صهم(،  
اأجنبية على ح�ص�س �صغرية مفتتة يف البنك، اأبرزها 
على  ت�صتحوذ  التي   ” اإنف�صيكو  اإى.اأى.اأم  �صناديق” 

5.56% من اأ�صهم البنك.

علي   2021 من  اأ�صهر   9 اأول  خالل   %64 الأفريقي 
اأ�صا�س �صنوي، لتبلغ 38 مليون دولر يف الربع الثالث 
مقابل 38.4 مليون يف الربع الثاين و32.2 مليون يف 
 500 البنك  راأ�صمال  ويبلغ  العام،  من  الأول  الربع 
امللكية  وحقوق  احلايل،  الوقت  يف  دولر  مليون 
نحو 1.9 مليار دولر، ما ميكنه من حتقيق 
به  اخلا�صة  الإ�صرتاتيجية   اأهداف 
مع   النمو.،  معدلت  مب�صاعفة 
مع  التوا�صل  قنوات  تنويع 
ق�صرها  وعدم  اجلمهور، 
الفروع  �صبكة  على 

التي 90 فرعا.

بالبور�صة  مدرج  كيان  واأكرب   ، م�صر  يف  اخلا�صة 
وهو  التداول،  حرة  الأ�صهم  حجم  حيث  من  امل�صرية 
اأكرب �صهم قيادى بالبور�صة ل�صتحواذه وحده على %40 
 EGX30 من الأ�صهم املدرجة على املوؤ�صر الرئي�صى
على  موزعة  جنيه  مليار   14.77 راأ�صماله  ويبلغ   ،،
1.47 مليار �صهم، بقيمة ا�صمية ع�صرة جنيهات لل�صهم 

الواحد. 

ال�صوق  والتو�صع اجلغرايف يف  للنمو  الطموحة  خطته 
يف  منوًا  البنوك  اأ�صرع  من  واحدًا  ويعترب  املحلى، 

م�صر. 
العربي  البنك  اأرباح  يف  النمو  ن�صبة  بلغت 

البنك التجاري الدولي.. 
صاحب الكلمة األولى بالبورصة  

البنك العربي األفريقي.. خطة توسع ضخمة 
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قطر الوطني األهلي.. 
حزمة شركات ضخمة

فيصل .. أول بنك إسالمي مصري

الأرباح  ب�صايف  ارتفاًعا  الوطني  قطر  بنك  حقق 
بن�صبة  اجلاري  العام  من  الأويل  اأ�صهر  الـ9  خالل 
6.42%، على اأ�صا�س �صنوي ليبلغ 6.007 مليار جنيه، 
مقابل �صايف ربح بلغ 5.642 مليار جنيه خالل الفرتة 

ذاتها من العام املا�صي.
 179 وال�صلفيات  القرو�س  حمفظة  اإجمايل  بلغ 
دي�صمرب  بنهاية  مقارنة   %3 منو  بن�صبة  جنيه  مليار 
2020، فيما بلغت احل�صة ال�صوقية للبنك من اإجمايل 
القرو�س 6.17% يف يونيو 2021 )طبقا لأخر بيانات 

متاحة من البنك املركزي امل�صري(.

حيث  م�صري  اإ�صالمي  بنك  اأول  هو  "في�صل" 
يوليو  وا�صتقبل عمالوؤه يف  ر�صمًيا،  للعمل  اأبوابه  افتتح 
ثل ا�صتهالل الن�صاط  1979 ، ورغم اأن هذا التاريخ ميمُ
الفعلي للبنك اإل اأن البداية احلقيقية كانت قبل ذلك 
املوؤ�ص�صون  ت�صاور  عندما  اأعوام،  خم�صة  من  باأكرث 
واتفقوا فيما بينهم على اإن�صاء م�صرف فى م�صر يعمل 
وفقًا لأحكام ال�صريعة الإ�صالمية يكون منوذجًا يحتذى 

به بجميع اأنحاء العامل ..
بالقانون  البنك  تاأ�صي�س  على  املوافقة  متت 
اخلا�س رقم 48 ل�صنة 1977 الذي اأقره جمل�س ال�صعب 
امل�صري يف حينه ولقت اأ�صهم البنك اإقباًل كبريًا حيث 
خم�صة  التاأ�صي�س  عند  فيها  املكتتب  املبالغ  جتاوزت 
الأ�صهم املطروحة لالكتتاب، وك�صفت موؤ�صرات  اأمثال 
نتائج اأعمال البنك عن ارتفاع اإجمايل الأ�صول بن�صبة 
بنهاية  جنيه  مليار   128.223 اإىل  لت�صل   %13.3
بنهاية  جنيه  مليار   113.126 مقابل   ،2021 نوفمرب 

نوفمرب 2020.

حمافظات م�صر ت�صل لأكرث من 231 فرًعا.
يف  التابعة  ال�صركات  من  عدًدا  البنك  اأن�صاأ 
للتاأجري  الأهلي   QNB مثل  متخ�ص�صة  جمالت 
من  كواحدة   1997 عام  تاأ�ص�صت  والتي  التمويلي 
امل�صري، ومت  التمويلي  التاأجري  ل�صوق  الوافدين  اأوائل 
لتاأمينات احلياة عام 2003  الأهلي   QNB تاأ�صي�س 
لتوفري جمموعة متنوعة من املنتجات لتلبية احتياجات 
العمالء للتاأمني على احلياة والدخار، وQN الأهلي 
للتخ�صيم تاأ�ص�صت عام 2012 كموؤ�ص�صة مالية ت�صارك 

يف جميع اأنواع خدمات التخ�صيم املحلية والدولية. 

و�صل اإجمايل اأر�صدة التوظيف وال�صتثمار 117.270 
 104.147 مقابل   ،2021 نوفمرب  بنهاية  جنيه  مليار 
بن�صبة  بارتفاع   ،2020 نوفمرب  بنهاية  جنيه  مليار 

.%12.6

يف  جنيه  مليار   276 العمالء  ودائع  و�صلت  كما 
نهاية �صبتمرب 2021 حمققة ن�صبة منو 18% – مقارنة 
جمالت  كافة  يف  بالنمو  – مدفوعة   2020 بدي�صمرب 
من  للبنك  ال�صوقية  احل�صة  بلغت  وقد  الأن�صطة، 
لأخر  2021 )طبقا  يونيو  الودائع 4.46% يف  اإجمايل 

بيانات متاحة من البنك املركزي امل�صري(. 
اأبريل 1978 ، ومت ت�صنيفه  مت تاأ�صي�س البنك يف 
كثاين اأكرب بنك خا�س يف م�صر ويقدم البنك خدماته 
لأكرث من 1،307،215 عميل يخدمهم اأكرث من 6،791 
م�صريف متخ�ص�س من خالل �صبكه فروع تغطى كافة 

جنيه  مليار   129.697 نحو  الأعمال  حجم  وبلغ 
جنيه  مليار   116.977 مقابل   ،2021 نوفمرب  بنهاية 
كما   ،%10.9 بن�صبة  بارتفاع   ،2020 نوفمرب  بنهاية 
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بنك اإلسكندرية..
1.4 مليار أرباح في 6 أشهر

الكويت الوطني. مصر .. 
نتائج أعمال جيدة

تاأ�ص�س بنك الإ�صكندرية عام 1957، ويتبع حالًيا 
اأنتيزا �صان باولو الإيطالية منذ عام 2007،  جمموعة 
الرائدة يف  ال�صركات امل�صرفية  اأكرب  وهي واحدة من 
اأوروبا ولديها ما يقرب من 5200 فرع و 20.2 مليون 
عميل حول العامل، وتتكون �صبكتها العاملية من البنوك 
الفرعية الدولية العاملة يف 12 دولة يف و�صط و �صرق 

اأوروبا، وال�صرق الأو�صط، و�صمال اإفريقيا.
العام  من  الأول  الن�صف  خالل  البنك  و�صجل 

خالل  جنيه  مليون   694.5 بقيمة  اأرباح  �صايف  م�صر  الوطني  الكويت  بنك  حقق 
الن�صف الأول من عام 2021 مقابل 753.5 مليون جنيه خالل نف�س الفرتة من العام 

املا�صي،  وبلغ ر�صيد ودائع العمالء لدى البنك يف نهاية يونيو املا�صي 53.9 مليار 
مليار   4.2 بزيادة  املا�صي  دي�صمرب  نهاية  يف  جنيه  مليار   49.7 مقابل  جنيه 

جنيه خالل الن�صف الأول من العام اجلاري.
اإىل  املا�صي  يونيو  نهاية  يف  للعمالء  البنك  وت�صهيالت  قرو�س  وو�صلت 
35.1 مليار جنيه مقابل 34.5 مليار جنيه يف نهاية دي�صمرب املا�صي بزيادة 

 ،2007 اأغ�صط�س  ويف   ،2021 من  الأول  الن�صف  يف  جنيه  مليون   542.9
ا�صتحوذ بنك الكويت الوطني على 51% من البنك الوطني امل�صري مقابل 516 

مليون دولر اأمريكي،  وبحلول اأكتوبر 2007، كان بنك الكويت الوطني قد ا�صتحوذ 
اأمريكي،  دولر  مليون  تزيد عن 900  بتكلفة  البنك  اأ�صهم  اإجمايل 93.77% من  على 

وكان ال�صراء اإيذانا بدخول بنك الكويت الوطني ال�صوق امل�صري لأول مرة.

 ،2021 يونيو  بنهاية  جنيه  مليار   89.587 العمالء 
مقابل 85.010 مليار جنيه بنهاية 2020.

 107.4 لت�صجل  البنك  اأ�صول  اإجمايل  ارتفعت 
 102.341 مقابل   ،2021 يونيو  بنهاية  جنيه  مليار 
اإجمايل  و�صجلت   ،2020 دي�صمرب  بنهاية  جنيه  مليار 
جنيه  مليار   12.576 حوايل  بالبنك  امللكية  حقوق 
بنهاية يونيو 2021، مقابل 11.539 مليار جنيه بنهاية 

دي�صمرب 2020.

مبقدار  ال�صرائب  بعد  ربح  �صايف   2021 اجلاري 
الفرتة  ملياًرا يف   1.369 مقابل  مليار جنيه،   1.357
ذاتها من العام ال�صابق، وبلغت اأرباح بنك الإ�صكندرية 
 1.833 مقابل  جنيه،  مليار   1.959 ال�صرائب،  قبل 

مليار جنيه، منذ يناير وحتى يونيو 2021. 
للعمالء  والت�صهيالت  القرو�س  حمفظة  و�صجلت 
مقابل  يونيو 2021،  بنهاية  مليار جنيه  نحو 49.758 
47.964 مليار جنيه بنهاية 2020، وبلغت حجم ودائع 
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مها  الدكتورة  رعاية  حتت  ذلك  جاء 
الطبية  املراكز  اأمانة  رئي�س  ابراهيم 
الدكتور  وت�شريف  وبح�شور  املتخ�ش�شة 
حممد  والدكتور  العبا�شي  ابو  حازم 
علي  العام  امل�شرف  بلطية  عبداللطيف 
املركز القومي للعيون برو�س الفرج والدكتور 
اإ�شالم البيه مدير املركز وح�شور كوكبة من 
مب�شت�شفيات  الفندقية  االدارات  مديري 

اأمانة املراكز الطبية املتخ�ش�شة.

رمي  املعاون  الفريق  ح�شر  كما 
وحممد  يو�شف  وهاين  عبداخلالق 
عبدالعزيز وعبدالعاطي بالل ع�شو جمل�س 
مدير  �شعيب  وحممد  دمنهور  جمعية  ادارة 
الت�شويق ب�شركة ايه ام للمنظفات ال�شناعية 
برمد  الفندقية  االدارة  مديرة  علي  ورو�شا 
ق�شم  رئي�س  علي  وحممد  الفرج  رو�س 
الداخلي  االمن  وم�شئول  الداخلي  اال�شراف 

باملركز .

امل�شاركة  امل�شت�شفيات  جميع  تكرمي  مت 
ايل  واالإبداع  التميز  درع  ومنح  باالحتفالية 
حممد  التالية:  الفندقية  االدارات  من  كٍل 
وزينب  اأ�شوان،  اأورام  م�شت�شفى  �شماين 
اأحمد د�شوقي م�شت�شفى القاهرة الفاطمية، 
قلب  م�شت�شفى  االطرو�س  متيم  وحممد 

دمياط، وعبري رجب اأحمد م�شت�شفى �شرق 
م�شت�شفى  احمد  حممد  و�شناء  املدينة،  
م�شت�شفى  العجريي  حمدي  املنيا،  اورام 

اأورام ب�شوهاح.

علي  للفائزين  الكوؤو�س  توزيع  مت  كما 
النحو التايل:

لفاعليات  االأول  املركز  و�شيف  كاأ�س 
يوم االدارة الفندقية االول يناير 2022 ايل 
حممد  اأمرية   : التالية  الفندقية  االدارات 
التخ�ش�شي،  الزيتون  م�شت�شفى  حممود 
وحممد �شعبان وهبه م�شت�شفى البنك االهلي

يوم  لفاعليات  الثالث  املركز  كاأ�س 
ايل   2022 يناير  االأول  الفندقية  االدارة 

تفاصل االحتفال الختامي 
إلدارة الخدمات الفندقية بأمانة المراكز 

الطبية المتخصصة

االدارة  مديرة  عبدالعزيز  ممدوح  رباب 
الفندقية م�شت�شفى بني �شويف التخ�ش�شي.

كاأ�س املركز الثاين لفاعليات يوم االإدارة 
الفندقية االول يناير 2022 اإىل �شباح دياب 
م�شت�شفى  الفندقية  االدارة  مديرة  غامن 

اطفال بنها التخ�ش�شي

كاأ�س املركز االأول لفاعليات يوم االدارة 
الدكتور  اإىل   2022 يناير  االول  الفندقية 
ال�شيخ  م�شت�شفي  عام  مدير  خ�شبه  اأحمد 
�شمري  اأحمد  والدكتور  التخ�ش�شي،  زايد 
زايد  ال�شيخ  م�شت�شفى  عام  مدير  نائب 
مدير  خطاب  عادل  واملهند�س  التخ�ش�شي 

االدارة الفندقية بامل�شت�شفى.

�شهد الحتفال اخلتامي لإدارة اخلدمات الفندقية باأمانة 
الفندقية  الدارة  يوم  وفعاليات  املتخ�ش�شة  الطبية  املراكز 
امل�شت�شفيات  جميع  تكرمي   ،2022 يناير  الأمانة  مل�شت�شفيات 
امل�شاركة بالحتفالية ومنح درع  التميز والإبداع حتت اإ�شراف 
الفندقية  اخلدمات  اإدارة  مدير  متويل  �شهبه  اأبو  حممود 

باأمانة املراكز الطبية املتخ�ش�شة.

د اأحمد خ�شبة مدير عام م�شت�شفي ال�شيخ زايد التخ�ش�شي ود اأحمد �شمري نائب حممود ابو�شهبة
مدير عام امل�شت�شفى ويف الو�شط املهند�س عادل خطاب مدير الإدارة الفندقية

كتبت- �شيماء حممود
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جاء مي�سي، البالغ 34 عاما، باملركز الثاين يف قائمة 
االأجور االأعلى، اإذ يبلغ دخله ال�سنوي 110 ماليني دوالر 
)75 مليون كراتب، باالإ�سافة اإىل 35 مليون من احلقوق 
 29 العمر  من  البالغ  نيمار،  الربازيلي  حل  التجارية(، 
الثالث  املركز  يف  جريمان،  �سان  باري�س  مهاجم  عاما، 
بـ 95 مليون دوالر )بينها 75 مليون كراتب،  اأخرى  مرة 
واإعالنات(،  جتارية  كحقوق  مليونا   20 اإىل  باالإ�سافة 
وجاء رابعا زميله بالفريق الفرن�سي، كيليان مبابي، البالغ 

من العمر 22 عاما، بدخل اإجمايل 43 مليون دوالر.
جناح  �سالح،  حممد  امل�سري  النجم  واختتم 
ليفربول، البالغ 29 عاما، املراكز اخلم�سة االأوىل حمققا 
البولندي  النجم  جاء  خلفه  العام،  هذا  دوالر  مليون   41
االأملاين،  ميونيخ  بايرن  مهاجم  ليفاندوف�سكي،  روبرت 

مببلغ 35 مليون دوالر، 
وحل االإ�سباين اأندري�س اإنيي�ستا، البالغ من العمر 37 
ال�سابع مببلغ  املركز  ال�سابق، يف  بر�سلونة  عاما، مهاجم 
مع  عامني  ملدة  متديد  عقد  توقيع  بعد  دوالر،  مليون   35
النجم  تواجد  الثامن  املركز  ويف  الياباين،  كوبي  في�سيل 
يونايتد  مان�س�سرت  و�سط  العب  بوغبا،  بول  الفرن�سي 
االإجنليزي،  بواقع 34 مليون دوالر، وتا�سعا غاريث بيل، 
جنم ريال مدريد االإ�سباين، بواقع 32 مليون دوالر، ويف 
املركز العا�سر حل زميله يف الفريق امللكي اإيدين هازارد، 

بواقع 29 مليون دوالر.
بالن�سبة للجانب الت�سويقي، يحل الالعب الفرن�سي 
قيمة  اأعلى  وهو �ساحب  االأوىل  مبابي" باملرتبة  "كيليان 

ت�سويقية من بني العبي العامل، اإذ تبلغ 160 مليون يورو.
الالعبني  اأبرز  من  واحًدا  يعد  عاًما  الـ22  �ساحب 
ال�سباب يف العامل، بعد ما قدمه مع املنتخب الفرن�سي يف 
كاأ�س العامل 2018، ومع الناديني الفرن�سيني باري�س �سان 
اأندية القارة  اأنظار كبار  جريمان وموناكو، ليكون حمط 

العجوز وعلى راأ�سهم نادي ريال مدريد.
دورمتوند،  برو�سيا  العب  جاء  الثانية،  املرتبة  يف 
يورو،  مليون   130 تبلغ  ت�سويقية  بقيمة  هاالند  ايرلينج 
خالل  ا�ستثنائي  اأداء  تقدمي  يف  ال�ساب  املهاجم  جنح  و 

كتب- حممد حمرو�س

حافظ كري�صتيانو رونالدو، العب مان�ص�صرت يونايتد االإجنليزي، �صدارة قائمة العبي 
كرة القدم االأعلى دخال يف العامل لعام 2021، بدخل �صنوي يبلغ 125 مليون دوالر، بواقع 

70 مليون كراتب �صنوي، باالإ�صافة اإىل 55 مليون من احلقوق التجارية.
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حاول  يونايتد  مان�س�سرت  اأن  ورغم  املا�سيني،  العامني 
�سراءه من ناديه ال�سابق ريد بول �سالزبورغ، اإال اأنه ف�سل 
للتطور  لديه فر�سة  ليكون  االأملاين،  النادي  اإىل  االنتقال 
اأكرث، ورمبا يكون هذا الوقت املنا�سب لالنتقال اإىل نادي 
اأن  اإىل  االإعالمية  التقارير  من  عديد  اأ�سارت  اإذ  اآخر، 

الالعب  ل�سم  االأوروبية  االأندية  بني  قوي  �سراع  هناك 
ل�سراء  االأقرب  هو  ت�سيل�سي  اأوروبا  بطل  واأن  الرنويجي، 

الالعب.
كبري من  وقطاع  الريا�سيني  النقاد  كثري من  ويرى 
اأن الثنائي هاالند ومبابي، �سيخو�سا مناف�سة  اجلمهور، 
تناف�س  ق�سة  نهج  على  املقبلة،  ال�سنوات  خالل  قوية 

مي�سي ورونالدو التي اأو�سكت على االنتهاء.
هاري  املا�سي،  املو�سم  االإجنليزي  الدوري  هداف 
 120 تبلغ  ت�سويقية  بقيمة  الثالث،  املركز  يف  جاء  كني، 
مليون يورو. وكان املهاجم �ساحب الـ27 عاًما، قد اأعلن 
انتهاء رحلته مع نادي توتنهام، اأماًل يف االلتحاق بفريق 
اأقوى  بني  ومن  البطوالت،  ح�سد  على  ي�ساعده  اآخر 

�ة ا�ض ر�ي
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مواهب شابة تتربع 
على قائمة القيمة التسويقية.. 

ومبابي يصل لـ 160 مليون يورو 
املر�سحني للح�سول على خدمات الالعب، بطل الدوري 

االإجنليزي مان�س�سرت �سيتي.
من املركز الرابع وحتى الثامن، جاء خم�سة العبني 
لوكاكو،  روميلو  �سالح،  حممد  �سان�سو،  جيدون  وهم: 
الت�سويقية  القيمة  بلغت  اإذ  ونيمار،  بروين،  دي  كيفني 
�سالح"  "مو  ان�سمام  ومع  يورو،  مليون   100 منهم  لكٍل 
مكانته  ليحجز  م�ستواه  انفجر  ليفربول،  ل�سفوف 

اخلا�سة �سمن اأف�سل العبي العامل.
خالل  ميالن  اإنرت  اأبطال  اأهم  من  واحًدا  كونه  مع 
االأيطايل  الدوري  لقب  ا�ستعادة  نحو  املو�سم  هذا  رحلته 
البلجيكي  املهاجم  ا�ستعاد  عاًما،  لـ11  دام  غياب  بعد 
ال�سيئ  امل�ستوى  بعد  جديد،  من  بريقه  لوكاكو  روميلو 

الذي قدمه مع مان�س�سرت يونايتد خالل فرتته االأخرية مع 
ال�سياطني احلمر.

متو�سط امليدان البلجيكي، دي بروين، يراه كثري من 
خالل  العامل  يف  األعاب  �سانع  اأف�سل  الريا�سيني  النقاد 
الفرتة االأخرية، و�سط اآمال كبرية اأن ي�ساهم الالعب يف 
اللقب  ال�سيتي، وحتقيق  مان�س�سرت  بطوالت  ر�سيد  زيادة 

االأوروبي االأول.
كما باتت اأنباء عودة الربازيلي نيمار دا �سيلفا اإىل 
بر�سلونة من جديد فقرة مكررة مع كل مو�سم انتقاالت، 
الباري�سي حتى عام  النادي  لكن الالعب جدد عقده مع 
2025، براتب �سنوي يقدر بـحوايل 30 مليون يورو، مما 

يزيد �سعوبة عودته مرة اأخرى اإىل النادي الكتالوين.
التا�سع، جاء العب بر�سلونة، فرانك دي  يف املركز 
يوجن، بقيمة ت�سويقية 90 مليون يورو، بعدما جنح �ساحب 
الـ24 عاًما يف تقدمي اأداء ممتاز مع فريقه ال�سابق اأياك�س 
ومن بعده النادي الكتالوين، ليكون واحًدا من اأبرز العبي 

خط الو�سط يف العامل.
وبنف�س القيمة الت�سويقية لـ"دي يوجن"، جاء الالعب 
كان  اإذ  العا�سر،  املركز  يف  فرنانديز  برونو  الربتغايل 
عام  بداية  يف  يونايتد  مان�س�سرت  اإىل  الالعب  انتقال 
املف�سل  النجم  ليكون  2020، خطوة نحو تفجر م�ستواه، 

لدى جمهور ال�سياطني احلمر.

امل�سرى،  الدورى  فى  العبني   10 اأغلى  قائمة  برياميدز،  األعاب  �سانع  �سبحى  رم�سان  ت�سدر 
وذلك على الرغم من تراجع قيمته الت�سويقية وفقًا الآخر حتديث لها لت�سل اإىل 3 ماليني يورو، بعدما 

�سجل فى وقت �سابق قيمة ت�سويقية بلغت 7 ماليني يورو خالل تواجده فى الدورى االإجنليزى.
جاء ترتيب اأغلى 10 العبني بالدورى امل�سرى كالتاىل: رم�سان �سبحى: 3 ماليني يورو،  حممد 
ال�سناوى: 2 مليون ون�سف يورو،  اأ�سرف بن �سرقى: 2 مليون و200 األف يورو،  حممد جمدى قف�سة: 
2 مليون و200 األف يورو، األيو دياجن: 2 مليون يورو، دييجو روالن: 2 مليون يورو، حممد �سريف: مليون 

و800 األف يورو، عمرو ال�سولية: مليون ون�سف يورو، حممود عالء مليون ون�سف يورو
العام  للدورى  الت�سويقية  القيمة  وتبلغ 

األف  و880  مليونا   148 الفرق  بجميع 
عر�س  على  االأهلى  يرتبع  حيث  يورو، 

الفرق االأغلى فى امل�سابقة بقيمة 26 
مليون و450 األف يورو، بينما ياأتى 

الزمالك فى املركز الثانى بقيمة 
وبرياميدز  يورو،  مليون  فى 20 

 18 بقيمة  الثالث  ن املركز  مليو
ون�سف يورو.

أرقام فلكية في الدوري املصري
رمضان األول محليا بـ 3 ماليين يورو.. 

ومفاجأة في المركز العاشر
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ب�صورة   ٢٠٢١ عام  يف  الفنانني  اأجور  خريطة  تغريت 
ال�صفوف  عن  املخ�صرمون  الفنانون  ليرتاجع  ملحوظة، 
باتوا  الذين  ال�صباب  النجوم  من  قطاع  ل�صالح  الأوىل 

ميلكون �صعبية وا�صعة بني اجلماهري. 

فن

تغريت خريطة اأجور الفنانني يف عام ٢٠٢١ ب�صورة ملحوظة، ليرتاجع الفنانون 
املخ�صرمون عن ال�صفوف الأوىل ل�صالح قطاع من النجوم ال�صباب الذين باتوا 

ميلكون �صعبية وا�صعة بني اجلماهري. 
ت�صدر الفنان امل�صري، حممد رم�صان، قائمة الأجور، بـ45 مليون جنيه نظري 
ال�صقا، عن بطولته يف  اأحمد  امل�صري  الفنان  "مو�صى"، تاله  بطولته يف م�صل�صل 
اأمري  امل�صري  الفنان  تبعه  جنيه،  مليون   33 باأجر  الأغراب"  "ن�صل  م�صل�صل 

كرارة، الذي ي�صارك بطولة العمل ذاته يف املركز الثالث بـ٢8 مليون جنيه.
الفنان امل�صري يحيى الفخراين، جاء يف املركز الرابع باأجر ٢٢ مليون جنيه، 
"جنيب زاهي زك�ش" تبعه كرمي عبدالعزيز، عن بطولته  عن بطولته يف م�صل�صل 
اجلزء الثاين من م�صل�صل "الختيار"، الذي حقق جزئه الأول جناحا كبريا، بقيمة 

٢٠ مليون جنيه.
وجاء باملركز ال�صاد�ش باملنا�صفة بني الفنان امل�صري، اأحمد مكي عن دوره يف 
"الختيار ٢"، والفنان امل�صري، حممد اإمام، عن بطولته مل�صل�صل "النمر" باأجر 

بلغ ١7 مليون جنيه لكليهما.

كتبت- مريفت عمر

قائمة أعلى الفنانني أجرا في 
2021محمد رمضان بالمقدمة.. 

ال�صقا

كرارة

حممد رم�صان

فن
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كما تقا�صم الفنانان اأحمد عز ويو�صف ال�صريف املركز ال�صابع يف القائمة 
باأجر ١5 مليون جنيه، عن اأدوريهما يف م�صل�صلي "هجمة مرتدة" و"كوفيد 

."٢5
ب�صبب حتقيق جناحا متتاليا يف موا�صم دراما رم�صان، فقد جاء الفنان 
امل�صري، يا�صر جالل، يف املركز الثامن بالقائمة باأجر ١4 مليون جنيه عن 

بطولته مل�صل�صل "�صل راجل".
اأجور  اأعلى  قائمة  العزيز،  عبد  يا�صمني  امل�صرية،  الفنانة  تقدمت 
عن  جنيه  مليون   ٢٠ باأجر   ،٢٠٢١ رم�صان  دراما  يف  امل�صاركات  الفنانات 
اأحمد  الفنان  ي�صاركها بطولته زوجها  الذي  "اللي مالو�ش كبري"،  م�صل�صل 

العو�صي.
مليون  باأجر ١8  الثاين  املركز  نيللي كرمي، يف  امل�صرية،  الفنانة  جاءت 
جنيه عن دورها يف م�صل�صل "�صد الك�صر"، بعد جناح م�صل�صلها يف رم�صان 

املا�صي "بـ١٠٠ و�ش".
بطولتها  عن  زكي،  منى  امل�صرية،  الفنانة  ن�صيب  من  الثالث  املركز 
بـ١٢  للفنانة، ريهام حجاج،  الرابع فهو  اأما املركز  "لعبة نيوتن"،  م�صل�صل 
مليون جنيه عن بطولتها م�صل�صل "كا ما نفرتق"، لتتفوق على الفنانة ي�صرا، 
التي نالت اأجر ١١ مليون جنيه عن بطولتها م�صل�صل "حرب اأهلية" ليكون 

ن�صيبها املركز اخلام�ش.
كان املركز ال�صاد�ش من ن�صيب الفنانة امل�صريةـ غادة عبد الرازق، عن 
بطولتها م�صل�صل "حلم غزال"، وتلتها الفنانة دنيا �صمري غامن، عن بطولتها 

م�صل�صل "عامل موازي".
حل يف املركز ال�صابع والأخري يف قائمة اأعلى النجمات اأجرا يف رم�صان 
ال�صربيني، عن بطولتها م�صل�صل  الفنانة امل�صرية، دينا  ٢٠٢١ من ن�صيب 

النيل".  "ق�صر 

الفخراين

كرمي عبدالعزيز

حممد امام

احمد عز

يو�صف ال�صريفاحمد مكي
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والر�سوم  الفكاهة  بروح  قدمًيا  الإعالنات  متيزت 
املبهجة وال�سيناريوهات الق�سرية الطريفة التي حتول 
الإعالن اإىل ق�سة ق�سرية مثرية لالإعجاب مثل اإعالن 
ت�سمى  راق�سة  عن  كوميك�س  ر�سم  الذي  الأ�سربين 
ليلى اعرتتها اآلم �سديدة وتركت امل�سرح وهى تتمايل، 
الأ�سربين مذابة يف  وت�ساءل: ملاذا تعانى فقر�سني من 

املاء ت�ساعد على زوال الأمل ب�سرعة".
عام  امل�سورة«  »اللطائف  مبجلة  اإعالن  ون�سر 
وين�سح  ال�سداع  لعالج  وهو  عايدة  �سفوف  عن   1917
عن  اإعالن  وهناك  التقليد،  من  ويحذر  لل�سيدات،  به 
مرهم »اآمور« عام 1925 وهو لعالج الأطفال من تاأثري 
ال�سيف، واآخر عن �سابون »لوك�س« لالأقم�سة احلريرية 
ملزاياه  بالإ�سارة  ترامادول  اكتفى  بينما   ،1926 عام 

فقط باأنه عجيب و�ساحر ومده�س.
�سمة  والفنانات  الفنانني  ال�ستعانة مب�ساهري  كان 
اإعالنات املا�سي واحلا�سر، حيث  م�سرتكة متيزت بها 
كرث ا�ستخدام كبار الفنانني فى اإعالنات زمان الورقية 
عبد  برلنتى  والراق�سة  حمامة  فاتن  الفنانة  مثل 
وهند  مراد  ليلى  والفنانة  وجدى  اأنور  والفنان  احلميد 
جنوم  من  غريهم  الدين  فخر  ومرمي  و�سادية  ر�ستم 
للعطور  باإعالنات  يقومون  كانوا  الذين  الوقت،  ذلك 
حتى  الغازية  وامل�سروبات  ال�سعر  وزيوت  وال�سجائر 

�سابون ال�ستحمام.
كذلك  موؤ�سرا  القدمية  املجالت  اإعالنات  تعترب 
جتد  حيث  الفرتة،  تلك  فى  الجتماعية  احلياة  على 
الأنيقة  جيب"  "املينى  بالف�ساتني  للفتيات  �سورا  فيها 
ويكرث ا�ستخدام الفتيات فى اإعالنات ال�سجائر والفزبة 
وغريها من املنتجات التي ت�سري اإىل متتع املراأة فى تلك 
اأى قيود  الفرتة بقدر كبري من احلرية والنطالق دون 
اأو �سلوكها، على عك�س  جمتمعية تفر�س على مالب�سها 
وتعمل  اخللف  اإىل  باملراأة  تعود  التى  الراهنة  الأو�ساع 

على تقييد حريتها وت�سديد القيود حولها.
الفرتة  تلك  اإعالنات  يف  ن�سيب  للفقراء  وكان 
م�ست�سفيات  طبيب  بك،  طاهر  اأحمد  قرر   حينما 

ال�سجون امل�سرية وخريج جامعات فرن�سا و�سوي�سرا، اأن 
 ،1926 عام  العتبة  يف  العزيز  عبد  ب�سارع  عيادة  يفتح 
حتى  الرابعة  ال�ساعة  من  للفقراء  وقًتا  فيها  وخ�س�س 

اخلام�سة م�ساًء. 
الإعالنات  بني  الأوىل  املرتبة  املالب�س  احتلت 
املن�سورة، فنجد اإعالنا عن البدلة ال�ستوي من �سيكوريل 
اإجنليزي متني تكفي  عام 1931، م�سنوعة من قما�س 
وهي  قر�سا،   195 من  �سعرها  ويبداأ  ف�سول،  عدة 
وراأ�س   1887 عام  �سيكوريل  عائلة  اأ�س�ستها  حمالت 
العائلة، وكان  اإدارتها »مورنيو �سيكوريل« عميد  جمل�س 
راأ�سمال ال�سركة 500 األف جنيه، وعمل بها 485 اأجنبيا 

و142 م�سريا.
امل�سرية  لالر�ستقراطية  متجرًا  »�سيكوريل«  وظل 

إعالنات زمان
صابون الجمال يجذب نجمات الفن.. 

ودعوى لـ"عدم الخوف من التدخين"

"سفوف عايدة" وأسبرين ليلى 
يتنافسان علي إزالة األلم 

مبا يف ذلك العائلة امللكية، وبالرغم من اأنه يف اأعقاب 
ج�سور  مد  على  �سالفاتور  حر�س   1952 يوليو  ثورة 
عالقات طيبة مع ال�سباط الأحرار، خ�سو�سًا اأنه كان 
معروفًا كريا�سي �سابق وكابنت منتخب م�سر للمبارزة 
الذي �سارك يف دورة اأم�سرتدام الأوليمبية عام 1928، 
فاإنه حلق بباقي اأفراد اأ�سرته يف اأوروبا عام 1957 بعد 

اأن نقل اأر�سدته اإىل اخلارج وباع اأهم �سركاته.
خا�سة  الإعالنات  من  كبري  حظ  لالأحذية  وكان 
رم�سان  �سهر  مبنا�سبة  طرحت  التي   ،1929 عام  »باتا 
للرجال  والأ�سعار  املزاحمة"،  تقبل  "ل  لأحذية  اإعالن 
تبداأ من 99.79 قر�سا، وال�سيدات من 69.65 قر�سا، 
قر�سا،   39 ب�سعر  لل�سيدات  الأ�سود  احلرير  واأحذية 

والأولد ب�سعر 29 قر�سا.
اأ�سل  اإىل  لالأحذية  »باتا«  �سركة  تاريخ  ويعود 
اإن�سائها  تاريخ  ويرجع  باتا،  توما�س  ل�ساحبها  ت�سيكي 
اإىل عام 1894، ودخلت م�سر يف الربع الأول من القرن 
انف�سلت   1961 عام  ال�سركة  تاأميم  ومت  الع�سرين، 
بعدها »باتا« يف م�سر عن ال�سركة الأم، ومل تعد هناك 
اأية عالقة بينهما منذ ذلك الوقت، ول تزال حتتفظ يف 

م�سر بال�سم التجاري »باتا«.
وظهرت باملجالت وال�سحف اإعالن فيلم »�سم�سون 
وبلبل«، وكان �سبب الأزمة ا�سم الفيلم، الذي عر�س لأول 
مرة يف اأبريل 1952، ولكن بعد يومني من بداية عر�سه 
�ُسحب من دور ال�سينما التي تعر�سه ب�سبب الرقباء، ثم 
ولبلب«،  »عنرت  با�سم  اأ�سهر  ب�ستة  بعدها  ليعر�س  عاد 
اأن ا�سم »عنرت« ينطق مع جميع  ورمبا لحظ الكثريون 
املمثلني بنف�س ال�سوت، وب�سوت يخالف �سوت املمثلني 
التوليف ال�سوتي به وا�سحة جدا، فقد تعر�س  فعملية 
معظمه  �سملت  ال�سوت  ل�سريط  مونتاج  لعملية  الفيلم 
�سحب  �سبب  الكثرييني  اعتقد  »�سم�سون«،  ا�سم  حلذف 

الأزمان  ح�سب  يتباين  واأ�سلوًبا  ال�سابق،  اجليل  عن  تختلف  لغة  ع�سر  لكل 
تفر�سه  كتابًيا  واأ�سلوًبا  املعا�سرة،  احل�سارة  متليه  جمل  وتركيب  والأوقات، 
حياة  ومنط  والتاريخ  اللغة  لتلك  حافظة  الإعالنات  ومتثل  الزمن،  تغريات 

الب�سر يف الفرتة التي تتناولها.  
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الفيلم ال�سعارات الوطنية التي �سمها الفيلم.
ا�سم  باإطالق  كذلك  تتعلَّق  كانت  الأزمة  لكن 
»�سم�سون اليهودي« وهو اأحد اأنبياء وق�ساة بني اإ�سرائيل 
وت�سويره يف �سورة الرجل ال�سرير الذي يغت�سب اأر�س 
غريه، ويف�سد حياة اأ�سحاب الأر�س الأ�سليني، وهو ما 
يربط  اأن  يحاول  كان  الأ�سلي  با�سمه  الفيلم  اأن  يعني 
الوطنية  والق�سية  امل�سرية  الوطنية  الق�سية  بني 

الفل�سطينية.
ويف عام 1931، ن�سر اإعالن م�سحوب ب�سورة كتب 
اأ�سفلها »متطوعو م�سروع القر�س«، و يف �سبتمرب من عام 
»طربو�س  اإعالن عن  �ساعة«  »اآخر  ن�سرت جملة   1932

�سيء.  كل  فف�سد  ال�سيا�سة  تدخلت  وبذلك  الوفد، 
امل�سروع  الوفد  حزب  رئي�س  با�سا  النحا�س  حارب  فقد 
امل�سروع  "اإن  وقال  امل�سرية،  الوطنية  باأنه �سد  واتهمه 
ق�سية م�سر احلقيقية..  ال�سباب عن  بجهود  انحراف 
ال�ستقالل"، وهذا املوقف تكرر من عميد الأدب العربي 
طه ح�سني حني قال عن امل�سروع: "هروب ال�سباب عن 
فكان  �سوقي  اأحمد  ال�سعراء  اأمري  اأما  الفكر"،  ثورة 
اإىل  القر�س  "اإجمع  ق�سائده  اآخر  يف  وكتب  له  داعما 

القر�س.. يكن لك من جمعهما مال لبد".
الأول  العام  يف  القر�س«  »م�سروع  ح�سيلة  بلغت 
األف   13 نحو  التايل  العام  ويف  جنيه،  األف   17 نحو 
جنيه وهي مبالغ خرافية مبقايي�س الثالثينات، واأ�سفر 
اإن�ساء م�سنع للطرابي�س  م�سروع الطربو�س بالفعل عن 
الأملانية،  »هاريتمان«  �سركة  مع  بالتعاقد  العبا�سية  يف 
اأن  غري  الأ�سواق،  يف  يطرح  امل�سري  الطربو�س  وبداأ 
بع�س الوفديني قاموا مبظاهرات تنادي ب�سقوط اأحمد 
واتهموه  القر�س"،  حرامي  "ي�سقط  وتقول:  ح�سني، 
قا�سية  ت�سهري  حملة  وكانت  امل�سروع،  اأموال  باختال�س 
ال�ستقالة  اإىل  فا�سطرته  ال�سيا�سة،  روح  تغذيها  �سده 
من �سكرتارية جمعية القر�س، واإعالنه تاأ�سي�س جمعية 

»م�سر الفتاة«.
الطرق  اختلفت  بعدها  وما  الثورة  بداية  مع 
ففي  الرتويج،  واأ�ساليب  املنتج  نوع  حيث  من  الإعالنية 
عام 1955 جند اإعالن لزيادة راأ�س مال �سركة احلديد 
وال�سلب، وكانت قيمة ال�سهم جنيهان ي�ساف اإليهما 50 

مليم م�ساريف اإ�سدار تدفع على ق�سطني.
اإعالن  عام 1956، جند  د�ستور  �سدور  ومبنا�سبة 
ل�سركة بيع امل�سنوعات يبداأ "ابتهاجا باإعالن الد�ستور 
تعلن �سركة بيع امل�سنوعات بت�سفية الأ�سناف ال�ستوية 
امل�سرية  امل�سنوعات  بيع  و�سركة  كبرية"،  بت�سحية 
اأ�س�سها طلعت حرب با�سا براأ�سمال 5000 جنيه و�سدر 
باإن�سائها مر�سوم ملكي يف عام 1932، وبداأت الن�ساط 

يف عام 1933 بفرع �سارع فوؤاد )26 يوليو حاليا(.

أحذية باتا تبدأ من 29 قرًشا.. 
"طربوش القرش" سر الوطنية

الب�سوا  املدار�س..  دخولكم  "قبل  فيه:  وجاء  القر�س« 
�سعار وطنيتكم وتوجوا رووؤ�سكم ثمرة جهودكم".

ح�سني  اأحمد  ال�سابني  اإىل  امل�سروع  فكرة  ترجع 
وفتحي ر�سوان، الطالبان بالفرقة الثانية كلية احلقوق 
كل  منا�سدة  وفيه  القر�س«،  »م�سروع  فكرة  طرح  اإىل 
الوطني  القت�ساد  لإنقاذ  بـ»قر�س«  يتربع  اأن  مواطن 
حملي  م�سنع  وبناء  الطرابي�س  �سناعة  ولتحرير 
لإنتاجه، وخا�سة مع انخفا�س اأ�سعار القطن وا�ستمرار 

ا�سترياد الطربو�س من اخلارج.
امل�سروع  با�سا  �سدقي  اإ�سماعيل  حكومة  �سجعت  و 
حزب  ح�ساب  على  �سعبية  لتحقيق  وهذا  قوة،  بكل 
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تحقيق

في مساعدة الشباب القامة 
مشروعات متناهية الصغر 

استمرارا  
لحملة 

ماكينة الطباعة
امل�شاريع  من  املالب�س  على  الطباعة  م�شروع  يعترب 
عالية،  اإنتاجية  ذات  لأنها  الربح  �شهلة  التكلفة  قليلة 
خا�شة مع ظهور العديد من املعدات احلديثة للطباعة 
ذات التقنيات املمتازة، التي ت�شهل يف خروج قطع املالب�س 

املطبوع عليها يف اأرقى واأجمل �شورة. 
وبع�س  للطباعة  واحدة  ماكينة  اإىل  امل�شروع  يحتاج 
الأدوات اليدوية املختلفة كالدبابي�س، واملق�س، وخيوط، 
ا�شتخدامها  ميكن  التي  الأقم�شة  من  متنوعة  واأنواع 
األوان  ذات  تكون  اأن  الأف�شل  ومن  اجلاهزة.  للمالب�س 

متعددة. 
الطباعة  م�شروع  تي�شرتات  ت�شاميم  بيع  مواقع 
130م، مع  تقل عن  ل  م�شاحة  اإىل  يحتاج  املالب�س  على 
خاللها  من  ليتم  خر�شانية  اأر�شية  بوجود  الهتمام 
اخلدمات  توافر  بجانب  �شليم،  ب�شكل  املعدات  تثبيت 

الأ�شا�شية داخل املكان من كهرباء ومياه.
حتدد  اأن  البداية  من  لبد  امل�شروع  منتجات  ت�شويق 
حتى  اجلودة  عالية  تكون  واأن  اجليدة،  الأقم�شة  نوعية 
تكت�شب اإعجاب الزبائن واحل�شول على ثقتهم ملنتجاتك 

مر 
�ث المس�ت

اعداد - عالء احمد

املشروع

التي تقوم بت�شنيعها. 
صناعة المنظفات في المنزل

جائحة  ظهور  منذ  ا  كثيرً املنظفات  ا�شتهالك  زاد 
البكرتيا  مقاومة  يف  البيوت  ربات  ورغبة  كورونا 
التخ�شي  �شهلة  املنظفات  اأنواع  وبع�س  والفيو�شات، 
الذي  القمامة  و�شالت  والأ�شطح،  البقع،  منظف  مثل 
واإكليل  الليمون  وق�شر  واملاء  الأبي�س  اخلل  من  يتكون 

اجلبل. 
اخلل  من  كوب  ن�شف  من  يتكون  زجاج  ومنظف 
الأبي�س وكوبان من املاء. ربع كوب من الكحول برتكيز 
70%، وقطرتان من زيت الربتقال العطري ويتم مزجها 
مع بع�شها، وكلك منظف اأفران الغاز التي تتتكون من 
اخلل  من  كوب  ون�شف  اخلبز  �شودا  من  كوب  ن�شف 

الأبي�س وملعقتان اإىل ثالث مالعق كبية من املاء.
ورشة صيانة السيارات.. استثمار 

ناجح بشروط
اإ�شالح  يف  متخ�ش�شة  ور�شة  اإن�شاء  م�شروع  يعترب 
املربحة  امل�شروعات  من  و�شيانتها  ال�شيارات  اأعطار 
م�شر  يف  املركبات  اأعداد  زيادة  ظل  يف  خا�شة  لل�شباب، 

و�شعف الثقافة العامة يف التعامل مع الأعطال وكذلك 
يف �شيانتها ب�شورة دورية مبا يحافظ على اأدائها.

لل�شوق،  تف�شيلية  درا�شة  اإجراء  امل�شروع  ويتطلب 
معرفة  خالل  من  ذلك  حوله،  املعلومات  كل  ومعرفة 
احتياجات ال�شوق، وكذلك معرفة عدد الور�س املوجودة 
اإىل  بالإ�شافة  امل�شروع فيه،  تاأ�شي�س  يتم  الذي  املكان  يف 
التعرف على كفاءة هذه الور�س، ومدى تلبيتها لعمليات 

ال�شيانة التي تعر�س عليه.
اإن م�شروع ور�شة ال�شيارات من امل�شروعات التي تتميز 
املمكن  فمن  العمالة،  من  كبي  عدد  اإىل  احلاجة  بعدم 
اأن يكتفي �شاحب امل�شروع بال�شتعانة بثالث عمال من 

ذوات اخلربة للعمل بامل�شروع، 
مشروع الطحالب 

املهمة  امل�شاريع  من  ال�شبيولينا  طحالب  يعترب 
اأحوا�س  بداخل  املياه  يف  زراعتها  ميكن  واملربحة، 
يبنى  حيث  ن�شبيرًا،  عميقة  تكون  خر�شانية  اأو  زجاجية 
واملعدن  اخل�شب  من  م�شنوع  باإطار  ا  حماطرً احلو�س 
والأكيا�س املليئة بالرمل اأو الرتبة ومفر�س من املطاط 
من  امل�شّنع  اللدائن  ا�شتخدام  ويف�شل   HDPE اأو 

توا�شل "امل�شتثمر" حملتها مل�شاعدة ال�شباب على 
بدء م�شروع �شغي اإميانرًا منها باأهمية امل�شروعات 
املتو�شطة وال�شغية يف حل امل�شكالت القت�شادية 
نق�س  فجوات  و�شد  العمل  فر�س  بتوفي  للدول 
ال�شلع بالأ�شواق. من هذا املنطلق، تقدم "املجلة" 
اأهم م�شروعات �شغية ناجحة يف 2021  وي�شتمر 

جناحها يف 2022.

أفضل 10 مشروعات 
برأسمال صغير 

للشباب في 2022
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. POLYETHYLENE البويل ايثيلني
وتنتج  املظللة،  املياه  يف  ال�شبيولينا  طحالب  تزرع 
يف كل مرت مربع من م�شاحة احلو�س حوايل 10 جرام 
جتهيز  اإىل  زراعتها  حتتاج  اجلافة.  الطحالب  من 
املنا�شبة  التغذية  به  تتوفر  بحيث  منا�شب  مائي  و�شط 
زيادة  تريد  عندما  املجهز  املاء  اإ�شافة  ويتم  للطحالب، 
الإنتاج اأو بعد احل�شاد وتكون كميته مت�شاوية.. وحتقق 

ربح يعادل 1300 �شهريرًا.
عيش الغراب 

ل  التي  الواعدة  امل�شروعات  من  الغراب"  "عي�س 
من  باعتباره  عاملي  كبي  وطلب  تكلفة  اإىل  حتتاج 
الأغذية التي ثبت فعاليتها يف عالج اأمرا�س ال�شرطان 
وغيها  املناعة  وتقويه  العظام  وتقويه  الدم  و�شغط  و 

الكثي من الفوائد.
الغراب  عي�س  لزراعة  خم�ش�س  مكان  توفي  ويجب 
يجب  التي  واملوا�شفات  �شحيحه  بطريقه  ينمو  ولكي 
توافرها يف هذا املكان هي اأن يكون املكان مغلق وله باب 
دخول  لعدم  ناعم  �شلك  ال�شباك  علي  ويوجد  و�شباك 
هواء،  ب�شفاط  ال�شباك  ا�شتبدال  وميكن  احل�شرات، 
ويجب ان تكون الأر�شية وال�شقف واحلوائط من النوع 
قبل  املكان  تنظيف  يجب  انه  ايل  بالإ�شافة  ال�شلب، 

عمليه الزراعة بـ 24 �شاعه فقط.
يتم ا�شتهالك 10 كيلو جرام من املخلفات اجلافه لكل 
1 كيلو جرام من التقاوي، وميكن اأن تكون هذه املخلفات 
من ق�س الأرز او تنب القمح او حطب القطن املد�شو�س 
كبيئة  ا�شتخدامها  ميكن  التي  املخلفات  من  غيها  او 
مبدئي  ترتيب  عمل  ويتم  الغراب،  عي�س  لنمو  �شاحله 

لهذه املخلفات باملاء.
تربية األرانب 

انتخاب   يف  ويراعي  التكاليف  قليلة  امل�شروعات  من 
عمر  يزيد  األ  اأهمها  امل�شروع  يف  البدء  بها  يتم  التي 
ال�شحية  حالتها  تكون  واأن  �شهور،   �شتة  عن  الأرانب 
واأن  باملنطقة،  املنت�شرة  بالأمرا�س  م�شابة  وغي  جيدة 
�شافية  واأعينها  �شريعة  وحركتها  عالية  حيويتها  تكون 

وفراوؤها لمعارً ونظيفارً 
لون  ذات  معروفة  �شاللت  من  تكون  اأن   يجب  كما 
اأن  املنتقاة  بالأرانب  وي�شرتط  متقارب،  وعمر  واحد 

يكون اأنفها �شليمارً وحتت ذقنها خاليارً من اأنواع اجلرب اأو 
ال�شعال اأو الر�شح، والتاأكد من خلو الأع�شاء التنا�شلية 
من اأي التهابات، واختيار نوع الأرانب ح�شب الهدف من 
الرتبية هل لإنتاج اللحم: اأم لإنتاج الفراء اأو غيها من 
اأهداف الرتبية حتى يتم؛ اختيار ال�شاللت املنا�شبة لكل 

هدف.
تعبئة المواد الغذائية  

يعترب م�شروع تعبئة وتغليف احلبوب من امل�شروعات 
ول  كبية  اأموال  روؤو�س  اإىل  حتتاج  ل  التي  الب�شيطة 
اجلدوى  درا�شة  حتتاج  ول  لتنفيذها  خربة  حتتاج 
اخلا�شة بها اإىل تعقيدات كبية كغيها من امل�شروعات.  
كثي  اإىل  احلبوب  وتغليف  تعبئة  م�شروع  يحتاج  ول 
من العمال، حيث من املمكن الكتفاء ب�شخ�شني لتعبئة 
اإقامة  املمكن  ومن  الب�شاعة،  لتوزيع  و�شخ�س  احلبوب 
�شغي  مال  براأ�س  احلبوب  وتغليف  تعبئة  م�شروع 
احلبوب  من  كبية  كميات  �شراء  املمكن  من  حيث  ا  جدرً

وتعبئتها، لكي ت�شعر بالربح.
ل  اأنه  حيث  املنزل  يف  امل�شروع  تد�شني  املمكن  ومن 
يحتاج اإىل م�شاحة كبية، وجود غرفة خايل يف منزلك 
يغنيك عن تاأجي اأو �شراء مكان خا�س للم�شروع الذي 
لأن احلبوب من  الأرباح،  امل�شاريع م�شمونة  يعترب من 
يف  عنها  ال�شتغناء  ميكن  ل  التي  ال�شتهالكية  ال�شلع 

بيوتنا.
على  احلبوب  وتغليف  تعبئة  م�شروع  فكرة  وتعتمد 
والعد�س  وال�شكر  املكرونة  من  كبية  كميات  �شراء 
الأ�شود  والفلفل  والكمون  والكزبرة  وامللح  والفول 
والفلفل الأبي�س وجوز الهند والدقيق وال�شرطة والثوم 
البودر والب�شل البودر والبابريكا، ثم تقوم بتعبئتها يف 

عبوات �شغية.
من  �شغية  عبوات  وجتهيز  بتعبئة  تقوم  اأن  بعد 
التجارية  املحال  اأ�شحاب  على  بعر�شها  تبداأ  احلبوب، 
ال�شغية والكبية، لكي يتعاقدون معك، وحت�شل على 

الربح من فرق الأ�شعار.
صناعة العطور 

قليلة  امل�شروعات  من  العطور  �شناعة  م�شروع  ميثل 
التكلفة مرتفعة العائد ب�شبب الفرق الكبي بني تكلفة 
وفقا  يختلف  الذي  النهائي،  البيع  و�شعر  ال�شناعة 

ملنطقة البيع امل�شتهدفة ونوعية الزبائن.
وت�شتخل�س الزيوت العطرّية من الّنباتات بعّدة طرق 
منها: التقطي بالبخار بتعري�س النبات لدرجة حرارة 
عالية وال�شتخال�س با�شتخدام املذيبات وُت�شتخدم هذه 
الطريقة ل�شتخراج الّزيوت العطرّية احل�شا�شة التي ل 
حتتمل درجات احلرارة العالية، وُي�شتخدم الكحول عادَة 
كمذيب، وينتج عنها زيوت مركّزة ُت�شّمى، وال�شتخال�س 

بالّت�شريب يف الّدهن.
الّدهون  من  طبقات  بني  الّزهور  بتالت  بو�شع  تتّم 
بزيت  فرتة  بعد  تت�شّبع  والتي  النقّية،  احليوانّية 
على  للح�شول  الكحول  ُي�شتخدم  ذلك  وبعد  الّزهرة، 
ال�شتخال�س  اأو  بالع�شر  وال�شتخال�س  املرّكز،  الزيت 
احلم�شّيات  زيوت  على  للح�شول  وُت�شتخدم  بال�شغط 
اأو  يدوياََ،  الق�شور  ع�شر  وميكن  الفاكهة،  ق�شور  من 
با�شتخدام الآلت. منتجات حيوانّية لها رائحٌة جميلة، 
تبّخر  وتاأخي  العطرّية  الّرائحة  لتثبيت  وت�شتخدم 
حوت  من  املُ�شتخرج  العنرب  ومنها:  املتطايرة،  الّزيوت 
ومادة  امل�شك،  غزال  من  امل�شتخرج  وامل�شك  العنرب، 
والّزباد  القند�س،  حيوان  من  امل�شتخرجة  الك�شتوريوم 

امل�شتخرج من قط الزباد.
محل صيانة المحمول 

م�شروع ل يت�شمن اأي خ�شارة يف ظل تزايد ا�شتخدام 
املحمول ومعه كرثة الأعطال، وبتعلمك �شيانة الهواتف 
غالبية  اإ�شالح  على  قادرا  و  متمكنا  اآنذاك  �شتكون 
يف  الهواتف  و�شوق  الهواتف،  ت�شيب  قد  التي  امل�شاكل 
من  اأكرث  بل  الزبائن،  قلة  من  تخف  ل  اأنك  اأي  تطور 
ذلك اأ�شبحنا جند اأطفال الـ 10 �شنة اأ�شبحوا يحملون 

هواتف حممول.
صناعة اإلكسسوارات 

باقي  مثل  راأ�شمال  يحتاج  ل  �شغيــر  م�شروع 
ا�شتخدام  �شيدة  لأي  ميكن  املثال  �شبيل  فعلى  امل�شاريع، 
�شناعة  كيفية  تعلم  بهدف  املتعددة  الإنرتنت  مواقع 
الإك�ش�شوارات، خا�شة تلك التي تلفت النتباه لل�شيدات 
وامليداليات  ال�شال�شل  �شناعة  ميكن  اإذ  باخل�شو�س، 
التي  الإك�ش�شوارات  بع�س  �شناعة  ميكن  كما  واخلوامت، 
ميكن ا�شتخدامها يف تزيني ال�شيارة اأو املنازل، والت�شويق 
للنا�س من خالل الأقارب، واملعارف، كما ميكن ت�شويق 

الب�شاعة على الإنرتنت.
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الغزل  م�صانع  تطوير  على  احلكومة  اأنفقت 
جنيه،  مليار   21 نحو  القطن  وحمالج  والن�صيج 
الثاين من عام  الن�صف  االنتهاء منه يف  واملتوقع 
2022، حيث ي�صمل العديد من املحاور من اإن�صاء 
وتوريد  قائمة،  مبان  وتطوير  جديدة  م�صانع 
وتدريب  العمل،  نظم  وميكنة  املاكينات،  اأحدث 
االإنتاج،  حماور  اأهم  اأحد  ميثلون  الذي  العاملني 
مبا ي�صهم يف اإحداث طفرة يف اأداء هذه ال�صركات 
مبنتجات  والو�صول  عهدها،  �صابق  اإىل  واإعادتها 
العاملية،  االأ�صواق  خمتلف  اإىل  امل�صري  القطن 
ال�صركات  لهذه  امل�صتمرة  اخل�صائر  من  والتحول 
 2 تتجاوز  اأرباح  حتقيق  اإىل  طويلة  �صنوات  منذ 

مليار جنيه.
منذ  االأقطان  من  املباعة  الكميات  وبلغت 
بداية املو�صم احلايل 2021 حتى نهاية العام بلغ 
نحو مليون و185 األف قنطار يف 14 حمافظة من 
مليون  البالغة  املنزرعة  االأقطان  اإجمايل م�صاحة 
االإجمالية  القيمة  وبلغت  قنطار،  األف  و411 
 6 حوايل  املزادات  خالل  من  املباعة  لالأقطان 
من  العديد  بها  �صارك  والتي  جنيه،  مليارات 

�صركات جتارة االأقطان من القطاع اخلا�ص.
يف  امل�صاركة  على  والتجار  املزارعون  واأقبل 
على   2019 عام  جتريبيا  بداأت  التي  املنظومة 
لت�صمل  �صويف،  وبني  الفيوم  حمافظتي  م�صتوى 
التايل  العام  يف  وال�صرقية  البحرية  حمافظتي 
اأن جاء تعميم املنظومة العام احلايل  2020 اإىل 

2021 على م�صتوى اجلمهورية.
خالل  من  املباعة  القطن  كميات  وارتفعت 
املنظومة يف الفيوم اإىل 54.9 األف قنطار يف عام 
2021 مقارنة بـ 22.2 األف قنطار يف عام 2020، 
كما ارتفعت الكميات املباعة يف بني �صويف، لتبلغ 
نحو 22 األف قنطار يف عام 2021 مقارنة بنحو 14 
األف قنطار يف عام 2020، وجاءت حمافظة كفر 
التي  املحافظات  كاأعلى  االأوىل  املرتبة  يف  ال�صيخ 
بيعت فيها االأقطان من خالل املنظومة، ملا تتميز 

به من زيادة يف امل�صاحات املنزرعة بالقطن.
عودة الن�صر 

�صركة  هيكلة  اإعادة  جرى  النقل،  جمال  ويف 
واإ�صافة  "ج�صور"  واال�صترياد  للت�صدير  الن�صر 
منوذج عمل جديد يقوم على الو�صاطة والت�صويق 
مع خدمات النقل واللوج�صتيات، حيث مت اإطالق 
امل�صرية  للمنتجات  للرتويج  االإلكرتوين  الكتالوج 
ال�صغرية  لل�صركات  خا�صة  العاملية،  االأ�صواق  يف 

ومتناهية ال�صغر.
املراكز  كربى  يف  مركزا   14 فتح  املقرر  من 
مبروجني  اال�صتعانة  مع  العامل  حول  التجارية 
حمرتفني لت�صويق املنتجات امل�صرية عرب الكتالوج 
االإلكرتوين، باالإ�صافة اإىل فتح مركزين يف �صرق 
القطاع  مع  بالتعاون  �صركة  خالل  من  اإفريقيا 
اخلا�ص، حيث �صيتم فتح 6 من هذه املراكز مطلع 
العام املقبل والباقي يف يونيو 2022، وامل�صتهدف 

قطاع األعمال العام يجني ثمار الهيكلة

عودة "جسور" بنشاط عاملي.. 

منت�صف  يف  الكتالوج  يف  منتج  األف   30 ت�صجيل 
العام املقبل.

النقل  خدمات  من  حزمة  "ج�صور"  وتوفر 
واللوج�صتيات للم�صدرين وامل�صتوردين املتعاملني 
يف التجارة اخلارجية، كما اأنه يتم بذل املزيد من 
اجلهد لت�صيري خطني مالحيني اإىل �صرق اأفريقيا 
و�صمال غرب اأوروبا، مع اال�صتعانة ب�صركة املالحة 
العلم  يرفع  اأ�صطول  اأكرب  متتلك  التي  الوطنية 
جديدة  �صفن  باأربع  دعمها  �صيتم  حيث  امل�صري 

متعددة االأغرا�ص.
�صيارات كهربائية 

تنفيذ  العام  االأعمال  قطاع  وزارة  توا�صل 
ال�صيارة الكهربائية ب�صركة الن�صر  اإنتاج  م�صروع 
للنقل  مركبات  وت�صنيع  ال�صيارات،  ل�صناعة 
اجلماعي باأحجام خمتلفة للعمل بالغاز والكهرباء 
جهود  جانب  اإىل  لل�صيارات،  الهند�صية  بال�صركة 
توفري البنية التحتية لل�صيارات الكهربائية، منها 
الكهرباء،  وزارة  مع  بالتعاون  الطاقة  ت�صعري 
والعمل على تاأ�صي�ص �صركة الإن�صاء واإدارة حمطات 
ال�صحن العامة لل�صيارات الكهربائية بالتعاون مع 
خالل  املقرر  من  حيث  ال�صيادية  اجلهات  اإحدى 
 6 ل�صحن  مزدوجة  حمطة  اآالف   3 اإن�صاء  عامني 

اآالف �صيارة يف نف�ص التوقيت.
مت االتفاق مع �صركة "ماز" البيالرو�صية توقيع 
عقد توريد م�صتلزمات االإنتاج لل�صركة الهند�صية 

العام  القطاع  تطوير  جتارب  اأثبتت 
ب�صرط  النجاح  على  قادر  اأنه   2021 يف 
وا�صحة  طريق  مالمح  ور�صم  هيكلته 
اأمام منتجاته، وهو ما مت يف قطاع جتارة 
والن�صيج  الغزل  الأقطان و�صناعة  وحليج 

وال�صباغة والتجهيز

كتبت- �صارة ح�صن
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بطول  جماعي  نقل  اأتوبي�صات  ت�صنيع  يف  للتعاون 
امل�صتهدف  ومن  الطبيعي،  بالغاز  تعمل  مرتا   12
بدء االإنتاج يف منت�صف عام 2022 بطاقة �صنوية 
ت�صل اإىل 250 اأتوبي�ًصا، بن�صبة مكون حملي ت�صل 
اإىل اأكرث من 60%، ات�صاقًا مع خطة الدولة لتعميق 
بالغاز  تعمل  التي  االأتوبي�صات  �صناعة  وتوطني 

الطبيعي يف ال�صوق امل�صري.
ال�صركة  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  كما 
لل�صركة  التابعة  ال�صيارات  ل�صناعة  الهند�صية 
�صركات  اإحدى   – املعدنية  لل�صناعات  القاب�صة 
"برايت  و�صركة   - العام  االأعمال  قطاع  وزارة 
يف  التحكم  تكنولوجيا  لتطوير  امل�صرية  �صكايز" 
اإدارة ت�صغيل املركبات بالطاقة الكهربائية بهدف 
واأنظمة  ووحدات  الطاقة  وحدات  الإنتاج  التعاون 
اأ�صا�صي  حمرك  وتركيب  الكهربائية  التحكم 
للح�صول  متهيًدا  الت�صغيل،  الإمتام  للمركبة 
�صناعة  توطني  المتام  االعتمادات  كافة  على 
تكرارية  كاأمناط  م�صر  يف  الكهربائية  املركبات 
ال�صوق  احتياجات  كافة  خلدمة  متعددة  بقدرات 
من  ابتداء  خمتلفة  طرازات  من 
اأتوبي�صات  اإىل  املالكى  ال�صيارات 

النقل اجلماعي.

يباع  كان  والذي  �صنوات  لعدة  بال�صركة  الراكدة 
بخ�صائر تزيد عن 50% من �صعر التكلفة، والبدء 
يف اإعادة عر�صه على العمالء ب�صكل حمرتف مما 
�صاعد يف بيعه بهام�ص ربح بلغ 15%، كما جنحت 
لتوفري  ا�صرتاتيجي  خمزون  تكوين  يف  ال�صركة 
زيادة  اأى  من  واحلد  املحلى  ال�صوق  احتياجات 
االأ�صواق  فى  الب�صائع  ندرة  حالة  االأ�صعار يف  فى 
مع  جنيه،  مليون   29.3 اإجمالية  بقيمة  العاملية 
تعوي�ص جميع اخل�صائر املرحلة من اأعوام �صابقة 

والبالغة حوايل 33 مليون جنيه.
ويف جمال ال�صناعات املعدنية، ت�صهد �صركة 
"الدلتا لل�صلب" عمليات تطوير لل�صعود بطاقتها 
االإنتاجية اإىل 500 األف طن واإن�صاء م�صبك جديد 
بطاقة 10 اآالف طن �صنويا، باالإ�صافة اإىل م�صروع 
"م�صر  ب�صركة  االإنتاج  خاليا  وجتديد  اإحالل 
لالألومنيوم" بناء على درا�صة ا�صت�صاري عاملي مبا 
ي�صمن كفاءة االإنتاج وتوفري ا�صتهالك الكهرباء.

بذل  العام  االأعمال  قطاع  وزارة  وتوا�صل 
العديد من اخلطوات  واتخاذ  املزيد من اجلهود 
اأق�صى  حتقيق  �صاأنها  من  التي  واجلريئة  الهامة 
ا�صتفادة ممكنة من االأ�صول غري امل�صتغلة وتعظيم 
العائد واالإنتاج والتخل�ص من املديونيات والتحول 
ظلت  التي  اخل�صائر  نزيف  وتخطي  الربحية  اإىل 
لفرتة  منه  تعاين  التابعة  ال�صركات 

طويلة.

االأويل  النموذج  تطوير  يتم  اأن  املقرر  ومن 
خالل عام لت�صنيع ميكروبا�ص ) 15 راكبا( للعمل 
بن�صبة  حملي  مكون  على  يحتوى  املحلي  بال�صوق 
االأ�صا�صية  املكونات  كافة  اإن  حيث   ،%80 تفوق 
م�صممة وم�صنعة من خالل التعاون بني ال�صركه 

الهند�صية و�صركة برايت �صكايز امل�صرية.
كما مت تطوير "ال�صركة التجارية لالأخ�صاب" 
- التابعة لل�صركة القاب�صة للنقل البحري والربي، 
مع   - العام  االأعمال  قطاع  وزارة  �صركات  اإحدى 
الرتكيز على ن�صاطها الرئي�صي يف ا�صترياد وجتارة 
من  املحلية  ال�صوق  احتياجات  لتوفري  االأخ�صاب 
االأخ�صاب لالأغرا�ص املختلفة من �صناعة االأثاث، 
واأعمال املقاوالت واالإن�صاءات، وال�صيما متطلبات 
كرمية"،  "حياة  امل�صري  الريف  تطوير  م�صروع 

ومدينة االأثاث بدمياط.
مبيعات  عن  الناجتة  االإيرادات  وارتفعت 
االأخ�صاب واملنتجات اخل�صبية )الن�صاط االأ�صا�صي 
لل�صركة( لتبلغ 40.9 مليون جنيه يف ال�صنة املالية 
و27.8   ،2020 يف  جنيه  مليون   15 مقابل   2021
مليون جنيه يف 2019، و25 مليون جنيه يف 2018، 
االأخ�صاب  خمزون  من   %90 من  اأكرث  بيع  ومت 

وسيارة النصر تظهر بالشوارع في
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أداء قوي رغم كورونا
األفضل في الصناعة المصرية
       خالل                                   

عام  خالل  جناحات  حققت  امل�صرية  ال�صناعة  فاإن  كورونا،  جائحة  تداعيات  رغم 
2021 متثلت فى احلفاظ على معدلت الإنتاجية وقطع �صوط كبري يف تعميق حقيقي 
لعدد كبري من ال�صناعات، الأمر الذي اأ�صهم يف زيادة العتماد على املنتجات الوطنية 

كبديل للمنتجات امل�صتوردة، والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.
القت�صاد  �صهدها  التى  ال�صعبة  الظروف  حيث  من  ا�صتثنائيا  عاما   2021 وكان 
العاملي بعد ظهور متحورات جديدة لفريو�س كورونا والتي كان لها تاأثري كبري على 
العامل،  دول  امل�صانع فى معظم  الدولية وغلق عدد كبري من  التجارة  تباطوؤ حركة 
لكن ال�صركات ال�صناعية امل�صرية وا�صلت العمل الدءوب مع تبنى الدولة العديد من 
املبادرات لدعم ال�صناعة الوطنية وم�صاندتها، باإجراءات وقرارات جريئة اأ�صهمت يف 
على  احلفاظ  فى  وم�صاندتها  بل  امل�صرية،  ال�صناعة  على  الزمة  هذه  حدة  تخفيف 
معدلت الإنتاج والت�صدير ملختلف الأ�صواق اخلارجية.. وفيما يلي اأف�صل 10 �صركات 

اأداًء  يف القطاع ال�صناعي يف 2021.

2021
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�صناعيا  كيانا  للدخان  ال�صرقية  ال�صركة  تعترب 
ت�صل  ومبيعات  جنيه  مليار   24.3 �صوقية  بقيمة  عمالًقا 
يوليو 1920   12 ال�صركة يف  تاأ�ص�صت  مليار جنيه..   17 اإىل 
يف  راأ�صمالها  وكان  فـوؤاد،  اأحـمد  ال�صلطـان  من  مبر�صوم 
حمـاربة  منها،  الغـر�ض  كان  جنيه،  األف   25 الوقت  ذلك 

تعترب �صركة اأبو قري لالأ�صمدة وال�صناعات الكيماوية 
من اأكرب ال�صركات العاملة يف جمال ال�صناعة مب�صر حالًيا 
اإىل  اأرباحها  ارتفاع  مع  جنيه،  مليار   25.2 �صوقية  بقيمة 
املايل  العام  من  اأ�صهر  ثالثة  خالل  جنيه  مليار   1.289
مقابل 686.5 مليون جنيه ربح خالل الفرتة املقارنة ذاتها.
من:  كل  على  لالأ�صمدة  قري  اأبو  ملكية  هيكل  يتوزع 
العامة  امل�صرية  والهيئة  القومي %24.88،  اال�صتثمار  بنك 
ال�صناعية  للتنمية  العامة  والهيئة   ،%19.11 للبرتول 
والقاب�صة   ،%7.25 القاب�صة  كابيتال  واالأهلي   ،%12.67
االجتماعي  نا�صر  وبنك   ،%6.52 الكيماوية  لل�صناعات 
م�صر  و�صركة   ،%3.19 للتاأمني  م�صر  و�صركة   ،%5.90

لتاأمينات احلياة %3.11.
تاأ�ص�صت �صركة اأبوقري لالأ�صمدة يف عام  1976 وتعترب 
واملخلوطة  االأزوتية  االأ�صمدة  وت�صويق  باإنتاج  رائدة  ال�صركة 
وال�صائلة مب�صر وفى قارة اأفريقيا من حيث معدالت االإنتاج 

وتنوع املنتجات.
�صايف  يف   %30.5 بلغ  منوًا  حققت  قد  ال�صركة  كانت 

االإجنليزية  ما�صبريو  موؤ�ص�صـتي  عن  ف�صال  اليونانيني، 
التاأميم،  وبعد  االأمريكية،  االإجنليزية  الدخان  و�صركة 
اندجمـت “ماتو�صيـان” �صاحبة �صجائر “كليوباترا”، حتت 
الرائدة  ال�صركة  حينها  لت�صبح  للدخان”،  “ال�صرقية  لواء 

لل�صجائر يف م�صر.

االإنتاج االأجنبي لل�صجائر، وب�صعود وجناح ال�صركة ال�صابة 
للدخان  االأرمينية مب�صر  ال�صجائر  �صـركات  لها  ا�صت�صلمت 
التي اندجمت فيها بداية �صركة دخان ماتو�صيان امل�صاهمة 
مع ال�صركة ال�صرقية، وموؤ�ص�صات: ميلكونيان وجام�صراجان 
من  وباباثوليوجو  وماخريدي�ض  االأرمن،  مـن  واإيبيكيــــان 

 3.5 اإىل  لت�صل   2021/2020 املايل  العام  الربحية خالل 
املايل  العام  خالل  جنية  مليار   2.7 بـ  مقارنة  جنية  مليار 
بينما  �صنوي،  اأ�صا�ض  على   %30.5 منو  وبن�صبة  ال�صابق 
مليار   8.8 اإيل  لتقفز  الرئي�صي  الن�صاط  اإيرادات  ارتفعت 
ال�صابق  املايل  العام  خالل  جنية  مليار   7.9 مقابل  جنية 

وبن�صبة منو %12.15.

الشرقية للدخان..  
من 25 ألف جنيه إلى عالم المليارات

أبو قير لألسمدة..
كيان عمالق يخدم الفالح
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اأنهت �صركة ال�صويدي اإليكرتيك عام 2021 عند قيمة 
�صوقية تناهز 21.5 مليار جنيه ، ومتتلك ال�صركة اأكرث من 
30 من�صاأة �صناعية حول العامل، وتقوم بت�صدير منتجاتها 
ال�صركة فى خم�صة قطاعات رئي�صية  اإىل 110 دول، وتعمل 
هى: االأ�صالك والكابالت، وامل�صروعات والتطوير.املحوالت 
وفًقا  الكهربائية،  واالأن�صطة  والعدادات،  الكهربائية، 

للمعلومات املتاحة على املوقع االإلكرتونى لل�صركة.
على  موزعا  جنيه  مليار   2.1 ال�صركة  راأ�صمال  ويبلغ 
ويتوزع هيكل  لل�صهم.  ا�صمية جنيه  بقيمة  �صهم  مليار   2.1

عام  كان  ال�صركة  تاريخ  فى  اإن�صاوؤه  مت  م�صنع  اأول 
الكهربائية،  الكابالت  ب�صناعة  ا  متخ�ص�صً وكان   ،1988
بال�صركة  مرتبًطا  الكابالت  ن�صاط  كان  الفرتة  تلك  واأثناء 
خربة  متتلك  عام  قطاع  �صركة  وهي  للكابالت  امل�صرية 
اإىل 20 عاًما وقتها- ومل يكن لها مناف�ض، ثم بداأت  ت�صل 
خدمات  وتقدمي  االإنتاج  وكمية  جودة  زيادة  »ال�صويدي« 
اأف�صل باأ�صعار تناف�صية، وتو�صعت  خالل الفرتة من 2006 
واأفريقًيا  حملًيا  �صركة   20 من  اأكرث  بناء  عرب   ،2008 اإىل 

واأوروبًيا.

منذ عام 1964 وارتبط ا�صم جمموعة العربي بكربى ال�صركات العاملية وامتلكت عالقات جتارية مع هذه ال�صركات 
يف جمال ت�صويق وت�صنيع االأجهزة االإلكرتونية والكهربائية. ويعترب عام 1974 نقطة االنطالق يف عالقتها التاريخية مع 
�صركة تو�صيبا اليابانية ، وهي ال�صركة التي يرجع الف�صل لها يف تقدمي الدعم الفني والتكنولوجي ل�صركة العربي 

عند دخولها معرتك الت�صنيع الأول مرة.
ثم  اليابانية  �صارب  �صركة  وهو  اآخر  ياباين  بعمالق  العربي  ارتبطت جمموعة   2002 عام  ويف 
 ( مثل  العامل  يف  ال�صركات  لكربى  �صريكًا  العربي  جمموعة  لت�صبح  العاملية  ال�صراكات  توالت 
األبا  و�صركة  �صيكو  – �صركة  اليابانية   NEC  - االإيطالية  الجريمانيا   - اليابانية  هيتا�صي 

اليابانيتني - هوفر االإيطالية - العمالق الياباين SONY - كاندي االإيطالية ( .
افتتحت جمموعة العربي، اأخرًيا، جمّمعا �صناعيا الأجهزة الطهى با�صتثمارات مليار 
اإنتاجية تتجاوز  األف مرت مربع مبحافظة القليوبية، بطاقة  جنيه، يقام على م�صاحة 27 
بنهاية  بن�صبة 10%  ت�صتهدف املجموعة منوا فى مبيعاتها  �صنوًيا، كما   األف وحدة   700

2021، مقارنة مع العام املا�صى التى �صجلت قرابة 22 مليار جنيه.
وتعد جمموعة العربى اإحدى ال�صركات الكربى العاملة فى جمال االأجهزة املنزلية 
فى م�صر وال�صرق االأو�صط،  ويعمل بها 40 األف عامل، ومتتلك 4 جممعات �صناعية فى 
حمافظات بنى �صويف على م�صاحة 68 األف مرت، وفى مدينة قليوب على 27 األف مرت، وفى 
اإنتاجها  األف مرت، وت�صدر  األف مرت، وفى مدينة قوي�صنا على 400  مدينة بنها على 100 

اإىل 30 دولة.
ومتتلك املجموعة 11 �صركة فى جمال االأجهزة املنزلية والكهربية،  باالإ�صافة اإىل �صركة 
»العربى« الدولية يف هوجن كوجن، واليابان، وال�صني، باالإ�صافة اإىل �صركة تو�صيبا العربيى لالأجهزة 

املرئية بجنوب اأفريقيا.

بن�صبة  ال�صويدي  عائلة  من  اأ�صقاء  ثالثة  بني   ، ملكيتها 
67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول احلر فى البور�صة.،

ال�صويدي  ملجموعة  اأعمال  نتائج  اأحدث  واأظهرت 
خالل  جنيه  مليار   40.8 اإىل  اإيراداتها  ارتفاع  اإليكرتيك 
باإيرادات  مقارنة  املا�صي  �صبتمرب  املنتهية  اأ�صهر  الت�صعة 
 ،2020 من  املقارنة  الفرتة  خالل  جنيه  مليار   31.4 بلغت 
جنيه  مليار   2.5 اإىل  املجموعة  اأرباح  �صافى  قفز  بينما 
مليار   1.9 بلغ  ربح  ب�صايف  مقارنة  املذكورة  الفرتة  خالل 

جنيه تقريبا خالل الفرتة املقارنة من العام ال�صابق.

السويدي إليكتريك.. شركة عابرة للحدود

العربي جروب .. توطين الصناعة  
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�صجلت �صركة جهينة لل�صناعات الغذائية اإيرادات بقيمه 7،6 مليار جنيه عن العام، وبلغت اإيرادات الربع الرابع من عام 
2020، نحو  1،9 مليار جنيه بعدما منت املبيعات منًوا بن�صبة 4%، وتاأ�ص�صت جهينة لل�صناعات الغذائية عام 1983، وهي �صركة 

م�صرية تتخ�ص�ض يف اإنتاج ومعاجلة وتعبئة جمموعة متنوعة من منتجات االألبان والع�صائر وكذلك منتجات الطهي.
مع  االأو�صط،  ال�صرق  باأ�صواق  والتو�صع  م�صر  يف  والع�صائر  االألبان  باأ�صواق  ال�صدارة  مرتبة  احتالل  يف  ال�صركة  جنحت 

التحكم يف امل�صروفات الراأ�صمالية لترتاجع اإىل 290 مليون جنيه خالل عام 2020.
تقوم ال�صركة حالًيا بت�صغيل 4 م�صانع تابعة و�صبكة توزيع �صخمة تغطي اأكرث من 65 األف منفذ جتزئة يف جميع اأنحاء وربوع 
�صعًيا لالرتقاء  بقرة،  اآالف   8 اال�صتيعابية  وتبلغ طاقتها  تبلغ م�صاحتها 550 فدان  التي  االألبان  اجلمهورية، ف�صاًل عن مزرعة 

مبعايري ت�صنيع املنتجات الغذائية عالية اجلودة يف ال�صوق امل�صرية.

�صركة  اأكرب  لل�صجاد  ال�صرقيون  الن�صاجون  �صركة  تعد 
واأ�ص�صها  امليكانيكي،   واملوكيت  ال�صجاد  ل�صناعة  العامل  يف 
رجل االأعمال حممد فريد خمي�ض يف عام 1981 يف مدينة 
ذلك  ومنذ  القاهرة.،  من  بالقرب  رم�صان  من  العا�صر 
احلني �صهدت ال�صركة معدالت منو قيا�صية، دفعتها للتحول 
اإىل الكيان االأكرب واالأ�صرع منًوا يف �صناعة ال�صجاد واملوكيت 

يف العامل.
حتتل الن�صاجون ال�صرقيون مرتبة متقدمة يف مبيعات 

لالألياف  امل�صرية  ال�صركة  بتاأ�صي�ض  ال�صرقيون  الن�صاجون 
الن�صاجون  األياف  �صركة  ثم   ،1987 عام   )EFCO(
اإمدادات  تاأمني  بهدف  عام 1993   )OWF( ال�صرقيون
ف�صاًل  بروبلني،  البويل  األياف  من  ال�صرقيون  الن�صاجون 
عن ت�صدير جزء من اإنتاج امل�صرية لالألياف اإىل االأ�صواق 

العربية واالأوروبية. 
دخلت الن�صاجون ال�صرقيون مرحلة جديدة ا�صتهدفت 
تاأ�صي�ض  خالل  من  اخلارجية  االأ�صواق  يف  االنت�صار  خاللها 
املتحدة  بالواليات  للمجموعة  التوزيع  ذراع  �صفنك�ض  �صركة 
�صركة  تاأ�صي�ض  اإىل  باالإ�صافة   ،1991 عام  يف  االأمريكية 
الت�صدير  ذراع  انرتنا�صيونال،  ال�صرقيون  الن�صاجون 
من  العا�صر  باملنطقة احلرة مبدينة  عام 1999  باملجموعة 

رم�صان والتي تتمتع باإعفاء �صريبي. 
انتهت الن�صاجون ال�صرقيون موؤخًرا من تاأ�صي�ض م�صنع 
الغزل “امللك توت” يف عام 2011، بطاقة اإنتاجية تبلغ 100 
االإنتاج  مرحلة  امل�صنع  ودخل  العام،  مدار  على  يومًيا  طن 
االألياف  اجلديد  امل�صنع  وينتج   .2012 عام  يف  الفعلي 

ال�صناعية من البويل بروبلني والنايلون .
الن�صاجون  �صركة  اأعمال  نتائج  اأحدث  واأظهرت 
 669.5 اإىل  اأرباحها  �صافى  ارتفاع  لل�صجاد،  ال�صرقيون 
املا�صي،  مار�ض  املنتهى  االأول  الن�صف  خالل  جنيه  مليون 
الفرتة  خالل  مليون   266.3 قدره  ربح  ب�صايف  مقارنة 
الن�صاجون  قوائم  ك�صفت  بينما   ،2020 من  املقارنة 
ال�صرقيون املالية املجمعة ارتفاع اإيراداتها 5.6 مليار جنيه 
خالل الفرتة امل�صار اإليها، مقارنة باإيرادات بلغت 4 مليارات 

جنيه تقريبا خالل الفرتة املقارنة من العام املا�صي.

امل�صرية  املبيعات  متثل  حيث  امل�صري،  بال�صوق  ال�صجاد 
ال�صركة )35% يف عام 2018(،  اإيرادات  ح�صة كبرية من 
ومتتلك الن�صاجون �صبكة وا�صعة من �صاالت العر�ض والتي 

ي�صل عددها اإىل 248 
خطوات  اأوىل  ال�صرقيون  الن�صاجون  قطعت 
�صركة  بتاأ�صي�ض   ،1983 عام  الراأ�صي  التكامل  اإ�صرتاتيجية 
احتياجات  تلبية  اأجل  من  للغزل  رم�صان  من  العا�صر 
ال�صركة من األياف ال�صوف. وبعد مرور عدة �صنوات قامت 

النساجون الشرقيون.. 
أكبر شركة في العالم لصناعة السجاد

جهينة.. 
الصدارة بأسواق
 األلبان والعصائر
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ال�صركة  العينني  اأبو  حممد  االأعمال  رجل  اأ�ص�ض 
بوترية  تتو�صع  اأن  قبل   1983 عام  كليوباترا  جمموعة 
املحلية،  ال�صوق  ح�صة  من   %60 لت�صمل  �صريعة 
باالإ�صافة اإىل االنفتاح على االأ�صواق الدولية اجلديدة، 
ومتتلك املجموعة 17 م�صنًعا للت�صنيع يف �صمال غرب 

م�صر  جمهورية  يف  م�صرية  م�صاهمة  ك�صركة  )موبكو(،  االأ�صمدة  الإنتاج  م�صر  �صركة  تاأ�ص�صت 
العربية، يف 26 يوليو عام 1998م. مت اإدراج اأ�صهم ال�صركة يف البور�صة امل�صرية يف مار�ض  2015م، 
ويبلغ راأ�ض املال ال�صوقي لل�صركة 19،17 مليار جنيه، يتمثل الن�صاط االأ�صا�صي الذي تاأ�ص�صت من اأجله 

اإنتاج  يف  ال�صركة  وتتخ�ص�ض  النيرتوجينة،  االأ�صمدة  ب�صناعة  االأ�صمدة  الإنتاج  م�صر  �صركة 
اليوريا املحببة كمنتج اأ�صا�صي، واالأمونيا كمنتج و�صيط با�صتخدام تكنولوجيا متقدمة حتقق 

اأعلى درجات جودة املنتج واالأمان وحماية البيئة.
ارتفعت اأرباح �صركة م�صر الإنتاج االأ�صمدة موبكو، بن�صبة 42% خالل اأول 9 

اأ�صهر من العام اجلاري ب�صايف ربح بلغ 1.03 مليار جنيه خالل الفرتة من 
يناير حتى نهاية �صبتمرب املا�صي، مقابل 725.14 مليون جنيه اأرباحًا 

خالل الفرتة ذاتها من 2020.
يذكر اأن م�صر الإنتاج االأ�صمدة – موبكو، �صجلت �صايف 

نهاية  يناير حتى  بداية  مليار جنيه منذ  بلغ 2.17  ربح 
اأرباحًا  جنيه  مليار   1.18 مقابل  املا�صي،  يونيو 

خالل الفرتة ذاتها من العام املا�صي،وارتفعت 
ال�صتة  خالل  املجمعة  ال�صركة  مبيعات 

اجلاري  العام  من  االأوىل  اأ�صهر 
جنيه  مليار   4.18 لت�صجل 

بنهاية يونيو، مقابل 3.76 
خالل  جنيه  مليار 

الفرتة ذاتها من 
.2020

اأ�صعب  اجتازت  اأن  بعد   1995 عام   الياباين  ال�صوق 
اختيارات اجلودة للت�صدير اإليه، واأ�صبحت اأكرب م�صر 
م�صري لليابان، وفازت املجموعة بجائزة اأكرب م�صدر 

لليابان عام 2005.

بعدد  رم�صان  من  العا�صر  ومدينة  ال�صوي�ض  خليج 
والفنيني  املهند�صني  من  األف،   25 عن  يزيد  موظفني 
ر اإنتاج ال�صركة اإىل جميع اأنحاء العامل  والعمال. ُي�صَدّ

مبا ي�صل اإىل 108 دولة.
وجنحت جمموعة �صرياميكا كليوباترا، يف دخول 

سيراميكا كيلوباترا .. 
رائدة صناعة السيراميك

موبكو.. رأسمال ضخم
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عائلة  جانب  من   1996 عام  الغذائية«  لل�صناعات  »اإيديتا  �صركة  تاأ�ص�صت 
برزي، وحتتل »اإيديتا« ح�ص�ض �صوقية رائدة يف �صتة قطاعات ب�صوق االأغذية 

اخلفيفة املعباأة اآلًيا يف م�صر وبلدان ال�صرق االأو�صط، حيث تقوم بت�صغيل ما 
يقرب من 6000 موظف وتربو باقة منتجات ال�صركة على 154 وحدة بيعية 

خمتلفة.
لل�صركة ارتفاع مبيعاتها  اأحدث نتائج االأعمال الن�صف �صنوية  اأظهرت 

مقارنة  املا�صي،  يونيو  املنتهية  اأ�صهر  ال�صتة  خالل  جنيه  مليار   2.3 اإىل 
مببيعات بلغت 1.7 مليار جنيه خالل الفرتة املقارنة من 2020، كما اأظهرت 

مقارنة  الن�صف،  خالل  جنيه  مليون   196.9 اإىل  االأرباح  �صافى  ارتفاع  القوائم 
ب�صايف اأرباح 93.7 مليون جنيه خالل الفرتة املقارنة من 2020.

فاركو  �صركات  ملجموعة  تابعة  لالأدوية"  "فاركو 
نهايات  يف  علمي  عبا�ض  ح�صن  الدكتور  اأ�ص�صها  والتي 
يف  لالأدوية  فاركو  �صركة  تاأ�صي�ض  مت  ال�صابقة،  االألفية 
ال�صحية.  للرعاية  �صركات   8 اإن�صاء  ومت   ،1983 عام 
وكانت تعمل تلك ال�صركات يف جمال االأدوية عن طريق 

تطوير وت�صنيع وت�صويق وتوزيع االأدوية.
باإنتاج  تقوم  �صركة  اأكرب  هي  لالأدوية  وفاركو 
اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  االأدوية 

فاركو  �صركة  بخالف  ال�صركات  من  عدد  متتلك 
بي  فاركو  �صركة  هي:  ال�صركات  تلك  ومن  لالأدوية، 
قري  اأبو  و�صركة  التجارية.  فاركو  و�صركة  العاملية. 
و�صركة  العاملية.  اإميبك�ض  فاركو  و�صركة  للتجارة. 
العامرية  و�صركة  فارما.  تكنو  و�صركة  فارما.  �صيف 
امل�صرية  االأوروبية  وال�صركة  الدوائية.  لل�صناعات 

لل�صناعات الدوائية.

املنطقة،  يف  املن�صاآت  جلميع  االأم  ال�صركة  اأنها  حيث 
وعند بداية ال�صركة كان هناك �صراكة بينها وبني بنك 

في�صل االإ�صالمي، بتوظيف اأكرث من 8000 موظف.
باإنتاجها  كبرية  اإجناز  بتحقيق  ال�صركة  قامت 
الأكرث من 650 مليون عبوة للدواء يف عام 2017 فقط، 
وحتتل ال�صركة املركز االأول يف �صوق االأدوية يف م�صر، 
دولة   50 من  الأكرث  اأدويتها  بت�صدير  تقوم  اأنها  كما 

خمتلفة على م�صتوى العامل.

إيديتا للصناعات الغذائية ..
154 وحدة بيعية مختلفة

فاركو.. أصل صناعة الدواء بالمنطقة
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عند   2021 عام   30 �إك�س  �إيجي  �لرئي�سي  �مل�ؤ�سر  وبد�أ 
يف  نقطة   11600 مل�ست�يات  بعدها  قفز  نقطة،   10800 م�ست�ى 
�إىل  ي�ني�  بحل�ل  يرت�جع  �أن  قبل  �لعام،  ذ�ت  من  مار�س  مطلع 
9700 نقطة، ثم تعافى جمدد� يف �ل�سه�ر �لثالثة �لتالية لي�سل 

�إىل 11200 نقطة.
�سجلت مكا�سب  للب�ر�سة،  �لثان�ية  �مل�ؤ�سر�ت  وعلى �سعيد 
  70 �إك�س  �إيجي  و�ملت��سطة  �ل�سغرية  �لأ�سهم  مل�ؤ�سر   %2 تتجاوز 
وبن�سبة 5 يف �ملائة للم�ؤ�سر �لأو�سع نطاقا �إيجي �إك�س 100، فيما 

بلغت �ملكا�سب �ل�س�قية لالأ�سهم �ملقيدة نح� 100 مليار جنيه.
يق�ل �لدكت�ر معت�سم �ل�سهيدي ع�س� جمل�س �إد�رة �سركة 
�مل�سرية  �لب�ر�سة  مكا�سب  �إن  �ملالية،  �لأور�ق  لتد�ول  ه�ريزون 
خالل 2021 �لتي بلغت نح� 100 مليار جنيه، ترجع �إىل �رتفاع 
�مل�ؤ�سر �لرئي�سي للب�ر�سة بن�سبة قاربت 10% وبجانب قيد �أ�سهم 
و�سل  و�لتي  و�لرقمية  و�ملالية  لال�ستثمار�ت  فاينان�س  �إي  �سركة 

ر�أ�سمالها �ل�س�قي �إىل قر�بة 35 مليار جنيه.
�أو�سح ع�س� جمل�س �إد�رة �سركة ه�ريزون لتد�ول �لأور�ق 
�ل�سغرية  �لأ�سهم  �أد�ء  �نف�سال يف  �سهد  �أن عام 2021،  �ملالية 
و�لقيادية  �لكربى  �لأ�سهم  وبني  �مل�ساربات  و�أ�سهم  و�ملت��سطة 
�لأ�سهم  وم�ؤ�سر  �لرئي�سي  �ل�س�ق  م�ؤ�سري  بني  �أدق  مبعنى  �أو 

�ل�سغرية و�ملت��سطة.
للطروحات  حمدد  زمني  برنامج  وج�د  ب�سرورة  وطالب 
�أن يتم  بهدف زيادة �ل�سركات �ملقيدة و�ملتد�ولة بالب�ر�سة على 
و�أن يتم �لرتويج لهذه  �أوقاته �ملحددة،  �للتز�م به وبتطبيقه يف 
�لطروحات وللب�ر�سة ب�سكل عام ب�سكل �أكرث جدية، لفتا �إىل �أنه 
ل يليق بالب�ر�سة �مل�سرية �أن يقت�سر عدد �ل�سركات �ملقيدة بها 

على نح� 240 �سركة.
ب�سركة  �لبح�ث  ق�سم  رئي�سة  �ل�س�يفي،  ر�س�ى  وت�قعت 
�لأهلي فارو�س لتد�ول �لأور�ق �ملالية، �أن ي�سهد عام 2022 �أد�ًء 

جيد� للب�ر�سة �مل�سرية، خا�سة �مل�ؤ�سر �لرئي�سي لها.
خالل   %6 �س�ى  ترتفع  مل  �مل�سرية  �لب�ر�سة  �إن  وقالت 
�أنها  حني  يف  �ل�سركات،  لأعمال  �لق�ي  �لأد�ء  رغم   2021 �لعام 
�نخف�ست بق�ة يف عام 2020 عندما هبطت �أرباح �لأ�سهم يف عام 
2020 ب�سبب �أزمة ك�رونا )25%(، وبالتايل من �ملنتظر �أن يلحق 

�أد�ء �لب�ر�سة باأد�ء ربحية �ل�سركات لأنها متاأخرة عنه.
و�أ�سافت �أن �أرباح �ل�سركات �ملجمعة يف عام 2021 ز�دت 
ب�سبب �سعف  بن�سبة 75% مقارنة مبا كانت عليه يف عام 2020 
بح�سب  ك�رونا،  �أزمة  بد�ية  مع  تز�منت  �لتي  �لأ�سا�س  �سنة 

تقدير�ت �لأهلي فارو�س.
�ل�سركة  �أرباح  يف  �لزيادة  مت��سط  ي�سل  �أن  �ملت�قع  ومن 
�إىل 15% خالل عام 2022 مقابل 2021، وذلك ��ستكمال للتعايف 
يدعم  ما  وه�  �ل�س�يفي،  لر�س�ى  وفقا  �ملعتاد،  �ل�سن�ي  و�لنم� 

�لأد�ء �جليد �ملت�قع للب�ر�سة يف �لعام �جلديد.
م�ستوة كبري 

وت�قعت حنان رم�سي�س �أن ي�سل �مل�ؤ�سر �لرئي�سي للب�ر�سة 

�إىل م�ست�ى 12200 نقطة خالل �لعام �ملقبل، و�مل�ؤ�سر �ل�سبعيني 
�أن ي�سل  �أنه من �ل�سعب  �إىل  �إىل م�ست�ى 2300 نقطة، م�سرية 
�إىل م�ست�ى 3050 نقطة مثلما حدث يف �ل�سيف �ملا�سي يف ظل 

عدم ت��فر �لع��مل �لتي �أدت �إىل ذلك.
�أن  �ملت�قع  �لع��مل  بني  من  �إن  رم�سي�س   حنان  وقالت 
�ملقبل  �لعام  خالل  �مل�سرية  �لب�ر�سة  �أد�ء  على  �إيجابيا  ت�ؤثر 
مع  خا�سة  �مل�سري،  �ل�س�ق  يف  �ملت��جدة  �ل�ستح��ذ�ت  م�جة 
فيها  يرى  قد  متعددة  قطاعات  وهناك  �لأ�سهم،  �أ�سعار  تدين 

�مل�ستثمرون �لعرب مز�يا تناف�سية.
ب�سكل  �لعرب  �ملتعامل�ن  يظهر  �أن  �ملت�قع  من  �أنه  وذكرت 
�ملتعاملني  �إىل  بالإ�سافة   ،2022 عام  خالل  �لتعامالت  يف  ق�ي 
�لأجانب ولكن لن يك�ن�� على نف�س �لزخم �ملت�قع للعام يف �إطار 
�ملناف�سة �ل�سديدة مع �لأ�س��ق �لعربية و�لإجر�ء�ت �لتي تتخذها 

هذه �لأ�س��ق لتط�يرها وجذب �مل�ستثمرين.
و�أ�سافت حنان رم�سي�س �أنه من �ملت�قع �أن تك�ن �مل�ؤ�س�سات 
مقارنة  �جلديد  �لعام  يف  �لتد�ول  من  �لأكرب  �حل�سة  �ساحبة 
بالأفر�د خا�سة مع عزوفهم عن �لتد�ول يف �لفرتة �لأخرية ب�سبب 

بع�س �ملمار�سات �لإد�رية يف �ل�س�ق.
�ملمار�سات  هذه  ��ستمر�ر  حالة  يف  �أنه  �إىل  و�أ�سارت 
�ملقبلة،  �لفرتة  خالل  بق�ة  �لأفر�د  �مل�ستثمرين  دور  �سيتقل�س 
�أ�سهم �مل�ؤ�سر �لرئي�سي  و�سيلجاأون ب�سكل تدريجي لال�ستثمار يف 
بغر�س  ولكن  �ل�سبيعني  �مل�ؤ�سر  يف  �سر�ئية  مر�كز  تك�ين  �أو 
�لحتفاظ ولي�س بغر�س �ملتاجرة، وبالتايل لن يك�ن هناك نف�س 

�لزخم �لق�ي و�لتد�ولت �ل�سريعة �لتي كانت حتدث من قبل.
�ل�سركات  طروحات  برنامج  تنفيذ  �حلك�مة  و��ستاأنفت 
�لتابعة لها يف �لب�ر�سة يف �سهر �أكت�بر �ملا�سي عرب طرح %26.1 
من �أ�سهم �سركة �إي فاينان�س لال�ستثمار�ت �ملالية و�لرقمية، ثم 
�ملقيدة  لالأ�سمدة-  قري  �أب�  �سركة  �أ�سهم  من   %10 بطرح ح�سة 

�أ�سا�سا يف �لب�ر�سة- خالل �ل�سهر �جلاري.
طروحات حك�مية 

طرح  عرب  �لربنامج  �حلك�مة  ت�ستكمل  �أن  �ملنتظر  ومن 
منها  �جلاري  �ملايل  �لعام  خالل  �أخرى  �سركات  من  ح�س�س 
�لأ�سمدة  لإنتاج  وم�سر  لالإ�سكان،  �جلديدة  م�سر  �سركة 
يف  �لقاهرة  لبنك  �لأويل  �لطرح  تنفيذ  �ملت�قع  ومن  "م�بك�"، 

البنوك والعقارات.. أفضل قطاعات البورصة أداء في 2021
المؤشر الرئيسي يختبر مستوى 12200 نقطة 
في 2022.. ورهان على الطروحات الحكومية 

�لب�ر�سة خالل �لربع �لأول من عام 2022.
�سيك�ن  �حلك�مية  �لطروحات  �أن  �ل�س�يفي  ر�س�ى  وترى 
لها �نعكا�س �إيجابي على �أد�ء �لب�ر�سة يف �لعام �جلديد يف حالة 
دخ�ل ق�س�س جناح جديدة �إىل �لب�ر�سة، وه� �ملت�قع يف حالة 
طرح بنك �لقاهرة، �سريطة �أن يتم طرح ح�سة كبرية من �لبنك.
ينعك�س  �أن  �ملت�قع  من  �أنه  �إىل  رم�سي�س  حنان  و�أ�سارت 
�لب�ر�سة  على  �إيجابيا  �حلك�مية  �لطروحات  برنامج  ��ستكمال 
للم�ستثمرين  معتربة  ح�س�س  �إتاحة  ب�سرط  �ملقبل  �لعام  خالل 
�لأفر�د، وعدم �لقت�سار على �مل�ؤ�س�سات فقط يف �لن�سبة �لعظمى 

من �حل�س�س �ملطروحة.
وترى ر�س�ى �ل�س�يفي �أن �لتاأثري �ملت�قع لتد�عيات متح�ر 
خالل  �ملت�قعة  �لعاملية  �لنقدي  �لت�سديد  ظروف  �أو  �أوميكرون 
بالب�ر�سة  مقارنة  �لكلي  بالقت�ساد  �أكرث  �سريتبط  �ملقبل  �لعام 

�مل�سرية.
ب�سكل  �إل  �لع��مل  بهذه  تتاأثر  لن  �لب�ر�سة  �أن  وذكرت 
لهذه  نتيجة  م�سر  يف  �لفائدة  �أ�سعار  رفع  مت  �إذ�  ولكن  طفيف، 

�لظروف قد ي�ؤثر ذلك �سلبا على �أد�ء �س�ق �ملال.
�أن يك�ن قطاعا �لبن�ك و�لعقار�ت  تت�قع ر�س�ى �ل�س�يفي 
من �أف�سل �لقطاعات �أد�ًء يف �لب�ر�سة خالل �لعام �ملقبل خا�سة 
رفع  �إىل  �ملركزي  �لبنك  و�جته  �لت�سخم  معدلت  �رتفعت  �إذ� 

�أ�سعار �لفائدة.
�لعاملية  �ل�سلع  باأ�سعار  �ملتاأثرة  �لقطاعات  �أن  وذكرت 
يف  �جليد  �أد�ئها  بعد  �ملقبل  �لعام  يف  كبري�  جناحا  ت�سهد  لن 
�ملت�قع  �أنه من  �إل  و�حلديد،  �لبرتوكيماويات  مثل  �لعام �حلايل 
�أ�سعار منتجات  �رتفاع  �لي�ريا مع  لقطاع  �لأد�ء �جليد  ��ستمر�ر 

هذه �لقطاع.
�أن ي�سهد  �أي�سا  �أنه من �ملت�قع  �ل�س�يفي  و�أو�سحت ر�س�ى 
�رتفاع  باأي  تاأثر  عدم  ظل  يف  جيد�  �أد�ًء  �ل�ستهالكي  �لقطاع 
من  �أ�سا�سية  �سلعا  ميثل  لأنه  نظر�  �لت�سخم  ملعدلت  حمتمل 

�ل�سعب �ل�ستغناء عنها حتى مع �رتفاع �لأ�سعار.
�لعقار�ت �سيظل م�ستح�ذ�  �أن قطاع  وترى حنان رم�سي�س 
كما  �أ�سهمه،  �أ�سعار  تدين  مع  �مل�سرية  �لب�ر�سة  �مل�سهد يف  على 
يتمتع قطاعا �خلدمات �ملالية و�لت�سالت باأد�ء ق�ي من �ملت�قع 

�أن ي�ستمر خالل �لعام �ملقبل.
وقالت رم�سي�س �إنه من �ملت�قع �أن يك�ن من بني �لأ�س��أ �أد�ًء 
بني قطاعات �لب�ر�سة يف �لعام �ملقبل قطاع �لأغذية و�مل�سروبات 
و�حتياج  �لقطاع  هذ�  كفاءة  رغم  �لق�ية،  �مل�ساربات  ب�سبب 
لي�س  �أد�ًء  ي�سجل  قد  �لأ�سهم  م�ست�ى  على  ولكن  له،  �مل�ستهلكني 
يك�ن  �أن  �ل�س�يفي  ر�س�ى  ت�قعت  بينما  ما يف 2022،  ن�عا  ق�يا 
�لب�ر�سة خالل  �أد�ًء يف  �لقطاعات  �أ�س��أ  �لل�ج�ستيات من  قطاع 

�لعام �جلديد يف ظل فقد�ن �أي حمفز�ت له.

كبرية  ارتفاعات  �سجلت  بعدما  بامتياز  امل�سرية  البور�سة  انطالق  عام   2021 ميثل 
القوي يف  الأداء  توا�سل  باأن  توقعات  و�سط  ناهزت  100 مليار جنيه،  ال�سوقي  لراأ�سمالها 

العام اجلديد، واأن يخترب املوؤ�سر الرئي�سي م�ستوى 12200 نقطة يف 2022.
كتب- حممود ه�سام

معت�سم ال�سهيدي

حنان رم�سي�سر�سوى ال�سويفي
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وتركز الدولة على تطوير القطاع الزراعي على حمورين، 
للدولة،  الأفقي  التو�سع  وهو  املنزرعة  امل�ساحات  زيادة  الأول: 
لزيادة  واملياه  الأر�ض  وحدتي  من  ال�ستفادة  تعظيم  والثاين: 
يعترب  كما  م�سر،  يف  بالفعل  املزروعة  للأرا�سي  الإنتاجية 
التي  النقاط  اأهم  اأحد  الزراعي هو  املنتج  التاأكيد على جودة 
على  يحافظ  مبا  جهودها،  كل  يف  امل�سرية  الدولة  تراعيها 

�سحة املواطنني ويفتح اآفاقا ت�سويقية جديدة.
يبلغ حجم الأرا�سي املنزرعة اأكرث من 9.4 مليون فدان، 
اأكرث من 4 مليني فدان  الدولة حاليا على ا�ست�سلح  وتعمل 
اأخرى، واأطلقت الدولة م�سروع الدلتا اجلديدة اأ�سخم م�سروع 
ا�ست�سلح يف املنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه مع م�سروعات 
التو�سع الأفقي ت�ستهدف ا�سافة اأكرث من 20% للرقعة الزراعية 

الإجمالية )اأكرث 2 مليون فدان(.
ا�ست�سلح  م�سروع  اأي�سا،  الهامة  امل�سروعات  و�سمن 
األف  املائة  وم�سروع  فدان،  مليون  ون�سف  املليون  وزراعة 
�سوبة زراعية، والذي ميثل حتديا كبريا اأمام الدولة، اإل اأنها 
اتخذت خطوات كبرية وملمو�سة يف هذه امل�سروعات على مدار 

ال�سنوات املا�سية.
وتو�سعت الدولة العام املا�سي يف توفري التقاوي املعتمدة 
اأ�سناف  ا�ستنباط  خلل  من  الإ�سرتاتيجية  للمحا�سيل 
ومبكرة  الإنتاجية  عالية  العمر  ق�سرية  املحا�سيل  من  وهجن 
للمياه  واملوفرة  والبيئية  للإجهادات احليوية  ومقاومة  الن�سج 
 – الأرز   – الذرة   – القمح   ( الإ�سرتاتيجية  للمحا�سيل 
ال�سنفية  اخلريطة  ون�سر  واإعداد   ) البلدى  – الفول  القطن 
التى تنا�سب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة الرتبة 

والظروف املناخية والحتياجات املائية
كما مت  تفعيل الربنامج الوطني لإنتاج تقاوي حما�سيل 
الهجن  من   25 عدد  وت�سجيل  ا�ستنباط  خلل  من  اخل�سر 
فى  التجارى  للتداول  اخل�سر  ملحا�سيل  اجلديدة  والأ�سناف 
– الباذجنان  )الطماطم  حما�سيل   9 لعدد  امل�سرى  ال�سوق 
 – – اللوبيا  الب�سلة    - – البطيخ  – الكنتالوب  – الفلفل 
ال�سترياد  فاتوة  تقليل  اىل  يوؤدى  مما  – اخليار(  الفا�سوليا 

وخف�ض تكلفة التقاوى. 
دعم املزارعني 

للمرة الأوىل، يتم حتديد �سعر توريد القمح املحلى ملو�سم 
موعد  قبل  وذلك  للأردب  جنيها   820 ب�سعر   2022  /2021
الزراعة مما ي�ساهم فى ت�سجيع املزارعني واإقبالهم على زيادة 
الزراعة  تنفيذ  مع  القمح،  حم�سول  من  املنزرعة  امل�ساحات 
ال�سويا  )فول  الزيتية  املحا�سيل  لبع�ض  مرة  ولأول  التعاقدية 
بتنظيم  اخلا�سة  القواعد  اإعداد  مت  حيث  ال�سم�ض(  وعباد 
العمل مبركز الزراعات التعاقدية وحتى الآن مت التعاقد على 
اأكرث من 10 اآلف فدان من عباد ال�سم�ض واأكرث من 25 األف 

فدان فول �سويا.
وحتديث  لتطوير  القومية  املبادرة  الدولة  واأطلقت 
ويف  اجلديدة  الأرا�سى  فى  فدان  مليون  يف  الري  منظومة 

من  القدمية  الأرا�سي  فى  فدان  مليون   3.7 حوايل  م�ساحة 
خلل برنامج متويلي قومي بدون فائدة للمزارع ويتم ال�سداد 
القليوبية وبني �سويف  على 10 �سنوات ومت اختيار حمافظتي 
ب�سورة مبدئية، بينما و�سل عدد امل�ستفيدين من م�سروع البتلو 
اإىل 13. 39  األف بتمويل 6.5 مليار جنية لعدد روؤو�ض حواىل 

435 األف راأ�ض ما�سية حتى دي�سمرب 2021
وو�سعت الدولة خطة لتطوير 826 مركًزا لتجميع األبان 
املي�سرة  للقرو�ض  املركزي  البنك  مبادرة  �سمن  واإدراجها 
لتح�سني جودة الألبان وتاأهيلها للت�سدير وقد مت تطوير 150 
وجاري  مركز   18 يف  املعدات  وتركيب  توريد  وجاري  مركز 

تطوير 37 مركز حتى دي�سمرب 2021.
كما �سدر قرار املنظمة العاملية لل�سحة احليوانية لعدد 
30 من�ساأة فى جمال الإنتاج الداجنى والأن�سطة املرتبطة بها 
باعتبارها من�ساآت خالية من اأنفلونزا الطيور مما ي�ساهم فى 
فتح اأ�سواق جديدة للت�سدير وتوفري الدعم اللوج�ستيى والفنى 
واملاىل ل�سغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وحتويلها 
من نظام الرتبية املفتوح اىل النظام املغلق. وتخ�سي�ض عدد 
فدان  األف   19 م�ساحة  باجماىل  حمافظات   4 يف  مناطق   9

لل�ستثمار الداجني.

الصادرات الزراعية تتجاوز 5.3 مليون طن.. 

مرص األوىل عامليا باالسزتراع امسليك

 120 البيطرية من  للقاحات  الإنتاجية  الطاقة  وارتفعت 
الأمرا�ض  على  وال�سيطرة  �سنويًا  جرعة  مليار   2 اإىل  مليون 
احليواين  للإنتاج  الوراثي  التح�سني  مبجال  مت  كما  والوبئة 
فقد مت اإن�ساء عدد )600( نقطة تلقيح ا�سطناعي بالوحدات 
اإجراءات  لتنفيذ  املطلوبة  بالأجهزة  وجتهيزها  البيطرية 

التلقيح ال�سطناعي بالقرى باملحافظات املختلفة.
م�ضروعات �ضخمة

ال�سمكية  الرثوة  يف  عملقة  م�سروعات  الدولة  ونفذت 
وم�سر الثالث عامليًا يف انتاج ال�سمك البلطي والأول اأفريقيًا يف 
ال�ستزاع ال�سمكي وا�سدار قانون تطوير وتنمية البحريات، كما 
التعديات  واإزالة  البحريات  لتنمية  القومي  امل�سروع  اإطلق  مت 
ال�سمكية  بالرثوة  املرتبطة  امل�سروعات  يف  والتو�سع  عليها 
واملفرخات وغريها و�سدور قرر اإن�ساء جهاز تنمية البحريات 
والرثوة ال�سمكية ، كما مت طرح  21 موقعا لل�ستزراع ال�سمكى 

يف الأقفا�ض بالبحرين املتو�سط والأحمر.  
ميكنة  يف  والتو�سع  الفلح  كارت  من  الدولة  انتهت 
اخلدمات والذكاء ال�سطناعى واإطلق 20 خدمة زراعية على 
اإلكرتونية  وتوزيع 2 مليون كارت حيازة  الرقمية،  بوابة م�سر 
و�سمان  املنزرع  الزمام  ل�سبط  املزارعون  منها  لي�ستفيد 
الأ�سمدة  من  للمزارعني  اأو  للم�ستحقني  الدولة  دعم  و�سول 

وم�ستلزمات الإنتاج.
من  م�سبوقة  غري  متويلية  مبادرات  حزمة  نفذت  كمت 
البنك املركزي لدعم املزراعني ودفع عجلة الإنتاج وا�ستفادة 
خطة  تنفيذ  بجانب  املتعرثين،  مبادرة  من  مزارع  األف   328
حل�سر ورفع كفاءة الأ�سول غري امل�ستغلة لأول مرة فى تاريخ 
وموؤ�س�سات  اخلا�ض  القطاع  مع  والتن�سيق  الزراعة،  وزارة 
كفاءة  رفع  يف  للم�ساركة  وامل�ستثمرين   املدين  املجتمع 

م�سروعات الإنتاج احليواين وال�سمكي التابعة للوزارة.
للخدمات  مركز   332 اإن�ساء  الزراعة  وزارة  وت�ستهدف 
الزراعية املجمعة باملحافظات امل�ستهدفة )20 حمافظة بعدد 
52 مركز( �سمن مبادرة حياة كرمية، كما مت ت�سجيل 8811 
ت�سجيلة   5264 منهم  واإ�سافاتها  اأعلف  خماليط  ت�سجيلة 
القيا�سية  للموا�سفات  طبقًا  م�ستوردة  ت�سجيلة   3547 حملية، 
 20 عن  يزيد  ما  واإ�سدار  اأداء،  معدلت  اأعلى  حتقق  التى 
اأن�سطة  لكافة  مرة  واأول  جتديد  مابني  ت�سغيل  ترخي�ض  األف 
وم�سروعات الرثوة احليوانية والعلفية والداجنة طبقًا ل�سوابط 

وا�سرتاطات الأمن والأمان احليوى.
اأمام تلك التطورات قفزت ال�سادرات الزراعية تتجاوز 
5.3 مليون طن خلل عام 2021 لأهم الأ�سواق العاملية وم�سر 
التوايل  على  الثالث  للعام  املوالح  ت�سدير  يف  عامليًا  الأوىل 
 350 من  اأكرث  ت�سدير  يتم  حيث   ، املجمدة  للفراولة  وكذلك 

منتجا زراعيا اإىل ما يزيد عن 150 دولة حول العامل �سنويًا.

اأن  قبل  عقود،  طوال  احلكومية  االهتمام  عن  بعيدا  الزراعة  قطاع  ظل 
ال�ضبع  ال�ضنوات  مدار  على  ال�ضيا�ضية  القيادة  من  كبريا  اهتماما  يلقى 
االأخرية ليتعاظم تاأثريه يف الناجت املحلي اإىل 15% وي�ضتوعب اأكرث من %25 
امل�ضري يف ظل  الزراعي  واعد للإنتاج  العمالة، مع توقعات مب�ضتقبل  من 

امل�ضروعات العملقة التي مت تد�ضينها ويف مقدمتها الدلتا اجلديدة.

كتبت- حنني خالد

ال�ضيد الق�ضري

انتهت الدولة من كارت الفالح 
والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء 
االصطناعى وإطالق 20 خدمة زراعية 

على بوابة مصر الرقمية

خطة إلضافة 20 %
 للرقعة المزروعة اإلجمالية..  

وتحقيق االكتفاء ذاتي بالدواجن
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للعام  املوازنة  م�شروع  يعك�س  اأن  املقرر  من 
الوطنية  املن�شات  هذه  عنه  ُتثمر  ما  املاىل 
احلوارية والتفاعلية من روؤى واأطروحات، تعرب عن 
االحتياجات التنموية للمواطنني، التى ت�شعى الدولة 
لتوفري التمويل الالزم لتحقيقها، على نحو ُي�شهم فى 
اإر�شاء دعائم التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، وحت�شني 
اخلدمات العامة واالرتقاء مب�شتوى املعي�شة، ويت�شق 
الدولة،  ملوارد  االأمثل  اال�شتغالل  تعظيم  جهود  مع 
وحتقيق معدالت منو اأكرث �شمواًل وتاأثرًيا على حياة 

النا�س، وتوفرًيا لفر�س العمل. 
�شل�شلة  يناير   خالل  املالية  وزارة  وتدير 
االأهداف  حتقيق  ل�شمان  املجتمعية  احلوارات 
متطلبات  حتديد  فى  ُي�شهم  نحو  على  املن�شودة، 
االأعمال  جمتمع  بروؤية  االقت�شادى  الن�شاط  حتفيز 
ومقت�شيات  االقت�شاد،  وخرباء  �شرائحه،  مبختلف 
الهمم  وذوى  وال�شباب  املراأة  متكني  جهود  تعظيم 

يدور  ما  على  والتعرف  ممثليهم،  بروؤية 
ا  فى اأذهان املواطنني بروؤية ممثليهم اأي�شً
من اأع�شاء جمل�شى »النواب« و»ال�شيوخ«، 
ره اأهل الفكر من اأ�شاتذة  ور�شد ما ُي�شِطّ
اجلامعات ومراكز البحوث وكبار الكَتّاب 
النهاية  ن�شتطيع فى  واالإعالميني، بحيث 
حتديد اأولويات االإنفاق العام فى م�شرية 
دعائمها  اأر�شى  التى  والتنمية  البناء 
يوؤدى  مبا  ال�شي�شى؛  عبدالفتاح  الرئي�س 

اإىل توفري حياة كرمية للمواطنني.
حوارية،  جل�شات   ٨ عقد  و�شيتم 
التجارية،  الغرف  احتاد  ممثلى  مع 

مالمح موازنة  2022 / 2023

توسع في موازنات البرامج..
ورفع كفاءة األداء المالى

ت�شهد موازنة العام املايل اجلديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تعزيزا 
للم�شاركة املجتمعية فى حتديد اأولويات الإنفاق العام بـ 
اأول حوار جمتمعى  اإطالق  »اجلمهورية اجلديدة«، مع 
بدًءا من يناير ، حول الأهداف ال�شرتاتيجية الأ�شا�شية، 

وامل�شتهدفات املالية مل�شروع املوازنة. 

كتب - حممد حممود
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الت�شديرية، واحتاد  واملجال�س  ال�شناعات،  واحتاد 
و�شباب  االأعمال،  رجال  وجمعيتى  امل�شتثمرين، 
امل�شرتكة،  االقت�شادية  االأعمال  وجمال�س  االأعمال، 
الهمم،  وذوى  واملراأة،  وال�شيوخ،  النواب  وجمل�شى 
نواب  من  التنفيذية  القيادات  �شباب  اإىل  اإ�شافة 
ال�شحافة  ورموز  واملحافظني،  الوزراء  ومعاونى 
اجلامعات  واأ�شاتذة  االقت�شاد،  وخرباء  واالإعالم، 

ومراكز البحوث.
لـ"امل�شتثمر"،  املالية  بوزارة  م�شادر  واأكدت 
اجلديدة  باملوازنة  العام  االإنفاق  اأوجه  تعزيز 
اال�شتثمارات  تعظيم  على  املقبل،  املاىل  للعام 
االجتماعية،  احلماية  �شبكة  وتو�شيع  التنموية، 
متقدمة  اأولوية  باإعطاء  االإن�شان  بناء  وا�شرتاتيجية 
لقطاعى ال�شحة والتعليم، والتو�شع فى ا�شتثمارات 
م�شروعات االقت�شاد االأخ�شر؛ مبا ُي�شهم فى حتقيق 
التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، مبراعاة البعد البيئى، 
ا�شتهالك  تر�شيد  فى  ُي�شاعد  الذى  النحو  على 
الوقود، وتعميق ال�شراكة مع القطاع اخلا�س خا�شة 
االأخ�شر،  التعافى  نحو  العاملى  التوجه  ظل  فى 
وجذب �شرائح جديدة من امل�شتثمرين الراغبني فى 
اال�شتثمارات النظيفة؛ خا�شة اأن احلكومة ت�شتهدف 
حت�شني تناف�شية م�شر فى موؤ�شر االأداء البيئى من 
اخل�شراء  العامة  اال�شتثمارات  ن�شبة  زيادة  خالل 

املمولة حكومًيا اإىل ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥
النظم  تطوير  على  الوزارة  حر�س  واأكدوا 
املعلومات  اإدارة  »منظومة  االإلكرتونية:  املالية 
الدفع  ومنظومة   ،GFMIS احلكومية  املالية 
اخلزانة  وح�شاب   ،GPS االإلكرتونى  والتح�شيل 
تر�شيخ  فى  ُي�شهم  م�شتدام  ب�شكل   ،»TSA املوحد 
تعزيز  اإىل  �شعًيا  املن�شود؛  االإلكرتونى  التكامل 

باإ�شادة موؤ�ش�شات التمويل والت�شنيف الدولية.
والتزمت ٨٢٪ من اجلهات املوازنية و٦٩٪ من 
املاىل  للعام  موازناتها  بتقدمي  االقت�شادية  الهيئات 
ي�شهم  مبا  واالأداء«؛  »الربامج  اأ�شا�س  على  احلاىل 
فى اإر�شاء دعائم االإدارة الر�شيدة للمال العام، من 
واجلهات  بالوزارات  املاىل  االأداء  كفاءة  رفع  خالل 
والتقنيات  العلمية  االأ�شاليب  با�شتخدام  االإدارية 
ال فى حتديد اأولويات االإنفاق  الفنية، واالإ�شهام الفَعّ
اإىل  اإ�شافة  التخطيط،  وزارة  مع  بالتعاون  العام، 
فى  واالإف�شاح  ال�شفافية  من  م�شتوى  اأعلى  حتقيق 
مفاهيم  وتر�شيخ  املوازنة،  ورقابة  وتنفيذ  اإعداد 
ل�شمان  موازنية  اأطر  واإعداد  وامل�شاءلة،  املحا�شبة 
م�شتقبلية  روؤية  وو�شع  اجليد،  املايل  التخطيط 

لالأداء املايل باجلهات االإدارية.
ُت�شاعد  للنوع  امل�شتجيبة  املوازنة  وت�شاعد 
والدمج  امل�شاواة،  دعائم  اإر�شاء  على  احلكومة 
االأوىل  الفئات  خا�شة  املواطنني  جلميع  االجتماعى 
واالأداء«،  »الربامج  موازنة  كفاءة  ورفع  بالرعاية، 
التخطيط  بني  الوثيقة  الروابط  تعميق  خالل  من 
النحو  على  املوازنية،  واالعتمادات  اال�شرتاتيجى 
الذى ُي�شهم فى و�شول النفقات مل�شتحقيها، وتعزيز 
يلبى  مبا  القرارات؛  �شنع  فى  املجتمعية  امل�شاركة 

احتياجات املواطنني.

حوار موسع مع مجتمع األعمال حول 
اإليرادات والمصروفات.. والتوسع 

فى خدمات الرقمنة 

باجلهات  واالإيرادات  امل�شروفات  اإجراءات  حوكمة 
واحلماية  الدقة  درجات  الأق�شى  و�شماًنا  االإدارية، 
واال�شتغالل  الدولة  حق  وحت�شيل  املالية،  للعمليات 
االأمثل للمخ�ش�شات املالية على النحو الذى ُي�شاعد 
فى تعظيم املوارد العامة وح�شن اإدارتها ورفع كفاءة 

االأداء املاىل.
للموازنة  االإلكرتونى  والتنفيذ  االإعداد  �شاهم 
املنتهية  للموازنة  اخلتامية  احل�شابات  اإغالق  فى 
املوازنة  تعمل  واأن  ال�شنة،  نهاية  من  ذاته  باليوم 
اجلديدة،  املالية  لل�شنة  االأول  اليوم  من  اجلديدة 
وجودة  ال�شفافية  حتقيق  اإىل  يوؤدى  نحو  على 
املوازنة  من  املمولة  اجلهات  تتمكن  حيث  االأداء، 
املعتمدة  وخططها  اأن�شطتها  مبتطلبات  الوفاء  من 
الذى  االأمر  املحددة؛  املالية  للمخ�ش�شات  وفًقا 
ي�شاعد فى االرتقاء مب�شتوى اخلدمات وتي�شري �شبل 

تقدميها للمواطنني فى �شتى القطاعات. 
جعل  فى  االإلكرتونية«  »املوازنة  و�شاعدت 
اخلزانة  اإيرادات  حجم  حتديد  ت�شتطيع  الوزارة 
ب�شكل  امل�شروفات  حجم  ا  واأي�شً للدولة،  العامة 
حلظى، ومن ثم تقدير املوقف ال�شليم الالزم التخاذ 
للدولة، خا�شة  العامة  باملالية  يتعلق  دقيق  قرار  اأى 
واخلارجية  الداخلية  والتحديات  االأزمات  ظل  يف 
مثل اأزمة »كورونا«، حيث متكنا من التعامل املرن مع 
التداعيات واالآثار ال�شلبية للجائحة على نحو حظى 
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 4,3 مبلغ  نيويورك  يف  ريلم"  "ريبابليك  �شركة  و�أنفقت 
ماليني دوالر ل�شر�ء �أر�س عرب "ذي �شاندبوك�س", وهي من�شة 
�لدرد�شة  فيه  للم�شاركني  ميكن  �فرت��شي  عامل  دخول  تتيح 

و�للعب وحتى �مل�شاركة يف �حلفالت �ملو�شيقية.
�ل�شركة  �أنفقت  "دي�شرت�الند",  �ملناف�س  �ملوقع  وعلى 
 2,4 �مل�شفرة  �لعمالت  يف  �ملتخ�ش�شة  "توكنز.كوم"  �لكندية 
�إعالن  مليون دوالر يف  نوفمرب على �شر�ء عقار, بالتز�من مع 
دولة باربادو�س �لكاريبية �ل�شغرية �أنها تعتزم �إن�شاء �شفارة يف 
�ملرت�بطة  �الفرت��شية  �مل�شاحات  من  �شبكة  وهي  �مليتافري�س, 

تو�شف �أحيانًا باأنها م�شتقبل �الإنرتنت.
و�رتفع �الهتمام بامليتافري�س  بعد قر�ر "في�شبوك" جعل 
�أبعد  �إىل  �ملجموعة  وذهبت  �جلديد,  م�شروعها  �لفكرة  هذه 
والحظت  �الأم,  �شركتها  "ميتا" على  ت�شمية  باإطالق  ذلك  من 
دخول  يف  ترغب  �لتي  لل�شركات  �لتكنولوجية  �مل�شت�شارة 
ميتافري�س كاثي هاكل �أن نقطة �لتحول �الإ�شرت�تيجية "�أتاحت 
ملاليني �الأ�شخا�س �كت�شاف �مل�شطلح باأ�شرع بكثري" مما كانت 

تتوقع.
و�أظهرت قاعدة بيانات �لعمالت �مل�شفرة "د�ب" �أن �أكرث 
من 100 مليون دوالر �أنفقت خالل �أ�شبوع و�حد على م�شرتيات 
"ذي  وهي  �الأربعة  �لرئي�شية  �مليتافري�س  مو�قع  عرب  �لعقار�ت 
فوك�شلز" و"�شومنيوم  �شاندبوك�س" و"دي�شنرت�الند" و"كريبتو 

�شباي�س".
يتفاعل  �لذي  �ل�شوق  يف  �لكبري  �لن�شاط  �أن  هاكل  ور�أت 
فيه �ملالك و�مل�شتاأجرون و�ملطورون �لعقاريون ال ي�شّكل مفاجاأة, 
"ما يتقنونه  م�شيًفا �أن هوؤالء يرتجمون �إىل �لعامل �الفرت��شي 

جيدً�" يف �لعامل �حلقيقي.
�لوقت  بع�س  �إىل  حتتاج  �ملو�قع  هذه  �أن  هاكل  و�شرحت 
��شتك�شاف  للم�شتخدمني  تتيح  حقيقية  ميتافري�س  لت�شبح 
عو�مل مو�زية من خالل خوذ �لو�قع �الفرت��شي, لكّن �لعقار�ت 
�لرقمية ت�شّكل منذ �الآن �أ�شواًل مالية, مثل �لعقار�ت �حلقيقية 

نف�شها, و�أ�شافت "ميكن �لبناء عليها �أو تاأجريها �أو بيعها".
عرب  مهمة  �أر�س  قطعة  على  "توكنز.كوم"  و��شتحوذت 
�ملن�شة حتويلها  تعتزم  �شرتيت,  فا�شن  "دي�شنرت�الند" يف حي 

�إىل وجهة للمتاجر �الفرت��شية للمجموعات �لفاخرة. 
�لذي  كييل  �أندرو  "توكنز.كوم"  �شركة  رئي�س  وقال 
قطاع  يف  باال�شتثمار  متخ�ش�س  كم�شريف  عاًما   20 ملدة  عمل 
�لعقار�ت: "لو مل �أجِر �أبحاثًا �كت�شفت من خاللها �أنها �أمالك 

ذ�ت قيمة عالية, لبد� ذلك جنونًا تامًا".
م�شابهة  فر�شة  ت�شّكل  �الفرت��شية  �الأر��شي  �أن  و�أو�شح 
ومزدحم,  ع�شري  حي  يف  تقع  هي  �إذ  �حلقيقي,  �لعامل  ل�شلع 
م�شيًفا �أنها "�أماكن لالإعالن و�الأحد�ث �شيجتمع فيها �لنا�س" 
, م�شريً� �إىل مهرجان مو�شيقي حديث �جتذب 50 �ألف ز�ئر عرب 

"دي�شنرت�الند".
بد�أت �لعالمات �لتجارية �لفاخرة منذ �الآن يف دخول عامل 
ميتافري�س, �إذ بيعت حقيبة يد من ماركة "جوت�شي" مثاًل على 
من�شة "روبلوك�س" باأكرث من �شعر ن�شختها �ملادية. وياأمل كيجل 
يف �أن ي�شبح حي فا�شن �شرتيت معاداًل لـ�شارع "فيفث �أفينيو" 

)�جلادة �خلام�شة( يف نيويورك.
�أما كيفية حتقيق �لدخل, فيمكن �أن تكون "�أمرً� ب�شيطًا, 
مع  متجر  �متالك  مثل  معقدً�  �أو  �إعالنية,  لوحة  �متالك  مثل 

موظف حقيقي", على ما �أو�شح.
�شورته  بو��شطة  �ملتجر  دخول  للزبون  "ميكن  و��شاف 
�الأبعاد  ثالثية  مناذج  على  نظرة  و�إلقاء  )�أفاتار(,  �لرمزية 
�الأ�شئلة" على  يطرح  �أن  وي�شتطيع  بيديه,  حمله  ميكنه  حلذ�ء 

�لبائع.
عندما   2006 عام  �الهتمام  �أثارت  عقارية  مطّورة  كانت 

لـ  �الفرت��شي  �لعامل  يف  دوالر  مليون  مقابل  يف  �أر�شًا  باعت 
"�شكند اليف", وهو موقع ر�ئد يف جمال �مليتافري�س, وال يز�ل 
ي�شريون  �جلدد  مناف�شيه  موؤيدي  لكن   , اليف" يعمل  "�شكند 
كل  حت�شل  "دي�شنرت�الند",  فعلى  و�حد,  رئي�شي  �ختالف  �إىل 
فنية  باأعمال  �أو  بعقار�ت  تتعلق  �أكانت  �شو�ء   , �ل�شر�ء  عمليات 
�فرت��شية , من خالل تقنية �لرموز غري �لقابلة لال�شتبد�ل )�إن 

�إف تي(.
من  �الآالف  ع�شر�ت  �الإنرتنت  م�شتخدمي  بع�س  و�أنفق 
�ملفهوم  , مما جعل هذ�  �لرقمية  �الأ�شياء  �لدوالر�ت على هذه 
ت�شبح  باأن  توقعات  و�شط  و�ل�شك,  و�حد �حلما�شة  �آن  يثري يف 
�مللكية �لرقمية �شائدة يف �ل�شنو�ت �ملقبلة بف�شل تقنية �شل�شلة 
�لكتل )"بلوك ت�شني"( للتعامالت �لرقمية, و�لتي ت�شمن �أمان 

�ملعامالت و�شفافيتها.
�ل�شلعة  وتكلفة  �ملالك,  تاريخ  �أرى  �أن  "�أ�شتطيع  وقال:  
�أن  �إال  �آخر",  �إىل  �شخ�س  من  �نتقالها  وكيفية  �ملعرو�شة 
�ال�شتثمار ينطوي على خماطر, من �أبرزها تقّلب قيمة �لعمالت 

�مل�شفرة �مل�شتخدمة يف �شر�ء �شلع "�إن �إف تي".
ومع �أن �حلفالت �ملو�شيقية �الفرت��شية على "روبلوك�س" 
�الأ�شخا�س  من  �ملاليني  ع�شر�ت  جذبت  "فورتنايت"  �أو 
�لف�شوليني , فاإن ندرة �لبيانات �ملوجودة عن �مليتافري�س ت�شري 
"دي�شنرت�الند",  ومنها  بها  �ملخت�شة  �ملو�قع  ��شتخد�م  �أن  �إىل 
بعيد جدً� عن �ل�شبكات �الجتماعية �لقائمة مثل "في�شبوك" �أو 

"�إن�شتجر�م".
يف  �لعقارية  �ال�شتثمار�ت  قيمة  �شتتوقف  وبالتايل, 
�ملو�قع,  هذه  يزورون  �لذين  �الأ�شخا�س  عدد  على  �مليتافري�س 
�أن هذ� �الأمر قد يبدو غريبًا قلياًل  ولكن  "�عرف  وقال كيغل: 

ثمة روؤية ور�ء كل ذلك".
لتلك  فري�شة  �لوقوع  من  �ل�شباب  عقاريون  خرب�ء  وحذر 
هو  �الفرت��شي  �لعامل  يف  �أر��ٍس  �شر�ء  �أن  موؤكدين  �لدعو�ت, 
ينمي  �الفرت��شي  �أن  �ال�شتثمار  من  حمذرين  وهمي,  ��شتثمار 
خيال �الأجيال �جلديدة بتحقيق �لرثوة, و�متالك �الأمالك, لكن 

هذ� يف �لنهاية لي�س له و�قع حقيقي."
كما �أكد خرب�ء تكنولوجيا �أن مو�قع �لتو��شل �الإجتماعى 
هالمية  �أوهام  �الأعم  �لغالب  فى  حتكمه  �فرت��شى  عامل  هي 
جنبات  وبني  مفاتيح  لوحة  خلف  تختبئ  ز�ئفة  و�شخ�شيات 
هذ� �لعامل �خلفي تتد�ول �لكثري من �الأخبار �ملغلوطة و�ل�شور 
�ملفربكة  �ل�شوتية  و�لر�شائل  �مل�شطنعة  و�لفيديوهات  �ملزيفة 

بال رقيب وال ح�شيب .

هل اأنت م�ضتعد لدفع املاليني ل�ضراء عقار يف العامل االفرتا�ضي؟.. ال يبدو 
اأعمال اخليال العلمي ولكنه  اأحد  اأو م�ضهد يف  ذلك ال�ضوؤال دربا من اجلنون 
حقيقة على اأر�ض الواقع حاليا يف عدة دول اأوروبية بعدما بداأت عمليات البيع 

وال�ضراء للمنازل على ميتا فري�ض؟

مارك زوكربريجكتب- احمد ابو�ضتيت

عالم األفتار يبدأ خطواته في 2022
سوق نشطة للعقارات االفتراضية

على "ميتافيرس".. وتدشين
المزيد من السفارات الرقمية
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