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نشرة الكترونية تصدر عن غرفة الصناعات الهندسية

باهتمام بالغ تعمل احلكومة على 
تعميق الصناعة الوطنية، ورفع نسبة 
املكون املصري يف مختلف الصناعات. 
وبخط مواز تسعى الصناعة الوطنية 
إلى حتقيق أعلى مستوى الستخدام 

مكونات محلية، ألن ذلك بطبيعة 
احلال ميثل تشغيال أكبر للطاقات 

اإلنتاجية، وتوفيرا أعلى للعملة 
الصعبة.

وتعتبرغرفة الصناعات الهندسية 
هذا التوجه أحد أهدافها األساسية فى 

الفترة احلالية، وتعمل من خالل ما 
ُتسمى باملعارض السلبية على توضيح 

الشركات الصناعية احتياجاتها من 
املعدات وقطع الغيار والسلع الوسيطة 

إلنتاجها محليا.
 لقد كانت الغرفة سباقة بني كافة 

الغرف فى هذا الطرح باعتبارها 
مسئولة عن صناعة الصناعات وهي 

السلع الهندسية، والقت الفكرة جناحا 
واضحا إذ ارتفعت نسبة املكون املحلي 

فى كثير من الصناعات الهندسية 
إلى 72 % وساهم القطاع فى توفير 
مكونات أساسية لكثير من الصناعات 

األخرى.
والشك أن األمر  يحتاج إلى تعاون 

أوثق واهتمام أكبر خاصة  فى ظل 
أزمات كساد تعاني منها الصناعات 

الصغيرة واملتوسطة يف بعض 
القطاعات.

إن التعارف والتكامل بني الصناعات 
القائمة فى مصر أمر ضروري وحيوي 

لرفع نسبة املكون املحلي ولتشغيل 
الصناعة بطاقاتها القصوى، مبا 

متتص نسبة كبيرة من البطالة 
ويساعد على حتسن اإلنتاج وانخفاض 

تكلفته، وتعمل الغرفة من خالل رؤية 
وخطة عمل واضحة نحو حتقيق ذلك. 
واهلل املوفق.

رأى الهندسية
الهندسية تؤيد قرار الغاء نسبة 

املكون املحلى فى صناعة السيارات
إلغاء النسبة ضرورة لحني تقديم حوافز حقيقية للصناعات املغذية 

الهندسية  الصناعات  غرفة  أيدت 
املعنيني  العمومية  جمعيتها  وأعضاء 
بقطاع تصنيع وسائل النقل ومكوناتها 
رقم  والصناعة  التجارة  ــر  وزي قــرار 
بالغاء  اخلـــاص   ٢٠١٩ لسنة   ٥٧١
قرار بتحديد نسبة املكون املحلي فى 

صناعة السيارات بـ46 %.
ونــصــت املـــادة األولـــى مــن الــقــرار 
التصنيع  نسبة  إلغاء  على  الــصــادر، 
املحلى فى صناعة السيارات واملحددة 

عند )46%(.
عــودة  على  الثانية  ــادة  املـ ونــصــت 
والثروة  الصناعة  وزيــر  بقرار  العمل 
املعدنية رقم 136 لسنة 1994 فى 
خطوط  مساهمة  نسبة  تقييم  شــأن 

جتميع السيارات.
كما يعاد العمل بقرار وزير التجارة 
 2005 لسنة   907 رقــم  اخلارجية 
فى  املحلى  التصنيع  نسبة  شــأن  فى 

صناعة جتميع السيارات.
ــرار جاء  ــق ال الــغــرفــة أن   وأكـــدت 
استجابة لطلب الشركات املصنعة يف 
املغذية  والصناعات  املركبات  صناعة 
لها حتي يتسنى لهذه الشركات وضع 
رؤيــة  علي  مبنية  استثمارية  خطط 

أكثر وضوحاً. 
وأوضحت الغرفة أن وزارة التجارة 
عدد  باعداد  حالياً  تقوم  والصناعة 
من  التي  االستثمارية  احلــوافــز  مــن 
املركبات  صناعة  توطني  تعزز  شأنها 
املحلي،  املكون  اعتمادها على  وزيادة 
إيجابي على االقتصاد  أثر  له من  ملا 
خريطة  على  مصر  ووضــع  القومي، 
ــة لــلــصــنــاعــات  ــي ــامل ــع االســتــثــمــار ال

الهندسية والتكنولوجية.
وقال محمد املهندس رئيس الغرفة 
اتاحة  فــى  تساهم  اخلــطــوة  هــذه  أن 
ــاء  ــقـ ــر لــلــتــشــغــيــل، واالرتـ ــب فـــرص أك
فضالً  واملهندسني،  الفنيني  مبهارات 
محلياً،  املركبات  أسعار  خفض  عن 
بني  أفــضــل  منافسة  مــنــاخ  وإتــاحــة 

الشركات. 
ــد املــنــعــم  ــدس عــب ــن ــه واوضـــــح امل

الــقــاضــي نــائــب رئــيــس الــغــرفــة أن 
الذي   ٢٠١٨ لسنة   ٣٧١ رقم  القرار 
ــدر لــيــحــل مــحــل قــــرار الــســيــد  صــ
والصناعة  التجارة  وزيــر  املهندس 
رقم  رشــيــد  محمد  رشــيــد  األســبــق 
٩٠٧ لسنة ٢٠٠٥، كان من املفترض 
التشريعات  من  حزمة  ضمن  تفعيله 

التحفيزية والتي لم يتم استصدارها 
التصويب  وجــب  لــذا  تاريخه  حتى 
كاهل  عن  إضافية  أعباء  أي  ورفــع 
مصنعي املركبات احلاليني . اضاف 
ــر كـــان ضــروريــا  الـــقـــرار األخــي أن 
توفير  قبل  الشركات  معاناة  لوقف 

الدعم الالزم لها.

م. عمرو نصار

م. محمد املهندس م. عبد املنعم القاضي 



املعايير  املــركــزي  البنك  أصـــدر   •
مقدًما،  املدفوعة  للبطاقات  املنظمة 
اجلنيه  بعملـة  تصـدر  أن  أبرزها  ومن 
ــتــرط  املـــصـــري فــقــط ال غــيــر ويــشـــ
مـن  مسـبقة  موافقـة  علـى  احلــصــول 
بــطــاقــات  قــبـــــل إصـــــدار أي  الــبــنـــــك 

أجنبية. بعمالت  مقدمـًا  مدفوعة 
لصالحية  الــقــصــوى  املـــدة  ــددت  وحــ
البطاقة هي خمس سنوات فقط ال غير 
البطاقـات  إصــدار  عنـد  البنـك  ويلتـزم 
هويـة  علـى  بالتعـرف  مقدمـًا  املدفوعـة 
طالب البطاقة، كما حدد احلد األقصى 

لرصيد البطاقة مبلغ 20 ألف جنيه.
ــى أن احلــد  إلـ الــتــعــلــيــمــات  وتــشــيــر 
والتحويل  للسحب  الــيــومــي  األقــصــى 
بالبنك  ــواحــد  ال للعميل  واملــشــتــريــات 
يبلغ  بينما  جنيه،  ألــف   12 مبلـغ  هو 
احلــــد األقـــصـــى الـــشـــهـــري لــلــســحــب 
بطاقات  مــن  واملــشـــــتــريــات  والــتــحــويــل 
األشـخاص  من  بالبنك  الواحد  العميل 
الطبيعييـن مبلغ 100 ألف جنيه، ومن 
الصغر  متناهيـة  واملنشآت  الشركات 

مبلغ 200 ألف جنيه.
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الحكومة تسمح بتقسيط ثمن األراضى الصناعية 
بفائدة 7 % وإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة ..

•  أصــدر املهنــدس عمــرو نصــار، وزيــر التجــارة والصناعــة، قــرارًا 
بإعــادة تشــكيل مجلــس حتديــث الصناعــة برئاســته وعضويــة كل مــن 

املهنــدس أحمــد طــه، مســاعد وزيــر التجــارة والصناعــة، والدكتــورة 
شــيرين خــاف، رئيــس مجلــس املشــروعات التنمويــة، ممثلــن عــن 

الــوزارة، والدكتــور شــهاب مرزبــان، ممثــاً عــن وزارة التعــاون الدولى، 
وممثــل عــن وزارة املاليــة يختــاره وزيــر املاليــة، وممثــل عــن اجلامعــات 

واملراكــز البحثيــة، يختــاره وزيــر التعليــم العالــى.

وقالــت الــوزارة، إن التشــكيل اجلديد ضم ممثلن عــن القطاع اخلاص 
حيــث شــمل املهندس طــارق توفيق وكيل احتــاد الصناعات، واملهندس 

حســام فريد مســاعد الوزيــر، باإلضافة إلى أحمد جابــر ممثاً عن قطاع 
التعبئــة والتغليــف، وأحمــد حلمى ممثاً عن قطاع منتجات األخشــاب 

واألثــاث، وعمــرو أبوفريخة ممثاً عــن قطاع الصناعات الهندســية، وأحمد 
عبداحلميــد ممثــاً عن قطــاع مواد البناء، فضاً عــن نرمن الطاهرى 

بصفتهــا خبيــرة فــى التمويل اخلاص، وميرفت ســلطان بصفتهــا خبيرة فى 
اخلاص. التمويل 

طــرح  ــان،  ــكـ اإلسـ وزارة  أعــلــنــت   •
الصناعية،  الــورش  من  األولــى  املرحلة 
الصغيرة  الصناعية  مبباني املجمعات 
واملتوسطة، مبدينة العاشر من رمضان، 

بنظام البيع بالتقسيط.
 تشمل املرحلة األولى  256 ورشة، 
لــلــورشــة  ــع  مــرب مــتــر  مبــســاحــة 702 

الواحدة.
وقالت الوزارة إنه سيتم سداد جدية 

الورشة  قيمة  من   5% بواقع  احلجز 
 25% استكمال  ويتم  مصريف،  بشيك 
إداريــة،  مصاريف   1% إلى  باإلضافة 
و%0.5 مجلس أمناء من إجمالي قيمة 
بــاســم جهاز  مــصــريف  بشيك  ــورشــة،  ال
يوما   30 أقصاها  مدة  خالل  املدينة، 

من إخطاره باملوافقة على احلجز.
أقساط  الباقي على  ســداد  يتم  كما 

ربع سنوية ملدة 3 سنوات محملة .

ــوزراء الــســمــاح   ــ ــ ــرر مــجــلــس الـ ــ ق
الصناعية  األراضـــى  ثمن  بتقسيط 
وليس  ســنــويــاً،   7% فــائــدة  بنسبة 
املــركــزى،  بالبنك  ــقــررة  امل الــفــائــدة 
ملدة  الــقــرار  هــذا  يسرى  أن  بشرط 

ثالث سنوات فقط.
جذب  على  تشجيعاً  القرار  يأتي 
للقطاع  ــمــارات  ــث االســت مــن  ــد  ــزي امل
إقامة  فى  للتوسع  وسعياً  الصناعى، 
مجمعات صناعية جديدة، مبا يوفر 

فرص عمل جديدى.

• أصدرت الهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة القرار 
رقم )624( لسنة 2019 باإليداع االلكتروني للقوائم املالية 
والبيانات، للقضاء على أي فرص للتالعب املالي، على أن يتم 

العمل به اعتبارا من األول من شهر أكتوبر املقبل.
الشركات  التزام  على  القرار  من  األولى  املادة  ونصت 
بصورة  الكترونياً  املالية  قوائمها  بإيداع  االستثمارية 
من  اعتمادها  بعد  الهيئة  بيانات  قــواعــد  على  ــة  دوري

من  أشهر  ثالثة  خالل  وذلك  الشركة  حسابات  مراقب 
املالية.  السنة  نهاية 

إطار  يف   - الهيئة  تتولى  أن  على  الثانية  ــادة  امل  ونصت 
اإليــداع  بعملية  اخلاصة  العمل  وآليات  اإلجـــراءات  تطبيق 
اإلدخال  أدلة  إعداد   - الشركات  املالية  للقوائم  االلكتروني 
يتضمنها  التي  والبيانات  للشركات  املالية  بالقوائم  اخلاصة 

منوذج البيانات السنوي للشركات.

• وافق مجلس إدارة هيئة املجتمعات 
مع  للتعامل  آلية  وضــع  على  العمرانية 
للحصول  املُقدمة  املستثمرين،  طلبات 
على قطع أراض بأنشطة مختلفة باملدن 
اجلديدة، طبقاً لصالحيات مجلس إدارة 

الهيئة.
ــزار وزيــر  وقـــال الــدكــتــور عــاصــم اجلـ
تفويض  تتضمن  ــة  ــي اآلل إن  اإلســـكـــان 
بالتنسيق  واملشروعات  التخطيط  قطاع 
وأجهزة  املدن  وتطوير  التنمية  قطاع  مع 
األراضــي  قطع  بتحديد  اجلديدة  املــدن 
وأولوية  املستثمر،  لرغبة  وفقاً  املتاحة، 
املباشر  للتخصيص  باملدينة،  التنمية 
 – “خدمي  مختلفة  ومساحات  بأنشطة 
االشتراطات  وحتديد  متنوعة”،  أنشطة 
واملواصفات الفنية، واإلحالة إلى اللجنة 
أسعارها،  لتحديد  بالتسعير  املُختصة 
بشكل  تسعيرها  حتــديــث  يتم  أن  على 
املستثمر  على  أنــه  وأضـــاف  مــتــواصــل. 
االقتصادية  اجلـــدوى  دراســـة  يقدم  أن 
ــة وجــمــيــع املــســتــنــدات  ــي ــال ــالءة امل ــ ــ وامل
قطاع  خالل  من  دراستها  ليتم  الالزمة 
بالهيئة،  واإلداريـــــــة  ــة  ــي املــال الـــشـــؤون 
واملشروعات  التخطيط  قطاع  ومــوافــاة 
املستندات  جميع  استيفائه  حال  بالرأي 
االشتراطات  وتضمنت  بذلك.  اخلاصة 
ــة حجز  ــام املــســتــثــمــر بـــســـداد جــدي ــي ق
املــراد  األرض  قيمة  مــن   10% بقيمة 
تخصيصها، ويف حالة عدم االلتزام يتم 

خصم نسبة 50%. 

• توقع مسئول ببنك مصر أن يحقق 
مــلــيــارات   8 بقيمة  ــح  رب صــايف  الــبــنــك 
أثر  انتهاء  قرب  بعد  يونيو  بنهاية  جنيه 
والتخلص  العائد،  مرتفعة  الشهادات 

أصول.  من 
أن  صحافية  تصريحات  يف  وكــشــف 
الــعــام  بنهاية  املــتــوقــعــة  األربـــاح  صــايف 
8 مــلــيــارات  املــالــي اجلـــاري ســيــتــجــاوز 
 100% من  يقترب  منو  مبعدل  جنيه، 
فيه  بلغت  التي  السابق  بالعام  مقارنة 
يف  كبير  بتحسن  مــتــأثــرة  مــلــيــار،   4.1
ــاح  ــ ــفــوائــد واألرب ــدخــل مــن ال مــعــدل ال

التسويات. أصول  بيع  من  الرأسمالية 



إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية بمحافظة الشرقية 
السويدي  زكــي  محمد  املهندس  وقــع 
ــاعــات املــصــريــة  ــصــن رئــيــس احتــــاد ال
ــارق شــوقــي وزيــر  والــســيــد الــدكــتــور طـ
التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور 
رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي 
مذكرة تفاهم إلنشاء مدرسة تكنولوجيا 
مبحافظة  جنم  ديــرب  مبركز  تطبيقية 
الــشــرقــيــة مبـــدرســـة الــشــهــيــد أحــمــد 
مؤسسة  من  برعاية  الكفراوي،  محمد 
مدرسة  أكبر  وهي  للتنمية،  سويدي  آل 
التي  ــدارس  امل فى  تطبيقية  تكنولوجيا 
وزارة  مع  اخلــاص  القطاع  فيها  يتعاون 
التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم 
مساحتها  متوسط  يبلغ  حيث  الفني 

٣٤٠٠٠ متر مربع.
التعاون  هــذا  أن  الــســويــدي  وصـــرح 
يأتي جتسيدا للدور املجتمعي للصناعة 
الفترة  فى  ملحوظا  تزايداً  والذي شهد 
املاضية ، كما أكد على قناعة الصناعة 
هي  الفني  التعليم  تطوير  مسئولية  بأن 
أن  للصناعة  ميكن  مشتركة  مسئولية 
ما يصب  وهو  كبير  بجهد  فيها  تساهم 
 ، نــاحــيــة  ــن  م الــصــنــاعــة  ــى مصلحة  ف
مؤهلة  فنية  عمالة  تخريج  فى  ويساهم 
سوق  احتياجات  تلبية  ميكنها  ومدربة 

العمل محلياً واملنافسة فى أسواق العمل 
اخلارجية ، كما أكد على أن هذا التعاون 
يأتي كمساهمة من الصناعة فى معاونة 
رئيس  السيد  مــبــادرة  لتحقيق  الــدولــة 
اجلمهورية لتوفير حياة كرمية للمواطن.
ــر  ــارق شــوقــي وزي ــد الــدكــتــور طـ وأكـ

الـــوزارة  تقدير  على  والتعليم  التربية 
ــاص فــى حتديث  لــتــعــاون الــقــطــاع اخلـ
مــدارس  بنظام  الفني  التعليم  مــدارس 
إلى  مشيراً  التطبيقية،  التكنولوجيا 
أن املــدرســة الــتــي يــتــم تــوقــيــع مــذكــرة 
التفاهم بشأنها هي املدرسة الثانية مع 

ــوزارة  ال أن  وذكــر  سويدي،  آل  مؤسسة 
الصناعات  ــاد  احتـ أن  مــن  يــقــني  عــلــى 
السويدي  محمد  م.  برئاسة  املصرية 
سيعمل بشراكة كاملة مع الوزارة لتطوير 
منظومة التعليم الفني وحتديث املدارس 

والكوادر العاملة فيها.

حسام فريد : نستورد 693 منتجا مغذيا 
بـ33 مليار دوالر ونسعى إلنتاجها محليا

ــشــف املـــهـــنـــدس حـــســـام فــريــد  ك
والصناعة  التجارة  وزيــر  مستشار 
إن عدد املنتجات املغذية للصناعات 
بنحو  يــقــدر  اســتــيــرادهــا  الــتــي يــتــم 
مــلــيــار   33 مــنــتــجــا بــقــيــمــة   693
تسعى  ــوزارة  الـ أن  موضحا  دوالر، 
ــتــجــات مــحــلــيــا،  ــلــك املــن لــتــصــنــيــع ت
التصنيع  تعميق  حــال  يف  إنــه  حيث 
كبير  جزء  توفير  املمكن  املحلي من 

من تلك الواردات.
وذكر »فريد« أن عدة جهات تتكامل 
التصنيع  تعميق  استراتيجية  لدعم 

املــحــلــي، بــالــتــعــاون مــع جــهــاز تنمية 
ــشــروعــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة  امل

يف أعمال التمويل والتحديث.
الصناعات  دعـــم  أن  ــار إلـــى  وأشـ
يف تعميق  يسهم  واملتوسطة  الصغيرة 
التصنيع املحلي، الفتا إلى أن األبحاث 
التصديرية تساعد على اختيار السوق 

املناسبة للشركة املصدرة.
تستهدف زيادة  الـــوزارة  إن  ــال  وق
قــيــمــة الـــصـــادرات غــيــر الــبــتــرولــيــة 
بنسبة %20 سنويا عقب بدء العمل 

بالبرنامج اجلديد لدعم الصادرات.
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)صورة لتوقيع االتفاق(

مستثمر  عن  األعمال  قطاع  وزارة  تبحث 
والهندسية  النصر  شركتي  لتطوير  شريك 
توفيق  هشام  وقال  لها.  التابعتان  للسيارات 
تولي  الــوزارة  إن  العام،  األعمال  قطاع  وزير 
وتسعى  الــســيــارات  بقطاع  كبيًرا  اهتماًما 
للسيارات  والهندسية  النصر  إلحياء شركتي 
مشيًرا  جــيــدة،  حتتية  بنية  اللتني متتلكان 
جانب  من  ومحفزات  تسهيالت  وجــود  إلــى 
احلكومة املصرية لتشجيع الشريك املرتقب.

إحدى  مع  مفاوضات  توفيق وجود  وأكــد 
مشروع  بشأن  للتعاون  الصينية  الشركات 
النقل  لشركة  ــارات  اإلطــ إنــتــاج  يف  التوسع 

والهندسة.

محاوالت جديدة إلحياء شركتي 
النصر والهندسية للسيارات

مليون يورو مساعدات أملانية لدعم التعليم الفني فى مصر
ــر  ــي ــســف ــروج لـــــــوي، ال ــ ــيـ ــ ــوس جـ ــ ــي ــ ــول ــ ــف ي ــشـ كـ
لتقدمي  بالده تستعد  حكومة  إن  األملاني بالقاهرة، 
لدعم  ملصر،  يــورو  مليون   400 بقيمة  مساعدات 
األعــمــال  الــفــنــي والــتــقــنــي وريــادة  التعليم  مــجــاالت 
أملانيا تعمل جاهدة على  والصناعة املحلية وأكد أن 
تقدمي املساعدة الفنية واملالية للسوق املصري بطريقة 
حكومة  تقدمها  التى  املنح  من  لالستفادة  مستدامة 

بالده يف مجال التعليم الفني.
 وأشار إلى أن هناك العديد من 

وفــود رجــال األعــمــال األملــان 
الذين يزورون مصر بشكل 
الشركات  خاصة  مستمر 

الـــصـــغـــيـــرة واملــتــوســطــة 
الهتمامهم بزيادة االستثمارات 

األملانية يف األسواق املصرية
ــارة وزيــــر االقــتــصــاد  ــ وذكــــر أن زيـ
أبرز  اجلاري تعد  العام  األملاني مطلع 
دلــيــل عــلــى اهــتــمــام الــشــركــات األملــانــيــة 
االقتصاد  إذ وصــف  يف مصر  باالستثمار 
الصحيح  على الطريق  يسير  املصري بأنه 

بعد إجراءات اإلصالح.

حسام 
فريد
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القصة الكاملة لعودة » مرسيدس « إىل مصر

مصطفى  الدكتور  بها  قام  التي  األخيرة  الزيارة  يف 
مبسئولي  التقى  أملانيا  إلــى  احلكومة  رئيس  مدبولي 
شركة “مرسيدس” بشتوجترت لبحث مستقبل التعاون 

بني الشركة العاملية ومصر.
تفاصيل  صحافية  تقارير  بحسب  تناول  اللقاء 
تتمثل  والتي  مصر  يف  للشركة  القادمة  املشروعات 
جديدة،  طرازات  وطرح  اإلنتاج  خطوط  توسيع  يف 

كافة  حل  بعد  مبصر  عاملي  صيانة  مركز  وإقامة 
ــت الــشــركــة يف الــســنــوات  ــتــي واجــه املــشــكــالت ال

األخيرة.
وكانت الشركة التي خرجت من مصر قبل سنوات قد 
السوق  إلى  املاضي عودتها مرة أخرى  ناير  أعلنت يف 

املصري باعتبارها بلد جاذبة لإلستثمار. 
ــاء مــصــنــع جتميع  ــن ــه ســيــتــم ب وذكــــرت الــشــركــة أنـ

السيارات من قبل شريك جتارى محلى. كما عرضت 
شركة داميلر، التى تعد مرسيدس أحد فروعها، خبرتها 
الكهربائية  والسيارات  الكهربائى  التنقل  مفاهيم  فى 
والقيادة املستقلة. ولم يتم االنتهاء بعد من االتفاقيات 

التفصيلية.
 وكانت داميلر دوما شريكا صناعيا ناجحا وملتزما 

فى مصر ويعمل بها نحو ألف موظف.

وتفاصيل رجوع » جوجل « مرة أخرى

أي بي إم توسع نطاق عملها فى الشرق األوسط

مكتبها يف مصر عام 2013 يف صمت  أغلقت جوجل 
الوسط اإلعالمي سوى بعد  العاملون يف  به  لم يسمع  تام 
فترة ليست بالقليلة بعدما فشلوا يف التواصل مع مسئولي 

الشركة العاملني يف القاهرة، لكن بعد 
نحو 6 سنوات أعلنت الشركة رغبتها 

مكتبها  وافتتاح  العودة  يف 
من جديد استغالال للوضع 
االقــتــصــادي الــذي حتسن 

كثيًرا.
التنفيذي  املدير  ــاروزي،  ــات ك لينو  وذكــر 
الــشــرق  ملنطقة  الــعــاملــيــة  جــوجــل  لــشــركــة 

األوسط وشمال إفريقيا، أن شركته ستبدأ خالل الشهور 
القاهرة،  يف  مكتبها  لتوسيع  عمل  فريق  تعيني  يف  املقبلة 

وضخ استثمارات جديدة، بحسب بيان لوزارة االستثمار.
ــدار أكــثــر مــن عــقــد، قــدمــت جــوجــل خدمات  وعــلــى مـ

للمستخدمني والشركات يف مصر عبر منتجاتها، وخدماتها 
والتدريب على املهارات الرقمية.

من  واالبتكار،  األعمال  رواد  دعم  على  الشركة  وتعمل 
خالل إنشاء »جوجل كامبس« 
مشابهة  ملقرات  لينضم 
عــواصــم هامة يف  يف 
ــنــدن،  ــل ل الــعــالــم مــث
ــني  ــ ــرل ــ مــــــرديــــــد، وب

وغيرها.
ــي تـــوجـــه الــشــركــة  ــأتـ ويـ
البنك  توجه  مع  متزامًنا  كامبس  جوجل  لتدشني  العاملية 
املركزي املصري لالهتمام بالتكنولوجيا املالية عبر تدشني 
مركز »فنتك مصر” وإطالق صندوق برأسمال مليار جنيه 
الذي  التحول  يعكس  ما  وهو  املبتكرة،  املشروعات  لرعاية 

تشهده القاهرة يف هذا الصدد.

أعلنت شركة  أي بي أم للتكنولوجيا والبرمجيات، توسيع نطاق أعمالها يف منطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا بافتتاح مركزين جديدين يف مصر، األول مركز العمالء 
وإفريقيا،  األوســط  للشرق  التسويق  خدمات  مركز  والثاني  والصناعة،  لالبتكار 
بحسب بيان من الشركة . وقال تكرمي التهامي، املدير العام لشركة  أي بي أم يف 
الشرق األوسط وإفريقيا: “منذ أكثر من قرن تقوم الشركة بدور أساسي يف تكوين 
تغيير مجتمعي  وإحــداث  التحول  دفع عجلة  املساعدة يف  أجل  قوية من  شراكات 
تقدم  أن شركته على مدى عقود  وإفريقيا. وأضاف  األوسط  الشرق  مستدام يف 
مساهمات كبيرة يف االقتصاد املصري من خالل تنمية املهارات، وتوفير فرص عمل 

ومساعدة الشركات على استخدام أحدث التقنيات املبتكرة للنهوض بأعمالهم،.

فاليو« تعتزم افتتاح 
فروع جديدة فى الصعيد 
التنفيذي  الرئيس  وليد حسونة  أعلن 
ــبــيــع  ــات ال ــ ــدم لـــشـــركـــة »فـــالـــيـــو« خلــ
املالية  للمجموعة  التابعة  بالتقسيط، 
فتح  تستهدف  شركته  أن  »هيرميس« 
يف  التقسيط  خلــدمــات  جــديــد  نــشــاط 

وأسيوط. املنيا  محافظتي 
وأضــــــــاف، يف  تــصــريــحــات ملــوقــع 
يف  سيبدأ  الشركة  نشاط  أن  مباشر، 
الربع  خالل  القلبي  الوجه  محافظات 

الثالث من عام 2019.
السلع  تقسيط  خدمة  »فاليو«  وتوفر 
الهاتف  عــلــى  إلــكــتــرونــي  تطبيق  عــبــر 
احلساب  تفعيل  يتطلب  وال  املحمول، 
صورة  تقدمي  سوى  التطبيق  هذا  على 
إلــى  بــاإلضــافــة  الشخصية،  الــبــطــاقــة 
ــاه أو  إيــصــال مــي ــادة أو  ــي ــق ال رخــصــة 
كهرباء أو غاز، إذا لم تتوفر الرخصة.

ــيــو« مــعــدالت منو  وتــســتــهــدف »فــال
إلــى 100%  حلــجــم أعــمــالــهــا يــصــل 
موضحا   ،2019 اجلاري  العام  خالل 
معدالتها  ملضاعفة  تسعى  الشركة  أن 
ــعــامــالت الــتــجــاريــة  ــت الــيــومــيــة مــن ال
نهاية  مــع  اجلــدد  املستخدمني  وعــدد 

اجلاري. العام 


