
 

 

 
أك���د الرئيس عبد الفتاح الس���ييس أمهية 
ال���وىع وتوجي���ه الفكر املجمت���ي محلاية 

األمن القويم املرصي.
ج���اء ذلك خالل  تفقد الرئي���س عبدالفتاح 
الس���ييس جف���ر  أم���س الس���بت  اللكية 
احلربية، يف زيارة رافق���ه  خالهلا الفريق 
للق���وات  الع���ام  القائ���د  زيك  أول دمحم 
املس���لحة وزي���ر الدفاع واإلنت���اج احلريب 
والفريق أس���امة عسكر رئيس أراكن حرب 
القوات املس���لحة وقادة األفرع الرئيس���ية 

وعدد من قادة القوات املسلحة.  
ورصح الس���فري بس���ام راىض، املتحدث 
الرمسي ب���امس رائس����ة امجلهورية، بأن 
زيارة الرئيس تأيت يف إطار حرص الرئيس 
ع���ى متابع���ة ب���راجم التدري���ب والتأهيل 
واإلع���داد البدين وامله���ارى املختلفة لطلبة 

اللكيات واملعاهد العسكرية.

 وهنأ الرئيس   السيىس الطلبة اخلرجيني 
بق���رب انهاء فرتة دراس���هم العس���كرية 
املس���لحة  الق���وات  لصف���وف  لينضم���وا 
جكي���ل جديد مفعم باألمل وح���ب الوطن ، 
مكا اس���تعرض املوق���ف التنفيذي ألمعال 
األاكدميي���ة العس���كرية ، والوق���وف عى 
مقرتح هيئة الزي اجلديد لطلبة األاكدميية. 
مك���ا عقد الرئي���س لقاءًا  م���ع طلبة اللكية 
احلربية وأعضاء هيئة التدريس، واس���متع 
واس�تفس����اراهتم  الطلب���ة  الرئي���س آلراء 
 ، واملوضوع���ات  القض�اي���ا  يف خمتل���ف 
واس���تعرض الرئي���س  موق���ف مرص يف 
موضوعات السياس���ة اخلارجية والقضايا 

املرتبطة مبنطقة الرشق األوسط.
 وأك���د الرئيس عى موقف م���رص الثابت 
يف ملف س���د الهنض���ة ومحاية أمن مرص 
امل���ايئ ، مكا تناول جه���ود الدولة املرصية 
يف مرشوعات امحلاية االجمتاعية اخلاصة 

مبرشوع حياة كرمية.   

أس���س صندوق الرثوة الس���يادي السعودي  
رشكة جديدة لالستمثار يف خمتلف قطاعات 
االقتص���اد املرصي من البني���ة التحتية حىت 

العقارات واألدوية.
وحبس���ب بيان نرشه صندوق االستمثارات 
العامة الس���عودي ي���وم امجلعة أمس األول ، 
فإن الرشكة الس���عودية املرصية لالستمثار  
مهمتة باالس���تمثار يف "القطاعات الواعدة" 

مبرص.
وقال يزي���د ب���ن عبدالرمحن امحلّي���د نائب 
احملافظ، ورئيس اإلدارة العامة لالستمثارات 
يف الرشق األوس���ط ومشال إفريقيا "نسعد 
اليوم باإلعالن عن الرشكة السعودية املرصية 

لالس���تمثار، يف الوق���ت ال���ذي يواصل فيه 
الصندوق التوس���ع إقلميي���ًا وعامليًا يف إطار 

اسرتاتيجيته 2021 – 2025".
ويأيت إط���الق الرشكة الس���عودية املرصية 
لالستمثار، متاشيا مع اسرتاتيجية صندوق 
االس���تمثارات العامة يف البحث عن الفرص 
االستمثارية اجلديدة مبنطقة الرشق األوسط 
ومش���ال إفريقيا، واليت ت���دمع بناء رشااكت 
اقتصادية اس���رتاتيجية عى امل���دى الطويل 
لتحقيق العوائد املستدامة، األمر الذي يهسم 
يف تعظمي أص���ول الصندوق وتنويع مصادر 
دخل اململكة العربية الس���عودية، مبا يمتاىش 

مع رؤية 2030.

أك���د املتح���دث الرمس���ي ل���وزارة المتوين 
أن  مك���ال،  أمح���د  الداخلي���ة  والتج���ارة 
 األواكزي���ون الصي���ي )التصفية املومسية 

الثانية( سيبدأ  غدا االثنني وملدة هشر.
وقال مك���ال -يف بيان لل���وزارة - إن مديريات 
المتوين تس���تقبل أحصاب احمل���ال  التجارية 
يف  لملش���اركة  الالزم���ة  األوراق  لتق���دمي 
االواكزيون، موحضا أن اهلدف من األواكزيون 
هو تنش���يط التج���ارة  الداخلي���ة والتخلص من 

الراكد باحملال التجارية.
وأش���ار إىل  أنه من املتوقع وصول عدد احملال 
املش���اركة يف األواكزيون  هذا العام إىل 3500 
حمل، الفت���ا إىل أن األواكزيون ال يقترص فقط 
عى حم���ال األحذية واملالبس بل  يش���ارك فيه 

حم���ال األدوات املزنلي���ة وغريه من األنش���طة 
األخرى،  رشط التقدم إىل مديرية المتوين التابع 

هلا احملل التجاري.
وأضاف املتحدث أن األواكزيون فرصة ساحنة 
لملواطن لرشاء لك  احتياجاته من السلع، خاصة 
وأن التخفيضات ستكون  كبرية وهو ما ينعكس 
عى زيادة القوة الرشائية لملواطن، الفتا إىل أن 
الدكتور عيل املصييحل وزير  المتوين والتجارة 
الداخلية وجه مدي���ري املديريات مبتابعة  جودة 
السلع والزتام احملال املشاركة يف األواكزيون 
بعرض  س���عرين األول قبل بدء التصفية واألخر 
بع���د بدء التصفية  باإلضافة إىل جودة الس���لع 
املعروض���ة يف احمل���ال املش���اركة  للتأكد من 

مطابقها لملواصفات. 

صندوق الثروة السيادي السعودي يؤسس شركة 
لالستثمار  يف عدة قطاعات اقتصادية داخل  مصر

الرئيس السيسي يتفقد الكلية احلربية فجًرا ويؤكد أهمية 
الوعى   حلماية األمن القومي املصري

التموين: غدا ..  بدء األوكازيون الصيفي ملدة 
شهر ولن يقتصر علي األحذية واملالبس

كتبت - رضوى عبداهلل

• السنة الرابعة عشر   •    العدد  654    •  الثمن 3 جنيه
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بعد توجيه الرئيس السيسي بإنشائه.. تفاصيل أكبر مجمع صناعى للبولى إيثيلني فى الشرق األوسط علي أرض مصر 
 

كتب - أسامة السيد

خبراء ومصرفيون يرصدون أسباب الزيادة المتواصلة فى تحويالت المصريين بالخارج

تابع الدكت���ور مصطىف مدبويل، 
رئيس جمل���س ال���وزراء، جهود 
منظوم���ة الش���اوى احلكومي���ة 
املوحدة التابع���ة ملجلس الوزراء، 
ىف التعامل مع شاوى املواطنني 

خالل هشر يوليو املايض.
مصط���ىف  الدكت���ور  وق���ال 
مدب���ويل: إن منظومة الش���اوى 
تواص���ل  املوح���دة  احلكومي���ة 
معلها حن���و االرتقاء مبس���توى 
اخلدم���ات املقدم���ة لملواطن���ني، 
املتابعة  ع���ى  مؤك���دا حرص���ه 
املس���مترة ملوقف تفاعل اجلهات 
احلكومية املختصة مع الشاوى 
واالس���تغاثات، وحتقي���ق أفضل 
لش���اوى  ممكن���ة  اس���تجابات 

املواطنني وإزالة أسباهبا.
وأش���ار الدكتور طارق الرفايع، 
مدير منظومة الشاوى احلكومية 
املنظوم���ة  أن  إىل  املوح���دة، 
تلق���ت وتعاملت م���ع 98,5 ألف 
ش���كوى وطلب واس���تغاثة خالل 

الهش���ر امل���ايض، حي���ث وردت 
بنسبة  والطلبات  الش���اوى  تلك 
56% من خ���الل مركز االتصال 
التابع هلا، و44% من الش���اوى 
مت تلقهي���ا م���ن خ���الل البواب���ة 
وقنوات  لملنظوم���ة  اإللكرتوني���ة 
التجسيل األخرى املتنوعة؛ واليت 
تتيح تلىق الش���اوى عى مدار 
الس���اعة من املواطن���ني وتداوهلا 
ورضا  إلكرتونيا؛ هب���دف خدمة 
املواطن امل���رصي، ولتمتكن فرق 
واحملافظات  بال���وزارات  العمل 
واهلي���ات احلكومية من معاجلة 

هذه الشاوى.  

 أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس 
هيئة قناة الس���ويس، بأن حركة 
املالح���ة بالقناة جسل���ت،  أمس 
الس���بت، أعى معدل عبور يويم 
للس���فن العابرة يف تارخي القناة 
بعبور 89 س���فينة من االجتاهني 
دون انتظ���ار، بإمجايل محوالت 
صافي���ة قدرها   5,2 مليون طن. 
وبلغ عدد الس���فن العابرة للقناة 
من اجت���اه المشال 44 س���فينة 
حبموالت صافية قدرها 3 مليون 
طن، فميا عربت 45 س���فينة من 
اجت���اه اجلنوب باملجرى املاليح 
اجلدي���د للقناة بإمجايل محوالت 

صافية بلغت 2,2 مليون طن.
وأوحض رئيس اهليئة أن معدالت 
العبور اليومية عرب قناة السويس 

هشدت زيادة كب���رية بعد افتتاح 
مرشوع قناة الس���ويس اجلديدة 
العبور  ارتف���ع متوس���ط  حي���ث 
اليويم للس���فن العاب���رة  للقناة 
من 48 سفينة قبل مرشوع القناة 

اجلديدة إىل 62 سفينة حاليا.
وأك���د رئي���س اهليئ���ة ع���ى أن 
األرقام القياس���ية اليت تجسلها 
حرك���ة املالح���ة بالقن���اة م���ا مل 
تك���ن لتتحقق لوال م���رشوع قناة 
السويس اجلديدة الذي جنح يف 
زيادة الطاقة االس���تيعابية للقناة 
األجيال  الستقبال  كفاءهتا  ورفع 
السفن  واملس���تقبلية من  احلالية 
العمالقة ذات امحلوالت الضخمة 
والغواط���س الكب���رية اليت تتجه 
ترس���انات الس���فن العاملية حنو 
بناهئا لالستفادة من اقتصاديات 

احلجم.

للتنظمي  املرك����زي  أعلن اجلهاز 
واإلدارة، برائسة الدكتور صاحل 
الش����يخ، عن إتاحة االس����تعالم 
ع����ن نتيج����ة القب����ول املبديئ – 
الذي����ن تواف����رت فهي����م رشوط 
التق����دمي لملس����ابقة -لملتقدمني 
لش����غل وظائف مهندس����ني يف 

ختصص����ات م����دين، ميانيا، 
وحاس����ب  اتص����االت  مع����ارة، 
لتخطيط  العام����ة  باهليئ����ة  آيل، 
موقع  ع����ى  النقل  مرشوع����ات 
احلكومي����ة  الوظائ����ف  بواب����ة 
https://jobs.caoa.gov.
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كتب - أحمد ابراهمي

منظومة الشكاوى احلكومية تراجع 94.5 ألف 
شكوى خالل يوليو املاضي

»التنظيم واإلدارة« يعلن موعد بدء اختبارات املتقدمني
لشغل وظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

رقم قياسي جديد يف الذكرى السابعة الفتتاح 
قناة السويس اجلديدة 

 

 

مصر علي طريق
 استعادة ريادتها يف 

صناعة الغزل والنسيج 

بالتوازي مع طلب قرض جديد.. توقعات متفائلة من 
»النقد الدولي« لالقتصاد املصري 

 

تعديالت »مكافحة غسل األموال« دخلت حيز التنفيذ

»جدل حول قرار « حماية املنافسة
مبد خفض إنتاج األسمنت حتى 2023

حتويل معهد ناصر إلى مدينة طبية 
متكاملة بأمر من الرئيس السيسي

 الرقابة املالية تتلقى
 طلب ألكبر إصدار

 سندات توريق يف تاريخ
سوق رأس املال

بنك مصر يستحوذ على 
شركة »سهولة«  من سي 

أي كابيتال القابضة
  بنك القاهرة يحصد 3 جوائز من مؤسسة 
EMEA Finance 2021 العاملية لعام

 رسالة شكر وتقدير من مؤسسة بهية لـ »لبنك األهلي
املصري« تقديًرا إلسهاماته يف املسئولية املجتمعية
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 طفرة كبيرة يف مؤشرات أداء البنك الزراعي
املصري بنهاية النصف األول من 2022

العــــالــم حتـــت 
حـصـــار أزمـــة 

الطـــاقـــة 
معلومات الوزراء: قطاع الطاقة 

العاملي على أعتاب تغيرات 
جذرية والعالم يواجه أزمة طاقة

عصر ذهبي لـ»املجتمع 
املدني والعمل األهلي« 

يف عهد الرئيس السيسي 

بعد زيادة الدعم الحكومي
 له إلي 10 مليارات جنيه

  منطقة شق الثعبان
فى طريقها لتصبح

مدينة صناعية متكاملة 
للرخام واجلرانيت
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احلـــــــصـــــــاد
جريدة    اسبوعية  متنوعة

تصدر بترخيص من لندن - رقم  : 7540279 

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب
العضو املنتدب

احمد ابراهيم هاشم
املدير العام

اللواء/ ناصر شمس
نواب رئيس مجلس اإلدارة

محمد يوسف القوطي
 علي حمدان

 إبراهيم محمد شاهني
رئيس التحرير

حسن عبدالستار
املدير العام التنفيذى

أحمد خالد
االخراج الفني

هـــــيثم الســـــيد
الديسك املركزى

محيي السعيد
محمد العوضى
وائل خطاب 
 سليمان عالم

 العالقات العامة

محمد الشافعي  -  مها حسني
املستشار القانوني

احمد العبادي
  أمين خليفة

املقر الرئيسي: 300 شارع 
الهرم-اجليزة

تليفاكس :  0233971070
www.alhassad.com.eg

 

أعل���ن املركز اإلقليمي للمتويل املس���تدام -ذراع هيئة الرقابة 
املالية لنرش فكر االس���تدامة- عن فوز 7 جهات يف مس���ابقة 
رواد المت���ز يف االس���تدامة بالقطاع امل���ايل غري املرصيف، 
واليت مت إطالقها ألول م���رة يف هشر يونيو املايض؛ لتحفز 
وتجشي���ع اجلهات العاملة حت���ت إرشاف ورقابة اهليئة حنو 

تطبيق اهداف التمنية املستدامة واالستمثار املسوئل.

وق���د قام الدكت���ور دمحم معران رئيس هيئ���ة الرقابة املالية، 
باإلع���الن عن اجله���ات الفائزة يف املس���ابقة ومه: املجموعة 
املالي���ة هريمي���س القابضة، ورشك���ة يج إي يج للتأمني – 
م���رص، ورشكة أكس���ا لتأمينات احلياة - م���رص، وصندوق 
التأم���ني اخل���اص للعاملني هبيئ���ة تمنية واس���تخدام الطاقة 
اجلدي���دة واملتج���ددة، وصن���دوق التأمني اخل���اص للعاملني 

باجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ورشكة املجموعة 
املالية هريميس للحلول المتويلية، ورشكة متوييل لملرشوعات 

متناهية الصغر، وفق بيان اليوم.
ملسو رئيس اهليئة، دروع املس���ابقة ملمثيل الرشاكت الفائزة 
يف حفل أقمي مبقر مجمع املعرفة للثقافة املالية غري املرصفية 
يف حضور هش���ام رمضان مساعد رئيس اهليئة ود. إسالم 

فوز 7 منشآت مالية غير 
مصرفية مبسابقة »رواد 

التميز يف االستدامة«

حبثت وزيرة التعاون الدويل الدكتورة رانيا املش���اط، مع هاييك هارجمارت، 
املديرة اإلقلميية ملنطقة جنوب ورشق املتوسط بالبنك األورويب إلعادة اإلمعار 
والتمنية، استمكال املناقشات بشأن فرص التعاون واملبادرات املشرتكة خالل 
مقة املناخ COP27 املقرر انعقادها يف رشم الش���يخ نومفرب املقبل، وس���بل 
تعزي���ز التعاون اإلمنايئ واملرشوعات اجلارية بني اجلانبني، باإلضافة لفرص 
التع���اون اإلمنايئ يف ضوء برن���اجم »ُنَويف«، وتعزي���ز المتويالت اإلمنائية 

امليرسة احملفزة للقطاع اخلاص.
ج���اء ذلك خالل لقاهئا املديرة اإلقلميية ملنطقة جنوب ورشق املتوس���ط بالبنك 
األورويب إلع���ادة اإلمعار والتمنية حبضور خالد محزة، مدير مكتب البنك يف 
م���رص، والدكتور دمحم عبداجلواد، رئيس قطاع التع���اون مع األمم املتحدة 

ومؤسسات المتويل الدولية بالوزارة.
وناقش���ت وزيرة التعاون الدويل، مع مسؤويل البنك األورويب إلعادة اإلمعار 
والتمني���ة، دمع جماالت التعاون عىل مس���توى متوي���ل املرشوعات اخلرضاء 

يف« لمتويل قامئة  يف مرص، وفرص العمل املش���رتك يف ضوء برناجم »ُن���وَ
املرشوع���ات احلكومية اخلرضاء يف جماالت الطاقة والغ���ذاء واملياه، والذي 
يأيت حتت مظلة االسرتاتيجية الوطنية للتغريات املناخية 2050، الفتا إىل أن 
الربناجم يتسم بهنج تاكميل بني املرشوعات ذات األولوية للدولة ويدمع جهود 
التح���ول إىل االقتصاد األخ���رض ويتيح املزيد من الفرص ملش���اركة القطاع 
اخلاص يف متويل املرشوعات التمنوية واملش���اركة يف جهود حتقيق التمنية 
املستدامة.، وأشارت وزيرة التعاون الدويل إىل أنه عىل مدار الهشر املايض 
جرت مباحثات مكثفة مع رشاكء التمنية وبنوك التمنية متعددة األطراف بشأن 
برناجم »ُنَويف«، الذي هشد اهمتاًما كبرًيا من األطراف ذات الصلة باعتباره 

خطوة مهمة لتعزيز االنتقال من التعهدات إىل التنفيذ.
مكا حبثت املش���اط سبل التعاون مع البنك وخطط العمل يف ضوء استضافة 
مرص ورائس���ها لقمة املناخ COP27، املقرر انعقادها خالل نومفرب املقبل 
مبدينة رشم الشيخ، حيث جتري املناقشات بشأن العديد من حماور التعاون 

من أجل دفع االس���تمثارات يف جمال الطاقة املتجددة وتعزيز االس���تمثارات 
اخلرضاء مب���ا يقل���ل االنبعاثات الض���ارة، وتعزيز الرشاكة ب���ني القطاعني 
احلكويم واخلاص، والتوس���ع يف مرشوع���ات اهليدروجني األخرض، ودمع 

جهود الدولة لتقليل االنبعاثات الضارة، وغريها من جماالت التعاون.
ونوهت وزيرة التعاون الدويل باجلهود املش����رتكة والتعاون الوثيق بني احلكومة 
والبنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية، يف خمتلف املجاالت، مش����رية إىل أن 
إطالق االس����رتاتيجية القطرية املشرتكة 2022-2027 مطلع العام اجلاري يفتح 
فصاًل جديًدا من فصول التعاون املش����رتك ب����ني اجلانبني مبا يدمع رؤية الدولة 
التمنوي����ة، من خالل ثالثة حماور رئيس����ية يه دمع جه����ود الدولة لتحقيق منو 
اقتصادي شامل ومس����تدام، وترسيع التحول حنو االقتصاد األخرض، وتعزيز 

التنافسية وزيادة معدالت المنو وحتفز دور القطاع اخلاص يف التمنية.

»املشاط« تبحث مع مسؤولة بـ»األوروبي إلعادة اإلعمار« محاور العمل املشترك بشأن قمة املناخ

 

عمران: 3 قرارات جديدة إلتاحة اللجوء 
للمركز املصري للتحكيم وتسوية املنازعات

ا  هيئة البريد تصدر طابع بريد تذكارّيً
مبناسبة يوم البريد العربي

 

 ب����دأ  خالل األي����ام املاضي����ة تطبيق تعدي����الت قانون 
ماكحفة »غس����يل األم����وال » ودخوهلا ح����ز التنفيذ ، 
بع����د أن  صدق الرئيس عبد الفتاح الس����يىس    عىل  
القان����ون رمق 154 لس����نة 2022  بتعديل بعض أحاكم 
قانون ماكحفة غسل األموال الصادر بالقانون رمق 80 

لسنة  2002 ومت نرشه باجلريدة  الرمسية   .
 وهيدف القان����ون إىل مواجهة خماطر غس����ل األموال 
وماكحفة اإلرهاب، وفقًا لألطر الدولية الصادرة يف هذا 
اخلص����وص مما يعمل عىل زي����ادة التقيميات املمنوحة 
ملرص من قبل املنمظات الدولية اإلقلميية اخلاصة بتقيمي 

نظم ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 
 مكا ت����أىت التعدي����الت ال����واردة بالقان����ون ىف ضوء 
االلزتامات الدس����تورية واالتفاقي����ات الدولية اليت تلزم 
الدولة بأحاكمها ملواجهة اإلرهاب، باكفة صوره وأشاكله 
وتعق����ب مص����ادر متويله وف����ق برناجم زم����ى حمدد، 
باعتباره هتديدًا للوط����ن واملواطنني مع مضان احلقوق 
واحلريات العامة، واتساقًا مع خضوع مجهورية مرص 
العربية لعملي����ة تقيمي نظامها القانوين ملاكحفة غس����ل 
األموال ومتويل اإلره����اب مبوجب عضويها مبجموعة 
العمل امل����ايل ملنطقة الرشق األوس����ط ومشال إفريقيا، 
وىه املجموع����ة اإلقلميية “املختصة” مباكحفة غس����ل 
األم����وال ومتويل اإلرهاب، وقد أس����فرت معلية التقيمي 
ع����ن صدور تقري����ر تفصييل تضمن اكف����ة أوجه تنفيذ 
املعاي����ري الدولية هبدف ماكحفة غس����ل األموال ومتويل 
اإلرهاب وانتشار التسلح، ومت مناقشته واعمتاده أثناء 
االجمتاع الث����اىن والثالثني لملجموعة املنعقد بتارخي 7 
يوني����و 2021، وذلك حبضور الدول األعضاء ومجموعة 
املراقب����ني م����ن دول ومنمظات دولية، وقد اش����متل هذا 
التقرير عىل اجلوان����ب اإلجيابية ىف املنظومة املرصية، 
مك����ا تضمن اكفة أوجه القص����ور واإلجراءات املويص 
هبا اليت يتعني استيفاؤها بتقرير املتابعة حبيث يتضمن 
تقري����ر املتابعة توضيح التعدي����الت الترشيعية اليت مت 
إجراؤها لتالىف أوجه القصور الواردة بتقرير التقيمي.

أهداف 
 وهت����دف التعديالت ال����واردة بالقان����ون إىل احلد من 
ارت����اكب تلك اجل����رامئ اخلط����رة نظ����رًا لتأثريها عىل 
االقتص����اد الوطين للدولة، واليت من ش����أهنا إفس����اد 
املناخ االس����تمثاري باعتبار أن هذه األموال غري ناجتة 
عن نشاط اقتصادي حقييق يعكس احلالة االقتصادية 
للدول����ة، مم����ا يرتتب هيلع من آث����ار س����لبية أبرزها أن 
املص����ادر  ذات  احلقيقي����ة  االقتصادي����ة  املرشوع����ات 
املرشوع����ة ال ميكهنا الصم����ود ىف مواجهة املرشوعات 
األخ����رى ذات املصادر غري املرشوعة الىت حتصل عىل 

أموال وفرية وبهسولة.
 

وتضمن القانون ىف املادة “3” تنظمي تش����كيل جملس 
أمن����اء وحدة ماكحفة غس����ل األم����وال ومتويل اإلرهاب 
لريأهس����ا أحد اخل����ربات القضائية ال����ذى ال تقل مدة 
خربت����ه عن مخس����ة عرش عاًما ىف حممك����ة النقض أو 
إح����دى حمامك االس����تئناف، وحددت أعض����اء الوحدة 
وطريقة اختي����ارمه، وأحلقت بالوحدة ع����دًدا اكفًيا من 
اخل����رباء من أعضاء الس����لطة القضائية واملتخصصني 
ىف املج����االت املتعلق����ة بتطبي����ق أحاكم ه����ذا القانون، 

ودمعت الوحدة مبن يلزم من العاملني املؤهلني واملدربني، 
وأناطت برئيس امجلهورية إصدار قرار بتشكيل جملس 
األمن����اء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملني 
فهي����ا وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد املعمول هبا ىف 

احلكومة والقطاع العام وقطاع األمعال العام.
وج����اء نص املادة )3( بالقانون: تنش����أ بالبنك املركزي 
امل����رصي وح����دة مس����تقلة ذات طابع خ����اص ملاكحفة 
غس����ل األموال ومتوي����ل اإلرهاب متثل فهي����ا اجلهات 
املعني����ة، وتتوىل االختصاص����ات املنصوص علهيا ىف 
ه����ذا القان����ون، ويكون للوح����دة جملس أمناء يرأس����ه 
أحد اخل����ربات القضائية الذى ال تق����ل مدة خربته عن 
مخس����ة عرش عاًما ىف حممكة النقض أو إحدى حمامك 
االس����تئناف، وعضوي����ة لك م����ن نائب حماف����ظ البنك 
املرك����زي، خيت����اره احملافظ وممثل ع����ن النيابة العامة 
خيت����اره النائب العام ونائب رئيس اهليئة العامة للرقابة 
املالي����ة، خيتاره رئيس اهليئة ورئيس هيئة مستش����اري 
جمل����س ال����وزراء وممثل الحتاد بن����وك مرص، يرحشه 
االحتاد وخبري ىف الش����وئن االقتصادية، خيتاره رئيس 
جملس الوزراء واملدير التنفيذي لوحدة ماكحفة غس����ل 

االموال.
 وُيلح����ق بالوحدة ع����دد اكف من اخل����رباء من أعضاء 
الس����لطة القضائية واملتخصصني ىف املجاالت املتعلقة 
بتطبي����ق أحاكم ه����ذا القان����ون، وتزود مب����ن يلزم من 
العامل����ني املؤهلني واملدربني، ويصدر بتش����كيل جملس 
األمناء، ونظام معله قرار من رئيس امجلهورية، وحيدد 
الق����رار اختصاص����ات جمل����س األمناء، ونظ����ام إدارة 
الوح����دة، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد املعمول هبا 

ىف احلكومة والقطاع العام وقطاع األمعال العام.
 وتضم����ن القانون ىف املادة 3 مك����ررا أن يكون لوحدة 
غس����ل االم����وال مدير تنفي����ذي يعني بق����رار من رئيس 
جملس األمناء بعد موافقة املجلس وحيدد القرار حتديد 
مه����ام واختصاصات وظيفته، وألزمت املادة 9 مكررا 1 
من القانون املؤسسات املالية، وأحصاب املهن واألمعال 
غ����ري املالية، وأى خش����ص طبييع أو اعتب����اري آخر، 
بتنفيذ اآلليات الىت تصدرها الوحدة تنفيذًا لالتفاقيات 
واملعاه����دات واملواثي����ق الدولي����ة ذات الصل����ة بمتويل 
اإلرهاب ومتويل انتش����ار أسلحة الدمار الشامل إمعالًا 
حلمك امل����ادة )21( من هذا القانون مبا يمشل التجميد 
واالمتن����اع عن تقدمي اخلدمات املالية هلؤالء االخشاص 

والكيانات. 
  وتنرش اآلليات اليت تصدره����ا الوحدة تطبيقا للفقرة 
االوىل من هذه املادة بالوقائع املرصية، وعاقب القانون 
ىف امل����ادة 15 مك����ررا باحلبس مدة ال جتاوز س����نة او 
بغرام����ة ال تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه وال جتاوز مبلغ 
ثالمثائ����ة ألف جني����ه لك من خيالف أح����اكم املادة )9 
مكررًا 1( من هذا القانون والىت توجب عىل املؤسسات 
املالية وأحصاب املهن واألمعال غري املالية وأى خشص 
طبي����يع أو اعتب����اري آخر تنفيذ اآللي����ات الىت تتخذها 
وحدة ماكحفة غس����ل األموال ومتوي����ل اإلرهاب تنفيذًا 
لالتفاقي����ات واملعاهدات واملواثي����ق الدولية ذات الصلة 
بمتويل اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأوجب القانون ىف املادة 17مكررا 1 عىل جهات إنفاذ 
القانون وس����لطات التحقيق ىف قضايا غس����ل األموال 
واجل����رامئ األصلية املرتبطة هبا وجرامئ متويل اإلرهاب 

إجراء التحقيقات املالية املوازية بنفهسا أو باالس����تعانة 
مبن تراه من اجلهات األخرى املختصة لتحديد مصدر 
هذه األموال أو األصول أن وجدت، والىغ القانون املادة 
الثانية من قرار رئيس امجلهورية رمق 164 لسنة 2002 

بشأن وحدة ماكحفة غسل األموال.
ونصت املادة السادس����ة من القانون عىل أن ُينرش هذا 
القان����ون ىف اجلريدة الرمسية، وُيعمل ب����ه اعتباًرا من 

اليوم التاىل لتارخي نرشه.
واكن  جمل����س الن����واب واف����ق     ع����ىل إدخال بعض 
التعديالت اجلديدة عىل القانون رمق 80 لس����نة 2002، 
واخلاص مباكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الذي 

أصدرته الدولة قبل أكرث من 20 عاما.
وأك���دت اللجن���ة الربملاني���ة املش���رتكة م���ن اللجنة 
الترشيعي���ة ومكتب اللجن���ة االقتصادي���ة مبجلس 
الن���واب  أن مرشوع القانون ج���اء متفقًا مع أحاكم 
الدس���تور، خاص���ة املادت���ني )27/الفقرتني األوىل 
والثاني���ة، 237( منه، واألط���ر واملعايري واالتفاقيات 
الدولي���ة ذات الصلة، وما أف���رزه الواقع العميل من 
إف���الت العديد م���ن مرتكيب تلك اجل���رامئ اخلطرة، 
حي���ث تع���د تل���ك اجل���رامئ ذات طابع خ���ي يلجأ 

املجرمون فهيا إىل وسائل اخلداع.
 وذكرت اللجنة، أن تلك اجلرامئ تؤثر عىل االقتصاد 
الوطين للدولة، حيث إن من ش���أهنا إفس���اد املناخ 
االستمثاري باعتبار أن األموال غري ناجتة عن نشاط 
اقتص���ادي حقييق مكا أن تلك اجل���رامئ تؤثر عىل 
مركز الدولة وماكنها السياسية واالقتصادية وهناك 
العديد من الدول ق���د انهجت نفس الهنج للحد من 
تلك اجلرامئ اخلطرة ونوهت اللجنة املشرتكة إىل أن 
مرشوع القانون جاء مراعاًة لملتغريات السياس���ية 
والقانونية واالقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة عىل 
اجلناة من استفادهتم من تلك األموال غري املرشوعة، 
مما يهسم ىف احلد م���ن ارتاكب مثل تلك اجلرامئ، 

يف إطار حركة التداول املرشوع لرأس املال.
 دمع مناخ االستمثار 

تعديالت قانون ماكحفة غسيل األموال لقيت ترحيبا منذ 
اإلع����الن عهنا ، وقال هاين جنينة، اخلبري االقتصادي، 
إن  تعدي����ل القان����ون رمق 80 لس����نة 2002، واخلاص 
مباكحفة غس����ل األموال، جيد ويدمع مناخ االستمثار، 
ويدفع االقتصاد احمليل إىل األمام، ويرفع من درجات 
الش����فافية والوضوح أمام املس����تمثرين، ما ميثل دفعة 
هائلة لدمع االس����تمثارات األجنبية املبارشة، إىل جانب 
حماربة ظاهرة »املسرتحيني« اليت انترشت يف الفرتة 

األخرية.
وأك����د اخلب����ري االقتصادي   أن تعدي����ل القانون خطوة 
إجيابي����ة، خاصة أن القانون القامئ صدر قبل 20 عاما، 
مش����ريا إىل أن����ه يف ظل التغريات وث����ورة التكنولوجيا 
احلديثة يف التعام����الت عرب اإلنرتنت، وما تتضمنه من 
معلي����ات حتويل أموال، فإن األم����ر يتطلب تعديل البيئة 
الترشيعية ملاكحفة غسل األموال، مبا يتوافق مع الثورة 

احلالية يف عامل التحول الرمقي.

ترأس خال���د العناين وزير الس���ياحة واآلثار، 
أوىل اجمتاع���ات جمل���س إدارة صندوق دمع 
السياحة واآلثار يف تشكيله اجلديد بعد صدور 
قانون إنشاء صندوق دمع السياحة واآلثار رمق 
19 لسنة 2022، وذلك مبقر الوزارة بالزمالك.

واس���تعرض الوزير، خالل االجمتاع، فلس���فة 
واهل���دف من إص���دار قانون إنش���اء صندوق 
دمع الس���ياحة واآلثار وأبرز م���واده وحماوره 

الرئيسية.
وأش���ار العناين، إىل االجمتاعات التنس���يقية 
املتعددة اليت عقدها م���ع وزير الطريان املدين 
ومس���وئيل اجله���ات املعني���ة األخرى بش���أن 
الطريان االقتصادي والذي سيهسم يف حتقيق 

املس���هدف يف الس���ياحة الواف���دة والداخلية 
والس���ميا لربط املقاص���د الس���ياحية املختلفة 
ببعضها البعض مما س���يعمل عىل زيادة عدد 

الليايل السياحية يف مرص.
مكا أح���اط الوزير، ببدء أوىل دورات مدرس���ة 
احلض���ارة املرصية يف هشر س���بمترب املقبل، 
وذل���ك هب���دف تعري���ف املرصي���ني واألجانب 
املقميني ممن لدهيم ش���غف باحلضارة املرصية 
العريقة بالت���ارخي واآلثار والكتابة اهلريوغليفية 
والفن���ون والعامرة اإلس���المية والقبطية والفن 

املرصي القدمي.

رضوى عبداهلل

أصدر الدكتور دمحم مع���ران، رئيس هيئة 
الرقاب���ة املالية، آخر قراراته قبل رحيله، بعد 
انهاء مدة واليته ملدة عام، 3 قرارات جُترى 
تعدياًل عىل مناذج العقود الصادرة عن اهليئة 
بإتاحة إماكنية اللج���وء إىل املركز املرصي 
للتحكمي االختياري وتسوية املنازعات املالية 
غري املرصفية لتسوية ما ينشب من خالفات 
ومنازعات عن أح���اكم وبنود العقود املربمة 
بش���أن االس���تفادة من اخلدمات املالية غري 
املرصفية س���واء سوق رأس املال أو أنشطة 
التأمني أو أنش���طة المتوي���ل غري املرصيف، 
وذلك يف إطار ح���رص اهليئة العامة للرقابة 
املالية عىل إهناء املنازعات اليت تنشأ بسبب 
العق���ود املربمة ب���ني ال���رشاكت اخلاضعة 
لرقاب���ة وإرشاف اهليئة وب���ني معالهئا مبا 
يكفل استقرار األسواق املالية غري املرصفية 
 واحلف���اظ ع���ىل مص���احل أط���راف الزناع.

أص���درت اهليئة القومية للربي���د طابع بريد 
تذاكرّيً���ا مبناس���بة االحتفال بي���وم الربيد 
العريب، الذي يوافق 3 أغسطس من لك عام.

ق���ال الدكتور رشيف ف���اروق رئيس جملس 
إدارة الربي���د امل���رصي: إن االحتفال بيوم 
الربي���د العريب يوحض أمهي���ة قط�اع الربيد 
يف ال���ّدول العربّي���ة، ويعرب ع���ن التواصل 
العريب الدامئ يف جم���ال الربيد لدفع آليات 
التع���اون والهن���وض هبذا القط���اع احليوي 
اهلام، ال���ذي يعد حمراًك أساس���ّيًا للتمنية 
االقتصادي���ة الش���املة؛ لذا ب���ادرت اهليئة 
القومية للربيد باملش���اركة يف االحتفال بيوم 
الربيد العريب بإص���دار طابع بريد تذاكري 
مشرتك مع مجيع الدول العربية لتوثيق هذا 

احلدث اهلام.

 وزير الزراعة يبحث ملف االهتمام 
باملحاصيل االستراتيجية

ترحيب مصري بعودة ليبيا إلى مجلس 
الوحدة االقتصادية العربية

تعديالت »مكافحة غسل األموال« دخلت حيز التنفيذ

العناني يترأس أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق دعم 
السياحة يف تشكيله اجلديد

 حب���ث الس���يد القصري، وزي���ر الزراعة 
امل���رصي،  األرايض  واس���تصالح 
ال���وزارة،  قي���ادات  م���ع  اجمت���اع  يف 
تنفي���ذ تلكيف���ات الرئي���س عبدالفت���اح 
االهمت���ام  الس���ييس، برضورة 
وتجشيع  االس���رتاتيجية  باحملاصي���ل 
الزراعات التعاقدية لملومس اجلديد ويف 
إطار متابعة توجهيات مصطىف مدبويل، 

رئيس جملس الوزراء.
وأك���د وزي���ر الزراعة خ���الل االجمتاع، 
الزراع���ة  يف  التوس���ع  رضورة  ع���ىل 
التعاقدي���ة، لتجشي���ع املزارع���ني ع���ىل 
توريد حماصيلهم، وكذلك زيادة نس���بة 
بالتق���اوي اجلي���دة واملعمتدة  التغطي���ة 
اخلاصة باحملاصيل االسرتاتيجية، مبا 

يهسم يف زي���ادة إنتاجية الفدان، وكذلك 
تجشيع املزارعني عىل زراعة احملاصيل 

االسرتاتيجية، خاصة الحمق،
  وقال القص���ري، إن وزارة الزراعة ألول 
مرة يف تارخيها قامت بإنتاج 148 ألف 
طن م���ن التقاوي، تغيط مس���احة 2.5 
مليون فدان.. ووجه وزير الزراعة، بتقدمي 
اكفة أوجه الدمع لملزارعني مع التوس���ع 
يف إنشاء احلقول اإلرشادية حىت تكون 
من���اذج حتتذى وتكثيف آليات اإلرش���اد 
واس���تخدام امليكنة احلديثة يف الزراعة 

واحلصاد.

عقد جملس الوحدة االقتصادية العربية 
اجمتاع���ا، ع���ىل مس���توى املندوب���ني 
برائس���ة مجهورية الس���ودان الشقيقة 
الرئيس احلايل للدورة، للرتحيب بقرار 
انضامم دولة ليبيا إىل عضوية جملس 
الوحدة االقتصادية العربية وفًقا لملادة 

الس���ابعة عرش من اتفاقية الوحدة 
االقتصادية بني دول اجلامعة.

وت���أيت ع���ودة ليبي���ا إىل 
عضوي���ة جملس الوحدة 
العربي���ة  االقتصادي���ة 
تتوجًيا جله���ود األمانة 
العامة لملجلس والسيد 
األم���ني الع���ام لملجلس 

لتفعيل دور املجلس .
وتش���غل الدكت���ورة راني���ا 

املش���اط، وزير التعاون الدوىل، 
منصب املمث���ل الدامئ مجلهورية مرص 
العربية لدى املجلس، وقد شارك طارق 
الش���عراوي، مستش���ار وزي���ر التعان 
ال���دويل واملرشف عىل قط���اع التعاون 
الع���ريب واإلفريىق، نائًبا لملمثل الدامئ 
مل���رص يف املجلس، وحبض���ور األمني 
الع���ام ملجل���س الوح���دة االقتصادي���ة 
للدول  الدامئ���ني  واملندوب���ني  العربي���ة 

األعضاء باملجلس.
وأك���د نائ���ب املمثل ال���دامئ ملرص يف 
املجل���س خ���الل لكمته، ع���ىل ترحيب 
مرص بعودة دولة ليبيا الشقيقة واهمتام 
مجهورية مرص العربي���ة بانضامم لك 
الدول العربية هلذا املجلس الذي هيدف 
لتحقي���ق الوح���دة االقتصادي���ة، 
منوها بدمع الدكتورة وزيرة 
التع���اون الدويل، جلهود 

عودة ليبيا لملجلس.
جدير بالذكر أنه قد مت 
الوحدة  إنشاء جملس 
العربية  االقتصادي���ة 
مكنمظ���ة إقلميه عربية 
متخصص���ة عام 1964 
من   )3( امل���ادة  مبقتىض 
اتفاقي���ة الوح���دة االقتصادية 
العالق���ات  تنظ���مي  هب���دف  العربي���ة، 
االقتصادية بني دول العربية وتوطيدها 
عىل أس���س تالمئ الص���الت الطبيعية 
والتارخيية القامئة بيهنا وحتقيق أفضل 
ال���رشوط الزدهار اقتصاده���ا ولتمنية 
ثرواهت���ا، وىف س���ياق العم���ل العريب 
املش���رتك تربز أمهية مسار قيام وحدة 
اقتصادي���ة اكملة بني ال���دول العربية، 

داليا احمد

أحمد ابراهيم

لضامن اسمترار أس����عار األمسنت عند مستوياته، 
م����دد جه����از محاي����ة املنافس����ة ومنع املامرس����ات 
اإلحتاكرية قرار خف����ض إنتاج 23 رشكة عاملة يف 
قط����اع األمسنت عاًما آخر، ما يهسم يف اس����مترار 
أس����عار طن األمسنت عند مس����تويات أسعاره دون 

اخنفاض.
وقال أمحد الزيى، رئيس ش����عبة مواد البناء باحتاد 
الغ����رف التجاري����ة، إن القرار ُيهسم يف رفع س����عر 
طن األمسنت باألس����واق، مبا يتن����اىف مع مصلحة 

املسهلك .
وتوقع الزيى، أن يس����متر سعر األمسنت يف مرص 
عن����د مس����توياته يف يوليو خالل أغس����طس، نتيجة 
اس����تقرار أسعار البيع من أرض املصنع دون زيادة 

أو ختفيض.
وطالب رئيس ش����عبة م����واد البن����اء بتصدير حصة 
5% ع����ىل األق����ل من إنت����اج ال����رشاكت العاملة يف 
قطاع األمسنت بداًل من خف����ض إنتاجها، ما يهسم 
يف دمع م����وارد الدولة من العمل����ة األجنبية، وزيادة 
جحم الصادرات مبا يتناسب مع رؤية الدولة »100 
مليار دوالر صادرات«، مبيًنا أن الدولة تقوم بتدعمي 
صادرات األمسن����ت إلفريقيا بنح����و 80% من قمية 

النولون البحرى.
وطال����ب الزيى بتعظمي االس����تفادة م����ن الرشاكت 
األجنبية صاحبة االس����تمثارات يف قطاع األمسنت 
يف مرص، والعمل ع����ىل زيادة دخل العملة األجنبية 
من خالل اس����تمثاراهتا، مبيًنا أن األمسنت املرصى 
ذو ج����ودة جتعله األعىل يف قامئ����ة املصدرين عىل 

الساحة العاملية.
اكن جه����از محاي����ة املنافس����ة ومن����ع املامرس����ات 
االحتاكرية وافق عىل مطالب رشاكت األمسنت مبد 
الق����رار اخلاص خبفض الطاق����ات اإلنتاجية يف 23 
رشكة أمسنت عاملة يف الس����وق املرصية، عىل أن 
ي����م تطبيق القرار ملدة عام آخر ينهى يف 23 يوليو 

.2023
وب����دأت رشاكت إنت����اج األمسن����ت يف مرص خالل 
يوليو 2021 ختفيض الطاقة اإلنتاجية بشلك مؤقت 
وملدة عام بنس����ب ترتاوح بني 30% و35% حكل ألزمة 
القط����اع الذي يعاىن من����ذ عدة س����نوات من زيادة 

املعروض عن الطلب.
وخالل العام املاىض أصدر جهاز محاية املنافس����ة 
ومنع املامرسات االحتاكرية قراًرا باملوافقة عىل طلب 
23 رشك����ة من الرشاكت العاملة يف قطاع األمسنت 
البورتالندى لالتفاق عىل ختفيض الطاقات اإلنتاجية 
من األمسن����ت البورتالندى باكف����ة أنواعه واملوجهة 

للبيع بالسوق احمللية.
واكن����ت رشاكت األمسنت تقدمت بطلبات إىل جهاز 
محاية املنافس����ة ومن����ع املامرس����ات االحتاكرية ملد 
العم����ل مببادرة خف����ض إنت����اج رشاكت األمسنت، 

والىت تنهى يف 15 يوليو املاىض.
أضاف الزيى أن س����عر األمسنت اليوم يرتاوح بني 
1200 و1300 جني����ه عند البي����ع من أرض املصنع، 
فمي����ا يجس����ل حن����و 1400 إىل 1500 عن����د البيع 

لملسهلك.
م����ن جانبه، أكد املهندس أمح����د عبد امحليد رئيس 

غرف����ة مواد البن����اء يف احتاد الصناع����ات، أنه عىل 
الرمغ م����ن أمهية القرار الذي اخت����ذه جهاز محاية 
املنافس����ة ومنع املامرسات اإلحتاكرية باملوافقة عىل 
طلب رشاكت االمسنت خلفض اإلنتاج مؤقًتا اال انه 

من املبكر احلمك عىل القرار.
وأضاف، أنه من املبكر احلمك عىل تبعات القرار اذا 
اكنت إجيابية إم سلبية، الفتا إىل أن القرار مل يشري 

إىل سعر األمسنت إمنا حتدث عن مكية فقط.
واش����ار إىل أن الرشاكت لدهيا الكثري من املخزون 
الفائض، وه����ذا معناه أنه عند وق����ف اإلنتاج هناك 
خم����زون قد ي����م ترصيفه خالل هش����ر أو هشرين 

وبعدها سيظهر أثر القرار.
وأكد " عبد امحليد " عىل أن القرار س����يحافظ عىل 
اس����تقرار االسعار ىف س����وق االمسنت واسمترار 
الطاق����ات االنتاجية وع����دم الوص����ول اىل حالة من 
النفور من االستمثار ىف االمسنت أو اغالق املصانع
جاء قرار اجلهاز عقب قيامه بدراسة طلبات التجديد 
املقدمة من جانب الرشاكت وشعبة االمسنت بإحتاد 
الصناعات وذلك هبدف تعزيز قدرات الرشاكت عىل 
مواجه����ة تداعيات ارتفاع تاكلي����ف اإلنتاج وتراجع 

معدالت الطلب ،
وتضم����ن القرار توجي����ه املصانع بزي����ادة المكيات 
املعروضة من األمسنت بنس����بة 8% مقارنة بالنسب 
املاضي����ة وذل����ك حرصًا م����ن جانب ال����وزارة عىل 
توف����ري منتج األمسنت ومضان اس����تقرار الس����وق 
واألس����عار ملراعاة املسهلكني من خالل اإلبقاء عىل 
صناعة األمسنت يف حالة تحمس باس����مترار العمل 

بالشلك الذي يوفر الضامنة الالزمة لتوفري املنتجات 
لملواطنني باكفة احملافظات بأس����عار مناس����بة دون 
اإلضطرار للجوء إىل االس����ترياد ، فضلًا عن توفري 
املساندة الالزمة لملصانع املتعرثة بالقطاع لضامن 

اسمترار التشغيل لدهيا.
وتمش����ل قامئة الرشاكت الىت مضه����ا قرار اجلهاز 
واليت تقدمت أيضًا بطل����ب مد املهلة لكا من: رشكة 
أمسنت اس����يوط، الفارج مرص، إنرتمسنت العامرية 
لألمسنت، أمسنت بى سويف، اإلسكندرية ألمسنت 
بورتالن����د، أمسن����ت العامرية، العربي����ة لألمسنت، 
الرشكة الوطنية لألمسنت بى س����ويف، الس����ويس 
لألمسنت، مرص لألمسنت قنا، رشكة بورتالند املنيا 
لألمسنت، وأمسنت س����يناء، الهنض����ة للصناعات، 
رشك����ة صناعات م����واد البناء، أمسن����ت املرصيني، 
السويدى لألمسنت، أمسنت وادى النيل، مرص بى 
سويف لألمسنت، الهنضة لألمسنت، أمسنت طرة، 
أمسنت حلوان، جنوب الوادى لألمسنت، باإلضافة 

إىل رشكة العريش لألمسنت.
وقالت مصادر مطلع����ة أن قرار خفض اإلنتاج الىق 
ترحيب كب����ري من جانب مصان����ع األمسنت العاملة 
داخ����ل الس����وق احمللي����ة ، يف ظل أمهيت����ه لمتكني 
ال����رشاكت م����ن مواصلة التش����غيل وخف����ض حدة 
خس����ائرها ، فضل����ًا عن تعزيز إماكنياهتا للتوس����ع 
يف خطط خفض اإلنبعاثات الكربونية واإلجتاه حنو 

االستدامة خالل الفرتة املقبلة.

للحفاظ على هذه الصناعية الوطنية..

جدل حول قرار »حماية املنافسة« مبد خفض إنتاج األسمنت حتى 2023

بتوجيهات من الرئيس السيسى.. 

دعم إضايف ملبادرة »قوائم انتظار اجلراحات 
احلرجة« بـ 600 مليون جنيه

 بحضور 32 ألف مشارك.. 

 اللجنة العليا ملؤمتر إيجبس تعقد اجتماعها 
التحضيري وتؤكد انعقاده منتصف فبراير 2023

اجمتع الرئيس عبد الفتاح الس���ييس، 
برئيس جملس الوزراء، ووزير التعلمي 
العايل والبحث العيمل والقامئ بامعال 

وزارة الصحة«.
الس���ييس خالل  الرئي���س  وأص���در 

االجمتاع عدة توجهيات أبرزها:
- بدمع إض���اىف ملبادرة إهن���اء قوامئ 
انتظ���ار ح���االت اجلراح���ات احلرجة 
مبق���دار 600 مليون جني���ه، مع زيادة 
ب���راجم التوعية اإلعالمي���ة لملواطنني 
املس���هدفني باملبادرة، وذلك لتعريفهم 
بكيفية االس���تفادة مهنا بطريقة يسرية 
وسلس���لة، مبا يسامه يف رفع املعاناة 

عن املرىض من املواطنني.

- تقدمي ح���زم حتفزية لألطباء بتطوير 
منظومة مالية من شأهنا االرتقاء بدخل 
الطبيب وحتس���ني بيئة العمل اخلاصة 
هبم، الس���ميا يف التخصصات الطبية 
الن���ادرة، م���ع منح امتي���ازات خاصة 
العامل���ني يف احملافظ���ات  لألطب���اء 
النائية، وكذل���ك تعديل منظومة تلكيف 

األطباء بالاكمل.
- دمع مصاري���ف الدراس���ة اخلاصة 
لاللتح���اق  املتقدم���ني  بالط���الب 
باجلامعات األهلي���ة احلكومية بتحمل 
الدولة نس���بة من تل���ك املصاريف مع 
االس���مترار يف تقدمي املن���ح املجانية 

لملتفوقني.

عق���دت اللجن���ة العلي���ا املُنمظة ملؤمتر 
الس���ادس  ال���دويل  ومع���رض مرص 
للب���رتول »إجيبس 2023«، اجمتاعها 
األول برائس���ة املهندس ط���ارق املال، 
املعدني���ة،  وال���رثوة  الب���رتول  وزي���ر 
ومبشاركة رؤساء اهليائت والرشاكت 
البرتول والرؤس���اء  القابضة بقط���اع 
التنفيذي���ني لرشاكت الب���رتول العاملية 
الراعي���ة لملؤمتر م���ن رشاكء النجاح 
لصناعة البرتول والغاز املرصية وأمني 
عام منتدى غاز رشق املتوس���ط ووكيل 
وزارة الب���رتول لملكت���ب الفين ونائب 
رئيس رشكة اجياس للطاقة اخلرضاء.
اجلارية  التجه���زات  االجمتاع  تناول 
لتنظمي ه���ذا احلدث الس���نوي املقرر 
إقامت���ه خ���الل الف���رتة م���ن 13- 15 
فرباير 2023 بالقاه���رة، ويعد األبرز 
م���ن نوعه يف جم���ال الطاق���ة مبنطقة 
مشال أفريقيا والبحر املتوسط، مكا مت 
اس���تعراض أمه حماور املؤمتر الذي 
يركز ع���ىل موضوعات مهمة للصناعة 
احلالية  العاملي���ة  املتغ���ريات  تواك���ب 
املؤثرة عىل قطاع الطاقة، يف مقدمها 
االس���تدامة البيئية يف جم���ال الطاقة، 
حيث يأيت املؤمتر هذا العام يف أعقاب 
 ،Cop27 تنظمي مرص ملؤمت���ر املناخ
ع���الوة عىل موضوع���ات اهليدروجني 
وإدارة وخف���ض الكربون يف الصناعة 
املجمتعي���ة،  واملس���ؤولية  والرمقن���ة 

اساس���ية  موضوع���ات  جان���ب  إىل 
اكالس���تمثار والمتويل واملس���اواة يف 
الطاقة واستدامة موارد الطاقة وتأمني 
اإلم���دادات يف مواجه���ة التحدي���ات 
العاملية الراهنة اليت تؤثر عىل خريطة 
الطاقة العاملية، مع االهمتام بإبراز دور 
القارة األفريقية يف تأمني موارد الطاقة 

للعامل.
وأكد املهندس طارق املال وزير البرتول 
وال���رثوة املعدني���ة أن مؤمتر اجيبس 
اس���تطاع أن جيم���ع خ���الل النس���خ 
املاضي���ة ب���ني لك أط���راف الصناعة 
البرتولي���ة حملًي���ا وإقلميي���ا ودولي���ًا 
واملنتجني واملس���هلكني، مؤكدا أمهية 
اإلعداد لتنظمي���ه والتحضري اجليد له 
ليظ���ل وجهة مهمة لل���رشاكت العاملية 
الكربى املهمتة باالس���تمثار يف مرص 
واملنطقة، ويفتح فرص���ا كبرية لتعزيز 
التع���اون البرتوىل مل���رص مع رشاكء 
النج���اح والرتوجي لنجاح���ات صناعة 
البرتول والغاز وفرصها االستمثارية.

وم���ن املتوق���ع أن يهش���د احلدث يف 
نخسته السادسة حضور أكرث من 

وأكرث من 290 متحدثا من املس���ؤولني 
واخل���رباء ورؤس���اء ال���رشاكت و70 
جلس���ة نقاش���ية متخصصة وحضور 
رفيع املس���توى من 11 وزيرا للبرتول 
والطاق���ة و7 أمن���اء مع���وم لملنمظات 

الدولية للطاقة.

شيماء مرسي

حقق���ت املطارات املرصي���ة إجن���ازًا كبريًا عىل 
مس���توى الق���ارة األفريقي���ة يف حرك���ة الراكب 
والحش���ن اجلوي؛ حي���ث تصدر مط���ار القاهرة 
الدويل القامئ���ة اليت أصدره���ا املجلس الدويل 
لملط���ارات »ACI« ألول عرش مطارات أفريقية 

من حيث جحم حركة الراكب يف عام 2021.
وج���اء مطار القاه���رة يف »املرك���ز الثاين« يف 
حركة حش���ن البضائع، وحصل مط���ار الغردقة 
عىل املركز اخلامس، وجاء مطار رشم الشيخ يف 
املرك���ز الثامن مضن أول عرشة مطارات أفريقية 
من حيث ع���دد الراكب، وفقًا إلحصاءات املجلس 

الدويل لملطارات.
ومن جانبه، قدم الطيار وزير الطريان املدين دمحم 
منار، الهنئة مجليع العاملني بقطاع الطريان مبا 
حتقق من إجناز عىل مس���توى القارة األفريقية، 
معربًا عن تقديره جلهودمه الكبرية اليت أهسمت 
يف حتقي���ق هذا اإلجناز ب���رمغ الظروف الصعبة 
اليت مرت هبا صناعة النقل اجلوي بسبب جاحئة 

كورونا، وفقًا لواكلة أنباء الرشق األوسط.
وأش���ار الطي���ار دمحم من���ار إىل أن منظوم���ة 
املط���ارات املرصية تهشد تطويرًا كبريًا بانضامم 
مطارات جديدة وحتديث البنية األساس���ية ورفع 
كفاءة املط���ارات احلالية وتعزي���ز منظومة األمن 
والسالمة جبميع املطارات وتطوير قرية البضائع 

وحتديث أسطول الحشن اجلوي.
وأك���د وزير الطريان امل���دين أن جناح 11 مطارًا 

مرصي���ًا يف احلص���ول ع���ىل هش���ادة الس���فر 
اليحص اآلم���ن وجتديدها م���ن املجلس الدويل 
لملطارات يعد جناحًا كبريًا عزز الثقة يف منظومة 
اإلج���راءات املطبقة باملطارات املرصية مما أهسم 
يف تدفق احلركة اجلوية والس���ياحية إىل مرص 
وتعزيز ماكنها عىل خريطة الوجهات الس���ياحية 

املفضلة عامليًا.
وقد حقق مطار القاه���رة »املركز األول« أفريقيًا 
بع���دد راكب بل���غ 11 ملي���ون و346 ألف راكب 
متفوقًا عىل مط���ارات جنوب أفريقي���ا ونيجرييا 
وأثيوبيا واملغرب وكينيا، بيمنا جاء مطار الغردقة 
يف املرك���ز اخلامس بعدد راكب وصل إىل أربعة 
ماليني و909 آالف راكب ومطار رشم الشيخ يف 
املركز الثامن بالقامئ���ة بعدد راكب أربعة ماليني 

و557 ألف راكب.
ويف جمال الحشن اجلوي جاء مطار القاهرة يف 
املركز الثاين أفريقيًا؛ م���ن حيث حركة البضائع 
حيث مت نق���ل 333 ألفًا و536 طن بضائع، وذلك 
بع���د مطار »جومو كينيات���ا« يف كينيا الذي جاء 

يف املركز األول.
وكشفت إحصاءات املجلس الدويل لملطارات أن 
إمجايل حركة الراكب والحشن خالل عام 2021 
باملط���ارات األفريقي���ة بل���غ 114,8 مليون راكب 
بزيادة حنو 49,4 % عن عام 2020 وبلغت حركة 
الحشن اجل���وي 2,2 مليون ط���ن بضائع بزيادة 

11,6 % عن نفس الفرتة.

مطارالقاهرة األول.. 3 مطارات مصرية ضمن 
قائمة أول 10 فى أفريقيا
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  الرئي����س أعرب خالل االجمتاع  عن تقديره    للنش����اط االجمتايع 
اخل����اص بالتحالف الوطين للعمل األهيل والتمنوي، والذي يضم أبرز 
مؤسسات ومجعيات املجمتع األهيل الرائدة صاحبة اجلهود املعروفة 
والتج����ارب الناحجة يف مس����اعدة حم����دودي الداخل ع����ى امتداد 
امجلهوري����ة، مبا جعل من التحالف ركنا مهام  يف منظومة ش����باكت 
امحلاي����ة االجمتاعية، خاص����ًة يف ظل الظ����روف االقتصادية العاملية 
احلالي����ة، واليت أثرت عى العديد م����ن القطاعات خاصًة الغذاء ، مبا 
يدمع اجلهود التمنوية املتواصلة للدولة والىت اكن آخرها حزمة الدمع 
االجمتايع الىت وجه هبا الرئيس مؤخرًا   ، مكا وجه  الرئيس  بزيادة 
ال����دمع احلكويم املوج����ه إىل التحالف مبقدار ملي����ار جنيه إضافية 
،  ليصب����ح امج����ايل الدمع املقدم من احلكوم����ة للتحالف الوطين 10 
مليارات جنيه مرصي لدمع ومس����اندة نشاطه املجمتيع، وذلك تزامنًا 
مع ك����ون العام احلايل 2022 عامًا خاصًا باملجمتع املدين، وس����عيًا 
ملواصل����ة جهود امحلاي����ة االجمتاعية لملواطنني االك����ر احتياجًا من 

خالل تقدمي اكفة املساعدات االجمتاعية املتنوعة املمكنة. 
ويف خ����الل هذا اللقاء وجه الرئيس الس����يىس مؤسس����ات التحالف 
الوط����ين اىل رضورة االهمت����ام مبش����اركة ما حيدث م����ن جهود مع 
املواطنني بش����ل مس����متر ، وإعط����اء اهمتام خال����ص مبلف المتكني 
االقتصادي وعدم اقتصار العمل عى النشاط اخلريي والرعايئ فقط  
، وذلك لضامن اس����تدامة العمل داخل مؤسسات املجمتع املدين من 
جهة وإلخراج املواطنني املس����هدفني من دائرة العوز من جهة اخرى ، 
مكا وجه  الرئيس السييس     أيضًا ،  بتطوير معل اجلهود اخلريية 
والتمنوية للتحالف الوطين ليتخىط نطاق املساعدات العينية املبارشة 
إىل النشاط التشغييل وليكون جزء أسايس من جهود التحالف وذلك 
هب����دف توفري فرص العمل وزيادة االنت����اج وحتقيق مردود اقتصادي 

مملوس لملواطنني ىف نطاق نشاط معل املؤسسات اخلريية.
  و التحال����ف الوط����ين للعمل االهيل التمن����وي اكن قد انطلق يف 13 
م����ارس 2022 ، وذلك مبش����اركة  وعضوية كربى مؤسس����ات العمل 
األه����يل والتمنوي يف مرص حيث يضم 2٤ مجعية، ومؤسس����ة أهلية 
وكيان خ����ديم وتمنوي، مهنم اإلحتاد العام للجمعيات واملؤسس����ات 
األهلية والذي يضم يف عضويته 30 احتاد نويع و27 احتاد اقليمي، 
وال����يت تعم����ل يف خمتلف جم����االت التمنية عى تنوعه����ا من خدمية 
وحصية وتوعوي����ة، وتعلميية، ومعرانية، وغريه����ا ، و يضم التحالف 
الوط����ين للعمل األهيل التمنوي يف عضويت����ه لك من )اإلحتاد العام 
للجمعي����ات واملؤسس����ات األهلية ومؤسس����ة حياة كرمية ومؤسس����ة 
بيت الزاكة والصدقات املرصي ومؤسس����ة اجل����ود اخلريية ومجعية 
االورم����ان وبنك الطعام املرصي ومؤسس����ة مرص اخلري ومؤسس����ة 
جم����دي يعقوب واملعه����د القويم لألورام بل فروع����ه واهليئة القبطية 
االجنيلية ومؤسسة هبية ومؤسسة أهل مرص ومؤسسة صناع احلياة  
ومؤسسة رايع مرص ومجعية رس����الة ومجعية الباقيات الصاحلات 
ومجعي����ة رعاية مرىض الكبد و مستش����فيات جامعة القاهرة، وكذلك 
مؤسس����ة العريب لتمنية املجمتع و مجعي����ة الدكتور مصطىف محمود 
ومؤسس����ة صناع اخلري ومؤسس����ة كري ومؤسس����ة عدالة ومساندة 

ومؤسسة أبو العينني (.
وحبس����ب املس����ولني يف التحالف ، فإنه يمت تقسمي  اجلهود املبذولة 
م����ن امجلعيات لتمشل اكفة املجاالت،  حيث ميتلك  التحالف خدمات 
النش����اط التش����غييل وفقا لتوجهيات الرئيس السييس، هبدف توفري 
ف����رص العمل وزي����ادة االنتاج وحتقي����ق مردود اقتص����ادي مملوس 
لملواطنني ىف نطاق نشاط معل املؤسسات اخلريية ، وجاءت توجهيات 
الرئيس السييس لمتثل دافعا للتحالف حنو توسيع   جهوده يف تنفيذ 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة خالل  الفرتة املقبلة.
مناخ دامع 

احلقيقة أن  الدولة املرصية بقيادة الرئيس الس����ييس ،  وفرت املناخ 
املناس����ب للعمل األهيل ، والحظنا عيل أرض الواقع  أن  مؤسس����ات 
املجمت����ع املدين يف عهد الرئيس الس����ييس تع����ددت أدوارها لتقدمي 
أفض����ل اخلدمات الصحي����ة واالجمتاعية داخ����ل املجمتع املرصي ، 
وخاص����ة يف ظل احلرص الدامئ من  الرئيس الس����ييس  عى تعزيز 
جه����ود امحلاية االجمتاعية لملواطنني األكر احتياًجا من خالل تقدمي 
اكفة املس����اعدات االجمتاعية املتنوعة واملمكن����ة، لتخفيف األعباء عن 
اكه����ل املواطن����ني يف ظل األزمة االقتصادية العاملي����ة ، وتوفري براجم 

محاية اجمتاعية تناسب مع مجيع الفائت.
  منمظات املجمتع املدين تضطلع كذلك  بدور حموري يف دفع العملية 
التمنوية، وذلك باعتبارها رشياًك يف تنفيذ األهداف التمنوية،  وجاءت 
توجهيات الرئيس عبد الفتاح السييس بزيادة الدمع احلكويم املوجه 
إىل التحال����ف مبقدار ملي����ار جنيه إضافية، ليصب����ح امجايل الدمع 
املقدم من الدولة 10 مليار جنية للتحالف، وذلك لدمع ومساندة نشاطه 
املجمتيع تزامن����ًا مع كون العام احلايل 2022 عامًا خاصًا باملجمتع 

املدين.

من خالل معل اس����رتاتيجية إصالح متاكملة ملنمظات املجمتع املدين، 
وإعادة بناء جس����ور الثقة بيهن����ا وبني الدولة من جه����ة واملواطن من 
جه����ة أخ����رى ، مش����رية إيل أن   منمظات املجمت����ع املدىن ميكن هلا 
أن تلع����ب  دورا  مهام  وإجيابيا  ىف توجيه الطاقات الش����بابية حنو 
اإلهسام احلقيىق ىف التمنية، وتكوين كوادر شبابية قادرة عى العمل 
امجلاىع والتطويع، مما يهسم ىف إفراز قيادات ش����بابية قادرة عى 

ممارسة أدوار سياسية واقتصادية واجمتاعية.
حتفزي لألطباء 

لعلن����ا نالح����ظ أنه مل تكد متيض س����اعات عيل إع����الن الرئيس عن 
دمع����ه للتحالف الوطين للعمل األهيل التمنوي ، حيت اكنت توجهيات 
رائس����ية أخري ، ببلورة حزم حتفزيي����ة لألطباء وتطوير منظومة مالية 
من ش����أهنا االرتقاء بدخل الطبيب وحتسني بيئة العمل اخلاصة هبم، 
الس����ميا يف التخصصات الطبية النادرة، م����ع منح امتيازات خاصة 
لألطباء العاملني يف احملافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تلكيف 
األطب����اء بالاكمل.. توجهيات الرئيس جاءت خ����الل اجمتاع عقده مع 
الدكت����ور مصطىف مدبويل رئي����س جملس ال����وزراء، والدكتور خالد 
عب����د الغفار وزير التعلمي العايل والبحث العيمل والقامئ بأمعال وزير 
الصحة والس����اكن، والدكتور دمحم عوض تاج الدين مستشار رئيس 
امجلهورية لشون الصحة والوقاية ، وتناول االجمتاع متابعة  املوقف 
التنفي����ذي لعدد من املبادرات الرائس����ية يف قطايع الرعاية الصحية 

لملواطنني ، واجلامعات والبحث العيمل .
 ومت خ����الل االجمتاع اس����تعراض نتاجئ تطبيق املبادرات الرائس����ية 
املختلفة يف إطار جه����ود الدولة لالرتقاء بالصحة العامة، وذلك حتت 
مظل����ة "100 ملي����ون حصة"، وم����ا مت حتقيقه من مس����هدفاهتا عى 
مس����توى امجلهورية، خاصًة ما يتعلق بع����الج فريوس "يس"، ودمع 
حصة املرأة املرصي����ة، والقضاء عى قوامئ انتظار احلاالت احلرجة، 
وال����ىت مت من خالهلا إج����راء حوايل ملي����ون و200 ألف جراحة يف 
خمتل����ف التخصصات الدقيقة والعاجل����ة، بتلكفة إمجالية بلغت حىت 
اآلن  11 ملي����ار و600 مليون جنيه، من خالل ٤77 مستش����ىف عى 
مس����توى اكفة حمافظ����ات امجلهورية، وهو ما جع����ل منمظة الصحة 
العاملية االش����ادة بالتأثري واملردود املبارش هلذه املبادرة عى حتسني 

األحوال الصحية واالقتصادية لألرس املرصية. 
وىف ه����ذا الص����دد، وج����ه الرئيس الس����يىس بزيادة امل����وارد املالية 
املخصصة لدمع املبادرة مبق����دار 600 مليون جنيه، مع زيادة براجم 
التوعي����ة اإلعالمية لملواطنني املس����هدفني باملب����ادرة، وذلك لتعريفهم 
بكيفية االس����تفادة مهنا بطريقة يسرية وسلسلة، مبا يسامه يف رفع 

املعاناة عن املرىض من املواطنني. 
مكا وجه الرئيس بضامن اس����مترار ما مت حتقيقه من نتاجئ يف إطار 
مبادرة الكش����ف عن وعالج فريوس "يس" من خالل الكشف الدوري 
املس����متر واملبكر، خاصًة يف مكونات املنظومة التعلميية، مبا يضمن 
اس����تدامة النتاجئ املتحققة يف املبادرة عى امت����داد األجيال احلالية 
واملس����تقبلية، خاص����ة وان املبادرة قد أصبح����ت جتربة مرجعية عى 
مس����توى العامل..مكا تابع الرئيس املبادرة الرائس����ية اخلاصة بدمع 
حصة املرأة واالكتش����اف املبكر ل����ألورام وتعزيز حصة األم واجلنني 
عى مس����توى امجلهورية، فضلًا عن جهود تطوير مستش����ىف أورام 
دار الس����الم "هرمل" لتصبح مركزًا متطورًا لتخشيص وعالج أورام 
الثدي، وكذلك مستجدات إنشاء املعهد القويم اجلديد لألورام 
"500500"، حي����ث وج����ه الرئيس برسعة اس����تمكال اكفة 

منشآته ومرافقه.  
ومت أيض����ًا ع����رض مس����تجدات املوق����ف التنفيذي 
لتطبي����ق منظوم����ة التأم����ني اليحص الش����امل، 
مع اس����تعراض اخلط����وات القادمة يف هذا 
الص����دد واخلطة الزمني����ة إلدراج بايق 
احملافظ����ات يف املنظوم����ة، فضل����ًا 
ع����ن التحديات ال����يت تطرأ وخطط 
التغلب علهي����ا، حيث وجه الرئيس 
بضامن اس����تدامة التدفقات املالية 
اخلاصة باملنظومة كعامل أسايس 
كفاءة  إىل  باإلضاف����ة  لنجاحه����ا، 

مقديم اخلدمة الصحية. 
كذلك  وجه الرئيس بزيادة عدد الباحثني 
العملي����ني املؤهل����ني، وذل����ك هب����دف تعزيز 
الكوادر العامل����ة يف املراكز واملعاهد التعلميية 
التابعة لوزارة التعلمي العايل، مع انتقاهئم بش����ل 
مهين عى أعى مس����توى لتعظمي الق����درة البحثية يف 
الدول����ة ، فمي����ا  مت عرض مس����تجدات املبادرة الرائس����ية 
"التكنولوجي����ا املس����تقبلية 2050"، وال����يت تض����م جامع����ات 
التكنولوجيا والعلوم احلديثة املتخصصة يف بعض املجاالت الدقيقة 
مثل ال����ذاكء االصطن����ايع والربجمي����ات والمشول امل����ايل واإلعالم 
الرمقي، حيث وجه الرئيس باالس����مترار يف الدراسة للبلورة الهنائية 
لملب����ادرة نظ����رًا ألمهيها، خاصًة م����ا يتعلق بالتع����اون مع الرشاكء 
العامليني من اخلربات العريقة من رشاكت التكنولوجيا واإللكرتونيات 
لتنفي����ذ املبادرة باكف����ة مكوناهتا، نظرًا ألمهيه����ا، فضلًا عن التلكفة 
التقديري����ة وأعداد الطالب املمشول����ني. . وعرض وزير التعلمي العايل 
خالل االجمتاع أيضا  مس����تجدات عدد من أبرز املرشوعات القومية 
التابع����ة للوزارة، خاصًة األاكدميية الوطنية للرياضيات، ومدينة زويل 
للعلوم والتكنولوجيا واالبت����اكر، وكذلك اجلامعات احلكومية واألهلية 
والتكنولوجية، حيث وجه الرئيس بأن يمت دمع مصاريف التقدم للطالب 
اجلدد لاللتحاق باجلامعات األهلية احلكومية، بتحمل الدولة نسبة من 
تل����ك املصاريف مع االس����مترار يف تقدمي املن����ح املجانية لملتفوقني.. 
فلسفة الدمع الرائيس إذن شاملة ملختلف مكونات املجمتع املرصي ، 
ومتنوعة لتطال خمتلف املؤسس����ات ، ما بني حكومية وأهلية ، وحبثية 
وتمنوية وحصية وتعلميية ، وغريها لتؤكد أن امجلهورية اجلديدة يه 
مجهورية التمنية الش����املة ، ومجهورية بناء اإلنسان املرصي يف لك 

شرب عيل أرض الكنانة .

مسامهات مسمترة 
 واكن  التحال����ف الوط����ين للعم����ل األه����يل التمنوي أعل����ن يف وقت 
س����ابق  مس����امهته يف خطة امحلاية االجمتاعية اليت وجه هبا رئيس 
امجلهوري����ة، وذلك بتقدمي دمع هشري منتظم إىل ٤00 ألف أرسة من 
األرس األكر احتياًجا، وذلك من خالل املؤسس����ات أعضاء التحالف 
بتلكفة إمجالي����ة تبلغ حنو 2.٤ مليار جنيه وذلك ملدة عام،  باإلضافة 
إىل اسمترار تنفيذ مسهدفات خطة امحلاية االجمتاعية مضن مبادرة 
)وصل اخلري2 ( والىت يس����هدف هبا التحالف خدمة ورعاية حنو 5 
مالي����ني أرسة خالل العام اجلاري، وتق����دمي اكفة التدخالت الغذائية 
والصحي����ة واالجمتاعي����ة وكذلك توفري فرص المتك����ني االقتصادي، 
ويأيت ذلك سعيًا من التحالف الوطين للعمل االهيل التمنوي لتخفيف 
حدة اآلثار الس����لبية لألزمة االقتصادية العاملي����ة احلالية ودفع جعلة 
االقتص����اد احمل����يل ، مكا جاء ذلك تنفي����ذا للتوجهيات الصادرة من 
قبل الرئيس عبد الفتاح الس����ييس  ؛ بتوس����يع قاعدة املستفيدين من 
براجم امحلاية االجمتاعية، باإلضافة إىل إعداد حزمة تدخالت رعاية 

اجمتاعية استثنائية ُترايع ظروف اأُلرس األكر احتياًجا.
من����ذ انطالقه ، حي����رص التحالف أيض����ا عيل مواكب����ة التوجهيات 
الرائس����ية ، ويف هذا اإلطار ، جاء إعالن املؤسس����ات املشاركة به ، 
االس����مترار  ىف إطالق العديد من املبادرات االجمتاعية وذلك مضن 
مب����ادرة وصل اخلري 2، حيث قام أعضاء التحالف الوطىن مبجموعة 
من األنش����طة لتنفيذ ه����ذه اخلطة، فع����ى صعيد الرعاي����ة الصحية 
وباألخص قطاع العالج الداخ����ى والرعاية الصحية املتاكملة، قامت 
مؤسس����ة "هبية " مستشىف هبية لالكتش����اف املبكر وعالج رسطان 
الث����دى باملجان بتقدمي خدمات الرعاية الطبي����ة   لصاحل  اآلالف من 
املس����تفيدين ، مكا قامت   مؤسسة راىع مرص للتمنية بتسيري ع 17 
قوافل طبي����ة بنطاق حمافظات الوجهني البح����ري والقبيل  ، و قامت 
مؤسس����ة صناع اخلري بتنفيذ مب����ادرة "قدم حصيح" لعالج مرىض 

القدم السكرى غري القادرين ومحايهم من البرت .
ميثاق معل 

وانطالق����ا  من إعالن الرئيس عبدالفتاح الس����ييس، عام 2022 عاًما 
لملجمتع املدين وتعزي����ز إماكنياته ودمعه خلدمة املجمتع، جاء ميثاق 
التحالف الوطين للعمل األهيل التمنوي، والذى يضمن لاكفة  األطراف 
املمتثل����ة يف مجعيات ومؤسس����ات العمل األهيل حتقيق املس����امهة 
الفاعلة يف تمنية املجمتعات وتلبية احتياجاهتا املرشوعة، واليت تعمل 
يف خمتل����ف جماالت التمنية عى تنوعها من خدمية وحصية وتوعوية 

وتعلميية ومعرانية وغريها.
وجاءت حماور ميث����اق التحالف الوطين للعمل األهيل التمنوي لمتثل 
أس����اس تدخالهتا اإلسرتاتيجية التمنوية  عرب عدد من البنود ، بيهنا  
وجود امليثاق األخاليق الدامع للعمل التمنوي القامئ عيل مجموعة من 
القمي احلامكة أبرزها الكفاءة واجلودة وتش����اركية العمل التمنوي بني 
االحتاد العام وامجلعيات واملؤسسات األهلية املنفذة لتحقيق النتاجئ 
املخطط����ة ، فضال عن امليثاق يعترب تأكي����دا  للحقوق الدولية و العهد 

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية .
وحدد امليثاق أهداف العمل يف السيع إيل توحيد جهود العمل األهيل 
خلدمة الفائت املسهدفة ، و العمل عى التنسيق بني املؤسسات حىت 
حيظى لك فرد باملجمتع باإلس����تفادة القصوي، فاألرسة املرصية يه 

بؤرة اهمتام معل تلك املؤسسات مجيعًا.
مكا يس����يع ميثاق التحالف الوطين إلنشاء قاعدة بيانات ومعلومات 
واليت تشل بدورها حمور اسرتاتيجي رئييس ترتكز هيلع تنفيذ اكفة 
املبادرات التمنوية، وذلك لضامن وصول اخلري ملستحقيه دون تكرار 
بالتنس����يق بني امجلعيات بعضها البعض والدولة، ويأيت هذا امليثاق 
تزامًنا م����ع إعالن عام 2022 عاًما خاًصا باملجمتع املدين، وس����عًيا 
لتوحي����د اكفة اجله����ود التمنوية بني رشاكء العم����ل األهيل والتمنوي 

لضامن حتقيق التمنية املستدامة يف املجمتع.
رشاكة ال تبعية 

واكن الرئيس الس����ييس ،  أعلن من  قلب العامصة اإلدارية اجلديدة 
وخالل فعاليات إطالق “االسرتاتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان” الىت 
تعد مبثاب����ة خارطة طريق وطنية مطوحة يف جمال حقوق اإلنس����ان، 
أعل����ن الرئي����س عبدالفتاح الس����ييس، ع����ام 2022 “عاًما لملجمتع 
امل����دين”، وذل����ك انطالقا من إميان����ه بالدور الذى تؤديه مؤسس����ات 
املجمت����ع املدين ىف جمال اخلدم����ات والتمنية يف مرص خاصة ويف 
اكفة دول العامل العريب، يف دفع حركة املجمتع حنو المنو واالزدهار، 
مم����ا يليق باملس����ولية الكبرية عى عاتق مؤسس����ات املجمتع املدين 
البالغ عددها حنو  57 ألف مجعية منترشة ىف أحناء الدولة املرصية. 
 و أكد الرئيس عبد الفتاح الس����ييس أن املجمتع املدين يعد  رشياك 
أساس����يا ال غىن عنه يف دمع حقوق اإلنسان وماكحفة التطرف  يف 
املجمت����ع املرصي، داعي����ا املجمتع املدين إىل مواصل����ة العمل جبد 
واجهاد جنًبا إىل جنب مع مؤسسات الدولة املرصية، لتحقيق التمنية 
املس����تدامة يف اكفة املجاالت، ونرش الويع بثقافة حقوق اإلنس����ان، 

واملسامهة يف حتقيق آمال ومطوحات الشعب املرصي العظمي. 
 واحلقيقة أن إعالن الرئيس ذلك جاء اس����مترارا لهنج واحض 

يف دمع العمل األهيل والقطاع اخلاص ، وإدرااك ووعيا 
بأن  معلية حتقيق التمنية الشاملة ألي جممتع تتسم 

بأهنا معلي����ة قامئة عى إرشاك مجيع فائته عن 
طريق تاكم����ل أدوار مثلث التمنية  "القطاع 

اخل����اص واحلك����ويم واملجمتع املدين"  
حبي����ث تعمل القطاع����ات الثالث من 

أجل حتقيق التمنية املس����تدامة، 
األمر الذى ينعكس باإلجياب 

ع����ى مواط����ين الدول����ة ، 
وي����رخس ملبادئ تأس����يس 

امجلهورية اجلديدة.
فامجلهورية اجلديدة الىت 
أعلن عن تدشيهنا الرئيس 

عب����د الفت����اح  الس����ييس ، 
تق����وم ع����ى أس����اس اح����رتام 

حق����وق اإلنس����ان ومض����ان صون 
كرامة املواط����ن املرصي، وذلك ىف ظل 

جهود الدول����ة املتواصل����ة لتحقيق أهداف 
رؤية مرص 2030، وتدبري امحلاية االجمتاعية 

والتخفي����ف من أعب����اء احلياة ع����ى فئة حمدودي 
الدخل، وذلك بإطالق العديد من املبادرات وعى رأهسا 

مبادرة "حي����اة كرمية" ، الىت أطلقه����ا الرئيس عبد الفتاح 
الس����ييس عام 2019 بمتوي����ل اكمل من احلكوم����ة املرصية ، والىت 
ساعدت ىف تطوير اخلدمات األساسية يف أكر من 1500 من القرى 
األك����ر احتياجا يف مرص، و تعمل م����ن خالل تاكتف مجيع اهليائت 
والوزارات لدمع وحتس����ني معيش����ة الفائت األكر احتياجا وحتسني 
الريف املرصى، ويه  املبادرة األمه ليست عى املستوى احملى فقط 
ولكن دوليا، حيث أشادت املنمظات الدولية خالل املنتديات واملؤمترات 
العاملية بالتجربة املرصية، واعتربهتا األمه لتحس����ني معيش����ة الفائت 

األكر احتياجا ىف خمتلف حمافظات مرص. 
  إعالن الرئيس الس����ييس بأن عام 2022 ع����ام املجمتع املدين جاء 
ليدمع مؤسس����ات املجمتع املدين ملا هلا م����ن دور بالغ األثر ىف رفع 
الوىع امل����رصي وتكوين حلقة وصل بني املواطنني وس����لطات الدولة 
الثالث، األمر الذى من ش����أنه أن يهسم ىف أن يصبح املجمتع املدين 
فعاال ومؤثرا كوس����يط ممكل لدور الدولة يف حتقيق التمنية مبفهومها 

الشامل والهنوض باملواطن واخلدمات اليت تقدم له.
وإذا ألقينا نظرة عيل السياسات اليت تبناها الرئيس خالل السنوات 
املاضي����ة ، ومثارها ع����يل أرض الواقع ، جند أن مرص اس����تطاعت 
خالل السنوات املاضية أن ختطو خطوات كربى حنو حتقيق املساواة 

ومتك����ني امل����رأة والش����باب وذوي اإلعاقة وإجياد بيئ����ة معل حمفزة، 
متاشيا مع االهمتام بتعميق العمل األهيل واملجمتيع يف مرص، وفتح 
الطريق أمام رشاكة بني مؤسس����ات املجمت����ع املدين والدولة، فوجود 
مؤسسات املجمتع املدين ىف املجمتعات املتحرضة ىه خطوة إجيابية 
من حيث تاكمل األدوار بني املؤسسات احلكومية والقطاع االقتصادى 
واالجمتايع، ومكا أنه دور تشاريك وتمكييل فالبد ملؤسسات املجمتع 
امل����دين من تفعيل دورها من خالل التش����ارك بني اكفة القطاعات ىف 
املجمتع الواحد ح����ىت يمتكن املجمتع بأن يرتىق خبدماته وأدائه مما 

ينعكس ذلك حمتا عى الفرد.
ال����دمع ال����رائيس اجلديد لتحال����ف العمل األه����يل ، جيب أن حيظي 
بالتفاع����ل الاكيف والرسيع من قبل اكفة منمظ����ات املجمتع املدين  ، 
خاص����ة وأن  م����ؤرشات التمني����ة يف العامل تؤكد رضورة مش����اركة 
مؤسسات املجمتع املدين للحكومات يف معاجلة املشلكات االقتصادية 
واالجمتاعية والتمنوية اليت يواجهها املجمتع املرصي    بالعمل سويا 
جنب����ا ايل جنب يف اجي����اد احللول الناحجة ال����يت تهسم يف إزالة 
التحديات وحل املش����لكات من أجل حتقيق تمنية شاملة لألبعاد 

االجمتاعية واالقتصادية والبيئية.
دور املجمتع املدىن  

كذلك فإن منمظات العمل األهيل مطالبة بأن تش����ارك  
ىف تعزيز مكتس����بات املرحلة الراهنة اليت هتدف 
إىل بن����اء اإلنس����ان امل����رصي يف خمتل����ف 
املجاالت، فاإلنسان هو الروة االقتصادية 
األوىل لملجمتع  املرصي ، وامجلهورية 
اجلدي����دة يه دولة يمتت����ع فهيا املواطن 
بكرامته، من حياة كرمية وسكن مناسب 
وحص����ة جيدة،  وجاءت ملواكبة حتديات 
العرص، ومواجه����ة حروب اجليل الرابع 
واخلام����س، وأخطر ما يف ه����ذه احلروب 
أن الدول تستخدمها الحتالل العقول بداًل من 

األوطان .
أم����ام املجمتع األهيل فرص����ة ذهبية تمتث����ل يف أنه 
أصب����ح يعيش يف دولة حديثة قوية حترص عيل الرشاكة 
و  التاكمل بني مؤسسات الدولة واملجمتع املدىن، حيث تعمل 
هذه الرشاكة عى تمنية وخدمة املجمتع ، مبا يعين أنه عيل هذه 
املنمظ����ات أن تعمل عيل االرتقاء بدورها  إىل املاكنة الىت يفرتض أن 
تكون علهيا  وأن تتخذ جحمها  ىف املجمتع  ، عرب  كسب ثقة أفراده 
والتواصل واملش����اركة الفعلية مع اجلهات احلكومية، فوجود  جممتع 
مدىن قوى يعىن وجود دولة قوية وواثقة من نفهسا وقادرة عى إدارة 
التعددي����ة بداخلها وكذلك عى الس����ري ىف رك����ب احلضارة والتطور 

والتقدم وحتقيق التمنية .
املجمتع املدين واحلوار الوطين 

الحظنا كيف اكن الرئيس الس����ييس حريصا عيل مش����اركة خمتلف 
مكونات املجمتع املرصي يف احلوار الوطين الذي دعا إليه ، انطالقا 
مم����ا ذكرناه س����ابقا من رفع الرئيس ش����عار الرشاك����ة بني خمتلف 
مؤسس����ات ومكون����ات الدولة املرصية ، وحبس����ب دراس����ة  صادرة 
ع����ن املرصد امل����رصى التابع لملرك����ز املرصى للفكر والدراس����ات 
االس����رتاتيجية،  فإن الدعوة  الرائسية للحوار الوطين ، جاءت مبثابة 
دفعة حنو متاس����ك اجلهبة الداخلية من جه����ة ، ونقلة نوعية ومرحلة 
جديدة منتعشة لملجمتع املدىن ىف مرص من جهة أخرى، خاصة بعد 
القانون رمق 1٤9 لس����نة 2019 املنظم لعمل منمظات املجمتع املدين، 
وإطالق الرئيس عبد الفتاح الس����يىس عام 2022 عام املجمتع املدىن 
خالل مؤمتر االس����رتاتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان، والذى أكد من 

خالله أمهية رشاكة الدولة مع املجمتع املدىن ىف أكر من موضع. 

وأش����ارت الدراس����ة إىل أن املجمتع املدىن ىف مرص يأخذ أش����اكاًل 
متع����ددة، فهناك امجلعيات األهلي����ة والىت تمشل "امجلعيات اخلريية 
و امجلعي����ات التمنوية و امجلعيات الدفاعي����ة واحلقوقية"، والنقابات 
املهني����ة الىت تلعب دوًرا مه����اًم ىف العملية اإلنتاجية واخلدمية وتضم 
ال����رشاحئ األكر تعلمًيا، والنقابات العاملي����ة الىت تدافع عن مصاحل 
العامل، ون����ادى القضاة، ومجعيات رجال األمعال، والغرف التجارية 
والصناعية وىه عبارة عن هيائت متثل املصاحل التجارية والصناعية 
لدى سلطات احلكومة، مضيفة أنه رمغ تزايد أعداد امجلعيات االهلية 
وتنوعه����ا بني حقوقية وخدمية، إال أن الفئة العمظى من تلك امجلعيات 
غري فعالة عى أرض الواقع؛ نتيجة افتقارها إىل وجود أجندة تمنوية 

وثقافية تعمل عى أساهسا.
ونوهت الدراس����ة إىل أن لملجمتع املدىن أيضا أدوار متعددة ؛  أوهلا 
التش����ارك ىف حتقيق األهداف التمنوية اخلاص����ة بالدولة ، ومواجهة 

األعب����اء االجمتاعية واالقتصادي����ة والثقافية لملواطنني ، من خالل 
توف����ري اخلدمات الصحي����ة والتعلميية والتش����غيلية، جبانب 

االهمت����ام مبلفات حقوق اإلنس����ان واألقليات وغريها من 
احلقوق السياس����ية، وثانهيا؛ القيام باألمعال البحثية 

واالس����تقصائية الىت تهسم ىف حتديد املشلكات 
املجمتعية، والس����بل املثى ملواجهها وتقدمي 

البدائل املناسبة لصناع القرار. وختتص 
كذل����ك  امل����دىن  املجمت����ع  منمظ����ات 

ب����دور رق����اىب أثناء س����ري العملية 
االنتخابي����ة، جبانب أدوار أخرى 
متع����ددة، مهن����ا: رف����ع ال����وىع 
بالقضايا والتحديات املجمتعية، 
وتدريب وتأهيل القيادات الشابة 
عى العمل امجلاىع والتطويع. 

ولفتت  الدراسة إيل أنه   ىف مطلع 
عام 2021 ، أعلن����ت وزارة التضامن 

االجمتاىع أن مجموع امجلعيات األهلية 
املجسل����ة ىف مرص قد وص����ل إىل 57.500 

ألف مجعية ومؤسس����ة، وهو م����ا يعكس اهمتام 
القيادة السياس����ية ىف الس����نوات األخرية باملجمتع 

امل����دين، وهو ما بل����وره الرئي����س خالل مؤمت����ر إطالق 
االسرتاتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان بقوله :"ويأىت املجمتع 

امل����دىن كرشيك أس����اىس مهم ىف معلي����ة تعزي����ز ومحاية حقوق 
اإلنس����ان بل أبعادها السياس����ية واالقتصادية واالجمتاعية، ونرش 
الوىع حبقوق اإلنس����ان ىف املجمتع ، ون����رش ثقافة العمل التطويع، 
واإلهس����ام ىف جهود ماكحفة التط����رف والتوجه����ات املناهضة لقمي 
جممتعنا املرصي، ىف إشارة إىل أن املجمتع املدىن له عظمي األثر ىف 

تعزيز مجيع جماالت العمل احلقويق".
ورأت الدراس����ة أن منمظ����ات العمل األهيل مطل����وب مهنا يف احلوار 
الوطين ، العمل عيل  إقامة حوار بيىن فميا  بيهنا ؛ لتوحيد الصفوف 
، والوقوف عى القضايا ذات األولوية الىت جيب أن يتضمهنا احلوار 
الوطين، إضاف����ة إىل إعادة تنظمي دور املجمتع املدىن مبا يتوافق مع 
األجندة التمنوية للدولة ، مضيفة أنه عيل هذه املؤسسات وامجلعيات 
العمل عيل  إجياد آلية للتواصل والتنسيق بيهنا   وبني اجلهات ذات 
العالقة وخاصة احلكومية، والسىع إىل إقامة عالقات رشاكة ما بني 
املنمظات، خاصة تلك الىت تعمل ىف نفس االجتاه ؛ لتجنب ازدواجية 
العم����ل وه����در الطاقات، إضاف����ة إىل إعداد قاعدة بيانات مش����رتكة 

لتوحيد اجلهود وتاكملها ومضان عدالة التوزيع.
وأكدت عيل رضورة  بدء منمظات املجمتع املدىن ىف تصحيح الصورة 
الذهنية الس����لبية املرتامكة لدى املواطن املرصى جتاه تلك املنمظات؛ 

منذ اللحظات األولي لتوليه المسئولية ، رفع الرئيس 
السيسي شعار المشاركة بين الدولة والمجتمع األهلي 
في مسيرة التنمية التي استهدف تحقيقها في كل ربوع 
الوطن ، وتجاوز األمر سريعا مرحلة رفع الشعارات إلي 
التطبيق العملي علي أرض الواقع لما أعلنه الرئيس ، 
والذي عودنا علي تبني نهج العمل بكل إخالص بشكل 
فعلي ، ودونما ارتكان إلي شعارات براقة ، سعيا وراء 
تحقيق هدف نقل مصر إلي المكانة التي تستحقها ، 
في مختلف المجاالت ، ودون تفضيل لمجال علي آخر ، 
سوي كل ما يحقق تحسين المعيشة للمصريين وتحقيق 
النهضة والتنمية علي أرض بالدهم .
 من بين كثير من التطبيقات العملية لدعم الرئيس 
السيسي للعمل األهلي ، والعمل بكل وسيلة علي تحقيق 
شراكته مع الدولة ، جاء اجتماع الرئيس خالل األسبوع 
الماضي  بمؤسسات التحالف الوطني للعمل االهلي 
التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، واللواء عباس كامل رئيس جهاز 
المخابرات العامة، حيث قام التحالف الوطني للعمل 
االهلي التنموي بتقديم عرض مفصل يشرح من خالله 
نشأة التحالف تعزيزًا على إعالن الرئيس 2022 عاما 
للمجتمع المدني، وكذلك استعراض ما قام به التحالف  
خالل األشهر القليلة الماضية من جهود خيرية وتنموية 
مستهدًفا بذلك تقديم الدعم الى األسر األكثر احتياجًا 
في كافة محافظات الجمهورية، هذا باإلضافة إلى اهتمام 
التحالف الوطني ومؤسساته بالعمل جنبًا الى جنب مع 
الدولة كأحد شركاء التنمية حاماًل على عاتقه مسئولية 
تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني وبلورتها في 
شكل يساهم في تحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة، 
وكذلك مد مظلة الحماية االجتماعية لتشمل أكبر عدد 
من المواطنين األكثر احتياجًا. 

• حزمة
 الحوافز لألطباء

بعد ساعات من دعم 
منظمات العمل األهلي 

تؤكد الرؤية
الشاملة لرعاية كل
 مكونات المجتمع 

المصري 

• ما هو
 المطلوب من

 منظمات المجتمع 
المدني لتواكب 

دعوة الحوار الوطني 
وتساهم فيها

 بفعالية ؟

   رؤية الرئيس تقوم علي ضرورة تطوير عمل الجهود الخيرية 
والتنموية للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية 

المباشرة إلى النشاط التشغيلي   بهدف توفير فرص العمل 
وزيادة االنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين فى 

نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيرية 

عصر ذهبي لـ»املجتمع املدني والعمل األهلي« يف عهد الرئيس السيسي 
 الرئيس تبني نهج الشراكة بني الدولة ومؤسسات العمل األهلي منذ اللحظة األولي وأعلن 2022 عاما للمجتمع املدني 

بعد زيادة الدعم الحكومي له إلي 10 مليارات جنيه
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04
يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

وجهت مؤسس���ة هبي���ة لعالج رسط���ان الثدي 
رس���الة شكر وتقدير للبنك األهيل املرصي عيل 
جمهوداته املمثرة جتاه دمع وتطوير املؤسس���ة 
ال���ي تأسس���ت منذ ع���ام 2015، الس���تمكال 
مس���ريهتا يف احتضان عدد كبري من السيدات 
يف "بيت العيلة" ملركز هبية لعالج رسطان الثدي 
باملج���ان باعتبارها يه املقص���د األول لصحة 
وس���المة املرأة من خالل تق���دمي براجم مبتكرة 
متخصصة يف التوعية والكش���ف املبكر وعالج 
رسطان الثدي والدمع النفيس لملرأة باستخدام 

أحدث التقنيات.
حيث أكد هش���ام عاكش���ه رئيس جملس إدارة 
البن���ك األهيل امل���رصي ع���يل إن البنك األهيل 
املرصي يويل املسوئلية املجمتعية اهمتام كبريا، 
باعتبارها أحد حماور حتقيق التمنية املستدامة، 
مكا أن املرشوعات الي يسامه فهيا البنك هبذا 
املجال متس بشلك مبارش وحيوي حياة ماليني 
املرصيني، لذا ارتكزت اسرتاتيجية البنك األهيل 
املرصي فميا خيص ملف املس���وئلية املجمتعية 
عىل الرتكزي عيل عدة حماور رئيسية والي من 
أمهه���ا دمع القطاع اليحص ومس���اندة املرأة، 
ويه املسامهات الي جتاوزت 9.3 مليار جنيه 
يف الس���نوات الس���ت األخرية، مت منحها وفقًا 
ومعايري التمنية املس���تدامة لضامن أفضل أثر 

عىل حياة املواطن املرصي.
مكا أعربت نرمني هشاب الدين رئيس التسويق 
والتمنية املجمتعي���ة بالبنك األهيل املرصي، عن 

اعزتازها هب���ذا التقدير وال���ذي يعكس حرص 
البن���ك األهيل امل���رصي عىل س���د احتياجات 
مؤسس���ة هبية الطبية الس���تقبال أعداد إضافية 
من الس���يدات، وذلك لملساعدة يف القضاء عىل 
قوامئ االنتظار عن طريق زيادة وحدات الكشف 

املبكر لدي املؤسسة.
وأضافت أن مس���امهات البنك األهيل املرصي 
ق���د بدأت منذ تأس���يس مؤسس���ة هبية يف عام 
2015 وبلغ���ت تل���ك املس���امهات حن���و 183 
ملي���ون جنيه، واكن م���ن أبرزه���ا توفري جهاز 
"املاموج���رام" اإلش���عايع، األول م���ن نوعه يف 
مرص للكشف املبكر عىل أورام الثدي باملجان، 
وال���ذي اس���تطاع أن يوفر اس���تفادة ألكرث من 
165 ال���ف حالة عيل مدار الس���نوات املاضية، 
مك���ا دمع البنك األهيل املرصي مؤسس���ة هبية 
بقمية جلس���ات العالج الكمياوي للحاالت، حيث 
مت إج���راء حوايل 4000 جلس���ة عالج كمياوي 
وعدد 700 جلس���ة عالج كمياوي موجه سنويًا 
مبا يرتاوح مببل���غ 20 مليون جنيه، مؤكدة عيل 
اس���مترار جهود البنك األهيل املرصي يف دمع 
املؤسسة لرفع مستوى اخلدمة املقدمة من جانب 
مؤسسة "هبية" الس���تمكال مسريهتا يف عالج 
اآلالف من السيدات باملجان لتوفري حياة افضل 

ألهل مرص.
جاء ذلك ذلك خالل الزيارة الي قام هبا أعضاء 
جملس أمناء مؤسسة هبيه برائسة املهندس تامر 

شويق رئيس جملس االمناء.
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 السيولة املحلية ترتفع 
إلى 6.61 تريليون جنيه 

بنهاية يونيو 2022

كش���فت بيانات حديث���ة أصدرها البنك املركزى املرصى،  أن الس���يولة 
احمللية ارتفعت بقمية 111 مليار جنيه خالل هشر يونيو 2022.

وأظهرت البيان���ات الي أصدرها البنك املرك���زى املرصى، عىل موقعه 
اإللكرتوىن، أن الس���يولة احمللي���ة ارتفع���ت إىل 6.611 تريليون جنيه 
بهناي���ة يونيو 2022، مقابل 6.500 تريليون جنيه بهناية مايو الس���ابق 

هيلع ومبعدل منو قدره 2% عىل أساس هشرى.

وكش���فت بيانات البنك املركزى أن ھذه الزيادة انعكست يف منو أشباه 
النقود لتجسل 5.066 تريليون جنيه بهناية يونيو مقابل 5.003 تريليون 

جنيه بهناية مايو، بزيادة قميهتا 63.315 مليار جنيه.
وانعكس���ت الزيادة أيًضا يف منو املعروض النقدى )M1( والذي ارتفع 
إىل 1.544 تريلي���ون جنيه بهناية يونيو املاىض مقابل 1.496 تريليون 

جنيه بهناية مايو وبزيادة بقمية 47.691 مليار جنيه.

ناصر ..

حقق البنك الزرايع املرصي طفرة كبرية يف مؤرشات األداء خالل النصف 
األول م���ن العام اجلاري 2022 وترمجت نتاجئ األمعال الي حققها البنك 
بهناية يونيو2022 النجاح املتس���ارع الذي حتققه خطة التطوير الش���املة 
الي ينفذها البنك حاليا باكفة قطاعاته لتحس���ني جودة خدماته املرصفية 
والمتويلية لتلبية إحتياجات معالئه وملا يتيح للبنك ممارسة دوره كأحد أكرب 
املؤسسات املرصفية املتخصصة يف متويل املرشوعات الزراعية واالنشطة 
الصناعي���ة الكربى و تعزي���ز جهود البنك لتحفزي األس���تمثار يف القطاع 
ال���زرايع باكفة جماالته اإلنتاجية، تنفيذا لتوجهي���ات الرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس رئيس امجلهورية ومبا حيقق رؤية الدول���ة يف تعظمي املمزيات 
التفضيلية الي يمتتع هبا القطاع الزرايع لدمع االقتصاد القويم وحتقيق 
األمن الغذايئ .وبهناية يونيو 2022 هشدت حمفظة البنك منوًا كبريًا نتيجة 
تط���ور أمعال البنك حيث بلغ جح���م حمفظة القروض حنو 60.288 مليار 
جنيه بنسبة منو بلغت 7 % باملقارنة حبجم احملفظة يف هناية 2021 والي 
بلغت 56 مليار جنيه . فميا هشدت حمفظة الودائع أرتفاًعا كبرًيا بنس���بة 
من���و بلغت 24% لتقفز من 92 ملي���ار جنيه  يف 31 ديمسرب2021  لتصل 

ألكرث من 119.329 مليار جنيه بهناية النصف األول من العام اجلاري.
 ووفق���ا لتصني���ف حمفظة القروض ، حقق البنك من���وًا ملحوظًا يف جحم 
القروض املوجهه لمتويل األنشطة املتوس���طة والصغرية ومتناهية الصغر 
لتص���ل إىل 70 % من حمفظة القروض نظ���را ألمهية هذه املرشوعات يف 
دمع اإلقتص���اد الوطين وتوفري فرص معل حقيقية متاش���يا مع املبادرات 
ال���ي أطلقها البنك املركزي املرصي لدمع ه���ذا القطاع احليوي حيث بلغ 
عدد جحم متوي���ل املرشوعات  متناهية الصغ���ر لألفراد والرشاكت حنو 
34.444 ملي���ار جنيه اس���تفاد مهن���ا 452.765 معيل فمي���ا ارتفع عدد 
الرشاكت الصغ���رية من  6,121 رشكة بهناي���ة 2021 إىل 6748 رشكة 
بلغ جحم متويالهتا 4.903 مليار بنسبة منو بلغت 20 % بيمنا ارتفع عدد 
الرشاكت املتوس���طة إىل 82 رشكة حبج���م متويل بلغ 1.978 مليار جنيه 
بنس���بة تطور بلغت حنو  80 % ،وهو ما يعكس إهمت���ام البنك بتمنية هذا 
القط���اع من املرشوعات لتحقيق التمني���ة االقتصادية وتعزيز قدرات قطاع 
عري���ض من أحصاب األمعال، ويف الوقت نفس���ه مل يتجاهل البنك أمهية 
متوي���ل املرشوعات والرشاكت الكربى ألمهيهتا يف دمع اإلقتصاد الوطين 
وقدرهت���ا عىل توفري فرص العمل املبارشة وغري املبارشة حيث ارتفع عدد 
ال���رشاكت الكربى الي ميوهلا البن���ك من 63 رشكة جحم متويلها حنو 4 
مليارات جني���ه يف هناية ديمس���رب 2021 إىل 94 رشكة كربى بمتويالت 
بلغ���ت حنو 7.886 مليار جنيه بنس���بة منو بلغ���ت  83 % ومبا ميثل 13 
% م���ن جحم حمفظة الق���روض وهو م���ا ميثل تطور كبري يف سياس���ات 
وأولويات اإلق���راض بالبنك .مكا ضاعف البنك خ���الل النصف األول من 
الع���ام اجلاري من جح���م المتويل املوجه للق���روض الزراعية نظرا التباع 
البنك سياس���ات جديدة لدمع الفالحني وصغار املزراعني اسهتدفت تعديل 
الفائت التس���ليفية النتاج احملاصيل الزراعية مرتني خالل الفرتة األخرية 
بنس���ب ترتاوح ب���ني 25 و 70 % لبعض احملاصي���ل خاصة احملاصيل 
اإلس���رتاتيجية ملساعدة املزراعني عىل محتل االرتفاع الكبري يف مدخالت 
وتاكليف اإلنتاج ومسزتمات الزراعة نتيجة املتغريات العاملية الراهنة ليبلغ 
جحم متويل قروض احملاصيل ما يزيد عن  7.6 مليار جنيه يستفيد مهنا 

حنو 280 ألف مزارع .
ويف إط���ار اجله���ود الي يبذهل���ا البنك للعم���ل عىل متوي���ل املبادرات  
واملرشوعات القومية الي تطلقها الدولة لدمع القطاع الزرايع وفقا ملبادرة 
البنك املركزي املرصي بلغ جحم المتويل ملرشوعات الرثوة احليوانية حنو 
13 مليار جنيه يف ختام النصف األول من العام اجلاري مقابل 11.922 
مليار جنيه يف هناية 2021  مكا يعترب البنك الزرايع رشياًك إسرتاتيجيًا 
وأكرب البنوك املمولة لملرشوع القويم إلحياء البتلو والذي يمت تنفيذه وفق 
توجهيات رئيس امجلهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة حيث بلغ إمجايل 
المتوي���ل املمنوح من البنك حن���و 4.950  مليار جنيه مت منحها ألكرث من 
18,500 مس���تفيد لرتبي���ة حنو 238 ألف رأس ماش���ية مك���ا يقوم البنك 
بالتوس���ع يف منح متويل االنتاج احليواين لالفراد والرشاكت مبا يهسم 
يف دمع وتمني���ة الرثوة احليوانية من خ���الل العديد من الرباجم المتويلية 
الي تسهتدف حتسني سالالت املاشية هبدف رفع مستوى معيشة صغار 
املربي���ني و املزراعني يف الري���ف ،وأيضا متويل الرشاكت الكربى لتحفزي 
االستمثار يف جمال اإلنتاج احليواين ومبا ميثل ترمجة واقعية لتوجهيات 
الرئي���س عبد الفتاح الس���ييس رئيس امجلهورية وال���ي تعكس حرص 
س���يادته عىل تمنية الرثوة احليوانية ومضاعفة العائد املاىل للعاملني ىف 

هذا القطاع احليوي من خالل االجتاه لرتبية أفضل الس���الالت احملسنة 
وراثي���ا ملضاعفة اإلنتاج وحتقيق أقىص عائد مهنا  مبا يهسم يف حتقيق 
اإلكتفاء الذايت م���ن اللحوم واأللبان ومنتجاهتا ويقلل الفجوة بني اإلنتاج 
احمليل وما يمت إس���ترياده من اخلارج. ويركز البنك بش���لك كبري حاليا 
عىل التوس���ع يف براجم متويل التحول لنظم الري احلديث بالتنس���يق مع 
وزاريت الزراع���ة والري وفقا ملبادرة البنك املركزي باتاحة 55 مليار جنيه 
لمتويل التحول لنظم الري احلديث بدون فوائد وبأقس���اط سنوية متساوية 
ملدة  10 س���نوات حيث اكن البنك س���باقا لتنفيذ تل���ك املبادرة من خالل 
توقيع بروتوكوالت تعاون مع عدد من امجلعيات الزراعية أبرزها امجلعيه 
التعاوني���ه العامه لإلصالح الزراىع وامجلعيه التعاونيه العامة لألرايض 
املس���تصلحة مبوجب هذه الربوتوكوالت يقوم البنك بمتويل تلكفة التحول 
م���ن نظام الري بالغم���ر لنظم الري احلديث وتطوير ش���باكت الري لاكفة 
األراىض الزراعيه حبيازه اعض���اء امجلعيات الفرعية التابعة للجمعيتني 
والي تزيد عن 1000 مجعية مبس���احات أرايض زراعية تبلغ حنو  2.7 
مليون ف���دان موزعة عىل األرايض القدمية واألرايض املس���تصلحة يف 

املناطق التمنوية اجلديدة .
ويعمل البنك لترسيع وترية المتويل لتنفيذ املرشوع القويم ألنشاء وتطوير 
مراكز مجتيع األلبان إىل جانب تنفيذ مبادرات متويل استخدامات الطاقة 

المشسية يف الزراعة وامليكنة الزراعية وغريها من املبادرات.
 مكا كث���ف البنك الزرايع املرصي جهوده خ���الل الفرتة املاضية لتوجيه 
اكف���ة إماكنياته لدمع ومتويل املنتفعني مبرشوعات اإلس���تصالح الزرايع 
الكربى والي تسهتدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مرشوع املليون ونصف 
ملي���ون فدان والدلت���ا اجلديدة ومس���تقبل مرص وتوش���ى واملرشوعات 
الزراعية الكربى مبحافظة والوادي اجلديد، من خالل إتاحة براجم متويلية 

تيف باكفة إحتياجات املزراعني واملنتجني لتحفزي اإلستمثار الزرايع .
وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبري يف سياسات البنك وخطط العمل 
ما س���امه يف زيادة جحم المتويل املوج���ه للزراعات التعاقدية خاصة مع 
حمصول الفراولة يف القليوبية وبنجر السكر يف كفر الشيخ مكا أن البنك 
مرتبط مع لك مصانع السكر يف عقود ثالثية مع املزراعني لتوريد القصب 

يف حمافظات الصعيد.

طفرة كبيرة يف مؤشرات أداء البنك الزراعي املصري  
بنهاية النصف األول من 2022

10 اسباب جعلت بطاقة “رخاء” املصرف املتحد االئتمانية 
واملتوافقة مع احكام الشريعة االعلي طلبا بالسوق 

اس���تطاعت الدولة املرصية من خالل تنفيذها لربناجم 
اإلصالح االقتصادي، وتطبيق سياسات مالية ونقدية 
متوازن���ة، التعامل والتكيف م���ع التحديات واألزمات 
العاملي���ة، ووضع احللول املناس���بة الحتواء تداعياهتا 
الس���لبية وتقلي���ل آثاره���ا عىل االقتص���اد املرصي، 
يف وق���ت ال تتوقف فيه اجلهود لتحس���ني بيئة العمل 
واالس���تمثار، ودمع القطاعات اإلنتاجية، والتوسع يف 
مبادرات امحلاية االجمتاعي���ة، لتصبح مرص واحدة 
من الدول الي اس���تطاعت حتقيق معدل منو قوي يف 
وق���ت يتباطأ فيه المنو االقتصادي العاملي، وهو األمر 
الذي عكسته النظرة املتفائلة لكربى املؤسسات الدولية 

لالقتصاد املرصي.
 ويف هذا الصدد نرش املركز اإلعاليم ملجلس الوزراء 
تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء عىل توقعات 
صندوق النقد الدويل بتحقيق مرص رابع أعىل معدل 
منو وسط أمه االقتصادات العاملية لعام 2023، وذلك 
عىل الرمغ من خفض توقعات منو أغلب االقتصادات 

العاملية.
 وأش���ار التقرير إىل إبقاء صندوق النقد الدويل عىل 
توقعاته لمنو االقتص���اد املرصي لعام 2022/2021، 
ليفوق بذلك متوسطات المنو العاملية، وذلك مبعدل منو 
5.9% يف توقعات يولي���و 2022، ويه نفس توقعات 
الصندوق ملعدل من���و االقتصاد املرصي خالل هشر 

أبريل من نفس العام.
 وأورد التقرير توقعات صندوق النقد الدويل ملعدالت 
المنو يف يولي���و 2022 مقارنة بأبري���ل 2022، حيث 
خفض الصن���دوق توقعاته ملعدل المنو العاملي مبقدار 
0.4 نقط���ة موئية، ليجس���ل 3.2% مقارنة ب� %3.6، 
فضل���ًا عن خف���ض توقعاته ملعدل من���و االقتصادات 
املتقدم���ة مبق���دار 0.8 نقطة موئي���ة، ليجسل %2.5 

مقارنة ب� %3.3.
 واستمكل التقرير توقعات الصندوق يف يوليو 2022 
مقارنة بأبريل 2022، حيث خفض الصندوق توقعاته 
ملعدل منو االقتصادات الناشئة واالقتصادات النامية 
مبق���دار 0.2 نقطة موئية، ليجس���ل 3.6% مقارنة ب� 
3.8%، بيمنا خفض توقعاته ملعدل منو منطقة الرشق 
األوس���ط ومش���ال أفريقيا مبق���دار 0.1 نقطة موئية، 

ليجسل 4.9% مقارنة ب� %5.
وأورد التقري���ر توقعات صندوق النقد الدويل ملعدالت 
من���و ع���ام 2023، حيث توق���ع أن تجسل مرص منوًا 
مبع���دل 4.8%، وأن تجسل اهلند منوًا مبعدل %6.1، 
وباكس���تان مبعدل 3.5%، وإي���ران مبعدل 2%، وذلك 

عام 2023/2022.
ورص���د التقرير توقعات الصن���دوق ملعدالت منو أمه 
االقتص���ادات العاملية خالل ع���ام 2023، حيث متوقع 
أن يجسل 5.2% بإندونيس���يا، و5% بالفلبني، و%4.7 
مبالزيي���ا، و4.6% بالص���ني، و4% بتايالن���د، و%3.9 
باكزاخس���تان، و3.7% بالس���عودية، و3.5% برتكيا، 
و3.2% بنيجريا، و3% باألرجنتني، و2.2% باسرتاليا، 

و2.1% بكوريا اجلنوبية.
 واستمكالًا ملا س���بق، فقد توقع الصندوق أن يجسل 
معدل المنو خالل عام 2023 بلك من إسبانيا وبولندا 
2%، وأن يجس���ل 1.8% بكن���دا، و1.7% بالياب���ان، 
و1.4% جبنوب أفريقيا، و1.2% باملكس���يك، و%1.1 
بالربازيل، و1% بلك من فرنس���ا وهولن���دا والواليات 
املتح���دة، و0.8% بأملاني���ا، و0.7% بإيطاليا، و%0.5 

باململكة املتحدة.
 ويف س���ياق متص���ل، توق���ع الصن���دوق أن تجسل 
روسيا انمكاشًا مبعدل 3.5%، عملًا بأن االقتصادات 
املخت���ارة متثل ما يقرب م���ن 83% من الناجت احمليل 

العاملي.
 وتطرق التقرير إىل أبرز تعليقات صندوق النقد الدويل 
حول أداء االقتصاد املرصي منذ بداية األزمة وكيفية 
مواجههتا، مشريًا إىل ما ذكره يف مارس 2022 بأن 
اإلج���راءات الي اختذهتا مرص تع���د خطوات جديرة 
بالرتحيب ملا حتققه من توسع يف امحلاية االجمتاعية 
املوجهة ملس���تحقهيا وتطبيق لملرونة يف حركة س���عر 
الرصف يف ظل تأثري تداعيات األزمة عىل االقتصاد.
 مكا أش���ار التقري���ر إىل توقع الصن���دوق يف أبريل 
2022، اخنفاض نس���بة الديون املرتفع���ة لالقتصاد 
املرصي عىل املدى املتوس���ط، بن���اًء عىل النجاح يف 
حتقيق الفائض األويل املرتفع والذي سيصل إىل %2 

من الناجت احمليل اإلمجايل.
مك���ا أكد الصندوق يف أبري���ل 2022 بأن لديه جتربة 
ناحجة للغاية مع مرص، مش���ددًا عىل أن مرص تتخذ 
اآلن خطوات جدية لدمع استقرارها املايل واسمترارها 
يف تنفيذ اإلصالحات، مكا توقع أن تنخفض معدالت 
البطالة إىل 6.9% خالل عايم 2022 و2023 مقارنة 
بعام 2021، والذي وصلت معدالت البطالة خالله إىل 

. %7.3
 ويف يولي���و 2022، وجه فريق صندوق النقد الدويل، 
وفق���ًا للتقري���ر، الش���كر إىل الدول���ة املرصي���ة عىل 
مناقش���اهتم الرصحية والبناءة، وذلك بعد عقد فريق 
الصندوق والس���لطات املرصية مناقشات ممثرة حول 
السياس���ات واإلصالحات االقتصادية املزمع دمعها 

خالل الفرتة املقبلة.
 وباإلضافة إىل ما سبق، فقد أكد الصندوق يف يوليو 
2022 عىل حتقيق م���رص وبرناجم الصندوق اهلدف 
األسايس املمتثل يف احلفاظ عىل استقرار االقتصاد 
خالل الس���نوات املاضية، موحضًا أنه لمليض قدًما 
هن���اك حاجة إلحراز تقدم ح���امس بإصالحات أمعق 

لتعزيز تمنية القطاع اخلاص وحتسني احلومكة.
  و اس���تعرض التقرير أبرز تعليقات تقرير الصندوق 
حول الوضع االقتصادي املتأزم الذي يهشده العامل، 
الفتًا إىل أن أجواء قامتة وأكرث ضبابية عىل االقتصاد 
العاملي سيهشدها عام 2022، بعد تعاف مبديئ خالل 
ع���ام 2021، حيث بدأت املخاط���ر تتحقق عىل أرض 

الواقع وصاحهبا انمكاش بالناجت العاملي.

 ولفت التقرير، إىل ما ذكره الصندوق بش���أن خفض 
توقع���ات المنو يف كربى االقتص���ادات املتقدمة بوجه 
عام يف عايم 2022 و2023، فضلًا عن رفع توقعات 
الت���م العاملي عىل إثر تداعيات األزمة الروس���ية 
األوكرانية بس���بب األس���عار املرتفعة للغذاء والطاقة، 
جبانب توضيحه الرتفاع معدالت الديون حيث تش���ري 
األوض���اع العاملية إىل وصول الدين إىل مس���تويات 
حرجة يف االقتصادات الناشئة واالقتصادات النامية.
 مك���ا أكد الصندوق عىل تفامق أزم���ة الغذاء العاملية، 
خاصًة مع القيود ع���ىل التصدير بالعديد من البلدان 
وتم أس���عار أغلب احلبوب عىل مستوى العامل، 
مرحجًا تباطؤ منو التجارة العاملية خالل عايم 2022 
و2023 بوترية عالية، وهو ما يعكس تراجع مستويات 
الطل���ب العامل���ي واملش���لكات الي تواجه سالس���ل 

اإلمدادات العاملية.
مرص تسيع لدمع جديد

 و تس���ى م���رص للحص���ول عىل ق���رض جديد من 
صندوق النقد الدويل قد ترتاوح قميته حبس���ب بعض 
التقدي���رات ب���ني 5 إىل 10 ملي���ارات دوالر، ووصلت 
املباحث���ات في���ه إىل مراح���ل متقدمة ح���ى وصفها 

الصندوق ب�"املمثرة".   
وس���بق أن أكد وزير املالية الدكتور  دمحم معيط   أن 
املناقشات مع صندوق النقد الدويل وصلت حى اآلن 
لتفامهات وجاري مناقش���ة عدة نقاط أخرى ، مضيفا 
يف ترصحيات له : املناقشات احلالية تتناول احلديث 
ع���ن إصالح���ات هيلكية لتحس���ني بيئة االس���تمثار 
واالس���تفادة من البني���ة التحتية ال���ي نفذهتا مرص 
يف الس���نوات املاضية إىل جانب زي���ادة دور القطاع 
اخلاص يف اكفة املجاالت مبا يس���اعد عىل استدامة 

المنو وخلق فرص معل .   
وحبس���ب تقارير إعالمية ، تس���ى احلكومة املرصية 
جل���ذب متوي���الت جديدة عرب االق���رتاض بقمية 1.5 
تريلي���ون جنيه للع���ام املايل اجل���اري 2023/2022 
مقارن���ة مع 1.06 تريليون جني���ه لعام 2022/2021  
، مكا تس���هتدف خفض نس���بة الدين العام إىل %84 
خالل الع���ام املايل اجلاري، وإىل 75% خالل األعوام 
األربع���ة املقبلة باإلضافة خلفض تلكف���ة الدين بواقع 

7.6% مقارنة مع 8.2% يف 2021/2022.  

جهود متواصلة 
اكن البنك املركزي املرصي أعلن قبل أيام  عن ارتفاع 
الدين اخلاريج إىل 157.8 مليار دوالر بهناية هشر 
مارس  املايض مقارنة مع 34.9 مليار دوالر يف عام 
2011.  وقال  رئيس قس���م البحوث ببنك االس���تمثار 
ب���رامي، معرو األل���يف  : "الزالت م���رص يف احلدود 
اآلمن���ة، لك���ن عىل احلكوم���ة أن تضع جدول���ًا زمنيًا 
حمددًا مبواعيد س���داد أقس���اط الدي���ون، إىل جانب 
حتديد حد أق���ىص للدين مقارنة مبس���تويات الناجت 
احمليل اإلمج���ايل، وال جيب ختطي���ه إال بعد موافقة 
   . جملس النواب مكا هو احلال يف الواليات املتحدة"
 و حت���اول احلكوم���ة املرصي���ة التخ���ارج من بعض 
القطاعات االقتصادية، إذ تسى لبيع حصص يف عدد 
من الرشاكت اململوكة هلا، مكا تسى ملضاعفة نسبة 
مش���اركة القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي من 
30% حاليًا إىل 65% يف غضون 3 س���نوات، وفق ما 
تضمنته وثيقة سياس���ة ملكية الدولة ، حيث ال تقترص 
وثيقة سياسة ملكية الدولة عىل طرح الرشاكت التابعة 
للحكوم���ة املرصية يف البورصة فقط، وإمنا س���تكون 
حب���ق االنتفاع واإلدارة أيضًا ، وذلك وفق ترصحيات 

سابقة لوزيرة التخطيط والتمنية االقتصادية  .
وخ���الل األيام املاضية، أعلن���ت احلكومة  تأهيل لك 
من الرشك���ة الوطنية لبيع وتوزيع املنتجات البرتولية 
)وطني���ة( والرشكة الوطني���ة لتعبئة املي���اه الطبيعية 
)ص���ايف(، التابعتني جلهاز اخلدمة الوطنية، اململوك 
للقوات املسلحة، وذلك متهيدًا لطرحها يف البورصة.   
ويؤك���د  اخل���رباء  ع���يل رضورة النظ���ر يف تنويع 
اإليرادات مع عدم املس���اس بأي بنود تتعلق بالفائت 
االجمتاعي���ة األكرث احتياجًا حي���ث دعا البعض إىل 
زيادة رس���وم بعض اخلدم���ات الي ال متس احلياة 

اليومية ألحصاب الدخول املتوسطة واحملدودة.   
مكا يطالب كثريون أيضًا برضورة العمل عىل جذب 
وتوطني استمثارات أجنبية مبارشة من خالل إرساء 
تيس���ريات لملس���تمثرين،  تهسم يف جذب مزيد من 
االستمثارات األجنبية للبالد، وبالفعل هو ما تسى 

إليه احلكومة املرصية خالل الفرتة اجلارية.  
 
 

بالتوازي مع طلب قرض جديد ..  توقعات متفائلة من »النقد الدولي« لالقتصاد املصري 

رسالة شكر وتقدير من مؤسسة بهية لـ "لبنك األهلي 
املصري" تقديًرا إلسهاماته يف املسئولية املجتمعية

كش���ف املرصف املتحد عن 10 اسباب جعلت بطاقة 
رخاء االئمتانية واملتوافقة مع احاكم الرشعية االعيل 
طلبا بالس���وق.  وذلك مضن محل���ة املنتجات البنكية 
واخلدمات الرمقية الي يقوم بالرتوجي هلا عرب فروعه 
68 واملنترشي���ن جبمي���ع احناء امجلهوري���ة وايضا 
م���ن خالل رعايته ملهرجان العملني مبنطقة الس���احل 

المشايل ومه:  
ح���د ائمتاين ممتزي : يمت االتفاق هيلع مس���بقا . 1

بني العميل واملرصف املتحد.  ويكون هلذا احلد 
مقاب���ل مضان مادي مثل ودائع أو هشادات أو 
إيداعات نقدي���ة.  وأحيانا أخ���ري يكون بدون 
مضان ولكن برشط أن يمت إجراء نظام التامني 

التاكفيل عيل حامل البطاقة.  
اتفاقي���ة “مراحب���ة – لالمر بال���رشاء”: مصم . 2

برناجم بطاقة »رخ���اء« عيل أن يقوم املرصف 
املتحد بدور الوس���يط امل���راحب.  حبيث يحمس 
حلام���يل بطاقة »رخاء« القي���ام باكفة معليات 
الرشاء أو الحسب النقدي مبوجب الواكلة )يف 
ح���دود م���ا تقتضيه الرضورة( ع���يل أن تكون 

املشرتيات يف األغراض املرشوعة.  
اطول ف���رتة مساح بدون فائ���دة تصل إىل 58 . 3

يومًا عىل معليات الحسب النقدى و املشرتيات
اتاحه خدمه االتالمسيه والى ميكن المتتع هبا . 4

ىف معليات الرشاء اليوميه طبقًا للحدود املطبقة 
كذالك التس���وق مع خدم���ة االنرتنت اآلمن من 
املرصف املتحد عن طريق إدخال الرمق الرسي 
املتغ���ريOTP لض���امن مزيد م���ن االمان عند 
استخدام بطاقات املرصف املتحد عرب االنرتنت

عدد ال حرص له من معليات الحسب واملشرتيات . 5
اكتس���اب نقاط ماكفاة : حيص���ل العميل عيل . 6

نق���اط مع لك معلي���ة رشاء م���ن التاجر او من 
خالل شباكت االنرتنت حمليا وعامليا.

الدفع ع���ىل أقس���اط : تنفرد بطاق���ة »رخاء« . 7
املرصف املتحد االئمتانية واملتوافقة مع احاكم 
الرشيع���ة بتوفر إماكنية الس���داد عىل عرشين 
هشرا بأقساط متساوية بنظام املراحبة الهشرية.  
مك���ا يرايع املرصف النوايح التنافس���ية عند 

احتساب عوائد مراحبة البطاقات.
جائزة التبك���ري: يف حاله س���داد حامل بطاقة . 8

»رخاء« املديونية املس���تحقة قب���ل انهتاء فرتة 

المس���اح.  فأنه يس���تفيد من خاصي���ة جائزة 
التبكري السداد املبكر.    

بطاقة »رخاء« . 9 الصالحية احمللية والدولي���ة : 
املتوافقة مع اح���اكم الرشيعة مقبوله يف مجيع 
املتاجر واملراك���ز التجارية حول العامل.  ماعدا 
احملال الي تبي���ع أية منتجات أو خدمات غري 

مطابقة ألحاكم الرشيعة.
10 . Rakhaa ”رخ���اء .. اكش اون ك���ول“

Cash on Call وتوفر ه���ذه اخلدمة اماكنية 
حتوي���ل نس���بة 90% م���ن الرصي���د املتاح يف 
البطاق���ة االئمتانية رخاء باكفة انواعها س���واء 
اللكاس���يك او اجلول���د ايل حس���اب العمي���ل 
.  وذل���ك بع���د تق���دمي طل���ب للحص���ول عيل 
اخلدم���ة من خالل زيارة اق���رب فرع من فروع 
امل���رصف املتح���د او االتصال بال���رمق املوحد 
19200 ملرك���ز االتص���االت اخلاص باملرصف 
املتح���د.  حيث يت���ويل مركز االتص���ال التاكد 
م���ن بعض املعلومات اخلاص���ة بالعميل بعدها 
ي���مت حتويل املبلغ ايل حس���اب العميل مبارشة 
ليمت االس���تفادة منه لرشاء خدمة او سلعة وهو 

مؤمتن عيل ذلك طبقا الحاكم.    
هذا وتنقس���م بطاقة رخاء املرصف املتحد االئمتانية 
واملتوافق���ة مع اح���اكم الرشيعة ايل نوع���ان البطاقة 
رخاء اللكاس���يكية ووبطاقة رخ���اء الذهبية.  مكا يمت 
اصدارها بهسول���ة من اي من فروع املرصف املتحد 
68 او اماكنية ارس���ال طلب حصول عيل بطاقة رخاء 
االئمتاني���ة عرب موق���ع املرصف املتحد عيل ش���بكة 

املعلومات الدولية.

قام بن���ك مرص "ثاين أك���رب البنوك املرصي���ة" مؤخرًا 
باالس���تحواذ عىل رشكة يس أي للمتويل االس���هتاليك 
"هسولة" م���ن رشكة يس أي اكبيت���ال القابضة، ويأيت 
ذلك انطالقًا من حرص البنك عىل التوسع يف اخلدمات 
املالية غ���ري املرصفية، ويف ضوء خط���ة البنك للهنوض 
بالرشكة لتصبح من أمه املؤسس���ات العاملة يف نشاط 
المتويل االس���هتاليك وذلك حتت ارشاف قطاع التجزئة 
ببنك مرص، فضلًا عن تعزيز الرشكة بإدارة تنفيذية قوية 

من أمه الكوادر بالسوق املرصي.
وم���ن اجلدير بالذكر ان رشك���ة هسولة تعمل يف جمال 
المتوي���ل االس���هتاليك يف الس���وق امل���رصي عرب 11 
حمافظة، حي���ث تقدم خدم���ات لمتويل الس���لع املزنلية 
والس���يارات والصحة والتعلمي والسفر والسياحة، هذا 

خبالف العديد من اخلدمات األخرى.
ورصح دمحم االت���ريب - رئيس جملس إدارة بنك مرص 
قائلًا، "يس���عدنا إمتام هذه الصفق���ة ملا متثله من خطوة 
رئيسية يف اسرتاتيجية البنك لدمع جهود المشول املايل 
والتح���ول الرمقي عن طري���ق تمنية كيان قوي يف جمال 
المتويل االسهتاليك مبا يضمن الوصول ألكرب رشحية 
من العم���الء وتلبية احتياجاهت���م المتويلية؛ فنحن نؤمن 
بأمهي���ة ه���ذا القطاع ملا يهشده من من���و خالل األعوام 

املاضية ليصب���ح أحد القطاعات الرئيس���ية حتت مظلة 
اخلدمات املالية غري املرصفية."

وعّق���ب نائب رئيس جمل���س إدارة بنك م���رص، عاكف 
املغ���ريب " جاء قرار مرصفنا باالس���تحواذ عىل رشكة 
هسول���ة يف ضوء رغبتنا يف بن���اء ذراع قوى يف جمال 
خدمات المتويل االس���هتاليك هب���دف تعظمي املنفعة عن 
طريق التاكمل مع حمفظة معالء التجزئة وخدمة ش���بكة 
معالء البنك الواسعة واملنترشة جغرافيًا بإضافة منتجات 
رشك���ة هسولة ع���ىل منص���ات بنك م���رص اإللكرتونية 
وإضافة قنوات بنك مرص للرشكة، واالس���تفادة خبربة 
فريق معل التجزئة مبرصفنا والذي س���يقوم باإلرشاف 

عىل احداث وتعظمي التاكمل بني البنك والرشكة. "
واجلدي���ر بالذكر قيام مكت���ب ذو الفقار ورشاكها بدور 
املستش���ار القان���وين لعملية االس���تحواذ، وق���ام بدور 
المسس���ار املنف���ذ للصفق���ة رشك���ة التج���اري الدويل 

للمسرسة يف االوراق املالية.
هذا وحي���رص بنك م���رص دامئًا للحف���اظ عىل جناحه 
طويل املدى واملش���اركة بفاعلية من خالل تقدمي احللول 
واخلدم���ات الي تليب احتياج���ات معالئه؛ حيث أن قمي 
واسرتاتيجيات معل بنك مرص تعكس دامئًا الزتام البنك 

بالتمنية املستدامة والرخاء ملرص.

بنك مصر يستحوذ على شركة »سهولة«
 من سي أي كابيتال القابضة

انطالقًا من حرص بن���ك مرص عىل دمع جهود الدولة يف حتقيق 
المش���ول املايل اتس���اقًا مع رؤية م���رص  2030 لتحقيق التمنية 
املس���تدامة، حيرص البنك عىل املش���اركة بصورة مس���مترة يف 
فعالي���ات  المشول املايل؛ ومهنا فعالية )اليوم العاملي للش���باب( 
وذل���ك حتت رعاية البنك املركزي املرصي، ويأيت ذلك انطالقا من 
امي���ان بنك مرص بأمهية حتقيق المشول املايل والذي هيدف إىل 
متكني اكفة رشاحئ املجمتع من الوصول إىل املنتجات واخلدمات 
املالي���ة الي تل���يب احتياجاهتم املختلفة مهنا عىل س���بيل املثال؛ 
حس���ابات توفري، وحس���ابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، 

والتأمني، المتويل واالئمتان.
وقد حرص البنك مبناس���بة “اليوم العاملي للشباب” والي تسمتر 
فعالياته خالل الفرتة من 1 اىل 15 أغسطس 2022 ، عىل توفري 
العدي���د من املزاي���ا والعروض املجانية الي خت���دم اكفة العمالء 
وباألخص فئة الش���باب كوهنم الفئة األكرب اتس���اعًا يف املجمتع 
ومهنا؛ فتح حس���ابات للعمالء اجلدد بدون مصاريف وبدون حد 
أدىن لفتح احلس���ابات ومحتل البنك مرصوف���ات الدمغة الالزمة 
لفت���ح احلس���ابات، مع اص���دار بطاقة مزية للخص���م الفوري أو 
البطاقة اللكاسيكية للخصم الفوري جمانًا، بالنسبة للعمالء األقل 
من 16 س���نة يمت االعفاء من مصاريف اص���دار البطاقة املدفوعة 
مقدم���ًا)         TEENS( مضن برناجم الش���باب مع إماكنية 
اس���تخدامها يف املشرتيات من خالل املنافذ التجارية أو أونالين 
من خالل االنرتنت دون احلاجة لفتح احلسابات ،  بالنسبة للعمالء 
من سن 16 عام إىل 21 عام يمت فتح احلسابات جمانًا مع اصدار 
بطاقة )BM( جمانًا، بالنسبة للعمالء من سن 21 عام إىل35 عام 
يمت فتح احلسابات جمانًا مع اصدار بطاقة )GO (، أما بالنسبة 
 BM للعمالء مس���تخديم تطبيق حمفظة بنك م���رص االلكرتونية
Wallet  يمت اسرتداد 20 % من احلركة املالية االويل مع تطبيق 

الرشوط املنمظة لذلك.
مكا حي

وامحل���الت الي يطلقه���ا البنك املركزي امل���رصي وعىل رأهسا 
مح���الت دمع المش���ول املايل وكذلك دمع امل���رأة من خالل تقدمي 
اخلدم���ات املالي���ة املتنوعة وتدع���مي رواد األمع���ال من أحصاب 
املرشوعات الصغرية مما يس���امه بشلك كبري يف دمع االقتصاد 
املرصي ورفع مس���توى معيشة األفراد؛ حيث هتدف هذه املبادرة 
إىل مساندة رواد األمعال الشباب وتجشيع الرشاكت الناشئة يف 

القطاعات االقتصادية املختلفة من خالل تقدمي الدمع هلا.
ويع���د بنك م���رص من أوائل البن���وك الي س���امهت يف التثقيف 
والمش���ول املايل من���ذ اطالقه مب���رص عام 2014 حت���ت رعاية 
البنك املرك���زي املرصي، مكا يواصل البنك جهوده لنرش التوعية 
بالمشول امل���ايل والثقافة املالية والتعري���ف باملنتجات واخلدمات 
املرصفية لطالب اجلامعات واملدارس، إىل جانب تبين عدة براجم 

للتثقيف والمشول املايل.

بنك مصر يشارك يف فعالية
 الشمول املالي »اليوم العاملي للشباب« 

حتت رعاية البنك املركزي

    أكثر من 60 مليار جنيه حجم محفظة 
القروض وارتفاع محفظة الودائع لنحو  120 مليار 

جنيه بنهاية النصف األول من العام الجاري

  رغم خفض توقعات نمو أغلب االقتصادات العالمية.. صندوق النقد الدولي يتوقع 
تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم االقتصادات العالمية 2023

 الصندوق : مصر تتخذ خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرار تنفيذ إصالحات.. 
وتوقعات بانخفاض معدل البطالة لـ%6.9 
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ناصر ..

البنك املركزي يعلن عن  استقرار أداء ميزان  
املدفوعات خالل 9 شهور

وقع����ت نيف����ني القباج وزي����رة التضام����ن االجمتايع، 
إدارة صن����دوق دمع مرشوع����ات  ورئي����س جمل����س 
امجلعي����ات واملؤسس����ات األهلي����ة، ودمحم اإلت����ريب 
رئيس جملس إدارة بنك م����رص، بروتوكول تعاون بني 
الصندوق والبنك بش����أن ميكنة متحصالت ومدفوعات 
لملس����تفيدين من صن����دوق دمع مرشوعات امجلعيات 
واملؤسس����ات األهلية، م����ع اعتبار إص����دار البطاقات 

الذكية “مزية” هلم مجيعًا.
ويقوم صندوق دمع مرشوعات امجلعيات واملؤسسات 
األهلية يف حتقيق األولويات الوطنية للتمنية املستدامة، 
مكا ي����دمع توج����ه الدولة حنو جممت����ع ال نقدي ودمع 
التح����ول الرمقي والمش����ول املايل ملنمظ����ات املجمتع 
األهيل والسيع حنو توفري آليات للرصف والتحصيل 

من خالل آليات إلكرتونية.
هش����د مرامس توقي����ع الربوتوكول أمي����ن عبد املوجود 
مس����اعد وزير التضام����ن االجمتايع لش����وئن العمل 
األه����يل، والدكت����ور طلع����ت عبد الق����وى رئيس احتاد 
امجلعيات واملؤسس����ات األهلية والدكتور أمحد سعدة 
املدي����ر التنفيذي لصن����دوق دمع مرشوعات امجلعيات 
واملؤسس����ات األهلية وقيادات العم����ل املرصيف ببنك 
مرص هشاب زيدان رئيس قط����اع املنتجات املرصفية 
للرشاكت واملؤسسات املالية ومعرو الدمرداش رئيس 
قط����اع املرشوعات الصغ����رية واملتوس����طة والدكتورة 

سوزان محدي رئيس قطاع المشول املايل .
وأش����ادت وزيرة التضامن االجمت����ايع  بالدور اهلام 
ال����ذى يق����وم به بنك م����رص عىل املس����توى املرصيف 
والتمن����وي، مؤكدة  أن ال����وزارة يف املرحل����ة احلالية 
تسهتدف حتقيق المشول املايل لملجمتع األهيل حيث 
يأيت بروتوكول التعاون يف إطار دمع توجه الدولة حنو 
التحول الرمقي والس����يع حنو توف����ري آليات الرصف 
والتحصيل إلكرتونيًا، مكا يدمع هذا الربوتوكول أيًضا 
دور صندوق دمع مرشوعات امجلعيات واملؤسس����ات 

األهلي����ة وال����ذى يعد  الكي����ان الوط����ين لملرشوعات 
التمنوية،  مشرية إيل أن الفرتة املقبلة ستهشد مزيًدا 

من العمل حنو بناء قاعدة استمثارية لزيادة موارده.
وم���ن جانبه أكد دمحم األتريب رئيس جملس إدارة بنك 
م���رص أن توقي���ع الربوتوكول يأيت يف اط���ار تبىن بنك 
مرص ملفه���وم التحول واالبتاكر الرمقي، حيث يس���ى 
بنك م���رص لتوطني اخلدم���ات التكنولوجية املتطورة يف 
خمتلف تعامالته هبدف تيسري معلية الدفع عىل املواطن 
املرصي متاشيًا مع سياسات الدولة للتحول إىل جممتع 
ال نقدي من خالل العمل عىل حتفزي استخدام الوسائل 
والقنوات اإللكرتونية يف الدفع بدلًا من استخدام النقد.
وقد اتفق الطرفان عىل ميكنة املدفوعات واملتحصالت 
امجلعي����ات  مرشوع����ات  دمع  بصن����دوق  اخلاص����ة 
واملؤسس����ات األهلية لدمع التحول ال�النقدي لملجمتع 
وإمت����ام اكف����ة املعام����الت املرصفية بهسول����ة ويرس، 
خاصة يف ظ����ل تفضيل األف����راد للتباعد االجمتايع 
واس����تخدام اخلدمات اإللكرتوني����ة كبديل آمن يف ظل 
الظ����روف احلالي����ة اخلاص����ة بفريوس كورون����ا، وهو 
م����ا ُيهسم يف حتقي����ق أهداف المش����ول املايل كأحد 
األهداف القومية للدولة ومتاشًيا مع سياسات املجلس 

القويم لملدفوعات اإللكرتونية.

بشأن تعزيز الدفع اإللكتروني والشمول المالي لمنظمات المجتمع المدني

القباج واإلتربي يوقعان بروتوكول تعاون بني صندوق 
دعم مشروعات اجلمعيات واملؤسسات األهلية وبنك مصر

أعلن  البنك املركزى املرصى أن حتويالت املص�ريني 
العامل���ني باخلارج جسلت خ���الل الفرتة  يوليو/مايو 
2022/2021 - أى حن���و 11 هش���ًرا  - حنو 29.1 
ملي���ار دوالر مبع���دل زيادة بلغ 2.1% عىل أس���اس 
سنوي )مقابل حنو 28.5 مليار دوالر مقارنة بالفرتة 

يوليو/مايو 2021/2020 ( .
واكن البن���ك املركزي أعل���ن  أن حتويالت هشر مايو 
2022 بلغت حنو 2.4 مليار دوالر )مقابل حنو 2.6 
مليار دوالر خالل هشر مايو 2021 (  ، فميا جسلت  
حتويالت املص�ريني العامل���ني باخلارج  خالل هشر 
أبري���ل 2022 حنو 3.1 مليار دوالر مبعدل زيادة بلغ 
24.4% عىل أس���اس سنوي )مقابل حنو 2.5 مليار 
دوالر مقارن���ة بهشر أبريل2021(، يف حني تراجعت 
مبعدل 7.2% مقارنة بالهشر السابق مبارشة )مارس 

2022( الذي جسلت خالله 3.3 مليار دوالر. 
وبذلك ارتفعت حتوي���الت املرصيني باخلارج  مبعدل 
7.7% عىل أس���اس س���نوي خالل األهش���ر األربع 
األوىل م���ن 2022 )يناير/أبري���ل 2022( لتصل إىل 
حنو 11.1 مليار دوالر)مقابل حنو 10.3 مليار دوالر 

خالل الفرتة املناظرة من العام 2021 (.
وتع���د حتوي���الت املرصي���ني باخلارج   م���ن املوارد 
اهلامة ال���ي تدمع موقف العم���الت األجنبية، وتعزز 
م���ن أرصدة االحتيايط النق���دي ، مما يعيط اجلنيه 
املرصي فرصة للصمود أمام التقلبات العاملية لسعر 
الدوالر ، حيث متتلك مرص 5  مصادر رئيسة للعملة 
األجنبي���ة ، وتمتثل يف : حتويالت املرصيني باخلارج 
وقناة السويس، السياحة والصادرات واالستمثارات 

األجنبية ، سواء املبارشة أو غري املبارشة .
ويؤك���د العدي���د من اخلرباء و املرصفي���ني  أن زيادة 
نس���بة معدالت منو حتويالت املرصي���ني من اخلارج 
يف األع���وام املاضية يف ظل األزم���ات الي مير هبا 
االقتص���اد العامل���ي واملرصي ، ترجع لع���دة عوامل 
أبرزه���ا جاذبي���ة مع���دالت العائد يف م���رص مقارنة 
بالدول احمليطة ، وثقة العاملني يف اخلارج يف قدرة 
االقتص���اد املرصي يف العبور من األزمات منذ بداية 
برناجم اإلص���الح االقتصادي وأزمة كورونا ، والي 
قدم االقتص���اد املرصي منوذج ق���ادر عىل مواجهة 
التحديات اخلارجية ، فضلًا عن اس���مترار االقتصاد 
املرصي يف تقدمي سلسلة من اإلجراءات االحرتازية، 
سواء عىل مستوى السياسات النقدية أو السياسات 

املالية.
يقول اخلبري املرصيف مصطيف خرض  إن حتويالت 
املرصيني العاملني باخلارج تعد من أمه مصادر النقد 
األجنيب للبالد، حيث تأيت يف املركز الثاين من حيث 
جحم التدفقات النقدية بعد الصادرات، مش���ريًا إىل 
أن م���رص حتتل املركز اخلام���س بعد اهلند والصني 
واملكس���يك والفلبني كُأكرث دول اس���تقبالًا للتحويالت 

اخلارجية من العاملني باخلارج.
ويشري خرض إيل  أن زيادة التحويالت اخلارجية من 
العاملني باخلارج تصب بش���لك مبارش يف استقرار 
االقتص���اد املرصي ، وتعزز م���ن أرصدة االحتيايط 
النق���دي مما يعيط اجلنيه امل���رصي فرصة للصمود 

أم���ام التقلبات العاملية لس���عر ال���دوالر، موحضًا أن 
احلكومة املرصية قامت بطرح العديد من املرشوعات 
العقاري���ة لملرصي���ني باخل���ارج أب���رزمه م���رشوع 
بي���ت الوطن، وذل���ك لتجشيعهم عىل االس���تمثار يف 
مرص، مكا توف���ر البنوك فرص���ة مضمونة لالدخار 
يف هش���ادات ذات عائد 14% ملدة 3 س���نوات ، الفتا  
إىل أن���ه يتب���ى أن تق���وم البنوك املرصية بتوس���يع 
تواجده���ا خارجيًا لتحفزي املرصي���ني باخلارج عىل 
حتويل مدخراهتم مل���رص،  إيل جانب ختفيض تلكفة 
التحويل والتوظيف األمث���ل للتكنولوجيا املالية لتقليل 
الوقت الذي يس���تغرقه معلية التحويل ، واس���تحداث 
منتجات متويلية وادخارية منافسة ختاطب احتياجات 

املرصيني باخلارج.
اخلب���ري املرصيف  أمحد املليجي ، يش���ري كذلك إيل 
أن  حتوي���الت املرصيني من اخل���ارج يعد من املوارد 
اهلامة الي تدمع موقف العمالت األجنبية يف مرص ،  
مرجعا  زيادة نس���بة معدالت منو حتويالت املرصيني 
من اخلارج يف األعوام املاضية يف ظل األزمات الي 
مير هب���ا االقتصاد العاملي وامل���رصي لعدة عوامل ، 
أبرزه���ا جاذبي���ة مع���دالت العائد يف م���رص مقارنة 
بالدول احمليطة  ، و ثقة العاملني يف اخلارج يف قدرة 
االقتص���اد املرصي يف العبور من األزمات منذ بداية 
برناجم اإلص���الح االقتصادي وأزمة كورونا ، والي 

قدم االقتص���اد املرصي منوذج ق���ادر عىل مواجهة 
التحديات اخلارجية ، فضلًا عن اس���مترار االقتصاد 
املرصي يف تقدمي سلسلة من اإلجراءات االحرتازية، 
سواء عىل مستوى السياسات النقدية أو السياسات 
املالي���ة ، وتوجه بع���ض الدول العربي���ة والغربية يف 
ختفي���ض جحم العاملة الوافدة م���ن اخلارج لدهيم ، 

ورجوع العديد من املرصيني ملرص.
ويق���ول حس���ام الغايش خبري أس���واق امل���ال ،  إن  
حتوي���الت املرصي���ني اكن���ت لكمة ال���رس ىف مزيان 
املدفوعات، حيث إن اسمترار منو حتويالت املرصيني 
باخلارج خ���الل أزمي   كورونا  واحلرب األوكرانية 

محى اجلنيه املرصى ووفر سيولة مالية للحكومة.
أض���اف، أن التحويالت تقرضه���ا البنوك مرة أخرى 
للحكوم���ة، ع���ن طري���ق رشاء األوراق املالي���ة، مكا 
س���اعد منو التحويالت ىف امتصاص جعز احلساب 
اجل���ارى؛ ألن العجز ىف احلس���اب اجلارى جيب أن 
ميول إما باالستدانة أو من مصادر أخرى، واملعروف 
أن العجز املسمتر ىف احلساب اجلارى ميثل ضغطًا 
عىل اإلحتياىط وعىل قمية العملة الوطنية ، موحضا  
أن ارتفاع حتويالت املرصيني باخلارج مبعدل مزتايد 
خالل الس���نوات امخلس املاضية، تزامن مع حتسن 
عديد من امل���ؤرشات اإلقتصادية ىف ظل ما يمتزي به 

االقتصاد املرصي من تنوع يف القطاعات.

دمع لالقتصاد الوطين 
ب���دوره اعترب الدكت���ور دمحم الوح���ش، وكيل جلنة 
الصح���ة مبجل���س الن���واب، أن  ارتف���اع حتويالت 
املرصي���ني العاملني باخلارج خ���الل الفرتة من يوليو 
2021 وحى مايو 2022 إىل حنو 29.1 مليار دوالر، 
مبعدل زيادة 2.1% عىل أس���اس سنوى، مقابل حنو 
28.5 مليار دوالر مقارنة بالفرتة من يوليو 2020 إىل 
مايو 2021  ، يعد مبثابة دمع كبري لالقتصاد الوطىن 
وتوفري العملة الصعبة ىف ظل األزمة املالية العاملية  ، 
مش���يدا بالدور الوطين مجلي���ع أبناء مرص مبختلف 

دول العامل   ىف دمع الدولة املرصية.
 وأضاف  “الوح���ش” أن املرصيني باخلارج تعددت 
أدوارمه ىف عهد الرئيس عبد الفتاح السيىس وأصبح 
ملرص أكرث من 10 ماليني سفريًا مبختلف دول العامل 
يقدمون مجيع أنواع الدمع الس���ياىس واالقتصادى 
والصناىع والطىب ملرص وشعهبا العظمي مشريًا إىل 
أن أكرب دليل عىل ذلك مشاراكهتم الناحجة ىف مجيع 
املبادرات الى أطلقها الرئيس الس���يىس ىف خمتلف 
املجاالت وأيضا حرصهم الكبري عىل املش���اركة ىف 
مجيع الفعاليات واملؤمترات املهمة الى تنمظها الدولة 
حتت رعاي���ة الرئيس عبد الفتاح الس���يىس وبتنفيذ 
رفيع املستوى من السفرية نبيلة مكرم وزيرة اهلجرة 
واملرصي���ني باخلارج، والى حقق���ت جناحات كبرية 
داخل هذه الوزارة الى أعادها إىل الرئيس السيىس 
ملرص بعد الق���رار اخلاطئ وغري امل���دروس بإلغاهئا 

لعدة سنوات.
حتديات 

ويلف���ت  الدكت���ور هش���ام إبراهمي، أس���تاذ المتويل 
واالس���تمثار جبامع���ة القاه���رة،  إيل أن  حتويالت 
املرصيني باخل���ارج من البنود اهلام���ة للغاية املولدة 
للنقد األجنيب داخل االقتص���اد املرصي، وتأىت ىف 
املرتبة الثانية بعد الص���ادرات املرصية الى هشدت 
أرقام���ا كبرية خالل العام امل���اىض 2020 – 2021 
، مضيف���ا  أن م���ا يتحقق من أرق���ام كبرية من النقد 
األجنىب بفضل حتويالت املرصيني باخلارج، أصبح 
يش���لك مزية أساس���ية لعدة عوام���ل، األوىل، مزيد 
م���ن اإلتاحة والتوف���ر للنقد األجن���ىب داخل اجلهاز 
املرصيف، وه���ذا يلىب احتياج���ات جممتع األمعال، 
والعام���ل الثاىن يعزز م���ن رصيد صاىف االحتياىط 
من النق���د األجنيب، وبالتاىل لك���ام يزيد النقد، لكام 

تزيد قوة اجلنيه أمام الدوالر.
وتاب���ع الدكت���ور هش���ام إبراه���مي: “م���ن املؤكد أن 
الظروف الى مير هب���ا االقتصاد العاملى وانعاكهسا 
عىل االقتصاد امل���رصي، إضافة إىل أننا مازلنا ىف 
تداعيات كورونا، واحلرب بني روسيا وأوكرانيا، لكها 
أمور تلى مبزيد من التحديات أمام االقتصاد العاملى 
واملرصي، ولكن يظ���ل بند حتويل املرصيني باخلارج 
حيقق رحبية كبرية للغاية خالل الس���نوات األخرية، 
مكا أن برن���اجم اإلصالح االقتصادى اس���تطاع أن 
يضع اجلنيه املرصى ىف قوة مع باىق العمالت عىل 

املستوى الدويل«.

أعل���ن البنك املرك���زي املرصي أن حس���اب املعامالت 
اجل�اري�ة خالل الفرتة ما بني يوليو ومارس من الس����نة 
املالية 2021 /2022 ؛ أس���فر عن عدم تغري يف العجز 
الذي بل���غ حنو 13.6 ملي���ار دوالر، بالرمغ من زيادة 
جع���ز املزيان التجاري الس����ليع مبق���دار 3 مليارات 
دوالر نتيج���ة زيادة املدفوعات عن الواردات الس���لعية 
)برتولية وغري برتولية( بنحو 14.9 مليار دوالر مقارنة 

بالفرتة املناظرة من العام املايل السابق.
وأوحض البن���ك يف بيان  امخليس امل���ايض ، أن ذلك 
يأيت انعاكس���ا ملا يهشده العامل يف الوقت احلايل من 
موجات تضخمية غري مس���بوقة نتيجة لعودة النش���اط 
االقتصادي للقطاعات الي أغلقت جراء جاحئة كورونا 
والتأثريات السلبية لألزمة الروسية األوكرانية ،بالزتامن 
مع العقوبات املفروضة من الغرب عىل روس���يا، والي 
أهسم���ت يف االرتفاع غري املس���بوق ألس���عار الطاقة 
والس���لع األساسية، مما دفع الكثري من الدول لالجتاه 

حنو التشديد النقدي ملواجهة هذا التم.
وأش���ار إىل أن االقتص���اد امل���رصي، ق���د تأثر هبذه 
التطورات كس���ائر بلدان العامل؛ فباإلضافة إىل ارتفاع 
فات���ورة الواردات يف ظ���ل ارتفاع األس���عار العاملية، 
ختارجت اس����تمثارات األجانب م���ن حمفظة األوراق 
املالية، والي مت س��دادها دون أي تأخري، مما أدى إىل 
تراجع ص�ايف التدفقات للداخل يف حساب املعامالت 
الرأمسالية واملالية، لتس�فر الفرتة ما بني يوليو ومارس 
من الس���نة املالي���ة 2021 /2022 ع���ن حتقيق مزيان 
املدفوعات جع���زا لكيا بلغ حنو3ر7 مليار دوالر جسل 

لكه تقريبا خالل الفرتة ما بني يناير ومارس 2022.
وأرجع البنك، العوامل الي أثرت س���لبا عىل حس���اب 
املعامالت اجلارية اىل ارتف���اع جعز املزيان التجاري 
غري البرتويل مبعدل 22.5 %؛ ليص�ل إىل حنو 37.7 
مليار دوالر )مقابل حنو30.7 مليار دوالر خالل الفرتة 
املناظ���رة(، نتيجة الرتف���اع املدفوعات ع���ن الواردات 
السلعية غري البرتولية مبا يفوق الزيادة يف املتحصالت 
من الصادرات الس���لعية غ���ري البرتولية، حيث ارتفعت 
املدفوعات عن الواردات الس���لعية غري البرتولية بنحو 
11.7 ملي���ار دوالر لتجسل حن���و 57.1 مليار دوالر، 
وق���د ترك���زت الزيادة يف ال���واردات يف مس���تلزمات 
اإلنت���اج مث���ل البولمي���ريات بروبيل���ني واملركبات غري 
العض�وية أوالعضوية، واحلديد صب زهر واحملاصيل 
الزراعية وعىل رأهسا ف���ول الصويا، والذرة، والحمق، 
الرتفاع األسعارالعاملية،األدوية، وحمرضات الصيدلية 
والش���اش واألمصال )يف ظل جه���ود الدولة ملاكحفة 

فريوس كورونا (
وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية غري البرتولية 
ارتفعت بنح���و 4.7 ملي���ار دوالر لتجسل حنو19.4 
ملي���ار دوالر، وقد تركزت الزي���ادة يف الصادرات من 
الس���لع تامة الصنع وعىل رأهسا األمسدة الفوسفاتية 
أو املعدني���ة، واملالب���س اجلاهزة، واألدوي���ة، وأجهزة 
ارس���ال واس���تقبال، لالذاعة أو التليفزيون، واألجهزة 
الكهروبائي���ة لالس���تعامل امل���زنيل باالضافة اىل إىل 
الس���لع املصنعة وعىل رأهسا املركبات غري العضوية 

أو العضوية والبولميريات ايثيلني وبروبيلني.
وأش���ار "املرك���زي" إىل ارتف���اع جعز می���زان دخل 
االس���تمثار" مبعدل 27.2% ليجسل حنو11.3 مليار 
دوالر مقابل حن���و 8.9 مليار دوالر مكحصلة الرتفاع 
مدفوعات دخل االس���تمثار مبق���دار 2.7 مليار دوالر 
لتجس���ل حنو 11.8 ملی���ار دوالر انعاكس���ا الرتفاع 
لك م���ن األرب���اح احملقق���ة عىل االس���تمثار األجنيب 
املبارش يف مرص والفوائ���د والتوزيعات املدفوعة عىل 
استمثارات غري املقميني يف الس�ندات واألوراق املالية 

املرصية.

وأوحض أن متحص���الت دخ���ل االس���تمثار ارتفع���ت 
مبق���دار259.1 مليون دوالر لتس����جل 579.2 مليون 
اف���رتة  ملي���ون دوالر خ���الل  دوالر مقاب���ل 320.1 
املناظرة كنتيجة أس�اس�ية الرتفاع الفوائد والتوزيعات 

احملصلة عىل السندات واألوراق املالية األجنبية.
وذك���ر املركزي أنه حد من تفامق العجز يف احلس���اب 
اجل���اري العوام���ل اإلجيابية اكرتف���اع فائض املزيان 
اخل���ديم بنح���و 4.8 ملي���ار دوالر ليجسل حنو 7.9 
ملي���ار دوالر لزي���ادة اإليرادات الس���ياحية بنحو 5.1 
ملي���ار دوالر لتجسل حنو 8.2 مليار دوالر مقابل حنو 
3.1 ملي���ار دوالر خ���الل الفرتة املناظ���رة، بالرمغ من 
تأثرها س���لبيا بغياب الس���احئني من روسيا وأوكرانيا 

منذ اندالع األزمة بيهنام.
وأش���ار اىل ارتفاع متحصالت النقل مبعدل %27.8 
لتجسل حنو 7 ملي���ارات دوالر مقابل حنو 5.5 مليار 
دوالر،كنتيجة أساسية الرتفاع إيرادات قناة السويس 
مبعدل 16.9% لتجسل حن���و 5.1 مليار دوالر مقابل 

4.3 مليار دوالر .
وأوحض أن فائ���ض املزيان التج���اري البرتويل ارتفع 
بنحو 4 ملي���ارات دوالر ليجسل حنو 4.1 مليار دوالر 
مقاب���ل174.9 ملي���ون دوالر خ���الل ذات الف���رتة من 
الس���نة املالية الس���ابقة،كنتيجة أساسية لتصاعد قمية 
الصادرات من الغاز الطبييع لتجسل حنو 5.6 مليار 
دوالر )مهنا حنو 2.5 مليار دوالر خالل الفرتة أكتوبر 
/ديمس���رب 2021، وحنو 2.6 مليار دوالر خالل الفرتة 
يناير/م���ارس 2022(، يف ض�وء االرتفاع امللحوظ يف 
األسعارالعاملية، وزيادة المكيات املص�درة منه مع فتح 
أس���واق جديدة يف تركيا وأوروبا عىل رأهسا إيطاليا 

وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.
وأش���ار إىل ارتف���اع حتوي���الت املرصي���ني العاملني 
باخل���ارج مبعدل طفيف بلغ 1.1% لتجسل حنو 23.6 
مليار دوالر مقابل حنو 23.4 مليار دوالر خالل الفرتة 

املناظرة من العام املايل السابق.
وع���ىل صعيد حس���اب املعامالت الرأمسالي���ة واملالية 
اشار املركزي إىل تراجع صايف التدفق للداخل خالل 
الفرتة ما ب���ني يوليو ومارس من الس���نة املالية 2021 
/2022 مبع���دل 36.6% ليقصت���ري ع���ىل حنو 10.8 
مليار دوالر مقابل حنو 17.1 مليار دوالر خالل الفرتة 

املناظرة.
وأضاف حتولت االس���تمثارات مبحفظة األوراق املالية 
يف مرص م���ن صايف تدفق للداخل بلغ حنو 16 مليار 

دوالر إىل ص���ايف تدفق للخارج بلغ حنو 17.2 مليار 
دوالر تركزت أساسا خالل الفرتة يناير/مارس 2022 
حي���ث جسلت حن���و 14.8 ملي���ار دوالر صايف تدفق 
للخارج ،وجاء هذا التخارج ليعكس قلق املس���تمثرين 
عىل أثر اندالع الرصاع الرويس األوكراين والتخوف 
من اندالع حرب عاملية ثالثة، باإلضافة إىل السياسات 
النقدية االنمكاش���ية الي ينهتجها الفيدرايل األمرييك 
والي ت���ؤدي بدورها إىل نزوح األموال الس���اخنة من 

األسواق الناشئة.
وأشار اىل أن حتقيق القروض والتهسيالت اخلارجية 
متوسطة وطويلة األج�ل صايف استخدام اقترص عىل 
حن���و 1.3 مليار دوالر )مقابل صايف اس���تخدام بلغ 
حن���و 5 ملي���ارات دوالر(، عىل خلفية ارتفاع املس���دد 
ليجسل حنو 5 ملي���ارات دوالر مقابل حنو 2.4 مليار 
دوالر،وحتقيق املس���تخدم تراجع���ا ليجسل حنو 6.3 

مليار دوالر مقابل حنو 7.4 مليار دوالر.
وأضاف أن جسل التغري عىل الزتامات البنك املركزي 
صايف تدفق للداخل بلغ حنو 16.4 مليار دوالر، مهنا 
حن���و 14.1 مليار دوالر حمققة خ���الل الفرتة ما بني 
يناي���ر وم���ارس 2022، متثل اغلهب���ا يف ودائع الدول 

العربية.
وأش���ار اىل تصاع���د ص���ايف االس���تمثار األجن���يب 
املب���ارش يف مرص مبع���دل 53.5% ليجسل حنو 7,3 
مليار دوالر، حيث هشد صايف االس���تمثارات األجنبية 
املبارشة بالقطاع���ات غري البرتولية ارتفاعا بنحو 3.9 
ملي���ار دوالر ليجسل تدفق للداخل بلغ حنو 9 مليارات 
دوالر مهن���ا حنو 4.6 مليار دوالر خالل الفرتة ما بني 
يناير ومارس 2022 مكحصلة الرتفاع صايف التدفقات 
الواردة من اخلارج بغرض تأسيس رشاكت جديدة أو 
زيادة رؤوس األموال بنح���و 1.5 مليار دوالر لتجسل 
حنو 2.6 مليار دوالر مهنا 208.2 مليون دوالر مبالغ 
واردة لتأس���يس رشاكت جديدة ،مكالل زادت حصيلة 
بيع رشاكت وأص���ول إنتاجية لغري مقميني بنحو 2.2 

مليار دوالر لتجسل حنو 2.3 مليار دوالر .
وأضاف أن صايف التحويالت الواردة لرشاء عقارات 
يف م���رص مبعرفة غري مقمي���ني ارتفع مبقدار 189.8 
مليون دوالر لتجسل 643.5 مليون دوالر، فميا استقر 
صايف األرباح املرحلة وفائ���ض األرصدة الدائنة عند 

حنو 3.5 مليار دوالر.

خبراء ومصرفيون يرصدون أسباب الزيادة املتواصلة يف حتويالت املصريني باخلارج 

 بنك القاهرة يحصد 3 جوائز من مؤسسة
 EMEA Finance العاملية لعام 2021

أعلن���ت مؤسس���ة EMEA Finance أح���د 
أمه املؤسس���ات العاملية الرائدة ىف جمال املال 
والبن���وك عن إعالن جوائزها لعام 2021، حيث 
حص���ل بنك القاهرة عىل 3 جوائز عن مجموعة 
من العمليات المتويلية الى ش���ارك ىف ترتيهبا 
ومتويلها مع عدد من البنوك الرائدة ىف القطاع 
امل���رصيف، وذلك خالل احلفل الس���نوى الذى 

تقميه املؤسسة ىف لندن. 
يأىت حص���ول بنك القاهرة ع���ىل تلك اجلوائز 
تقدي���رًا ملش���اركته ىف مجموعة م���ن القروض 
املش���رتكة داخل العديد م���ن القطاعات أبرزها 
واملق���اوالت  والطاق���ة  الكهرب���اء  قطاع���ات  
والصناع���ات الغذائية حي���ث حصل البنك عىل 

اجلوائز التالية:
1- جائ���زة أفض���ل صفقة متوي���ل هيلكي ىف 
 Best structured finance deal أفريقيا
in Africa   ع���ن مش���اركته مكرتب رئييس 
أوىل وضام���ن للتغطية يف المتويل طويل األجل 

املمنوح للرشكة املرصية لنقل الكهرباء.
2- جائ���زة أفض���ل صفقة متوي���ل هيلكي ىف 
 Best structured finance مشال أفريقيا
deal in North Africa  ع���ن مش���اركته 
مضن حتالف مرصىف بصفت���ه مرتب رئييس 
أويل وبن���ك حس���اب خدمة الدي���ن ىف القرض 
املش���رتك طويل األجل متعدد الرشاحئ لصاحل 

رشكة القناة للسكر.
3- جائ���زة أفضل صفق���ة بالعملة احمللية ىف 

  EMEA
 Best local currency loan in   
EMEA وذلك عن مش���اركة البنك ىف حتالف 
مرصىف بصفته مرتب رئييس أويل ىف القرض 
املشرتك متوسط األجل لصاحل رشكة الغرابيل 

لألمعال اهلندسية املتاكملة 
 وهب���ذه املناس���بة، أع���رب طارق فاي���د رئيس 
لبن���ك  التنفي���ذى  والرئي���س  اإلدارة  جمل���س 
القاه���رة عن إعزتازه حبص���ول البنك عىل تلك 
اجلوائ���ز والى تأىت تتوجي���ًا جلهود البنك ىف 
جمال الق���روض املش���رتكة والمتويل اهليلكى، 
مؤكدًا ح���رص البنك عىل خض اكفة المتويالت 
الالزم���ة لملرشوع���ات القومي���ة ذات اجلدوى 

االقتصادي���ة وىف مقدمهتا قطاع���ات الكهرباء 
والطاقة واملقاوالت والصناعات الغذائية يف ظل 
اهمت���ام الدولة بتلك املرشوع���ات وما تهسم به 
م���ن خلق آالف من فرص العمل ودورها الفعال 
يف تنش���يط الصناعات املغذية هلذه القطاعات 

اإلسرتاتيجية.
 فميا قال هباء الش���افى نائ���ب رئيس جملس 
اإلدارة التنفي���ذي لبنك القاه���رة: »إن حصول 
البنك عىل تلك اجلوائ���ز يعكس ما حققه البنك 
من نت���اجئ إجيابية ىف جمال متويل املرشوعات 
القومية، حي���ث أن قطاعات الكهرب���اء والطاقة 
واملق���اوالت والصناعات الغذائي���ة تعد الركزية 
والن���واة  القومي���ة  لملرشوع���ات  األساس���ية 
األساس���ية ملرشوع���ات التمني���ة يف خمتل���ف 
املجاالت، مش���ريًا إىل أن اس���رتاتيجية العمل 
بالبنك وخطته التوس���عية تسهتدف منح أولوية 
اكمل���ة لاكفة قطاعات اإلئمتان، مع الرتكزي عىل 
متويل خمتلف املرشوعات التمنوية الكربى الي 
تهسم يف مس���اندة خطط الدول���ة لتحقيق رؤية 

مرص2030.
ه���ذا وتع���د املجل���ة املالي���ة ألوروب���ا والرشق 
األوسط وأفريقيا EMEA Finance مصدر 
معلوم���ايت رائ���د حيث تقوم بن���رش العديد من 
التقاري���ر الدوري���ة املتعلق���ة باألح���داث املالية 
والتحديات والفرص واإلجنازات يف األس���واق 

املالية.

بنك مصر يبيع كامل حصته 
بالشركة املالية والصناعية 

بـ 145 مليون جنيه

 أعل���ن بنك مرص إمت���ام صفقة بيع اكم���ل حصته برأمسال 
الرشكة املالية والصناعية املرصية البالغة 7.265.009 هسم 
بنسبة 9.98% من إمجايل رأمسال الرشكة بقمية 145 مليون 
جنيه، وذلك لصاحل رشكة ميدفريت مرص لالس���تمثار العاملة 

يف جتارة األمسدة.
وأك���د دمحم األت���رىب، رئيس جمل���س إدارة بن���ك مرص، أن 

خط���وة بيع الرشكة املالية والصناعية املرصية جاءت يف إطار 
اس���رتاتيجية البنك الي تس���هتدف التخارج من املس���امهات 
الناجض���ة الي حققت عائدا قوي���ا لبنك مرص، وذلك من أجل 
معلية إعادة تدوير احملفظة االس���تمثارية، واستخدام األرباح 
الناجتة من التخارج يف الدخول يف مسامهات جديدة من أجل 
تفعيل دور بنك مرص يف ترسيع منو الرشاكت من خالل زيادة 

رؤوس أمواهلا وتش���غيلها يف مرشوعات تدر عوائد مبعدالت 
منو مرتفعة.. وأشار عاكف املغريب، نائب رئيس جملس إدارة 
بنك مرص، إىل أن سعر التخارج من رشكة املالية والصناعية 
املرصي���ة مبين عىل حتقيق أرباح رأمسالية تفوق متوس���طات 
الت���داول يف آخر ثالثة وس���تة أهشر عىل ت���داول الهسم يف 

البورصة املرصية.

التقت الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدويل، 
أمي���ن س���لميان، املدي���ر التنفيذي لصن���دوق مرص 
الس���يادي، لبحث سبل تعزيز التعاون املشرتك وذلك 
يف إط���ار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدويل، 
لدمع العالقات املشرتكة بني اجلهات الوطنية ورشاكء 
التمنية متعددي األطراف والثنائيني لدمع رؤية التمنية 
الوطنية، حيث مت خالل اللقاء مناقشة فرص التعاون 
املش���رتك مع رشاكء التمنية، واستعراض الصندوق 
ألنشطته وخطة العمل املستقبلية يف ضوء رؤية الدولة 

لمتكني القطاع اخلاص.
واستعرضت وزيرة التعاون الدويل، يف بيان، الدور 
الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العالقات االقتصادية مع 
رشاكء التمنية متعددي األطراف والثنائيني واملنمظات 
اإلقلميي���ة والدولية ل���دمع رؤية التمني���ة الوطنية مبا 
يتسق مع األهداف األممية للتمنية املستدامة 2030، 
الفتة إىل أن احملفظة اجلارية للتعاون اإلمنايئ تبلغ 
26 ملي���ار دوالر لتنفي���ذ 372 مرشوًعا ويه حمفظة 
مخض���ة تعكس متزي العالقات ب���ني مجهورية مرص 
العربي���ة ورشاكء التمنية، وجزء مهن���ا موجه للقطاع 
اخلاص س���واء عىل ش���لك اس���تمثارات أو خطوط 
ائمتان للبنوك التجارية أو متويالت تمنوية، باإلضافة 
إىل الدمع الفين واملنح املوجهة لبناء القدرات وإعداد 

الدراسات.
وحتدث���ت عن هيلك���ة حومك���ة المتوي���الت التمنوية 
وصياغ���ة املرشوعات من قبل ال���وزارات املعنية، مث 
دخوهلا يف مرحلة املفاوضات والعرض عىل اجلهات 
املعني���ة يف الدول���ة، مؤكدة أن ق���رار احلصول عىل 
المتوي���ل التمن���وي ال تنفرد به جه���ة يف الدولة لكنه 

خيضع لعملية مؤسسية وحومكة واحضة.
وناقش���ت »املش���اط«، مع املدير التنفيذي لصندوق 
مرص السيادي، إماكنية تنظمي منصة تعاون تنسييق 
مش���رتك لرشح الدور الذي يقوم به الصندوق جلذب 
االس���تمثارات اخلاصة احمللي���ة واألجنبية وحتفزي 
فرص االستمثار يف األصول اململوكة للدولة وتعظمي 
قميهتا مبا يزيد قاعدة مش���اركة القطاع اخلاص يف 
االقتص���اد امل���رصي، موحضة أن منص���ة التعاون 

التنسييق املشرتك دش���نهتا الوزارة يف عام 2020 
وهت���دف خللق تاكمل بني جه���ود رشاكء التمنية من 
خالل التفاعل مع اجله���ات الوطنية املختلفة وعرض 
ال���دور الذي يقوم ب���ه لك قطاع والف���رص التمنوية 

املتاحة خللق رشااكت بناءة بني اجلانبني.
وأوحضت »املش���اط«، أن منصة التعاون التنسييق 
املش���رتك تس���هتدف أيًضا الرتوجي ملا تق���وم به من 
إج���راءات وإصالح���ات هيلكي���ة واقتصادية هبدف 
حتقيق المنو االقتصادي الش���امل واملستدام، إلبقاء 
رشاكء التمنية عىل اطالع مسمتر مبا تقوم به الدولة 
من إصالحات، الفتة إىل أنه يف ضوء االستعدادات 
ملؤمتر املناخ COP27 وتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية 
للتغ���ريات املناخية تس���ى وزارة التع���اون الدويل 
لتعزيز املناقشات مع رشاكء التمنية من خالل برناجم 
»ُنَويف« لمتويل قامئة املرشوعات احلكومية اخلرضاء 
يف جماالت الطاقة والغ���ذاء واملياه، وهو ما قد ميثل 
فرصة للتعاون بني رشاكء التمنية والصندوق يف ظل 
س���عيه للرشاكة يف عدد م���ن املرشوعات اخلرضاء 

مثل اهليدروجني األخرض.
ونوهت بأن الوزارة لدهيا رشااكت واس���رتاتيجيات 
مع لك رشيك تمنوي عىل حدة يمت إعدادها بالتنسيق 
مع اجله���ات الوطنية وتعكس أولويات وخطط الدولة، 
موحض���ة أنه يف ظ���ل جه���ود الدول���ة للتحول إىل 
االقتص���اد األخرض، ومتكني القط���اع اخلاص، فإن 
لك االسرتاتيجيات الي يمت إعدادها تتضمن حماور 
خاص���ة متعلقة بالتح���ول األخرض ومتوي���ل املناخ 

وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف التمنية.

خالل لقائها مع المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي

وزيرة التعاون الدولي :  املحفظة اجلارية للتعاون اإلمنائي 
تبلغ 26 مليار دوالر لتنفيذ 372 مشروًعا

 ،EBE وقع البنك املرصي لتمنية الصادرات
مبقره الرئييس، بروتوكول تعاون، مع ممثيل 
جامعة اجلاللة األهلية، لمتويل منح دراسية 
باجلامعة، ووق���ع الربتوكول الدكتور دمحم 
الس���يد الش���ناوي، القامئ بأمع���ال رئيس 
اجلامعة، والدكتور أمحد جالل، نائب رئيس 
جمل���س إدارة البن���ك، وحبض���ور عدد من 

ممثيل اإلدارة العليا من الطرفني.
وأوحض الدكت���ور أمحد ج���الل، أثناء حفل 
التوقيع، إن البنك يسيع دامئا إىل التفاعل 
االجمتايع واملش���اركة يف تمني���ة املجمتع 
امل���دين وذل���ك من خ���الل املس���امهة فميا 
هي���دف إىل منو املجمتع، وهلذا اكن التعاون 
م���ع اجلامعة، مضيفا أنه اميان���ا من البنك 
مبس���وئليته املجمتعية ورغبته يف املسامهة 
وتقدمي ال���دمع لطلبة اجلامع���ة، من األوىل 

بالرعاية.
هيدف الربوتوكول إيل توفري منح دراس���ية 
يف عدة جماالت دراسية لصاحل الطالب من 
مستحيق براجم املنح الدراسية، يأيت اميانا 
من البن���ك بأمهية التعل���مي ودوره يف تطور 
ومن���و املجمتع وتقدمه، مكا عرب عن ثقته يف 
إدارة اجلامعة وهيئة التدريس هبا مع تنوع 

التخصصات.
وق���دم الدكت���ور الش���ناوي بالش���كر للبنك 
عىل حس���ن التع���اون وتقدمي ف���رص تعلمي 
ممتزية للط���الب املتفوقني متطلعا ايل املزيد 
م���ن التعاون يف هذا املج���ال، حيث قال إن 
الربتوكول يتضمن توفري منح دراس���ية يف 
ع���دة ختصص���ات للطالب من مس���تحيق 
براجم املنح الدراس���ية وم���ن الطلبة اللذين 
تنطب���ق علهيم املعايري ال���ي وضعها البنك 
من حيث تاكفؤ فرص للش���باب والش���ابات 
املتفوقني من اكف���ة احملافظات ومن األوىل 

بالرعاية.
وأردف أن اجلامع���ة أهلية غري هادفة للرحب 
تعمل عىل توفري أحدث أس���اليب ووس���ائل 
التعلمي مع���ال عىل خدم���ة وتطوير ومتكني 
الش���باب من أجل توفري حي���اة كرمية هلم، 
وىف ه���ذا اإلطار تس���ى اجلامع���ة للعمل 
عىل حتقيق أهدافها من خالل رشااكت مع 
مؤسس���ات ورشاكت وبنوك وذلك معال عىل 

شيماء مرسيحتسني جودة ومستوى التعلمي.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  7  أغسطس  2022  •  العدد  654

 دوافع الزيادة تتمثل في جاذبية معدالت العائد في مصر 
مقارنة بالدول المحيطة  وثقة العاملين في الخارج في قدرة االقتصاد 

المصري في العبور من األزمات 
  استمرار االقتصاد المصري في تقديم سلسلة من اإلجراءات 

االحترازية  سواء على مستوى السياسات النقدية أو السياسات 
المالية أحد أهم أسباب الزيادة 

   5.1 مليار دوالر زيادة في صافي إيرادات السياحة ..
و   7.3 مليار دوالر صافي االستثمار األجنبي المباشر 

بعد إعالن البنك المركزي عن وصولها إلي 29.1  مليار دوالر خالل 11 شهًرا »يوليو 2021 وحتي مايو 2022 »

  التحويالت  زادت   بمعدل 7.7% على أساس سنوي خالل األشهر األربع األولى من 2022   لتصل إلى نحو 11.1 مليار دوالر

 لتقديم منح دراسية .. 

بروتوكول تعاون بني البنك 
املصري لتنمية الصادرات 

وجامعة اجلاللة
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استنكر االحتاد املرصي للغرف السياحية، وأعلن رفضه لترصفات القلة 
غري املس���ولة من أحصاب رشاكت السياحة ملا بدر مهنا خالل تواجدمه 

مبقر االحتاد.
وأعل���ن االحت���اد، يف بيان له، بدء التحقيق حول ه���ذه الترصفات اليت ال 
تعرب عن الغالبية احملرتمة من رشاكت الس���ياحة لتحديد من يقف خلفها، 
مؤكدا أن هناك حماوالت إلثارة البلبلة والنيل من التعاون غري املسبوق بني 

القطاع السيايح اخلاص ووزارة الس���ياحة واآلثار واجلهود املبذولة من 
وزير السياحة واآلثار ومساندتة للقطاع.

وأش���ار االحتاد إىل أنه يف إطار الش���ائعات املغرضة اليت أثريت مؤخًرا 
ع���ى مواقع التواصل االجمتايع حول تعديالت غري حقيقية بالقانون رمق 
٣٨ لسنة ١٩٧٧ املنظم لعمل رشاكت السياحة، وحماولة البعض إستغالل 

تلك الشائعات اليت مت نفهيا من قبل اكفة اجلهات.

"الغرف السياحية": حتقيق عاجل 
بشأن اإلساءة لالحتاد من بعض 

أصحاب الشركات

مصر علي طريق استعادة ريادتها يف صناعة الغزل والنسيج 
دفعة جديدة وقوية لصناعة الغزل والنس���يج يف مرص ، 
عيل طريق اس���تعادة ريادهتا التارخيية ، جاءت بتوجيه 
الرئي���س عب���د الفتاح الس���ييس بإنش���اء أكرب مصنع 
للغ���زل ىف العامل مبدينة احمللة ، ومواصلة خطة الدولة 
للهنوض بصناعة الغزل والنسيج هبدف استعادة القطن 

املرصي لسابق عهده.
التوجهيات الرائس���ية ج���اءت خالل اجمت���اع الرئيس 
الس���ييس  مع الدكتور مصطىف مدبويل رئيس جملس 
الوزراء، وهش���ام توفي���ق وزير قطاع األمع���ال العام ، 
وحبس���ب ترصحيات السفري بس���ام راىض، املتحدث 
الرمسي بامس رائسة امجلهورية، فقد تناول  االجمتاع   
"متابع���ة اس���رتاتيجية الدول���ة لتطوير صناع���ة الغزل 

والنسيج واملالبس اجلاهزة يف مرص".
 وعرض وزير قطاع األمعال العام يف هذا اإلطار جهود 
إنش���اء أكرب مصنع للغزل يف العامل يف مدينة احمللة، 
والذي س���يمت افتتاحه خالل العام  املقبل ، حيث سيقع 
عى مساحة 62 ألف مرت مربع، وسيضم أحدث معدات 
وآالت يف هذا املجال باالستعانة خبربة كربى الرشاكت 
العاملية، مكا أنه س���يتعامل مع مجي���ع أنواع األقطان، 
خاصًة القطن طويل التيلة وفائق الطول، مبا يسامه يف 
استغالل ما متتلكه مرص من مزيات تنافسية يف إنتاج 
القطن عى مستوى العامل يف ظل ما حيظى به من جودة 

ومسعة ممتزية يف األسواق الدولية.
 مك���ا مت ع���رض جه���ود وزارة قطاع األمع���ال العام 
يف تطوي���ر تس���ويق منتجات قط���اع الغزل والنس���يج 
عى أعى مس���توى من خالل تأس���يس رشكة مرصية 
ألمعال التس���ويق والبيع وإدارة سالسل اإلمداد لاكفة 
منتج���ات الرشاكت يف قطاع القطن والغزل والنس���يج 
واملالب���س حيث اطل���ع الرئيس خ���الل االجمتاع عى 
عينات املنس���وجات القطنية الفاخرة املنتجة حديثًا من 
القطن املرصي العاملي، والىت تسوقها الرشكة املرصية 

لالقطان "اجييبشن كوتون".  
 كذلك هشد االجمتاع  اس���تعراض جهود وزارة قطاع 
األمع���ال يف ميكن���ة منظومة جت���ارة األقط���ان، وذلك 
بالتنس���يق م���ع وزاريت التجارة والصناع���ة، والزراعة 
واستصالح األرايض، وصولًا إىل تعمميها مؤخرًا عى 
اكفة احملافظات، مبا يف ذلك تطوير نظام ممكني لتنفيذ 
املزاي���دات عى األقطان املرصي���ة بالتعاون مع بورصة 
السلع املرصية، مبا يضمن حسن األداء وجودة التنفيذ.
 ووج���ه الرئيس مبواصلة خطة الدولة املرصية للهنوض 
بصناعة الغزل والنسيج هبدف استعادة القطن املرصي 
س���ابق عهده، وذلك ىف إطار التوجه التمنوي الش���امل 
الذي تنهتجه الدولة، مبا يهسم يف تعظمي االستفادة من 
القدرات املرصي���ة الاكمنة يف هذا اإلطار، ومن مث دمع 
االقتصاد الوطين، خاصًة أن صناعة الغزل والنس���يج 

تعد من الصناعات كثيفة العاملة.
مصنع عاملي

توجهيات الرئيس الدافعة لصناعة الغزل والنسيج لقيت 
ترحيبا واس���عا يف أوس���اط االقتصاديني والسياسيني 
ون���واب الربملان ، وقال املهن���دس حازم اجلندي، عضو 
جلنة الصناعة مبجلس الش���يوخ، ومساعد رئيس حزب 
الوفد للتخطيط االس���رتاتيجي،  إن  إنشاء أكرب مصنع 
لصناع���ة الغزل والنس���يج يف الع���امل مبدينة احمللة، 
خطوة هامة، النطالقة غري مسبوقة حنو استعادة القطن 
امل���رصي ألجماده، واس���تمكال خط���ط الدولة املرصية 
حنو التوجه التمنوي الش���امل مس���تفيدة يف ذلك باكفة 
االماكن���ات الاكمنة لدهيا مبا يهس���م يف تعظمي فرص 
تواج���د املنت���ج املرصي م���ن جديد يف األس���واق وأن 
يكون مطابق���ا لملواصفات واملعايري العاملية يف اجلودة 

والكفاءة واخلامات املمتزية.
وأك���د   اجلن���دي،   أن صناع���ة الغزل والنس���يج يف 
مرص من الصناع���ات ذات العاملة الكثيفة، ومن مث هلا 
انعاكسات كربى يف دمع االقتصاد الوطين، فضال عن 
أن هذا املرشوع س���يعود بالنفع ع���ى مائت بل اآلالف 
من الش���باب نظرة ألنه سيوفر فرص معل هلم وبالتايل 
سيسامه يف تقليل معدالت البطالة ، وحتتاجه حمافظة 
الغربية بش���دة يف ظ���ل ظروف نقص الف���رص املتاحة 

باحملافظة.
ومث���ن عضو جمل���س الش���يوخ، آليات تطوي���ر النظام 
املميكن لتنفيذ املزايدات عى األقطان املرصية، مش���ريا 
إىل ه���ذا سيس���امه يف حتس���ني األداء وج���ودة اكفة 
العملي���ات التصنيعي���ة، مما س���يجعل لملنتج املرصي 

حسره اخلاص، ويزيد من نقاط متزيه عامليا.
وأوحض   أن هذا املصنع األكرب عاملًيا، إلنشائه بطريقة 
تاكملي���ة عى مس���احة 62.5 ألف م���رت، ليضم أحدث 
تكنولوجي���ات تصني���ع الغزل والنس���يج وخربات أكرب 
ال���رشاكت العاملية يف جمال صناع���ة القطن واملالبس 
اجلاهزة، مما سيس���امه يف تطوير و حتس���ني العملية 
التصنيعية وابتاكر أس���اليب إداري���ة وصناعية جديدة، 
مما سيس���امه يف عودة ريادة القطن املرصي، وزيادة 
ف���رص تواج���ده مض���ن فئة املنتج���ات عالي���ة اجلودة 

والكفاءة.
 وأش���ار  اجلن���دى، إىل أن صناع���ة الغزل والنس���يج 
تس���تحوذ عى ٣٪ م���ن الناجت احمليل، ويبلغ نش���اط 
الغزل والنسيج 2٧٪ من الناجت الصنايع، وفميا يتعلق 
بالعامل���ة فإن صناعة الغزل والنس���يج تس���تحوذ عى 
2٧٪ من إمج���ايل العاملة يف القطاع الصنايع، وقمية 
١٠٪ م���ن صادرات املنس���وجات واملالبس من إمجايل 
الص���ادرات املرصية، هذا األمر جيع���ل هلذا املرشوع 
أمهية خاصة وس���يعود مبردود إجيايب عى الصناعة 

ذاهتا وعى االقتصاد املرصي بشلك عام.
تعظمي االستفادة من القدرات املرصية 

  النائب معرو عاكش���ة عضو جملس الشيوخ،  أوحض 
بدوره أن توجهيات الرئيس عبدالفتاح السييس بتطوير 
صناعة الغزل والنس���يج واملالبس اجلاهزة يف مرص ، 
و تعظمي االس���تفادة من الق���درات املرصية الاكمنة يف 
صناعة الغزل والنس���يج، ت���أيت يف إطار مواصلة خطة 
الدولة املرصية للهنوض بصناعة الغزل والنسيج هبدف 
اس���تعادة القطن املرصي س���ابق عهده، حيث أن دمع 
صناع���ة الغزل والنس���يج تع���د من الصناع���ات كثيفة 
العامل���ة، وبالتايل س���يؤدي ذل���ك إىل خلق فرص معل 

للشباب .
واض���اف   أن صناعة الغزل والنس���يج واحدة من أمه 
الصناعات االس���رتاتيجية، واليت اش���هترت هبا مرص 
نظ���را للمسعة العاملية للقطن امل���رصي ولكن اكن هناك 
إمهال كبري هلذه الصناعة لكهنا بدأت تعود لعهدها مرة 
أخ���رى يف ظل عهد الرئيس الس���ييس، نظرا الهمتامه 

الكبري بقطاع الزراعة والصناعة .
تسويق 

وحترص الدولة عى تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل 
والنسيج عى أعى مس���توى من خالل تأسيس رشكة 
مرصية ألمعال التسويق والبيع وإدارة سالسل اإلمداد 

لاكف���ة منتج���ات ال���رشاكت يف قطاع القط���ن والغزل 
والنسيج واملالبس، وانشاء أكرب مصنع للغزل والنسيج 

يف العامل باحمللة الكربى.
ويس���امه  هذا املصنع   يف استغالل ما متتلكه مرص 
م���ن م���زيات تنافس���ية يف إنتاج القطن عى مس���توى 
الع���امل يف ظل ما حيظى به م���ن جودة ومسعة ممتزية 
يف األس���واق الدولي���ة ، حيث تس���هتدف الدولة إقامته 
كأكرب مصنع للغزل يف العامل، مبساحة ١625٠٠ مرت 
مربع ، عيل أرض مدين���ة احمللة ، وتنفذه رشكة جاما 
لإلنشاءات، بقمية تعاقدية عند ٧٨٠ مليون جنيه ، ومن 
املق���رر أن يضم أحدث مع���دات وآالت يف هذا املجال 
باالستعانة خبربة كربى الرشاكت العاملية ، فميا يتعامل 
املصن���ع  مع اكفة أنواع األقط���ان، خاصة طويل التيلة 

وفائق الطول.
يوج���د يف منطقة خالية متاما ، وحيتوي عى ١٨2 ألف 

مردم غزل إلنتاج ٣٠ طن غزل يف اليوم.
 وتعليقا عيل ذل���ك ، يوحض  وكيل املجلس التصديري 
للغزل والنس���يج السابق، جمدي طلبة،  أن فرتة جاحئة 
كورون���ا أثرت عى العامل لكه م���ن حيث معدالت زيادة 
اإلنت���اج يف الغزل والنس���يج، واكنت مرص تأمل زيادة 
اإلنتاج بش���لك أكرب، وأنه بالفعل مت���ت زيادة اإلنتاج، 
ولكن ليس بالش���لك املتوقع بسبب اجلاحئة  ، مضيفا  
أن إنش���اء أي مصنع غزل أي���ا اكن جحمه، هو إضافة 
قوية جدا للبنية األساس���ية لصناعة الغزل والنسيج يف 
م���رص، موحضا أنه يف الس���ابق اكن���ت مرص تعاين 
من وجود قاعدة أساس���ية ضعيف���ة يف صناعة الغزل 
والق���امش، ولكن املصنع اجلديد س���يكون إضافة قوية 
للبنية األساسية وسزييد جحم إنتاجنا من املنتج التام.

وأوحض طلبة أن املنتج التام هو املالبس واملفروش���ات، 
وه���ذه املنتج���ات تعمتد عى صناعة الغ���زل، ومع بناء 
املصان���ع اجلديدة، فإن املواد اخلام س���زيد، وبالتايل 
يزيد جحم اإلنتاج، مبا يس���امه أيضا يف زيادة القمية 
املضافة  والتنافس���ية، الفتا "أي إضافة للقاعدة والبنية 
األساسية يف صناعة الغزل والنسيج يف مرص، سواء 
من القطاع اخل���اص أو القطاع العام؛ هو أمر مطلوب، 

وأمر جيد جدا".
 جهود  للهنوض بصناعة الغزل والنسيج

 تويل احلكومة   قطاع الغزل والنس���يج اهمتامًا كبريًا، 
وتمشل جه���ود الدول���ة يف تطوير القط���اع توفري 

اكفة التهسيالت اليت حيتاجه���ا القطاع، إىل 
جانب تجشيع االستمثار فيه وتقدمي مجيع 

التهسيالت واحلواف���ز جلذب أحصاب 
واملس���تمثرين،  األم���وال  رؤوس 

وذلك ع���ن طريق اهليئ���ة العامة 
احلرة  واملناطق  لالس���تمثار 

تنظ���مي  ع���ن  املس���ؤولة 
االس���تمثار  قط���اع 
قان���ون  مبوج���ب 
االستمثار الذي مينح 
املس���تمثرين األجانب 
احلص���ول عى ملكية 

تام���ة الس���تمثاراهتم، 
وبالت���ايل احلصول عى 

أرباح استمثاراهتم بالاكمل 
، وتواك���ب الرشك���ة املرصي���ة 

القابض���ة للغزل والنس���يج التقدم 
الع���ي يف جم���ال صناعة النس���يج 

من خالل ع���دة إجراءات وخطوات ، بيهنا 
الس���ي املس���متر لتحسني أس���اليب اإلنتاج 

وحتديث اآلالت واستخدام أحدث التقنيات املتاحة 
، وإرسال  األيدي العاملة املرصّية إىل كربى الرشاكت 
الدولية املختصة بالنس���يج والغزل من أجل تدريهبم  ، 
فض���ال عن دعوة اخلرباء يف هذا املجال إىل مرص من 

عدة دول خمتلفة لالستفادة من خرباهتم.
 وخالل الف����رتة املاضية ، جرى إنفاق 2٣ مليار جنيه 
لتحدي����ث الرشاكت القدمية واملهتالكة، مكا مت إنش����اء 
رشك����ة بيع وتس����ويق داخل الرشك����ة القابضة تضم 
مجموعة م����ن الكف����اءات واخلربات الفري����دة يف هذا 
القط����اع؛ لضبط أم����ور التس����ويق والبيع يف رشاكت 
الرشك����ة القابضة، وإهناء ظاهرة ترامك املخزون الذي 
اكن تعاين منه الرشاكت وميث����ل عباًئ عى الدولة، إذ 
تسهتدف رشكة التسويق زيادة صادرات قطاع الغزل 
والنس����يج إىل 25 مليار دوالر خالل الثالث س����نوات 

املقبلة، من أصل ١.5 مليار دوالر سنويا.
وأخذت احلكومة والرشكة القابضة الغزل والنس����يج  
ع����يل عاتقهيا تطوير مصانع القط����اع العام من خالل 
استخدام أفضل اآلالت ، واالهمتام بالفكر اجلديد، من 
خالل تطوير املاكينات واملنش����آت بالرشاكت ، ورشاء 
أحدث املاكينات لزيادة اإلنتاج ومضان جودة اإلنتاج.

توصيات  بوثيقة "ملكية الدولة"   
اكن  مرك����ز املعلوم����ات ودمع اخت����اذ القرار مبجلس 
ال����وزراء،  تناول خالل ورش����ة العم����ل ال� ١٧ مضن 

سلسلة جلسات "حوار اخلرباء"،  مناقشة مسهتدفات 
وثيقة "سياس����ة ملكية الدولة" بالصناعات النسيجية، 
حبضور ع����دد من ممثيل القطاع اخل����اص واجلهات 
احلكومي����ة واحتاد الصناعات وأعضاء جملس النواب 

وجهاز محاية املنافسة واألاكدمييني.
 وقال الدكتور "أمحد مصطىف"، رئيس جملس إدارة 
الرشك����ة القابضة للغزل والنس����يج، إن القطاع هشد 
خالل الفرتة املاضية خض استمثارات بقمية 2٣ مليار 
جني����ه، لتوفري اخلامات الالزم����ة للصناعة حملًيا بدلًا 
من اس����تريادها من اخلارج، مش����رًيا إىل أن الرشكة 
تس����هتدف زيادة املش����اركة مع القط����اع اخلاص بعد 
تطوير 6 حماجل للقطن وتزويدها بالتكنولوجيا اجلديدة، 
جبان����ب املش����اركة يف صناع����ة األلي����اف الصناعية 
والبوليس����رت، خاصة يف ظل اخلطوات اجلارية حالًيا 
إلنش����اء أكرب مجمع إلنت����اج الب����ويل اإليثيلني لتوفري 
اخلام����ات الالزمة لصناعة األلي����اف الصناعية، كأحد 
أكرب مرشوع����ات البرتوكمياويات ال����يت وجه الرئيس 

"عبد الفتاح السييس" بتشييدها قبل أيام.
 وأك����د "مصطىف"، عى أمهية اس����مترار دور الدولة 
يف جمال حليج األقطان والغزل والنسيج، ملا يتضمنه 
ذلك الدور من أمهية كربى بالنس����بة لرشاء القطن من 
الفالح����ني، جبانب إع����ادة هيلكة ال����رشاكت اململوكة 
للدولة وحتويلها إىل رشاكت راحبة، مضيًفا أن هناك 
توجه����ات حالية لزيادة املش����اركة مع القطاع اخلاص 
يف جمال اس����تخالص الزيوت من ب����ذرة القطن، عن 
طريق إنش����اء معارص داخل لك حملج جمهز بأحدث 

املاكينات.
 وأش����اد "دمحم املرش����دي"، رئيس غرفة الصناعات 
النس����يجية باحتاد الصناعات، مبناقش����ة املش����لكات 
قطاعًيا خالل احلوار املجمتي حول وثيقة "سياس����ة 
ملكية الدولة"، من خ����الل لقاء أحصاب التخصصات 
النوعي����ة بالصناع����ة املرصية، مش����رًيا إىل أن زيادة 
املس����امهة بني الدولة والقطاع اخلاص تس����تلزم دمع 
سياس����ات التس����ويق وطاقات اإلنت����اج املعمتدة عى 
اخلام����ات احمللي����ة لزي����ادة القمية املضاف����ة لملنتج 
املرصي وعائدات صادراته، مطالًبا بزيادة استمثارات 
الدولة يف قطاع الصباغة والتجهزي لتوفري األمقش����ة 
املطلوبة ملن����ي املالبس اجلاهزة لتغطية احتياجاهتم 
التصديري����ة، جبانب زي����ادة دور الدول����ة يف إنتاج 
م����ن  أن ٪55  الصناعي����ة، خاص����ة  األلي����اف 
جح����م اخلامات املس����تخدمة يف الصناعات 
صناعي����ة  ألي����اف  أغلهب����ا  النس����يجية 

مستوردة من اخلارج.
"س����يد الربمهتويش"،   وأش����ار 
رئي����س جمل����س إدارة رشكة 
تكستايل"،  "إنرتناشيونال 
رسع����ة  أمهي����ة  إىل 
مرشوعات  من  االنهتاء 
ت  ي����ا و كميا و لبرت ا
لتوف����ري  احلالي����ة، 
الالزم����ة  اخلام����ات 
األلي����اف  لصناع����ة 
والبوليس����رت  الصناعي����ة 
حملًيا، واليت يمت استريادها 
دوالر،  ملي����ار   4 ب�����  س����نوًيا 
جبان����ب منح املزيد م����ن االمتيازات 
لملس����تمثرين يف ذل����ك املج����ال، ومبا 
ينعكس عى حتويل املنتجني احملليني إىل 

منافسني يف سوق الصادرات العاملية.
 وأكد "مسري رياض"، رئيس جملس إدارة رشكة 
"طيب����ة" للصناعات النس����يجية، عى أمهي����ة مواجهة 
الس����لع الرديئة للهنوض ب����أداء القطاع، جبانب إعطاء 
املزيد من االهمت����ام مبجاالت التدريب والتوس����ع يف 
براجم التعلمي الفين، وربطها باملؤسسات الصناعية. 

 وقال "عبد الغ����ين األباصريي"، رئيس جملس إدارة 
لصناعة املالبس اجلاهزة  مصنع "الرشق األوس����ط" 
والنس����يج، إنه ال غىن عن زيادة اس����تمثارات صناعة 
البرتوكمياوي����ات لتوف����ري اخلامات الالزم����ة لصناعة 
األلياف والبوليس����رت لتحقيق التوازن يف السوق حال 
زيادة أس����عار األقطان، مطالًبا بزيادة دمع الصادرات 
لملنتج����ات املعمتدة ع����ى اخلامات احمللي����ة مقارنة 

بنظريهتا املعمتدة عى اخلامات املستوردة.
 وأكد "دمحم الاكتب"، رئيس جملس إدارة مؤسس����ة 
"الاكتب" لالس����ترياد والتصدير وصناعة املنسوجات، 
عى أمهي����ة تأهيل صناعة الصباغ����ة والتجهزي ورفع 
كفاءة إنتاج الغزول والبوليس����رت للهنوض بأداء قطاع 
املالبس اجلاهزة حسب احتياجات السوق، مشرًيا إىل 
أمهي����ة تعظمي أصول الدولة تزامًنا مع حل املش����لكات 

القطاعية لتعظمي العائد من اإلنتاج والتصدير.

 

تخريج 14 شركة ناشئة 
في الدورة الثالثة من 

برنامج أورانج كورنرز

استقبل املهندس طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية، 
وفدا من رشكة اكسون موبيل العاملية برائسة السيد هوجو 
ديرتي الرئيس اإلقليمي لتسويق ومبيعات الوقود بالتجزئة 
ىف أوروبا وأفريقيا والرشق األوسط، حيث مت حبث براجم 
الرشكة العاملية لزيادة اس���تمثاراهتا وتطوير أنشطهتا يف 

جمال تسويق وتوزيع الوقود مبرص.
وحرض اللقاء احملاس���ب هش���ام نورالدين رئيس اإلدارة 
املركزية ملكتب الوزير، ومعرو أبوعيطة رئيس إكسون موبيل 
مرص ورشي���ف رساج الدين نائب رئيس الرشكة والعضو 
املنتدب، ويوس���ف حاف���ظ مدير عام العالق���ات احلكومية 

واخلارجية بالرشكة.
وأكد املهندس طارق املال، أن اكس���ون موبيل رشيك عاملى 
مه���م ملرص وذو ريادة يف تقدمي انش���طة تس���ويق وتوزيع 
الوقود بالسوق احمليل مبقاييس عاملية ، مشيدًا باالهمتام 
الكب���ري من الرشكة بتعزيز أنش���طهتا واس���تمثاراهتا ىف 

مرص والتطوير املسمتر لتلبية احتياجات املسهتلكني.
وتابع املال، مع وفد اكس���ون موبيل خالل اللقاء، برناجمها 
احلاىل للتوسع ىف إقامة حمطات خدمة ومتوين السيارات 
اليت محت���ل العالمة التجارية موبيلMobil حيث س���يمت 

تشغيل حمطات جديدة خالل الفرتة القريبة املقبلة.
وناق���ش الوزي���ر، التع���اون اجلاري مع الرشك���ة من أجل 
إتاح���ة خدمة المتوين بالغاز الطبيي للس���يارات ىف جزء 
م���ن حمطات موبيل بالتعاون مع رشكيت غازتك واكرجاس 
تنفيذا خلطة االنتش���ار الرسيع هلذه اخلدمة تيس���ريًا عى 

مستخدمهيا.
ومن جانبه، أكد الرئيس اإلقليمي لتسويق ومبيعات الوقود 

لرشك���ة اكس���ون موبيل أن مرص س���وق مه���م للرشكة، 
معربا عن اهمتام اكس���ون موبيل بزيادة جحم أنش���طهتا 
واس���تمثاراهتا يف خمتل���ف جم���االت تس���ويق ومبيعات 

املنتجات البرتولية يف مرص.
وتطرق اللقاء، إىل استعراض أمعال الرشكة العاملية لتنفيذ 
برناجم البحث واالستكش���اف للغ���از الطبيىع يف مناطق 
امتيازها بالبحر املتوس���ط بعد قي���ام الرشكة األكرب عامليا 
يف صناعة البرتول والغاز بضخ استمثارات ألول مرة ىف 

مرص يف جماالت البحث واالستكشاف.
وأعربت الرشكة العاملية خالل اللقاء، عن استعدادها لبحث 
التعاون املش���رتك مع مرص خ���الل مؤمتر cop 2٧ الذي 
تس���تضيفه مدينة رشم الش���يخ ىف نومفرب القادم تنفيذا 

لسياسات االستدامة البيئية.

عقد هش���ام توفيق، وزير قطاع األمع���ال العام، اجمتاًعا 
مع مؤس���يس رشكة »مرص حملطات حشن الس���يارات 
الكهربائية«، حبضور أمين س���لميان، املدي���ر التنفيذي 
لصن���دوق مرص الس���يادي، وباس���ل احلي���ين، العضو 
املنتدب التنفيذي لرشكة مرص القابضة للتأمني، وممثيل 

مجموعة حسن عالم القابضة.
ومت خالل االجمتاع متابعة اإلجراءات الهنائية لتأس���يس 
الرشك���ة، وكذل���ك مس���تجدات املناقص���ة املطروحة بني 
الرشاكت املؤهلة للقيام بتش���غيل وإدارة واملس���امهة يف 
رأس م���ال رشكة »م���رص حملطات حشن الس���يارات 
الكهربائي���ة«، واليت تقرر مد أجلها ح���ىت يوم األربعاء 

املوافق 2٠22/٨/٣١ لتليق عروض الرشاكت.
وهتدف رشكة مرص حملطات حشن السيارات الكهربائية 
إىل إنشاء وتش���غيل ٣٠٠٠ شاحن مزدوج مكرحلة أوىل 
خ���الل ١٨ هشًرا تغيط لك الط���رق الرسيعة وحمافظات 

القاهرة واجلزية واإلسكندرية.
وس���تقوم الرشكة الفائزة باملناقص���ة بتلكيف أحد بيوت 
اخلربة املتخصصة الختي���ار مواقع احملطات من قامئة 

مبدئية مضت أكرث من 2٠٠٠ موقع.
ويت���وزع هيلك مس���امهي رشكة حمط���ات الحشن بني 
صن���دوق م���رص الس���يادي ومجموعة م���رص القابضة 
للتأمني بنس���بة ٣٠٪ للك مهن���ا، و2٠٪ إلحدى رشاكت 
مجموعة حس���ن عالم القابضة، برأمس���ال ١2٠ مليون 
جني���ه يمت زيادت���ه بعد اختيار الرشي���ك الفين إىل ١5٠ 

مليون جنيه.

���ع الربي���د املرصي ورشك���ة الربيد لالس���تمثار الذراع  وَقّ
االستمثاري للربيد املرصي ورشكة »أكسا« أحد الرشاكت 
التابعة ملجموعة »أكس���ا« العاملية الرائدة يف جمال التأمني 
وإدارة األصول، اتفاقية تعاون هتدف إىل دراس���ة إنش���اء 

رشكة للتأمني متنايه الصغر.
وق���ع االتفاق خالد ام���ام نائب رئيس جمل���س إدارة الربيد 
امل���رصي للمشول امل���ايل وامحد عب���داهلل العضو املنتدب 
لرشك���ة الربيد لالس���تمثار وامي���ن قنديل العض���و املنتدب 
لرشكة أكس���ا لتأمينات احلياة مرص ورئيس جملس ادارة 

رشكة أكسا للتأمني مرص.
ومن جانب���ه قال الدكتور رشيف فاروق رئيس جملس إدارة 
الربي���د املرصي أن هذا االتفاق ل���ه أمهية خاصة تمتثل يف 
أنه سيسامه بشلك كبري يف وصول املنتجات التأمينية إىل 
الفائت ذات الدخل احملدود ممن ال يسهتدفهم القطاع املايل 
وس���يقدم حزمة متنوعة من اخلدم���ات التأمينية ذات القمية 
املضافة مبا يس���امه يف تنفيذ توجهات الدولة حنو المشول 
امل���ايل والتح���ول الرمقي للخدم���ات املالي���ة وتطوير قطاع 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر.
واوحض الدكت���ور رشي���ف فاروق أن مبوجب ه���ذا االتفاق 
س���يمت اعداد دراس���ة جدوى متاكملة إلنش���اء رشكة تأمني 
متن���ايه الصغر هب���دف تطوير حلول تأميني���ة للفائت غري 
املمشولة باخلدمات املالية من القطاع املايل الرمسي خاصة 

املرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر.

اعمت���دت امجلعي���ة العامة العادية لرشك���ة مرص القابضة 
للتأمني، برائس���ة هش���ام توفيق وزير قطاع األمعال العام، 
 املوازنة التقديري���ة لملجموعة للعام امل���ايل 2٠22/2٠2٣.
وأوحض���ت ال���وزارة، يف بيان، أن باس���ل احليين العضو 
املنتدب التنفيذي ملجموعة مرص القابضة للتأمني، استعرض 
تقرير جملس اإلدارة عن م���رشوع املوازنة التقديرية للعام 
املايل 2٠2٣/2٠22، واليت تسهتدف حتقيق طفرة كبرية يف 
معدالت المنو واألرباح وزيادة احلصة الس���وقية للرشاكت 
مبا يليق بأك���رب وأعرق كيان مايل يف م���رص، ويعزز دور 
املجموعة الري���ادي يف مرص واملنطقة العربي���ة واإلفريقية 
من خالل االس���رتاتيجية المطوحة ال���يت وضعت منذ أربع 
 س���نوات لتطوي���ر ال���رشاكت التابع���ة يف اكفة األنش���طة.
وتسهتدف رشكة مرص القابضة للتأمني ورشاكهتا التابعة 
مبوازنة عام 2٠2٣/2٠22، حتقيق صايف أرباح قدرها ٨.5 
مليار جنيه مبعدل منو ٣١٪ عن احملقق بفعيل 2٠2٠/2٠2١، 
مكا تسهتدف القابضة للتأمني حتقيق إمجايل موارد جارية 
قدرها ٣.2 مليار جنيه مبعدل منو ١١.2٪ عن احملقق فعليا 
ع���ام 2٠2١/2٠2٠. وهبذا تقدر حص���ة الدولة من األرباح 
 2.25٠ مليار جنيه بنس���بة زيادة 4.٧٪ عن 2٠2٠/2٠2١.

ووفق���ا مل���رشوع املوازن���ة، فإنه م���ن املس���هتدف أن يبلغ 
إمجايل حقوق املس���امهني املق���درة لرشكة مرص القابضة 
للتأم���ني ورشاكهت���ا التابعة بع���ام املوازن���ة 2٠22/2٠2٣ 
ما مق���داره 44.٨ مليار جنيه مبعدل من���و ٣١.٩٪ مقارنة 
بفعيل ع���ام 2٠2١/2٠2٠، وإمجايل حق���وق محلة الوثائق 
املق���درة ل���رشاكت التأم���ني التابع���ة مبل���غ 55.2 ملي���ار 
 جني���ه بزي���ادة ٣4.١ ٪ مقارنة بفعيل ع���ام 2٠2٠/2٠2١.
وتبلغ االس���تمثارات املقدرة لرشكة مرص القابضة للتأمني 
ورشاكهتا التابعة بعام املوازنة 2٠2٣/2٠22 مبلغ 5.١٣٣ 
مليار جنيه مقابل ٧5.٧ مليار جنيه بفعيل عام 2٠2٠/2٠2١ 
بزيادة قدرها 5٧.٨ مليار جنيه ومبعدل منو قدره ٣.٧6٪، 
بيمنا يبلغ إمجايل األقس���اط التأمينية املسهتدفة لرشاكت 
التأمني التابعة عام 2٠2٣/2٠22 مبلغ 22 مليار جنيه مقابل 

مبل���غ ١٧.5 مليار جنيه حمققة بفع���يل عام 2٠2٠/2٠2١ 
 بزي���ادة قدرها 4.5 مليار جنيه ومبعدل منو قدره ٪25.5.

ويف جمال النش���اط التأميين، تسهتدف املجموعة مواصلة 
التطوي���ر والتحدي���ث للخدمات التأمينية م���ن خالل ابتاكر 
واتب���اع ط���رق رسيع���ة وتفاعلية م���ع العم���الء، واجلهاز 
التسوييق وقنوات االتصال املتعددة واحلديثة مبا يمتاىش 
مع متطلب���ات العرص، وحتقيق املزيد م���ن اإلجنازات عرب 
تنفي���ذ خطة مخض���ة للتحول الرمقي والتطوير املؤس���يس 
فعال���ة  نت���اجئ  أدت إىل حتقي���ق  وال���يت  والتكنول���ويج 
ومؤث���رة يف تطوير مس���تويات األداء يف مجيع األنش���طة 
التأميني���ة واالس���تمثارية والعقاري���ة، باإلضافة إىل تطوير 
السياسات التس���ويقية وتطبيق قواعد احلومكة والشفافية 
 وزي���ادة عدد املنتج���ات، وتق���دمي أفضل خدم���ة للعمالء.
وحجن����ت املجموعة أيًض����ا يف أن تصبح من أمه اجلهات 
اجلاذبة لالستمثار يف خمتلف جماالت االقتصاد الوطين 
من خالل تنفيذها سياس����ات استمثارية تقوم عى التنوع 
يف األنش����طة االس����تمثارية اليت تقود المنو االقتصادي 
يف مرص، مكا س����امهت املجموعة يف اس����تمثارات تعزز 
االقتصاد األخرض، مهنا حصة ٣٠٪ يف تأس����يس رشكة 
 إنشاء وإدارة حمطات حشن السيارات الكهربائية يف مرص.

أكد الفريق عبداملنعم الرتاس، رئيس اهليئة العربية للتصنيع 
عى أمهية تنفيذ توجهيات الرئيس »عبدالفتاح الس���ييس« 
لنقل وتوط���ني التكنولوجيا بالرشاكة م���ع اخلربات العاملية 
املتخصصة وزيادة نسب املكون احمليل بالصناعات الطبية.
وأكد الرتاس، خ���الل توقي���ع مذك���رة للتفامه ب���ني العربية 
للتصني���ع ومجموعة الس���عودي الفرنيس الطيب »س���اف 
ميد«، تطلع العربية للتصنيع لزيادة القمية املضافة للصناعة 
الوطنية وخفض الواردات وتلبية احتياجات السوق احمليل 
والتصدير لملنطقة األفريقي���ة والعربية من اكفة الصناعات 

واملستلزمات الطبية.
وأوحض »ال���رتاس« أنن���ا نس���هتدف هبذا التع���اون تعميق 
التصني���ع احمل���يل وتوط���ني تكنولوجيا تصني���ع وحدات 
ذكية ثابتة ومتنقلة لغس���يل اللكي، تليب احتياجات الس���وق 
احمليل، باإلضاف���ة إىل فت���ح مناف���ذ التصدي���ر لملنطق���ة 

األفريقية والعربية.
وأضاف أن جماالت التع���اون تتضمن أيضًا تعزيز خدمات 

ب���راجم الوح���دات الطبي���ة منخفضة التاكلي���ف والوحدات 
اإلس���عافية العالجي���ة والوحدات املتنقلة للع���الج الطبيي 
والطب الري���ايض والعي���ادات الطائرة وفق���ًا لملواصفات 

والتصمميات املعمتدة .

طرحت الرشكة املرصية العامة 
للسياحة والفنادق )إجيوث( 

التابعة للرشكة القابضة 
للسياحة والفنادق، إحدى 

رشاكت وزارة قطاع األمعال 
العام، دعوة لملستمثرين 

الراغبني باالستمثار يف جمال 
املرشوعات الفندقية واإلدارية 
والتجارية، لملشاركة يف رأس 

مال رشكة مرشوع إلعادة احياء 
فندق الكونتيننتال مبيدان 

األوبرا بوسط القاهرة، )بدرجة 
فندقية 5 جنوم(.

وأوحض الوزارة، يف بيان هلا، 
أن الطرح، الذي أعلنته رشكة 

إجيوث - بصفهتا الرشكة 
املالكة ألرض فندق الكونتيننتال 

- يتضمن دعوة املستمثرين 
لملسامهة يف رشكة مشرتكة 
ملرشوع الكونتيننتال بنسبة 

40% يف أرض ومباين املرشوع، 
وذلك لتنفيذ مرشوع إعادة 

إحياء فندق الكونتيننتال ملا اكن 
هيلع منذ إنشائه عام 1870.

احتفل برناجم أورجن كورنرز 
القاهرة ورشكة اكلتيف لريادة 

األمعال اليوم بتخرجي 14 
رشكة ناشئة يف دورته الثالثة 
للربناجم عىل التوايل، حتت 
رعاية وزارة التعاون الدويل 

والسفارة اهلولندية بالقاهرة؛ 
وذلك بعد اإلنهتاء من املراحل 

املختلفة لربناجم االحتضان 
الذى دام ٦ أهشر يف ظل ما 

متثله ريادة األمعال واالبتاكر 
من أمهية لتحفزي المنو 

االقتصادي املستدام ويف خلق 
فرص معل كرمية، ويف إطار 

االهمتام املسمتر بالتمنية 
املستدامة.

وجاء ذلك حبضور السفري 
اهلولندي بالقاهرة؛ هان 

ماوريتس خسابلفد، ورشهيان 
خبيت معاون وزيرة التعاون 
الدويل، وتامر طه مستشار 

وزيرة التعاون الدويل 
لالبتاكر والتحول الرمقي 

وريادة األمعال.
وقد افتتح احلدث مبعرض 

للرشاكت الناشئة املتخرجة 
من احلاضنة من قبل السفري 

اهلولندي بالقاهرة؛ هان 
ماوريتس خسابلفد، واخلاص 

بعرض منتجات الرشاكت 
ناشئة جديدة، واستعرض 

رواد األمعال أفاكرمه 
واملشاريع اخلاصة هبم.

شيماء مرسي

وزير البترول يبحث زيادة استثمارات إكسون موبيل العاملية يف مصر

هشام توفيق يتابع اإلجراءات النهائية لتأسيس شركة »مصر 
ملحطات شحن السيارات الكهربائية«

البريد املصري و»أكسا« يوقعان اتفاقية لدراسة إنشاء شركة للتأمني متناهي الصغر

القابضة للتأمني تستهدف 5.8 مليار جنيه أرباحا فى 2023/2022 

تعاون مصري سعودي يف مجال تصنيع وحدات الغسيل الكلوي الذكية

    الرئيس السيسى يستعرض جهود إنشاء أكبر مصنع للغزل فى 
العالم بمدينة المحلة.. ويوجه بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة 

الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري لسابق عهده

   وزير قطاع األعمال : تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل 
والنسيج على أعلى مستوى من خالل تأسيس شركة مصرية 
ألعمال التسويق والبيع وإدارة سالسل اإلمداد لكافة منتجات 

الشركات في القطاع  

تنظيم االتصاالت يغرم 
شركات المحمول 21 

مليون جنيه 

 »إيجوث« تدعو المستثمرين 
للمشاركة في إعادة إحياء فندق 

الكونتيننتال التاريخي

أصدر املركز القويم ملراقبة 
جودة خدمات االتصاالت 

التابع للجهاز القويم لتنظمي 
االتصاالت تقريره لنتاجئ 

قياسات الربع الثاين لعام 
2022 )الفرتة من أبريل إىل 

يونيو 2022(.
اعمتد التقرير يف نتاجئه 
عىل قياس أمه مؤرشات 
جودة اخلدمات الصوتية 

وجودة خدمات نقل البيانات، 
ويه جودة اخلدمات وجودة 

خدمات نقل البيانات.
ومت رصد حتسن يف متوسط 
عدد املناطق املتأثرة جبودة 

خدمات الصوت يف الربع 
الثاين لعام 2022، حيث 

اخنفض متوسط عدد املناطق 
املتأثرة بنسبة 38% مقارنة 

بالربع األول 2022.
وبالنسبة لشبكة فودافون: مت 

رصد اخنفاض يف متوسط 
عدد املناطق اليت تعاين من 

سوء جودة مؤرشات خدمات 
الصوت لتبلغ 8 مناطق خالل 

الربع الثاين لعام 2022 
مقارنة بعدد 19 منطقة خالل 

الربع األول لعام 2022، 
ومبقارنة نتاجئ اختبارات 
القياس يف هشري ابريل 

ويونيو 2022.

اسالم عبدالفتاح

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  7  أغسطس  2022  •  العدد  654

خبراء 
وبرلمانيون :

 الغزل والنسيج من
 الصناعات كثيفة العمالة 

وإنشاء أكبر مصنع لصناعة الغزل 
والنسيج في العالم بمدينة 

المحلة  خطوة هامة النطالقة 
غير مسبوقة نحو استعادة 

القطن المصري
 ألمجاده 

محيي السعيد
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أكد املهندس طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية عى أن قطاع البرتول 
واجه حتديات غري مسبوقة بداية من عام 2٠١١ وما تالها من أحداث ومروًرا 
جباحئة كورونا وما خلفته من آثار ولكنه اس���تطاع جماهبهتا بتخطيط واىع 
وفكر مس���تنري من خالل إطالق اس���رتاتيجية متاكملة للتطوير والتحديث يف 
اكفة أنشطة صناعة البرتول والغاز يف مرص.. وخالل انعقاد امجلعية العامة 

للرشكة املرصية للحفر البحرى اليت مت خالهلا اإلعالن عن اس���تحواذ قطاع 
البرتول عى نس���بة ال� 5٠٪ اململوكة لرشكة تويوت���ا اليابانية وأصبح قطاع 
الب���رتول ميتل���ك بالاكمل احلفارين البحري���ني القاهر ١ والقاه���ر 2 بعد أن 
ارتفعت حصة الرشك���ة القابضة للغازات الطبيعية إىل ٨5٪ وجنوب الوادى 

القابضة للبرتول إىل ١5٪.

البترول تستحوذ على 
نسبة شركة تويوتا يف 

احلفر املصرية

 ب���راجم متواصلة لإلصالح والتطوي���ر  يهشدها  قطاع 
التعدي���ن عيل م���دي الس���نوات األخرية وتمث���ر  فرصًا 
اس���تمثارية واع���دة ىف اكفة االجتاه���ات، ىف ظل توافر 
مقومات تنافس���ية من  طبيعة جيولوجي���ة ممتزية وتوافر 
أنواع عديدة من املعادن فضلًا عن مصادر الطاقة، والبنية 
األساسية من ش���باكت الطرق والنقل واملطارات واملوانئ 

املطلة عى اثنني من أمه طرق التجارة البحرية عامليًا .
وقبل أيام ،  اس���تقبل املهندس ط���ارق املال وزير البرتول 
وال���رثوة املعدنية ماري لمياى رئيس���ة املؤسس���ة امللكية 
الكندية لس���ك العملة والوفد املرافق هلا حبضور السفري 
لويس دوماس سفري كندا بالقاهرة واملهندس عالء خشب 
نائب الوزير للرثوة املعدنية واجليولويج خالد الششتاوي 
رئي���س هيئة الرثوة املعدنية، حي���ث مت خالل اللقاء حبث 
فرص التع���اون والرشاكة املمكنة بني اجلانبني يف جمال 
صناع���ة الذهب يف ضوء الفرص املمت���زية اليت تتيحها 
اس���رتاتيجية تطوير وحتدي���ث قط���اع التعدين املرصى 

واهمتام املؤسسة الكندية باالستمثار يف مرص. 
ورح���ب املهندس طارق املال باملؤسس���ة الكندية العريقة، 
مش���يدا باهمتامها بالتعاون مع مرص ىف جمال صناعة 
الذهب، مؤكدا أن اجلهود اجلارية لتطوير وحتديث قطاع 
التعدين املرصى تس���تلزم إقامة رشااكت بصفة مسمترة 
مع رشاكت ومؤسسات عاملية كربى لالستفادة مما متلكه 
م���ن خربات طويل���ة وتكنولوجيات متقدم���ة، الفتًا إىل أن 
مرص متتلك ممزيات كبرية أمام االس���تمثارات التعدينية 
مثل توافر الك���وادر البرشية املؤهلة والتكنولوجيا والبنية 

التحتية. 
وأكد املال أمهية دراس���ة واستكشاف إماكنيات التعاون 
خ���الل الف���رتة املقبلة مع املؤسس���ة الكندية  يف عدد من 
املج���االت ذات األولوية لتطوير وحتدي���ث صناعة تعدين 
الذهب يف مرص وىف مقدمهت���ا تدريب الكوادر البرشية 
والتطوير واالبتاكر ودراس���ة اقامة مصفاة معمتدة دوليا  
يف مرص لتنقية ودمغ سبائك الذهب املنتج  لتصل لدرجة 
النق���اء واجلودة املطلوب���ة ٩٩.٩٪، حيث ت���درس وزارة 
البرتول والرثوة املعدنية  التعاون مع رشاكت عاملية متتلك 
اخلربة والتكنولوجيا لتوطني هذا النشاط يف مرص لميثل 
إضافة مهمة ملمزيات صناعة التعدين املرصية تهسم يف 

جذب اإلستمثارات األجنبية . 
ومن جانهبا أكدت ماري لمياي رئيس���ة املؤسس���ة امللكية 
الكندية لس���ك العمل���ة تطلعها لرشاكة طويل���ة األمد مع 
مرص ىف جمال تعدين الذه���ب ، خاصة أن مرص تعترب 
بواب���ة مهمة ألفريقي���ا، حيث تعمل املؤسس���ة يف العديد 
من األس���واق العاملية وتس���هتدف االنطالق يف أفريقيا، 
واس���تعرضت لمياي إماكنات وقدرات املؤسسة الكندية 
اليت يعود تارخي تأس���يهسا ايل ع���ام ١٩١١ ، موحضة 
ريادهت���ا يف جمال تنقية ودم���غ الذهب من خالل مصفاة 
متخصص���ة إىل جان���ب جم���االت التس���ويق والتدريب 

ومشاركة املعرفة واالبتاكر واالستشارات التعدينية.
 إصالحات  

ومتثل أمه مثار اإلصالحات املنفذة يف قطاع التعدين عى 
مدار الس���نوات المثاىن املاضية وفقا للتعديالت اجلديدة 
الرامية لتحس���ني مناخ االس���تمثار التعديىن،  طرح أول 
مزايدة عاملية كربى للبحث عن الذهب واملعادن املصاحبة 
يف الصح���راء الرشقية عام 2٠2٠عى جولتني،  وأمثرت 
اجلولة األوىل عن ف���وز ١١ رشكة مهنا ٧ رشاكت عاملية 
و 4 مرصي���ة قامت بتوقيع 25 عق���دا مع اهليئة املرصية 
العام���ة لل���رثوة املعدنية للبح���ث والتنقيب ع���ن الذهب، 
بإمجاىل استمثارات تقدر بنحو 5٧ مليون دوالر، مكا مت 
إعالن نتيجة اجلولة الثانية من املزايدة العاملية للبحث عن 
الذهب واملعادن املصاحبة حيث فازت 4 رشاكت إجنلزيية 

ومرصية وكندية بعدد ٨ قطاعات بالصحراء الرشقية.
مكا تمشل مثار ونتاجئ اإلصالح���ات اإلعالن عن نتيجة 
مزايدة البحث عن اخلامات التعدينية واملعادن املصاحبة 
وال���يت مت طرحه���ا يف نومف���رب2٠2٠ وفق���ا للتعديالت 
اجلدي���دة، ومت اإلعالن حيث ف���از هبا ٩ رشاكت مرصية 
بإمجاىل ١١ قطاعًا من اخلامات )الفوس���فات – الرمال 

بيضاء – اكولني( وجارى االنهت���اء من باىق اإلجراءات 
لتسلمي املناطق للرشاكت الفائزة. 

ويف إط���ار مس���هتدفات مرشوع تطوي���ر وحتديث قطاع 
التعدين املرصى مت إطالق وتنفيذ  برناجم تدريب العاملني 
بالرثوة املعدنية مضن الربناجم التدريىب الش���امل الذى 
مت تصممي���ه لملتدربني ويس���تفيد من���ه العاملني باهليئة 
املرصية العامة لل���رثوة املعدنية عى مراحل من خمتلف 
التخصص���ات، ومت تقس���ميهم إىل 4 مجموع���ات، حيث 
انهتى تدريب مجي���ع املجموعات والىت مضت عدد ٣٠٣ 

من العاملني باهليئة املرصية العامة للرثوة املعدنية. 
مكا مت تأسيس الرشكة املرصية لتسويق وبيع الفوسفات 
كأول رشكة مرصية ىف الس���وق العاملية تعمل يف جمال 
تسويق وبيع الفوس���فات املرصى يف اخلارج بالرشاكة 
بني هيئة الرثوة املعدنية ورشكة فوس���فات مرص ورشكة 
الن���رص للتعدين ورشكة غ���از الرشق وجه���از اخلدمة 
الوطني���ة ، وكذلك مت إطالق تنفي���ذ أكرب مرشوع لتعظمي 
القمية املضافة من الفوس���فات املرصى من خالل مجمع 
إنتاج حام���ض الفس���فوريك بالوادى اجلدي���د اجلارى 
حاليًا مبنطقة أبوطرطور لالس���تفادة من خام الفوسفات 
بالصورة املثى، وتوقيع اتفاقية ترخيص اس���تغالل خام 
الفوس���فات هبضبة أبو طرطور بالصح���راء الغربية بني 
اهليئ���ة املرصية العامة للرثوة املعدنية ورشكة فوس���فات 
م���رص ع���ى مس���احة 22٠مك2، وتعترب ه���ذه االتفاقية 
تتوجي���ًا حقيقيًا خلطط العمل ال���ىت تنهتجها الوزارة ىف 
تطوي���ر قطاع ال���رثوة املعدنية واالس���تغالل األمثل خلام 
الفوس���فات وتعظمي القمي���ة املضافة لل���رثوات الطبيعية 
وحتقيق مس���امهة فعالة ىف تمني���ة املجمتعات من خالل 
إنش���اء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص االس���تمثار 
ودمع مرشوع���ات مثل م���رشوع مصنع انت���اج حامض 

الفوسفوريك . 
مك���ا مت بيع حواىل 4.٣ مليون أوقية ذهب وفضة  خالل 
الف���رتة من يونيه 2٠١4 وحىت هناية أبريل املاىض بقمية 
إمجالي���ة ح���وايل 5.٣ مليار دوالر، وتبل���غ قمية اإلتاوة 
املستحقة )٣٪( حواىل ١6١ مليون دوالر، ومت إنتاج مكية 
ح���واىل ٧١ مليون طن من اخلام���ات املنتجات التعدينية  
خالل الف���رتة ، وبلغ إمج���ايل عائ���دات اهليئة املرصية 

العامة للرثوة املعدنية حواىل ١2.4 مليار جنيه.
 خطة التطوير

 واكنت وزارة البرتول الب���رتول والرثوة املعدنية وضعت  
خط���ة مطوحة   لتحديث قط���اع التعدين، من أجل وضع 
تل���ك ال���رثوة يف املاكنة اليت تليق هبا، وزيادة مس���امهة 
قطاع التعدين يف اإلقتص���اد القويم والتمنية املجمتعية 
مبا يمتاىش مع إماكنات���ه احلقيقية وذلك ىف ضوء رؤية 

مرص 2٠٣٠.

وتضمن���ت اخلطة  عددا من العن���ارص املهمة ، جاء عيل 
رأهس���ا  إطالق م���رشوع تطوير وحتدي���ث قطاع الرثوة 
املعدنية ىف مارس2٠١٨ باالستعانة بكربى بيوت اخلربة 
العاملية املتخصصة هبدف رفع مس���امهة قطاع التعدين 
يف الناجت احملى اإلمج���اىل للدولة من نصف يف املائة 
إىل 5٪ حبلول عام 2٠٣٠ ، حيث مت العمل بش���لك عي 
باس���تخدام أحدث النظم العاملية يف تخشيص املشلكات 
والتحدي���ات، حي���ث مت إجراء أكرث م���ن ١٠٠ مقابلة مع 
مس���ولني وخ���رباء ىف القط���اع احلك���وىم واخلاص، 
ومجتي���ع البيان���ات املطلوبة من خالل مص���ادر متعددة، 
مجع البيانات املتاحة لدى هيئة الرثوة املعدنية والرشاكت 
احلكومية، وبناء عى ذل���ك مت تخشيص الوضع احلاىل 
للقطاع والوصول إىل املشلكات الىت تواجهه، ومت وضع 
خطة معل تتضمن ٧ حماور رئيسية لالستفادة من ثروات 
مرص اجليولوجية املتنوعة، والقوي العاملة، وموقع مرص 
االس���رتاتيجي، والبنية التحتية ال���ىت منتلكها يف جمال 

النقل والطاقة مقارنة مبناطق أخرى يف أفريقيا.
كذلك   مت وضع مالحم  لإلصالحات الرئيس���ية املطلوبة 
وتنفيذها فعليًا من أجل حتس���ني األداء من أمهها تعديل 
بعض مواد قانون التعدين والحئته مت بدء التنفيذ الفعيل 
لإلصالح���ات حيث مت اجراء تعدي���الت عى بعض مواد 
قان���ون الرثوة املعدنية ، ويف هذا اإلطار ،  صدر القانون 
رمق ١45 لس���نة 2٠١٩ بتارخي 2٠١٩/٨/٧ بتعديل بعض 
أحاكم قانون الرثوة املعدنية رمق ١٩٨ لس���نة2٠١4 وكذا 
ص���دور الالحئ���ة التنفيذي���ة ىف 2٠2٠/١/١4 واصدار 
الحئته التنفيذية، مبا يحمس باالس���تغالل األمثل لرثوات 
م���رص التعديني���ة، و  الىق القانون اجلديد استحس���ان 
العديد من املستمثرين احملليني واألجانب ، مكا مت تعديل 
النظام املايل ىف عقود االس���تمثار للعم���ل بنظام اإلتاوة 
والرضائب بدلًا من نظام اقتس���ام اإلنتاج، ووضع نظام 
واحض يتسم بالشفافية وتيسري االجراءات ملنح تراخيص 
االستكش���اف، وتعظمي اإلي���رادات احلكومية من معليات 

التعدين مع إجياد مناخ جاذب لالستمثارات .
ويف عام 2٠١٨ ، اس���تضافت مرص   املؤمتر واملعرض 
العرىب الدوىل اخلامس عرش للرثوة املعدنية يف القاهرة    
حتت شعار “االستمثار التعديىن والتمنية االقتصادية يف 
الوطن العرىب” ، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، 
وُيعد املؤمتر نافذة مهمة للرتوجي لالستمثار يف األنشطة 
التعديني���ة يف مرص والدول العربي���ة حاليًا لهتيئة املناخ 
االس���تمثارى ىف قط���اع ال���رثوة املعدني���ة ليصبح أكرث 

جاذبية لالستمثارات احمللية والعربية واألجنبية . 

اس���تضافت اهليئ���ة العامة لالس���تمثار واملناطق احلرة  
مبقره���ا ،  االجمت���اع الث���اين للجنة املرصي���ة اليابانية 
لرتوجي االستمثار، والذي عقد  برائسة لك من املستشار 
دمحم عب���د الوهاب، الرئي���س التنفيذي للهيئة ممثال عن 
اجلان���ب املرصي،  و »أواك هريوىش«، س���فري اليابان 

بالقاهرة، ممثال عن اجلانب الياباين.
مكا ش���ارك يف االجمت���اع لك من رئي���س اهليئة العامة 
للتمني���ة الصناعية، ورئي���س مجعية األمع���ال اليابانية، 
ورئيس واكلة اليابان للتعاون الدويل )جاياك( يف مرص، 
ورئيس منمظ���ة اليابان للتجارة اخلارجي���ة يف القاهرة 
)جيرتو(، وممثلو كربى ال���رشاكت  اليابانية العاملة يف 

مرص.
وخ���الل االجمتاع، أكد املستش���ار دمحم عب���د الوهاب 
أن هيئة االس���تمثار ُتكثف جهودها جلذب االستمثارات 
الياباني���ة، وذلك ملا هلا من قمية ُمضاف���ة وفوائد تمنوية 
لالقتصاد املرصي، موحضا أن اهليئة حجنت يف جذب 
العديد من املس���تمثرين اليابانيني اجُلدد إىل مرص، مكا 
حجن���ت يف تجشيع الرشاكت اليابانية العاملة يف مرص 
بالتوسع يف السوق املرصية، وذلك منذ انعقاد االجمتاع 
األول للجن���ة املرصية اليابانية لرتوجي االس���تمثار العام 
املايض، واليت مشلت رشكيت “سوموتومو” و”يازايك” 
يف جمال تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، ورشكة 

“اوتسواك” لملنتجات الطبية والغذائية.
مكا أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستمثار إىل 
أن احلكومة اختذت العديد من اإلجراءات لتحس���ني بيئة 
االس���تمثار وتطوير سياس���ات جديدة جلذب االستمثار 
األجن���يب املب���ارش، مؤك���دا يف هذا الص���دد تقدمي لك 
التهسيالت لملؤسسات اليابانية العاملة يف مرص، حىت 

تزدهر الرشاكة االستمثارية الناحجة بني البلدين.
من جانبه، أش���ار الس���فري الياباين بالقاهرة إىل الدور 
الب���ارز ال���ذي تلعبه اللجن���ة املرصي���ة اليابانية لرتوجي 
االس���تمثار يف دمع االس���تمثارات الياباني���ة يف مرص، 
وتسليط الضوء عى فرص االستمثار لتجشيع مزيد من 
املس���تمثرين اليابانيني عى خض استمثاراهتم اجلديدة 

يف مرص.
يذكر  أن اجمتاعات اللجنة هشدت عرضا ألمه تطورات 
التعاون االستمثاري بني اجلانبني، خاصة االستمثارات 
والتوسعات اليت قامت هبا الرشاكت اليابانية العاملة يف 
مرص خالل العام املايض، واس���تعرض ممثلو الرشاكت 
الياباني���ة إجن���ازات رشاكهتم خالل العمل يف الس���وق 

املرصية.
وناقش اجلانبان جماالت االستمثار املستقبلية والفرص 
االستمثارية املتنوعة مبرص، واليت تعزز ماكنهتا مكركز 
لتصني���ع وتصدي���ر العالم���ات التجاري���ة اليابانية ذات 
المسع���ة املوثوق���ة عاملًي���ا، خاصة يف ظل منو الس���وق 

املرصية يف العديد من القطاعات.
مكا ختللت اجمتاع���ات اللجنة املرصية اليابانية اإلعالن 
ع���ن تنفيذ جولة تروجيية هليئة االس���تمثار خالل الهشر 
املقب���ل يف عدد من املدن اليابانية؛ م���ن أجل لقاء كربى 
الرشاكت اليابانية املهمتة باالستمثار يف مرص، لعرض 
الفرص االستمثارية املتاحة يف القطاعات ذات االهمتام 
املش���رتك، وه���ذا مض���ن اس���رتاتيجية تروجيية جلذب 

االستمثارات اليابانية إىل مرص.
و اللجنة املرصية اليابانية  مت تدش���يهنا خالل فعاليات 
الدورة الس���ابعة لقمة مؤمتر طوكيو الدويل حول التمنية 

يف أفريقيا.
تعاون اقتصادي 

اكن���ت وزيرة التخطي���ط والتمنية االقتصادي���ة الدكتورة 
هالة الس���عيد  التقت مؤخرا  مع أواك هريويش، س���فري 
اليابان واملفوض اجلديد لليابان يف مرص لتعزيز س���بل 
التع���اون بني الدولتني، حبضور  أوادا أيومو، س���كرتري 
ثان القس���م االقتصادي بس���فارة الياب���ان، و د.رشيفة 
رشيف املدير التنفيذي لملعهد القويم للحومكة والتمنية 
املستدامة،  ومكال نرص مساعد وزيرة التخطيط والتمنية 
االقتصادية لشون املكتب الفين، والسفري حازم خريت 

مدير مكتب التعاون الدويل بالوزارة.
 ويف مس���هتل اللقاء أعربت  هالة السعيد   عن تقديرها 
للعالق���ات املرصي���ة اليابانية القامئة عى أس���س متينة 
ورشاك���ة متنامي���ة ومتعمقة، مش���رية إىل ارتفاع جحم 
التب���ادل التجاري بني مرص والياب���ان خالل عام 2٠2١ 

إىل ١.5 مليار دوالر بزيادة بلغت ١٣٪.
 وتابع���ت الس���عيد أن الع���ام امل���ايض هش���د تجسيل 
الصادرات املرصية إىل اليابان ٣2٧ مليون دوالر بزيادة 
حوايل ٧٪ عن عام 2٠2٠، مشرية إىل الدمع الذي قدمته 
اليابان ملرص يف العديد من األنش���طة ومش���اريع البنية 
التحتية والنقل، الفتة إىل إنشاء خط 4 يف مرتو القاهرة 
ومط���ار برج العرب، إىل جانب الدمع املقدم يف إنش���اء 
املتح���ف املرصي الكب���ري، وأعربت الس���عيد عن التقدم 
ال���ذي أحرزته دولة اليابان يف خمتلف املجاالت وخاصة 
التمني���ة االقتصادية، وإجراءات التمنية املس���تدامة فميا 

يتعلق باألزمات والتحديات العاملية احلالية.
 مكا تناولت الس���عيد احلديث حول التعاون املشرتك بني 

الدولت���ني يف جم���ال التعلمي والثقافة م���ن خالل برناجم 
الرشاكة التعلميية )EJEP( والواكل���ة اليابانية للتعاون 
الدويل، مضيفه أن وزارة املالية قامت مؤخًرا بطرح أول 
سندات مرصية يف أسواق رأس املال اليابانية بقمية 6٠ 

مليار ين ياباين أي حنو نصف مليار دوالر.
 وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط والتمنية االقتصادية 
قام���ت بإطالق املس���ح امليداين لتأث���ري جاحئة الفريوس 
الت���ايج بنجاح، عى املرشوعات الصغرية واملتوس���طة 

ومتناهية الصغر بالتعاون مع اليابان.
 واستعرضت السعيد التجربة املرصية يف عدة جماالت 
تضمن���ت المنو االقتصادي، مش���رية إىل منو االقتصاد 
املرصي بنس���بة 6.2٪ خالل العام املايل 2٠22-2٠2١ 
وال���ذي عكس نش���اًطا اقتصادًيا أقوى م���ن املتوقع يف 
األهش���ر التس���عة األوىل م���ن العام امل���ايل، مضيفه أن 
االقتصاد املرصي هشد منًوا بنحو ٨ ٪ بني يوليو 2٠2١ 
و م���ارس 2٠22، فضاًل عن الزيادة بنس���بة ٩.٨ ٪ يف 
الربع األول، و٨.٣ ٪ يف الربع الثاين، و5.4 ٪ يف الربع 
الثال���ث، متابعه أن خطة التمنية االقتصادية واالجمتاعية 
للعام املايل اجلدي���د 2٠2٣/2٠22  أكدت حرص مرص 
عى متابعة تطورات مؤرشات التمنية البرشية من خالل 

رصد التغريات.
 وتابع���ت الس���عيد أن اخلط���ة أظه���رت أن امل���ؤرشات 
اإلجيابية يف جمال الصح���ة تضمنت اخنفاض معدالت 
وفيات الرضع واألطفال دون س���ن اخلامسة واألمهات، 

واخنفاض معدل انتشار بعض األمراض.
 وتطرقت السعيد باحلديث حول صندوق مرص السيادى، 
ومب���ادرة حياة كرمية واليت هت���دف إىل حتويل أكرث من 
45٠٠ قري���ة مرصية إىل جممتعات ريفية مس���تدامة  ، 
مكا أشارت السعيد إىل املعهد القويم للحومكة والتمنية 
املس���تدامة وال���ذي يعمل عى تطوي���ر اإلدارة احلكومية 
ورفع كفاءهتا من خالل التدريب املس���متر ورفع مستوى 
اآلليات التكنولوجية، دمع تنفيذ رؤية مرص 2٠٣٠، تطوير 

الكوادر الوطنية وبناء القدرات املوظفني.
  وناقش احلضور عدة اقرتاحات للتعاون تضمنت توسيع 
الرشاك���ة احلالية بني املعهد الق���ويم للحومكة والتمنية 
املس���تدامة والكيانات الياباني���ة مثل معهد GRIPS و | 
JICA، واالس���تفادة من آلية تبادل اخل���رباء والزيارات 
امليدانية يف جم���االت احلومكة واإلدارة العامة واالبتاكر 
واملوازن���ة بني ال���رباجم واألداء والش���فافية يف املوازنة 
العام���ة وتطوي���ر العالقات احلكومي���ة ودجم االعتبارات 
البيئي���ة يف التخطيط التمنوي، باإلضافة إىل التعاون يف 
جمال مرشوع رواد 2٠٣٠ الذي هيمت حباضنات األمعال 

وتجشيع ثقافة ريادة األمعال.

    البترول تدرس  إقامة مصفاة معتمدة دوليا لتنقية ودمغ 

سبائك الذهب لتصل درجة نقاء 99.9%.. والتعاون مع شركات 

عالمية لتوطين هذا النشاط

  الهيئة تستضيف اجتماعات اللجنة  المشتركة لترويج 
االستثمار .. والمستشار عبد الوهاب : نكثف الجهود لجذب 

المزيد من االستثمارات اليابانية 

 

53 مليار جنيه التكلفة 
االستثمارية المتوقعة لمشروع 
إعمار مصر بالساحل الشمالي

»التخطيط« و«إي 
فاينانس« توقعان 
بروتوكوال إلدارة المراكز 
التكنولوجية للحكومة

الوقابة المالية 
توجه«شركات تأمينات 
الحياة« إلى استخدام أول 
جداول إكتوارية مصرية 
لتسعير وثائقها

قالت رشكة إمعار مرص للتمنية، 
إنه مت إطالق املرحلة األوىل 
 SOUL « من مرشوع »سول
بالساحل المشايل بالرشاكة 
مع رشكة إجيل مرص إلدارة 
املرشوعات، بنسبة %25.
وأوحضت الرشكة يف بيان هلا، 
أن املرشوع اجلديد بالساحل 
المشايل يقام عىل مساحة 518 
فدان وإمجايل عدد وحدات 
2500 وحدة وبتلكفة إستمثارية 
متوقعة يف حدود 53 مليار 
جنيه.
جدير بالذكر أن امجلعية العامة 
لرشكة إمعار مرص للتمنية، 
وافقت يف 22 يونيو املايض، 
عىل املشاركة يف مرشوع سكين 
سيايح جتاري مبنطقة الساحل 
المشايل مع رشكة إجيل هيلز 
ملرص إلدارة املرشوعات.
وأوحضت الرشكة، أن املشاركة 
عن طريق رشاء أهسم بنسبة 
25% من أهسم الرشكة بالقمية 
االمسية للهسم بإمجايل مبلغ 
قدره 15.٦25 جنيه، أو إبرام 
عقود رشاكة وإدارة لملشاركة 
يف املرشوع واألرباح بنسبة 
25%، مضيفة أن العمومية 
فوضت جملس اإلدارة يف 
اختاذ اكفة اإلجراءات والتوقيع 
عىل اكفة العقود الالزمة إلبرم 
الرشاكة.

 

 

  قطاع  التعدين.. نافذة مفتوحة وبرامج 
إصالح مستمرة  جلذب االستثمارات 

هيئة االستثمار تستعد لزيارة ترويجية بالعاصمة 
اليابانية طوكيو الشهر املقبل 

 هشد الدكتور مصطىف مدبويل، 
رئيس جملس الوزراء، مبقر 
احلكومة يف مدينة العملني 
اجلديدة، مرامس توقيع 
بروتوكول تعاون بني وزارة 
التخطيط والتمنية االقتصادية، 
ورشكة تكنولوجيا تشغيل 
املنشآت املالية »إي فاينانس«، 
بشأن إدارة املراكز التكنولوجية 
للخدمات احلكومية »خدمات 
مرص«.
ووقع الربوتوكول لك من 
املهندس أرشف عبداحلفيظ، 
مساعد وزيرة التخطيط للتحول 
الرمقي وتكنولوجيا املعلومات، 
واملهندس إبراهمي رسحان، 
رئيس جملس إدارة رشكة 
تكنولوجيا تشغيل املنشآت 
املالية »إي فاينانس«، حبضور 
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة 
التخطيط والتمنية االقتصادية، 
وفقًا لبيان.
وعقب التوقيع، رصحت 
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة 
التخطيط والتمنية االقتصادية، 
بأن هذا االتفاق يأيت يف إطار 
اسرتاتيجية الدولة حنو تطوير 
اخلدمات احلكومية املُقدمة 
لملواطنني يف ضوء أهداف 
»رؤية مرص 2030«.

أصدر الدكتور دمحم معران 
رئيس اهليئة العامة للرقابة 
املالية قراره رمق )1303( 
لسنة 2022 بتوجيه رشاكت 
تأمينات األخشاص وتكوين 
األموال العاملة يف سوق 
التأمني املرصى إىل استخدام 
النخسة األوىل من جداول 
احلياة اإلكتوارية املرصية 
باعتبارها حكد أدىن ألسس 
تسعري وثائق تأمينات 
األخشاص وتكوين األموال، 
مع االلزتام مبوافاة اهليئة يف 
هناية لك سنة ميالدية-بدءا 
من عام 2022-ببيان احصايئ 
ملعدالت الوفاة الفعلية لدى 
رشكة التأمني مقارنة باملعدالت 
الواردة بالنخسة األوىل 
من اجلدول املرصى املقرر 
استخدامه، وبذلك تصبح 
مرص أول دولة عربية لدهيا 
جداول حياة خاصة هبا، 
وقامئ عىل بيانات اخلربة 
الفعلية لسوق التـأمني هبا.

وأوحض الدكتور معران أن 
املجمتع املرصي قد عرف 
نشاط التأمني منذ أكرث من 
120 عاما مع تأسيس أول 
رشكة تأمني مرصية يف عام 
1900، ومنذ ذلك احلني اكن 
يمت االعمتاد عىل اختيار أقرب 
اجلداول اإلجنلزيية توافقًا مع 
اخلربة املرصية يف معدالت 
الوفاة والعجز.

محمد عارف

املنياوى..

صرف 48 مليون جنيه من فوائض شركات التأمني 
التكافلى على أوجه اخلير والدعم الطبى

اتفق���ت جلن���ة الت���رصف ىف فوائ���ض رشاكت التأمني 
التاكفى غري املوزع واملش���لكة بقرار رئيس هيئة الرقابة 
املالي���ة رمق )2٣( لس���نة 2٠١٩، ىف اجمتاعه���ا األخري، 
ع���ى التربع مببلغ ماىل جديد يق���در حبواىل 4٨ مليون 
جنيه إلنفاقه ىف أمعال اخلري والرب، وتوجهيه كدمع ماىل 
للجه���ات الىت تقدم رعاية طبي���ة لملواطنني مبقابل رمزى 

أو بدون مقابل.
وشارك الدكتور دمحم معران رئيس هيئة الرقابة املالية، 
ومس���اعده هش���ام رمضان، ىف فعالي���ات اجمتاع جلنة 
»الت���رصف ىف فوائ���ض رشاكت التأم���ني التاكفى غري 
املوزع« واملش���لكة برائسة املستش���ار رضا عبد املعىط، 
كبري مستش���ارى رئي���س اهليئة، وتض���م ىف عضويهتا 
األعضاء املنتدبني لرشاكت التأمني التاكفى البالغ عددها 
١٠رشاكت جبانب ممثل عن جلان الرقابة الرشعية، حيث 
مت لقاء ممثى اجلهات الراغبة ىف تلىق التربعات لعرض 
مرشوع���ات الرعاية الصحية املوجه���ة لملواطنني األكرث 
احتياجًا ىف زمام جممتعاهتم، ومناقش���ة أعضاء اللجنة 
ىف تصورمه للدمع املاىل املطلوب توفريه لرشاء األجهزة 
واملس���تلزمات الطبية الالزمة لتشغيل مرشوعات الرعاية 
الطبية اجلدي���دة أو املراكز الطبية القامئة وختطط لزيادة 

طاقهتا االستيعابية لتقليل قوامئ انتظار املرىض.
وكش���ف معران عن اتفاق اللجن���ة وباكمل أعضاهئا عى 
الت���ربع مببلغ ١٠ ماليني جنيه ملستش���ىف طب األس���نان 
التعلميى اجلامىع التابع جلامعة القاهرة، ومبلغ ٧ ماليني 
جنيه ملستش���ىف س���وهاج العام، ومببلغ ٧.4 مليون جنيه 
ملستشىف باب الش���عرية اجلامىع، ومبلغ 5 ماليني جنيه 
ملؤسس���ة هبية لالكتش���اف املبكر وعالج رسط���ان الثدى 
للسيدات، ومبلغ 5 ماليني جنيه ملستشىف رسطان األطفال 
5٧٣5٧، ومبل���غ ٣.5 ملي���ون جنيه جله���ىت مركز حصة 
األرسة بهنطاى حمافظة الغربية ومستشىف طب املنصورة 
اجلامىع التابع جلامع���ة املنصورة، باإلضافة إىل التربع 

مببلغ ١٠ ماليني جنيه إىل حس���اب املس���امهة ىف عالج 
العاملني بقطاع التأمني.

وق���ال رئيس اهليئ���ة إن رشاكت التأم���ني التاكفى البالغ 
عدده���ا ١٠ رشاكت قدم���ت منوذج���ًا مرشف���ًا لملجمتع 
مبامرس���ة مس���ؤوليهتا ودورها املجمتىع بإجيابية رائعة 
خلدم���ة الوط���ن واإلهسام ىف زي���ادة القدرة التش���غيلية 
للجه���ات الىت تق���دم الرعاية الصحي���ة لملواطنني- بدون 
مقاب���ل- وتقلي���ل ق���وامئ االنتظار لملرىض هب���ا، جبانب 
املس���امهة ىف رفع مستوى اخلدمة الطبية للطبقات األكرث 

احتياجًا.
وأش���اد باالس���تجابة الراقية ل���رشاكت التأمني التاكفى 
لتلبية احتياجات املواطنني البسطاء، والتربع حبواىل 2٠٠ 
مليون جنيه ألمعال الرب واخلري عى مدار األربع س���نوات 
املاضية م���ن الفوائض املالية ال���ىت مل يتقدم محلة وثائق 
برشاكت التأمني التاكفى للحصول  التأمني )املشرتكني( 
علهيا، خاصة ىف نوعية الوثائق ذات األقساط املنخفضة.

رضوى عبداهلل

أصدر وزير الطريان املدين، دمحم منار عنبة، قرارًا بتعديل 
بعض أح���اكم الالحئ���ة التنفيذية لق�ان���ون الطريان املدين 
الصادرة بالقرار الوزاري رمق )١( لس���نة ١٩٨٩، واملعدلة 
بالقرارين الوزاريني رمقی ۲۱۸ لس���نة 2٠١٩، 666 لس���نة 

.2٠2١
وأدخل القرار اجلديد تعديالت جوهرية عى رشوط إنش���اء 
رشكة أو منشأة ملامرسة نشاط، أو أكرث من أنشطة الطريان 
املدىن الواردة بقرار وزير الطريان املدين رمق )6٠( لس���نة 

.2٠22
وبات���ت الرشوط اجلديدة تنص عى رضورة أن يس���هتدف 
املرشوع حتقيق مصلحة اقتصادية للبالد يف إطار اخلط�ة 
العام���ة للدولة، وأال يتعارض املرشوع مع احلقوق املرخص 
هب���ا للرشاكت القامئ����ة ، إال ف�ي حدود م���ا يمت من تعاون 
وتنسيق بيهنا تقره سلطة الطريان املدين ف�ي ض�وء أحك�ام 

القانون رمق ٣ لسنة 2٠٠5 املشار إليه.
مكا تضمنت الرشوط رضورة أن يتخذ املرشوع شلك رشكة 
أموال أو ش����ركة أخشاص، وفقا ألحك�ام القوانني املرصية 
املنمظ���ة إلنش���اء الرشاكت، عى أن يق���دم طلب الرتخيص 
من املس���تمثر أو وكيله الرمس���ي أو ممثله القانوين، ويرفق 
به دراس���ة فنية من ثالث نس���خ تتضمن النشاط، وطبيعته، 
وأغراض���ه، وخطط تش���غيله، مب�ا ي�ضمن الق����درة الفني�ة 

واإلدارية عى تش���غيل النشاط واالس���مترار فيه، ويتعهد 
فهيا املس���تمثر بتحقي�ق أعل�ى معدالت السالمة املنصوص 
علهيا بالترشيعات املرصية، واملعايري الدولي�ة الت�ي تضعها 
املنمظة الدولية للطريان املدين الدويل )ICAO( وااللزام 
باكف�ة الق�رارات والتعلميات الصادرة من س���لطة الطريان 
املدين املرصي واملنمظة للنش���اط، وكذل���ك اكفة القرارات 

والتعلميات الصادرة من اهليائت واجلهات ذات الصلة.

احلكومة تعلن شروط جديدة لتأسيس شركة طيران مدني 

داليا أحمد

وزير البترول يضع حـجـر األسـاس لتوسعات منطقـة ميناء احلمـراء البترولي
وضع املهندس طارق املال، وزير البرتول والرثوة املعدني�ة، ح�ج�ر 
األس�����اس لتوس����عات منطق�ة ميناء امحل�راء البرتوىل واملمتثلة 
يف قطع�ة األرض الش����اطئية عى مس����احة ١2٠ ف�داًنا هب�دف 
زيادة السعة التخزيني�ة لتهسيالت امليناء بإضافة 4 مستودعات 
ختزين س����عة 6٣٠ ألف برمي�ل خام للك مهنا، للوص�ول لسعة 
ختزيني����ة ٣ر5 مليون برمي�ل لتهسيل حرك�ة ت�داول واس����تقبال 
الزي����ت اخل�ام مبين�اء امحل�راء، باإلض�اف����ة إىل قطع�ة األرض 
42٠ ف�دان����ًا املج�����اورة ملنطق�ة مين�اء احل�م�راء وال�ت�ي س�����يمت 
استغالهلا مكنطقة لت�داول املنتج�ات البرتولي�ة وحمط�ة للحشن 
خلدم�ة توس����عات منطقة العملني واملس����امهة يف تمنية املجمتع 
 العمراين اجلديد والظهري الصناىع والزراىع مبدينة العملني.
وأوحض املهن����دس طارق املال، خالل جولت����ه بامليناء، أن تنفيذ 
اخلطط التوس����عية بامليناء خيدم حتويله ملركز اسرتاتيجي عى 
س����احل البحر املتوس����ط لت����داول اخلام واملنتج����ات البرتولية، 
منوه����ا إىل أن اس����رتاتيجية مع����ل الوزارة تعم����ل عى تعظمي 
االس����تفادة من البنية األساس����ية لقطاع البرتول ورفع كفاءهتا 
بش����لك مس����متر ليك����ون هل����ا دور حيوى يف م����رشوع مرص 
 الق����ويم للتحول ملركز إقليمي لتخزي����ن وتداول وجتارة الطاقة.
وأضاف أن تطوير ورفع كفاءة امليناء الذي يستقبل اخلام حاليا 
هيدف لالس����تفادة منه أيضا مكركز لت����داول وختزين املنتجات 
البرتولية عى س����احل البحر املتوس����ط ومبا يهسم يف خمطط 
الدولة لرسعة تطوير منطقة العمل����ني اجلديدة معرانيًا وتمنويًا 
باعتب����ار الطاقة م����ن أمه رشايني التمنية، مك����ا خيدم الظهري 

الصنايع والزراىع هبذه املنطقة الواعدة.
واسمتع الوزير إىل رشح من املهندس إبراهمي مسعود رئيس 
رشكة ب���رتول الصحراء الغربية ويبكو املش���غلة لمليناء حول 
مرشوع التوس���عات اجلديد، س���واء من حيث زيادة الس���عة 
التخزيني���ة مبنطقة ال١2٠ فدانًا، والىت يمت اإلرساع بتنفيذها 
حاليا، مضيفا أنه ستمت إقامة منطقة ختزين وتداول لملنتجات 
البرتولية وحمطة لحشهنا جبوار امليناء عى مساحة 42٠ فدانا 
خلدمة مدينة العملني اجلديدة، وأن منطقيت التوسعات اجلديدة 
 تضيفان مساحة لمليناء تصل إىل 24٠٪ من مساحته احلالية.

وتفق���د الوزي���ر ومرافق���وه مرشوع���ات التطوي���ر والتحديث 
احلالي���ة بتهسي���الت امليناء، حي���ث تفقد معليات التش���غيل 
بأح���دث مس���تودع ختزي���ن للخ���ام دخ���ل اخلدم���ة بامليناء 
مؤخ���رًا وهو املس���تودع رمق ٧ بس���عة 6٣٠ ألف برميل، مكا 
تفق���د األمع���ال اإلنش���ائية باملس���تودع رمق ٨ قيد اإلنش���اء 
بواس���طة رشكة برتوجت مكق���اول عام بالتع���اون مع رشكة 
إن���ىب وهو ما يرفع الس���عة التخزينية للخ���ام بامليناء مبقدار 
 نص���ف ملي���ون برميل لتص���ل إىل 6ر2 ملي���ون برميل خام.

ويف إط���ار مرشوعات التحول الرمق���ي إلدارة منظومة العمل 
بامليناء قام الوزير بافتتاح وتفقد مركز التحمك اآليل والسالمة 
املتاكم���ل الذي قامت ويبك���و بإضافته إىل منظومة تش���غيل 
امليناء بعد انهتاء إنيب من إجنازه كنقلة نوعية وتكنولوجية يف 
أساليب إدارة وتشغيل التهسيالت والتحمك فهيا آليًا وتطوير 
معليات ت���داول اخلام وإدارهتا وفق منظوم���ة حديثة للتحمك 
واألمان تمشل أنمظة القياس الرادري لملستودعات واإليقاف 
يف ح���االت الط���وارئ وأنمظة استش���عار احلري���ق واإلنذار 
واإلق���الع واإلدارة املتاكملة ملوانئ الت���داول، ويوفر املرشوع 

الربط والتاكمل يف إدارة منظومة تداول الزيت اخلام.

 

شركة »هاير« الصينية توقع اتفاقية إلنشاء أكبر 
مجمع صناعي لألجهزة املنزلية يف مصر

 هشد مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء املرصي، مبقر 
احلكوم���ة مبدينة العملني اجلديدة، مرامس توقيع مذكرة تفامه 
بني اهليئة العامة لالس���تمثار واملناط���ق احلرة، ورشكة »هاير 

مسارت هوم كوربوريشن« الصينية.
وهتدف املذكرة املوقع، إىل إنشاء مجمع صنايع بنظام املناطق 
االس���تمثارية لتصنيع األجهزة املزنلية والصناعات املغذية هلا 
عى مساحة 2٠٠ ألف مرت مربع، مبدينة العارش من رمضان، 

بإمجايل استمثارات تقدر بنحو ١٣٠ مليون دوالر . .
ووقع مذكرة التفامه املستش���ار دمحم عب���د الوهاب، الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة لالستمثار واملناطق احلرة، ويل دابينج، 
الرئيس التنفيذي لرشكة »هاير مسارت هوم كوربوريشن« يف 

الرشق األوسط.
وعقب التوقيع، أوحض املستشار دمحم عبد الوهاب، أن مذكرة 
التفامه م���ع الرشكة الصينية نصت عى قي���ام اهليئة بتقدمي 
الدمع الالزم إلنش���اء امل���رشوع بنظام املناطق االس���تمثارية، 
واخت���اذ اكفة اإلج���راءات الالزمة مع اجله���ات املعنية إلمتام 

املرشوع وإقامته وفقا للجدول الزمين للتنفيذ.
وب���ني، أن الرشكة س���تقوم بإدخ���ال تكنولوجي���ا متطورة يف 
مرشوعه���ا املزمع إقامته، مما يهس���م يف وضع مرص مكركز 
اس���تمثاري لصناعات األجهزة املزنلية، وكذا جذب مستمثرين 
ُجدد يف جمال الصناعات املغذية لألجهزة املزنلية من املوردين 

الذي تتعامل معهم الرشكة للتصنيع يف مرص.
مكا أشار الرئيس التنفيذي هليئة االستمثار، إىل أن املرشوع 
اجلديد س���يمت متويل���ه بالاكمل من خالل اس���تمثارات أجنبية 

مبارشة، وس���يوفر أكرث من 2٠٠٠ فرصة معل، بطاقة إنتاجية 
تقدر بنحو ٩٠٠ ألف جهاز س���نويا تسهتدف تلبية احتياجات 
السوق احمللية ومركز لتصدير املنتجات لدول أفريقيا وآسيا.

ومن جانبه، ق���ال يل دابينج، الرئي���س التنفيذي لرشكة هاير 
يف الرشق األوس���ط، أن رشكة »هاي���ر« تعترب من الرشاكت 
الرائدة عامليا يف جمال تصنيع املس���تلزمات املزنلية واألجهزة 

الكهربائية واإللكرتونية ولدهيا ٧ عالمات جتارية عاملية.
وأمل���ح، إىل أن املرشوع اجلديد للرشكة، الذي تتضمنه مذكرة 
التفامه، س���يهسم يف تعزيز الصناع���ات املرصية، من خالل 
زي���ادة االعمتاد عى املكون احمليل بنس���بة تصل إىل ٪6٠، 
موحضا يف الوقت نفسه أن املرحلة األوىل لملرشوع ستمشل 
إنتاج أجهزة التكييفات، والغساالت، والشاشات، والصناعات 
املمكلة، بيمنا تتضمن املرحلة الثانية تصنيع أجهزة الثالجات 

والفريزر.
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نرشت الوقائ���ع املرصية-ملحق اجلريدة الرمسي���ة- قرار الدكتور 
دمحم ش���اكر املراقيب، وزي���ر الكهرباء والطاقة املتج���ددة، بتأجيل 
تطبي���ق تعريفة بيع الطاقة الكهربائي���ة ومقابل خدمة العمالء، واليت 
اكن مقرر تطبيقها يف ۱/۷/٢۰۲۲ وذلك ملدة س���تة أهشر تنهتي فی 

.۳۱/۱۲/۲۰۲۲
اكن وزي���ر الكهرباء والطاقة املتجددة قد أصدر يف ٩ يونيو ٢٠٢٠، 

القرار رمق ١٠٠ لس���نة ٢٠٢٠ املتضمن حتديد أس���عار بيع الطاقة 
الكهربائي���ة لألعوام املالية م���ن ٢٠٢١/٢٠٢٠ وحىت ٢٠٢4/٢٠٢5 
س���واء مزنيل أو جتاري، مكا كشف عن املتوسط العام ألسعار بيع 
الطاقة الكهربائية عىل اجلهود املختلفة خالل األعوام املالية امخلسة 
القادم���ة، وذلك عىل اجله���ود املختلفة »الفائق، العايل، املتوس���ط، 

املنخفض«.

أشاد الدكتور معرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
بالتع���اون املمثر ب���ن وزارة االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلومات 
وحمافظ���ة املنيا لدمع جه���ود التحول الرمق���ى باحملافظة، مؤكدا 
أن حمافظ���ة املنيا تهشد هنض���ة رمقية وتكريس للك حماور مرص 
الرمقي���ة وهو ما يؤكد ع���ىل امتالكها لقدرات وكوادر ممتزية جيب 

االستمثار فهيا وتمنيهتا.
ج���اء ذلك خالل زي���ارة وزير االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلومات 
حملافظة املنيا الفتتاح وتفقد عدد من مرشوعات وزارة االتصاالت 

مببادرة »حياة كرمية«.
وأش���ار الدكتور معرو طلعت إىل أن أبناء حمافظة املنيا مه األوىل 

بالعم���ل ىف مرشوعات مد اكبالت األلي���اف الضوئية باحملافظة، 
ووج���ه بزيادة أع���داد املتدربن برباجم ش���باكت األلياف الضوئية 
املقدمة من املعهد القوىم لالتصاالت، وتوفري فرص معل خلرجيى 
هذه الرباجم لاللتحاق مبرشوع تطوي���ر البنية التحتية لالتصاالت 
وصيان���ة وإدارة اكبالت األلي���اف الضوئية ال���ىت متدها الرشكة 

املرصية لالتصاالت ىف قرى حياة كرمية مبحافظة املنيا.
وأض���اف الدكتور معرو طلعت أن الزيارة س���تهشد تفقد وافتتاح 
عدد من مرشوع���ات الوزارة ىف قرى حياة كرمي���ة ومهنا املتعلقة 
بتطوي���ر البني���ة التحتي���ة لالتص���االت ومتابعة خطة ن���رش أبراج 
احملمول، وتفق���د وافتتاح مجموعة من ماكتب الربيد بعد تطويرها 

باإلضافة إىل مجموعة من الفعاليات املتعلقة بتفقد أنشطة وبراجم 
الوزارة ىف جمال تمنية القدرات الرمقية ال سميا وأن بناء اإلنسان 
يعد جحر الزاوية ىف اس���راتيجية مرص الرمقية، مؤكدا أنه سيمت 
زي���ادة التعاون مع حمافظة املنيا خالل الفرة املقبلة لتحقيق املزيد 

من اإلنتاجية.
وهشد وزير االتصاالت وحمافظ املنيا توقيع مذكرة تفامه بن وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وحمافظة املنيا بش���أن التطوير 
املؤسىس لملحافظة من خالل تمنية وبناء القدرات الرمقية للعاملن 
باحملافظة واملراكز والقرى التابع���ة هلا، وكذلك التعاون ىف تمنية 

القدرات واالستمثار ىف املوارد البرشية.

اجلريدة الرسمية تنشر قرار 
تأجيل تطبيق زيادة أسعار 

الكهرباء ملدة 6 أشهر

االتصاالت: زيادة أعداد املتدربني من أبناء »املنيا« يف مجال شبكات األلياف الضوئية

عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح الس���يىس عىل قانون 
التجاوز عن مقابل التأخري لسداد املستحقات الرضيبية 
، دعا خمتار توفيق، رئيس مصلحة الرضائب املرصية، 
املمولن وامللكفن إىل رسعة س���داد أصل دين الرضيبة 
أو الرمس املس���تحق أو واج���ب األداء قبل تارخي العمل 
هب���ذا القانون أو حىت تارخي ٣١ أغس���طس احلاىل، أًيا 
اكن س���بب وجوب األداء، لالس���تفادة مم���ا يتيحه هذا 
القان���ون من مزايا بالتجاوز عن ٦5٪ من مقابل التأخري 
والرضيب���ة اإلضافية املنصوص علهي���ا بلك من قانون 
امجلارك وقان���ون رضيبة الدمغة، وقان���ون رمس تمنية 
امل���وارد املالي���ة للدولة، وقانون الرضائ���ب عىل الدخل، 
وقانون الرضيبة العامة عىل املبيعات، وقانون الرضيبة 
ع���ىل العق���ارات املبنية وقان���ون الرضيبة ع���ىل القمية 
املضافة، عىل أن يمت س���داد نس���بة ٣5٪ املتبقية، اليت 
مل ي���مت التج���اوز عهنا، خالل مدة ال تتج���اوز األول من 

مارس املقبل.
وأوحض توفي���ق، أن هذه فرصة أخرية لالس���تفادة من 
هذا اإلعفاء املقرر ع���ىل لك أنواع املتأخرات الرضيبية 

وامجلركية.
جلان إهناء املنازعات الرضيبية

وىف هذا الس���ياق ، ق���ال الدكت���ور دمحم معيط، وزير 
املالي���ة، إن جلان إهن���اء املنازعات الرضيبية مس���مترة 
يف أمعاهل���ا للفصل يف الطلبات الس���ابقة اليت مل يمت 
البت فهيا حىت اآلن، إضافة إىل الطلبات اجلديدة؛ عىل 
حنو يس���اعد يف رسعة االنهتاء من املنازعات املرامكة، 

واستيداء مس���تحقات اخلزانة العامة للدولة، والتيسري 
عىل املمولن، واإلهسام يف استقرار مراكزمه الرضيبية 
وتجشيع املستمثرين عىل توسيع أنشطهتم االستمثارية 
يف مرص، عىل حنو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود 
جلذب االس���تمثارات احمللي���ة واألجنبية، لالس���تفادة 
من الف���رص الواعدة اليت توفره���ا املرشوعات القومية 
والتمنوي���ة الكربى؛ حتقيًق���ا ألهداف التمنية الش���املة 

واملستدامة؛ من أجل حتسن معيشة املواطنن واالرتقاء 
مبستوى اخلدمات املقدمة إلهيم.

أضاف »معيط«، أنه س���يمت حىت هناية ديمسرب املقبل 
تليق طلبات إهن���اء املنازعات الرضيبي���ة املنظورة أمام 
احملامك وجلان الطع���ن الرضييب وجلان التظملات بن 
مص���احل الرضائ���ب واملمولن أو امللكفن الناش���ئة عن 
تطبيق أح���اكم القوانن الرضيبية ال���يت تقوم املصاحل 

الرضيبية بتطبيقها أًيا اكنت احلالة اليت علهيا الدعوى 
أو الطعن، موحًضا أن هذه فرصة أخرية لملمولن إلهناء 

لك املنازعات الرضيبية.
إىل ذل���ك، متكنت وزارة املالية م���ن إجناز أكرث من 5٧ 
ألًفا و١٧٩ طلًبا إلهناء املنازعات الرضيبية، خالل الفرة 
من س���بمترب ٢٠١٦ حىت هناية يونيه ٢٠٢٢ من إمجايل 
الطلبات املقدمة وعدده���ا 5٨ ألًفا و٨٧١ طلًبا، برضيبة 
متفق علهيا بقمية تتجاوز 4١ ملياًرا و١4٩ مليون جنيه.

وأك���د الدكتور دمحم معيط، وزي���ر املالية، حرصه عىل 
هتيئة بيئ���ة حمفزة لالس���تمثارات احمللي���ة واألجنبية 
خاصة يف ظ���ل األزمات االقتصادي���ة املتتالية بدًءا من 
جاحئ���ة »كورونا« إىل احلرب يف أوروبا وما نتج عهنا 
من اضطرابات يف سالس���ل التوريد واإلمداد، وزيادة 
يف تاكلي���ف الحش���ن، وارتفاع ملع���دالت التمخض إىل 

مستويات غري مسبوقة.
أوحض الوزي���ر، أن جلان الطع���ن الرضييب حجنت يف 
إرس���اء العديد من املب���ادئ القانوني���ة اليت تهسم يف 
تيس���ري الفصل يف املنازعات الرضيبية، ومحاية حقوق 
لك ط���رف وفًقا للقانون، دون اإلخ���الل برسية البيانات 
ا إىل أننا ماضون يف تطوير  الرضيبية لملمولن، مش���ريً
جلان الطعن الرضي���يب، عىل النحو الذي يضمن تقليل 
مدة نظر الزناع وحتقيق العدالة الرضيبية، مبا يس���اعد 
يف إرس���اء دعامئ احلومكة والشفافية والزناهة وتوحيد 
مبادئ التقيمي؛ س���عًيا إىل منظومة رضيبية أكرث تطوًرا 

وحتفزًيا وجذًبا لالستمثار.

بعد تصديق السيسى عليه..  قانون التجاوز الضريبي ينهى نزاعات ومتأخرات متراكمة منذ سنوات

خمصص���ات مخضة اعمتدهتا احلكومة باملليارات 
لالستمثار يف  لك قطاعات الدولة  ، حيث وضعت 
احلكومة املرصية خريطهتا االس���تمثارية باملوازنة 

اجلديدة للعام املايل ٢٠٢٣/٢٠٢٢ 
حتت شعار "استمثارات تتحدى األزمات"،   ووفقًا 
للتقرير الصادر عن جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس 
النواب، حول اخلطة العامة للدولة وموازنهتا للعام 
املايل اجلدي���د ٢٠٢٣/٢٠٢٢، خصصت احلكومة 
ما يزيد عن ١.٣ تريليون جنيه اكس���تمثارات لكية 

باملوازنة اجلديدة.
   توزيع االس���تمثارات اللكية يمت حبسب اجلهات 
املعني���ة وال���يت تمتث���ل يف اجله���از احلك���ويم، 
واهلي���ات االقتصادية العام���ة، والرشاكت التابعة 
لقط���اع األمعال الع���ام، واالس���تمثارات املركزية، 
واس���تمثارات القط���اع اخلاص، ومن املس���هتدف 
اس���تحواذ االس���تمثارات العام���ة ع���ىل النصيب 
األك���رب بنس���بة ٧٨.٦٪ موزع���ة ب���ن اجله���ات، 
وحصول القطاع اخلاص عىل النسبة املتبقية وىه 
٢١.4٪ من مجلة االستمثارات املوجهة خلطة عام 

.٢٠٢٣/٢٠٢٢
للهي���ات  املوجه���ة  االس���تمثارات  وجسل���ت   
االقتصادي���ة حنو 4١٠.٩ مليار جنيه، لتس���تحوذ 
بذلك عىل النصيب األكرب ىف هيلك االس���تمثارات 
اللكية بنسبة ٢٩.4٪، ويأيت القطاع احلكويم ىف 
املرتبة الثانية جبملة اس���تمثارات مس���هتدفة تقدر 
بنحو ٣٧٦.4 مليار جنيه، لتبلغ أمهيهتا النس���بية 
٢٦.٩٪، بيمن���ا ج���اء ىف املرتبة الثالث���ة، القطاع 
اخلاص باس���تمثارات تقدر بنحو ٣٠٠ مليار جنيه 
بنس���بة ٢١.4٪ م���ن مجل���ة اس���تمثارات اخلطة، 
هذا باإلضاف���ة إىل االس���تمثارات املركزية والىت 
تق���در بنحو ٢٣٧ مليار جنيه بنس���بة ١٦.٩٪، أما 
استمثارات القطاع العام فتقدر بنحو 5٧.٧ مليار 

جنيه بنسبة ٪5.4 .
   تقري���ر جلن���ة اخلط���ة واملوازن���ة ح���ول اخلطة 
العام���ة للدولة وموازنهت���ا اجلديدة للع���ام املاىل 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ والذى بدأ العمل اعتبارًا من ١ يوليو  
املايض ، يرصد  تفاصيل اخلريطة االس���تمثارية 
ال���ىت وضعهتا احلكويم هلذا العام "عام اخلطة"، 
موزعة بن االستمثارات احلكومية ، و استمثارات 
اهليات االقتصادية واس���تمثارات رشاكت قطاع 
األمعال العام ، إيل جانب االس���تمثارات املركزية 

واالستمثارات اخلاصة واالستمثارات األجنبية 
  االستمثارات احلكومية:

واإلدارة  اإلداري  اجله���از  اس���تمثارات  تمش���ل 
احمللية واهليات اخلدمية العامة، ومن املسهتدف 
ختصي���ص ٣٧٦.4 ملي���ار جني���ه لتناه���ز بذلك 
حن���و ٢٧٪ من إمج���ايل االس���تمثارات خلطة عام 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، ويتب���ن م���ن توزيع االس���تمثارات 
بن هذه اجلهات الثالث اس���تئثار اجلهاز اإلداري 

بنحو ٢٣١.4 مليار جنيه بنسبة تناهز ٦١.5٪ من 
إمجايل اس���تمثارات اجلهاز احلكويم، بيمنا تبلغ 
االس���تمثارات املوجهة للهيات اخلدمية حنو ١٢٢ 
مليار جنيه، بنسبة ٣٢.4٪، وتلك املوجهة لإلدارة 

احمللية حواىل ٢٣ مليار جنيه بنسبة ٦.١٪ .
 وم���ن حي���ث اهلي���لك المتوي���ي لالس���تمثارات 
احلكومية يف عام اخلط���ة يتضح، اعمتاد اجلهاز 
احلك���ويم عىل متوي���ل اخلزان���ة العامة بنس���بة 
٦5.٢٪ من إمجايل املوارد المتويلية لالس���تمثار، 
مما يعمتد عىل املصادر اإليرادية األخرى بنس���بة 
٣١.٨٪، أما القروض واملنح اخلارجية فتشلك ٣٪ 
من املوارد اليت يعمتد علهيا القطاع احلكويم يف 

متويل استمثاراته.
  استمثارات اهليائت االقتصادية:

حتتل االس���تمثارات املوجهة للهيات االقتصادية 
املركز األول من مجلة االس���تمثارات العامة، وتبلغ 
االستمثارات املسهتدفة هلذه اجلهات حنو 4١٠.٩ 
مليار جنيه ىف عام اخلطة، وتركز أمهها ىف قطاع 
النقل والتخزين بنس���بة 5٣.5٪، وقطاعات التعلمي 
والصح���ة واخلدمات االجمتاعية األخرى بنس���بة 
٣٢.٧٪، م���ع تفاوت احلصة املتبقية بن القطاعات 

واألنشطة األخرى.
 ومن حي���ث مصادر متويل اس���تمثارات اهليات 
االقتصادية العامة، فيجرى االعمتاد ىف األس���اس 
عىل القروض احمللية واألجنبية مبا يعادل ٢5٠.٩ 
ملي���ار جنيه بنس���بة ٦١٪، مث ع���ىل االحتياطيات 
واملخصص���ات احمللية واألجنبية، مبا يعادل ١4٧ 

مليار جنيه بنسبة ٣5.٨٪، جبانب مصادر أخرى 
بنسبة ٣.٢٪ .

 استمثارات رشاكت قطاع األمعال العام:
تبلغ االس���تمثارات املس���هتدفة ل���رشاكت قطاع 
األمع���ال الع���ام حن���و ٧5.٧ مليار جنيه بنس���بة 
٦.٩٪ من مجلة االس���تمثار العام، وتنقس���م هذه 
االستمثارات بن الرشاكت اخلاضعة للقانون رمق 
٩٧ لسنة ١٩٨٣ ورشاكت القانون رمق ٢٠٣ لسنة 

١٩٩١، والرشاكت القابضة النوعية.
 عىل مستوى الرشاكت اخلاضعة للقانون رمق ٩٧ 
لس���نة ١٩٨٣، تشلك االستمثارات املسهتدفة لتلك 
الرشاكت حنو ٣4.١ ملي���ار جنيه ىف عام اخلطة 
بنسبة 45٪ من مجلة اس���تمثارات قطاع األمعال 
العام وحن���و ٣.١٪ م���ن إمجاىل االس���تمثارات 
العام���ة، فميا يركز ٩٦.5٪ من اس���تمثارات تلك 
الرشاكت اخلاضعة هل���ذا القانون ىف 4 قطاعات 
رئيس���ية، تمتثل ىف، قطاع الصناع���ات التحويلية 
بنس���بة 55.4٪، واخلدم���ات االجمتاعية األخرى 
بنس���بة ١4.٧٪، والبرول والرثوة املعدنية بنسبة 

١٣.5٪، والنقل والتخزين بنسبة ١٢.٩٪.
 وفمي���ا خي���ص اهلي���لك المتويىل إلس���تمثارات 
ال���رشاكت اخلاضع���ة لقانون ٩٧ لس���نة ١٩٨٣، 
فيضم م���ن االحتياطي���ات واملخصصات احمللية 
واألجنبي���ة ٣١ ملي���ار جني���ه بنس���بة ٩٠.٩٪ من 
إمج���اىل املص���ادر المتويلية، ومتث���ل التهسيالت 
احمللية واألجنبية ٢.١ ميار جنيه بنس���بة ٦.٢٪ 
أما مس���امهات اخلزانة العام���ة فتبلغ مليار جنيه 

بنسبة ٢.٩٪.
 أما عىل مستوى الرشاكت اخلاضعة للقانون رمق 
٢٠٣ لس���نة ١٩٩١، فتقدر اس���تمثارات الرشاكت 
اخلاضع���ة هلذا القانون بنح���و ٣٠.٨ مليار جنيه 
ىف ع���ام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بنس���بة 4٠.٧٪ من مجلة 
اس���تمثارات قطاع األمعال الع���ام، وتركز أغلبية 
االس���تمثارات لتل���ك ال���رشاكت ىف الصناع���ات 
التحويلية بقمية ٢٦.٩ مليار جنيه بنسبة تزيد عىل 
٨٧٪، والنق���ل والتخزين بقمي���ة ١.٢ مليار جنيه، 

واملطامع والفنادق بنحو ١.٢ مليار جنيه.
 وبالنس���بة لل���رشاكت القابضة النوعي���ة، فتقدر 
االس���تمثارات املوجهة هلا بنحو ١٠.٨ مليار جنيه 
ىف عام اخلطة، وتتوزع بن، قطاع الكهرباء والطاقة 
بقمي���ة 5.٧ ملي���ار جنيه، وقطاع االس���تخراجات 
بقمي���ة ٣.٢ مليار جنيه، وقط���اع النقل والتخزين 
بقمي���ة ١.5 ملي���ار جني���ه، وقط���اع الصناع���ات 

التحويلية بقمية 4٠٠ مليون جنيه.
  االستمثارات املركزية:

تق���در مجل���ة االس���تمثارات املركزي���ة بنحو ٢٣٧ 
ملي���ار جني���ه، وتش���لك بذل���ك حن���و ٢١.5٪ من 
مجل���ة االس���تمثارات العام���ة، و ٣.١٪ من مجلة 

االستمثارات املسهتدفة ىف عام اخلطة.
 االستمثارات اخلاصة:

من املتوقع أال تتجاوز استمثارات القطاع اخلاص 
٣٠٠ ملي���ار جنيه ىف عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ باخنفاض 
يناه���ز 5٪ عن اس���تمثارات ع���ام ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
وال���ىت بلغت ٣١4.٩ ملي���ار جنيه، خاصة ىف ظل 
ظ���روف ع���دم التيقن بأح���وال الس���وق وتطورات 
النش���اط االقتصادى ومسارات المنو النامجة عن 
تبعات جاحئة ف���ريوس كورونا واألزمة الروس���ية 
األوكراني���ة، حي���ث يعكس الراىخ النس���ى ىف 
االس���تمثارات اخلاصة خالل عاىم ٢٠٢١/٢٠٢٢ 
و ٢٠٢٢/٢٠٢١ وخطة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ التأثريات 
الس���لبية لألزم���ات الدولية عىل مناخ االس���تمثار 
اخلاص بفعل شيوع ظاهرة الركود التضخمى من 
حيث تباطؤ الطلب الس���وىق ونقص املعروض ىف 

ظل ارتفاع تلكفة اإلنتاج واملعامالت.
 االستمثار األجنيب املبارش  :

 وال  تقترص خريطة احلكومة االس���تمثارية خالل 
ىف  امللي���ارات  خض  ع���ىل   ،٢٠٢٣/٢٠٢٢ ع���ام 
لك قطاع���ات الدول���ة فقط، وإمنا وض���ع ضوابط 
وإجراءات جديدة لتحفزي االستمثار األجنيب، حيث 
تتوق���ع احلكومة خالل خطة ه���ذا العام أن يراوح 
صاىف االستمثارات األجنبية املبارشة بن ٨ و ١٠ 
مليارات دوالر بهناية عام ٢٠٢٢ مقارنة بنحو 5.٢ 

مليار دوالر يف العام املايل ٢٠٢٢/٢٠٢١،.

استثمارات رغم األزمات.. النواب يكشف تفاصيل اخلريطة االستثمارية للحكومة باملوازنة اجلديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السييس بتحويل معهد نارص 
للعالج ليصب���ح مدينة طبية متاكملة، فضاًل عن زيادة 
الطاقة االستيعابية لملعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، 
وذلك باالس���تعانة باخلربات االستش���ارية العاملية يف 
ه���ذا املجال، اخذًا يف االعتبار أن املعهد يعد من أمه 

راكئز املنظومة الصحية يف مرص.
واستعرض الرئيس جهود تطوير املعهد بإضافة مبان 
جديدة وتطوير املباين األساسية القامئة، و استحداث 
أقس���ام وختصصات طبي���ة جديدة، وزيادة الس���عة 
الرسيرية لملعهد مبق���دار ١٠٠٠ رسير إضايف، إىل 
جانب زيادة عدد غ���رف العمليات اجلراحية ووحدات 
اللكى، وكذلك املنش���آت اخلدمية وذل���ك بالتعاون مع 
وزارة الصح���ة، وفقًا لصفحة املتحدث بامس رائس���ة 

امجلهورية عىل موقع فيس بوك.
جاء ذلك خالل اجمتاع السييس مع أمري سيد أمحد 
مستش���ار رئيس امجلهوري���ة للتخطي���ط العمراين، 
وهش���ام الس���وييف رئيس اهليئة اهلندس���ية للقوات 
املس���لحة، وأمح���د العزازي مدي���ر ادارة املرشوعات 
الكربى باهليئة اهلندس���ية للقوات املس���لحة، وأرشف 
العريب رئيس املكتب االستش���اري للهيئة اهلندسية، 
وعبد العزيز الفيق مس���اعد رئيس اهليئة اهلندس���ية 
لتصمميات الط���رق، ملتابعة املوقف التنفيذي لعدد من 
مرشوعات اهليئة اهلندسية عىل مستوى امجلهورية، 
خاصًة يف قطاع���ات الطرق والكب���اري واملرشوعات 
اإلنشائية واملعامرية، إىل جانب مرشوعات العامصة 

اإلدارية اجلديدة.
مك���ا مت اس���تعراض معلية تطوير الط���رق واحملاور 
بالقاهرة الكربى، مبا فهيا حمور حسب اهلل الكفراوي 
بطول ١٧ مك الذي يربط الطريق الدائري جنوب حمور 
املش���ري طنطاوي مبنطقة املع���ادي، إىل جانب حمور 
احلضارات وربطه مع حمور يارس رزق الذي سريبط 
منطقة وسط البلد وطريق صالح سامل هبضبة املقطم، 
فضلًا عن تطوير حمور مجال عبد النارص كأحد أمه 

احملاور بالقاهرة اجلديدة بطول ١4 مك.
مكا مت أيضا استعراض املوقف اإلنشايئ واهلنديس 
لعدد من املنشآت بالعامصة اإلدارية اجلديدة، خاصة 
قاع���ة »دار الق���رآن الكرمي« مبجس���د مرص، فضلًا 
ع���ن عرض املوق���ف التنفيذي اخلاص برب���ط القيادة 
االس���راتيجية بالعامصة اإلدارية ومجموعة ش���بكة 
الط���رق واحمل���اور احمليطة هب���ا، الس���ميا الطريق 

الدائري األوسيط والدائري اإلقليمي.
وكذلك مت اس���تعراض جهود تطوير املنش���آت والبنية 
األساس���ية واحمل���اور والطرق مبدينة رشم الش���يخ 
استعدادًا الس���تضافة القمة العاملية لملناخ يف هشر 
نومف���رب القادم، فضلًا ع���ن معلية التطوي���ر اجلارية 
مبنطق���ة الرويس���ات يف رشم الش���يخ، ورف���ع كفاءة 
التجمعات الس���كنية والبدوية ومجمع الورش احلرفية 

باملنطقة.

حتويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة
بأمر من الرئيس السيسي 

شيماء مرسي

هش���د املهن���دس دمحم أمح���د م���رىس، وزي���ر الدولة 
لإلنتاج احلريب، واللواء محمود شعراوى، وزير التمنية 
احمللية، واللواء دمحم الرشيف، حمافظ اإلس���كندرية، 
توقيع عقد اتفاق مش���رك بن الوزارتن واهليئة العامة 
لنقل الراكب باإلسكندرية، لرشاء 4٠ أتوبيسا كهربائيا 
حمي الصن���ع مبواصفات وج���ودة عاملي���ة، جاء ذلك 

بديوان عام وزارة اإلنتاج احلريب.
أوحض وزير الدولة لإلنت���اج احلريب، أن وزارة اإلنتاج 
احلريب تقوم من خالل مصنع إنتاج وإصالح املدرعات 
)مصن���ع ٢٠٠ احل���ريب( بالتعاون م���ع رشكة صناعة 
وس���ائل النق���ل »MCV« إلنت���اج أول أتوبيس يعمل 
بالكهرباء يصنع بالاكمل يف مرص، الذى سيس���تخدم 
النتقاالت ضي���وف مؤمتر الدول األط���راف يف اتفاقية 
 »COPاألمم املتحدة اإلطارية بش���أن تغري املناخ »٢٧
وستس���تضيفه م���رص مبدينة رشم الش���يخ يف هشر 

نومفرب املقبل.
وأضاف، أن اس���تضافة مرص لملؤمتر تأيت يف ظروف 
استثنائية مما حيمت تاكتف اجلهود إلجناح هذا املؤمتر 
اهل���ام وإح���رازه التقدم املنش���ود ال���ذي يليق مبرص 

وماكنهتا.
وأك���د أن مش���اركة وزارة اإلنتاج احل���ريب ىف تصنيع 
األتوبيس���ات الكهربائية يأىت ىف إطار تنفيذ توجهيات 
رئيس امجلهوري���ة اخلاصة بتوط���ن صناعة املركبات 
الكهربائية يف مرص وزيادة التاكمل والتعاون مع القطاع 
اخل���اص يف مجيع املج���االت الصناعية وم���ن منطلق 
احلرص ع���ىل حتقيق العديد من العوائ���د االقتصادية 

والبيئية من خالل زي���ادة االعمتاد عىل مصادر الطاقة 
املتجددة والنظيفة كبديل للوقود التقليدي واالرتقاء بمنط 

حياة املواطن املرصي ودمع الصناعة الوطنية.
وأش���ار إىل ممزيات هذه األتوبيسات الكهربائية واليت 
تمتزي بتصم���مي عرصي ومقاعد مرحية وتصل نس���بة 
املكون احملي فهيا حل���وايل ٦٠٪، والرسعة القصوى 
لألتوبي���س الكهرب���ايئ تبلغ ٧٠ مك/ س���اعة ومس���افة 
تش���غيله تبلغ من ٣٠٠ إىل ٣5٠ مك بالحشنة الواحدة، 
وتتوفر به س���بل الرفاهية م���ن تكييف اهلواء وواي فاي 
ويو إس يب، وتصممي وتنفي���ذ اهليلك مرصي بالاكمل 
ومصن���وع م���ن الصلب املعاجل ضد الصدأ، ويس���امه 
يف تقليل االنبعاث���ات الكربونية والضوضاء واحلرارة، 
مؤكدًا أن الوزارة قطعت ش���وطًا كبريًا خالل السنوات 
األخرية يف جمال إنتاج األتوبيس���ات الكهربائية وذلك 

بالتع���اون مع القط���اع اخلاص لتوطن ه���ذه الصناعة 
احليوية داخل الرشاكت التابعة.

ومن جانبه، قال اللواء محمود ش���عراوى، وزير التمنية 
احمللية، إن هذا االتفاق يأيت اس���تمكالًا للعقد املشرك 
ال���ذي مت توقيعه مؤخرًا بن الوزارتن وهيئة النقل العام 
بالقاهرة لرشاء ٧٠ أتوبيسا كهربائيا باستمثارات تقدر 

حبوايل ٣٢٣ مليون جنيه.
وأض���اف، أن توقي���ع العقد اليوم لرشاء 4٠ أتوبيس���ا 
كهربائيا حمىل الصنع مبواصفات وجودة عاملية ماركة 
MCV C١٢٠ ب���ن وزاريت التمني���ة احمللية و اإلنتاج 
احلريب لصاحل هيئة نقل الراكب باالسكندرية من خالل 
مصنع إنتاج وإصالح املدرعات )مصنع ٢٠٠ احلريب( 
 »MCV« بالتع���اون مع رشكة صناعة وس���ائل النقل
حتت امس »SETIBUS« وذل���ك بتلكفة حوايل ١٩4 

مليون جنيه وبذلك يصبح إمجاىل عدد األتوبيسات الىت 
سيمت توريدها هليئىت النقل العام بالقاهرة واإلسكندرية 

والىت تعمل بالكهرباء ١١٠ أتوبيسات.
وأوحض أن الوزارة تقوم بتحديث أس���طول النقل العام 
بالقاهرة واإلس���كندرية للعمل بالغ���از الطبيىع بدلًا من 
الس���والر بالرشاكة مع وزارة اإلنتاج احلرىب حيث يبلغ 
عدد األتوبيس���ات الىت س���يمت تعديلها ٢٢٦٢ أتوبيسا 
بتلكف���ة إمجالي���ة ١.٢ ملي���ار جنيه وق���د مت هنو ١5٠ 

أتوبيسا مهنا بالفعل ودخلت اخلدمة.
وأكد اس���مترار جهود احلكومة يف الهنوض بالتصنيع 
احملىل فميا خيص جمال وسائل النقل احلديث بالغاز 
الطبيىع والكهرباء والذى يوليه السيد رئيس امجلهورية 
اهمتامًا كبريًا يف إطار اس���تضافة الدورة ال�٢٧ ملؤمتر 
أط���راف اتفاقية األمم املتح���دة اإلطاري���ة لتغري املناخ 
)COP ٢٧( املق���رر انعقادها مبدينة رشم الش���يخ يف 

نومفرب املقبل.
وتاب���ع أن ال���وزارة تعم���ل من���ذ ف���رة ع���ىل حتديث 
أس���طول النقل العام مبحافظيت القاهرة واإلس���كندرية 
للعم���ل بالغاز الطبيىع بدلًا من الس���والر ىف إطار من 
الرشاك���ة مع وزارة الدولة لإلنت���اج احلرىب حيث يبلغ 
عدد األتوبيس���ات اليت س���يمت تعديلها ٢٢٦٢ أتوبيسا 
بتلكفة إمجالية تقدر بنح���و ١.٢ مليار جنيه مبا حيقق 
اإلس���تفادة املث���ىل إقتصادي���ًا من ث���روات مرص من 
الغ���از الطبييع وتعظمي القمية املضافة مهنا، وترش���يد 

اسهتالك السوالر.

اتفاق بني اإلنتاج احلربي والتنمية املحلية واإلسكندرية لشراء 40 أتوبيسا كهربائيا محليا
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن 
قناة الس���ويس حققت أعىل إيراد هشري يف تارخيها 

ليصل إىل ٧٠4 مالين دوالر خالل هشر يوليو.
وأوحض رئي���س هيئ���ة قناة الس���ويس، يف بي���ان، أن 
إحصائي���ات املالحة بالقناة خالل هش���ر يوليو ٢٠٢٢، 
جسلت أرقامًا قياس���ية جديدة حمققًة أعىل معدل عبور 
هشري يف ت���ارخي القناة بلغ ٢١٠٣ س���فن، فضلًا عن 
حتقيق أع���ىل محولة صافية هشرية يف ت���ارخي القناة 
لتجس���ل ١٢5.١ مليون طن، وهو ما س���امه يف زيادة 

عائدات القناة خالل يوليو املايض.
وأوحض رئي���س اهليئة أن حرك���ة املالحة بالقناة خالل 
هش���ر يولي���و ٢٠٢٢ هشدت عب���ور ٢١٠٣ س���فن من 
االجتاهن مقابل عبور ١٦٧٠ س���فينة خالل هشر يوليو 
من العام املايض بفارق 4٣٣ سفينة بنسبة زيادة قدرها 
٢5.٩ ٪، مكا بلغ إمجايل امحلوالت الصافية ١.١٢5 
مليون طن مقاب���ل ١٠5.٨ مليون طن خالل هشر يوليو 
من العام املايض بفارق ١٩.٣ مليون طن بنس���بة زيادة 

بلغت١٨.٢ ٪.
وأضاف الفريق ربيع أن عائدات قناة الس���ويس خالل 
هش���ر يوليو من الع���ام املي���الدي ٢٠٢٢ جسلت ٧٠4 
مالي���ن دوالر مقاب���ل 5٣١.٨ مليون دوالر خالل هشر 
يولي���و من العام املايض بف���ارق ١٧٢.٢ مليون دوالر، 

بنسبة زيادة قدرها 4.٣٢ ٪.
وأش���ار رئيس اهليئة إىل م���ا رصدته التقارير املالحية 
خ���الل هشر يوليو ٢٠٢٢ من طف���رة كبرية يف معدالت 
عبور خمتلف أنواع الس���فن مقارنة ب���ذات الهشر من 
الع���ام املايض، حي���ث ارتفعت أع���داد ناقالت البرول 
بنس���بة ٦٠.٢ ٪ لتحق���ق أعىل إيراد هش���ري لناقالت 
البرول عىل اإلطالق قدره ١5٣ مليون دوالر، مكا زادت 
أعداد ناقالت الغاز الطبييع املسال بنسبة ٣١ ٪ لتحقق 
أعىل إيراد هشري لناقالت الغاز الطبييع املس���ال عىل 
مدار ت���ارخي القناة قدره 5٢ ملي���ون دوالر، فميا زادت 
س���فن الصب بنس���بة ٢١ ٪ حمققة أعىل إيراد هشري 
لس���فن الصب يف تارخي القناة قدره ١٢١ مليون دوالر، 
مكا زادت معدالت عبور س���فن احلاويات العابرة للقناة 
بنسبة ٨.٨ ٪ حمققة ثاين أعىل إيراد هشري هلا قدره 

٣١4 مليون دوالر.
جدير باإلش���ارة، أن إحصائي���ات املالحة خالل هشر 
يولي���و اكنت قد جسل���ت يوم ٢٩ يولي���و املايض أعىل 
إيراد يويم يف تارخي القناة وثاين أعىل محولة صافية 
يومي���ة يف تارخي القناة حيث عربت قناة الس���ويس يف 
ذلك اليوم ٨5 س���فينة من االجتاهن، بإمجايل محوالت 
صافية يومية قدرها 5.٦ مليون طن، حمققة أعىل إيراد 

يويم يف تارخي القناة قدره ٣١.٨ مليون دوالر.

قناة السويس حتقق أعلى إيراد شهري يف تاريخها بـ 
704 ماليني دوالر

تستضيف القاهرة النخسة التاسعة من معرض 
إح����دى الفعاليات يف  ومؤمت����ر "فارماكونكس" 
جمال املعارض املتخصصة بالصناعات الدوائية، 
خالل الفرة من 4 إىل ٦ سبمترب ٢٠٢٢، مبركز 
م����رص لملع����ارض الدولي����ة )EIEC( بالقاهرة 
اجلديدة، بالتعاون مع سلس����لة املعارض العاملية 
"CPHI" ومؤسسة Agon، ومن تنظمي رشكة 

إنفورما ماركتس مرص.
ومن املقرر أن تأيت نخسة ٢٠٢٢ بدمع من وزارة 
اإلنتاج احلريب واهليئة القومية لإلنتاج احلريب، 
ومبش����اركة أكرث م����ن ١5٠ عارضًا من ٢٠ دولة 
حول العامل، ومبش����اركة خاص����ة لعدد كبري من 
الرشاكت اهلندية، لتغطية القطاعات األساس����ية 
املواد اخل����ام واملواد  للتصنيع ال����دوايئ، مهنا: 
الفعال����ة العامة، اآلالت واملع����دات والتكنولوجيا، 
تعبئة وتغليف األدوية، اإلنت����اج احليوي لألدوية 
احليوي����ة، مع����دات املختربات، ومجي����ع جوانب 
سلس����لة التوريد يف جمال تصنيع األدوية، وفقًا 

لبيان حصيف.
وق����ال مصطىف خلي����ل، مدير املع����رض برشكة 
إنفورم����ا مرص، إن معرض فارماكونكس "خيدم 
قطاع األدوية بش����لك مبارش من خالل الربط بن 
كبار املشرين واملصنعن احمللين املتخصصن 

يف جمال تصنيع األدوية بأمه املوردين احمللين 
والدولي����ن، وذلك من أجل خلق رشااكت جتارية 
جدي����دة تهس����م يف تعزي����ز قط����اع الصناعات 
الدوائية، وجتذب املزيد من االستمثارات األجنبية 
للصناع����ات احمللية، مما ي����دمع توجهات الدولة 
املرصي����ة عىل حموري����ن رئيس����ن األول توطن 
الصناع����ة وتطوير الصناع����ات الوطنية وحتقيق 
االكتف����اء الذايت، والثاين التوس����ع يف التصدير 

وفتح أسواق جديدة لملنتجات املرصية".
وأض����اف خلي����ل، أن صناع����ة األدوية يف مرص 
تهش����د تط����ورًا كب����ريًا خاصة خالل الس����نوات 
األخرية عقب انتش����ار فريوس كورونا"، مشددًا 
عىل أن قيام عدد من الرشاكت املرصية بتصنيع 
بروتوكوالت العالج سامه يف تطوير رؤية مرص، 
لتك����ون املصدر األول لألدوي����ة ألفريقيا والرشق 

األوسط.
ويهشد املعرض استضافة مؤمترين متخصصن 
معمتدين من مؤسس����ة CPD، ملناقش����ة أحدث 
التقني����ات والتحدي����ات اليت هت����دف إىل تطوير 
صناع����ة الدواء يف أفريقيا، متاش����يًا مع أهداف 
األجندة األفريقي����ة ٢٠٦٣ اليت تركز عىل أمهية 
زيادة االس����تمثارات يف الرعاية الصحية، وذلك 

مبا يعزز كفاءة القطاع الطيب يف القارة.

سبتمبر املقبل..  انطالق النسخة التاسعة من 
معرض ومؤمتر فارماكونكس يف مصر

اسامة السيد

اسالم عبدالفتاح

 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  7  أغسطس  2022  •  العدد  654

  ضخ 1.3 تريليون جنيه فى كل قطاعات الدولة.. الهيئات 
االقتصادية تستحوذ على 410 مليارات.. و300 مليار للقطاع 

الخاص.. وأكثر من ربع المخصصات لـ"الحكومى"

  الضرائب: القانون الجديد فرصة أخيرة لالستفادة من 
اإلعفاء المقرر على كل أنواع المتأخرات
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أص���در الحشات غتوري، وكي���ل أول وزارة املالية، رئي���س مصلحة امجلارك، 
تعلميات تنفيذية رمق 55 لس���نة ٢٠٢٢، تضمن���ت المساح خبروج األموال غري 
املنفقة حصبة املس���افرين املغادرين للبالد برشط اإلفصاح عهنا عند الوصول 
إذا زادت ع���ىل ١٠ آالف دوالر أو ما يعادهلا بالعمالت األجنبية األخرى.. جاء 
ذلك بناء عىل توجهيات الدكتور دمحم معيط، وزيراملالية، بشأن ضوابط خروج 

األم���وال حصبة املغادرين وفق���ا ألحاكم املادة ٢١٣ من قان���ون البنك املركزى 
واجلهاز املرصىف رمق ١٩4 لسنة ٢٠٢٠.

وقبل صدور هذا القانون، اكن ينص القانون رمق ٨ لس���نة ٢٠١٣ بتعديل بعض 
أح���اكم قانون البنك املرك���زي واجلهاز املرصيف والنقد بش���أن القمية النقدية 

املمسوح باصطحاهبا لملسافرين القادمن إىل مرص واملغادرين ألراضيه.

اجلمارك تلزم املسافرين 
للخارج باإلفصاح عن 

أموالهم 

واص����ل  مركز املعلوم����ات ودمع اختاذ الق����رار مبجلس 
الوزراء،  مناقش����اته حول وثيقة  "سياس����ة  ملكية الدولة  
" ، وعقد خالل األيام املاضية ورش����ة العمل ال�١٨ مضن 
سلس����لة جلس����ات "حوار اخل����رباء"،  ، وذلك ملناقش����ة 
مس����هتدفات  الوثيقة  بقطاع الصناعة، حبضور عدد من 

نواب الربملان واخلرباء. 
واكن����ت احلكومة  أطلقت حواًرا جممتعًيا، منتصف يونيو 
املاىض، هبدف االطالع عىل رؤى اخلرباء واملتخصصن 
وأط����راف املنظوم����ة االقتصادي����ة حول وثيقة "سياس����ة 
ملكي����ة الدول����ة"، الىت تس����هتدف زي����ادة املش����اركة بن 
القطاع����ن العام واخلاص، دمًعا أله����داف التمنية وزيادة 
االس����تمثارات، حيث مت االنهتاء من عقد ١٧ ورش����ة معل 
ح����ىت اآلن، تضمنت وضع توصيات ومقرحات للهنوض 
ب����أداء قطاعات الزراع����ة والصحة والنق����ل واالتصاالت 
وتكنولوجيا املعلوم����ات والصناعات الغذائي����ة والدوائية 
والنس����يجية واإللكروني����ة واهلندس����ية وصناعة اجللود 
والطباعة والنرش والتغليف واملس����تلزمات الطبية وجتارة 

امجللة والتجزئة. 
وأك����د النائ����ب "دمحم س����عد ع����وض اهلل"، وكيل جلنة 
الصناع����ة مبجلس الن����واب عىل أمهية زيادة املش����اركة 
ب����ن القطاعن الع����ام واخلاص لزيادة مع����دالت التمنية، 
مع زيادة توفري حوافز االس����تمثار وإعادة هيلكة رشاكت 
قطاع العام ومحاية حقوق العاملة واحتفاظ الدولة بدورها 

ىف الصناع����ات االس����راتيجية ، مش����ددا  ع����ىل أمهية 
اخلطوات اليت تتخذها الدولة حالًيا إلنشاء أكرب مرشوع 
إلنتاج "البويل إثيلن"، بتوجهيات من الرئيس عبد الفتاح 
السيىس، مبا يساعد عىل دمع دور الصناعة احمللية يف 
توف����ري ٣5 ٪ من احتياجات البنية األساس����ية يف مبادرة 
"حياة كرمية"، ومبا حيّول مرص إىل مركز تصديري كبري 

باملنطقة وتوفري املزيد من فرص العمل.
 وأش����اد النائ����ب "حشات����ه أب����و زيد"، أم����ن رس جلنة 
الصناعة مبجلس النواب، بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، 
وباخلط����وات ال����يت يمت اختاذه����ا للهن����وض باالقتصاد 
امل����رصي، مش����رًيا إىل أمهي����ة تنفيذ سياس����ات احلياد 
الرضييب واملايل جلذب املزيد من االس����تمثارات وزيادة 

مع����دالت التمني����ة، مقرًحا وضع حزمة م����ن الترشيعات 
تتف����ق م����ع أهداف الوثيق����ة، خاصة يف جم����االت محاية 
املنافس����ة والرضائ����ب وامجلارك، وغريها ، فميا أش����ار 
النائ����ب "مدحت المكار"، عضو جلن����ة الصناعة مبجلس 
النواب، إىل أمهية االستفادة من خربات القطاع اخلاص 
يف اإلدارة ، وقدرات����ه ع����ىل إدارة املرشوعات وتش����غيل 
العامل����ة وزيادة اإلنتاج ، الفًت����ا إىل رضورة إعادة هيلكة 
رشاكت القطاع العام لزيادة عوامل التنافسية وجاذبيهتا 
لالستمثار ، مع دمع سياسات تجشيع التصنيع احملي 

لتقليل االسترياد. 
وأك����د النائب "دمحم املرش����دي" عضو جلن����ة الصناعة 
مبجلس النواب، عىل أمهية إعادة تقيمي الرشاكت اململوكة 

للدولة وفًقا لقميهتا بالس����وق لزيادة رحبيهتا ، مع وضع 
قواعد تضمن الزتام القطاع اخلاص باالضطالع بواجباته 
خالل رشاكته مع الدولة وتنفيذ سياسات محائية تضمن 
تدخل الدولة يف أوقات األزمات، مطالًبا بإعادة النظر يف 
القوانن والقرارات اخلاصة ببعض األنشطة، واليت تؤثر 

بشلك مبارش عىل القدرات التصنيعية.
  ولفت���ت  النائبة "نيف���ن الاكتب"، عضو جلنة الصناعة 
مبجل���س الن���واب،  إيل أمهية اخلط���وات اليت تتخذها 
الدول���ة حالًيا إلنش���اء أكرب مرشوع يف جم���ال الغزل 
النسيج، بتوجهيات من الرئيس "عبد الفتاح السييس"، 
وال���ذي أكدت عىل أمهيته بالنس���بة لقط���اع الصناعات 
النس���يجية، وزيادة تواجد الدولة يف القطاعات اليت قد 
ال يس���تطيع القطاع اخلاص االضطالع بأدوارها، ومن 
بيهن���ا صناعات كبس وحلج القط���ن واخلامات الالزمة 
لصناع���ة األلي���اف الصناعية والبوليس���ر، مؤكدة عىل 
أمهية زيادة حوافز االس���تمثار أم���ام القطاع اخلاص، 
وتوفري املواد اخلام، وزيادة براجم تأهيل العاملة ومحاية 

حقوقهم.  
وقالت النائبة "إيفلن مىت"، عضو جلنة الصناعة مبجلس 
الن����واب، إن وج����ود رس����الة مطأنة لملس����تمثر احملي 
بالنس����بة لتوفري اخلامات سيساعد عىل جذب املزيد من 

االستمثارات األجنبية.

وقع املستشار دمحم بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، 
والدكت���ورة رشيفة رشيف، املدي���ر التنفيذي لملعهد 
القويم للحومكة والتمنية املستدامة الذراع التدرييب 
ل���وزارة التخطي���ط والتمنية االقتصادي���ة، امخليس، 
بروتوك���ول تع���اون يف جم���ال بناء وتطوي���ر وتمنية 
الق���درات البرشية واملج���االت البحثي���ة والفاعليات 

العملية.
وعقب توقيع الربوتوكول، أكد املستش���ار دمحم بكر 
رئيس قضاي���ا الدولة عىل أمهية التعاون املش���رك 
بن مؤسس���ات الدول���ة وخاصه م���ع املعهد القوىم 
للحومكة والتمنية املس���تدامه لتمنية معارف ومهارات 
مستش���اري اهليئة وكذلك العاملن اإلدارين هبا يف 
لك املج���االت لالرتقاء مبنظومة العمل وتاهيل ومتكن 
مجيع العاملن باهليئة من إدارة املوارد بش���لك فعال 

ومفيد لتحقيق رؤية مرص ٢٠٣٠.
وم���ن جانهبا، أكدت الدكت���ورة رشيفة رشيف أمهية 
التدري���ب وبن���اء القدرات وال���ذي يعد م���ن الراكئز 
األساس���ية لنج���اح أي مؤسس���ة، من خ���الل تنظمي 
خمط���ط هي���دف إىل إكس���اب العامل���ن امله���ارات 
والق���درات املرتبطة بطبيعة معلهم والىت تس���اعد يف 
حتس���ن األداء، مؤكدة أن املعه���د حيرص عىل عقد 
رشااكت م���ع املؤسس���ات احمللي���ة والدولي���ة ذات 

الصل���ة هبدف توس���يع دائ���رة خرباته واالس���تفادة 
من املؤسس���ات العملية املرموقة اليت قطعت ش���وًطا 
كبرًيا يف جماالت التدريب، وبناء القدرات، والتعلمي، 

والبحوث، واالستشارات.
وأش���ارت رشيف إىل ال���دور الذي يقوم ب���ه املعهد 
الق���ويم للحومك���ة والتمنية املس���تدامة فميا خيص 
متكن املرأة عىل مس���توى مرص وال���دول األفريقية، 
الفت���ة إىل الرباجم التدريبية اليت يقوم هبا املعهد يف 
هذا اإلطار ومهنا برناجم القيادات النسائية املرصية 
والذي يمت عىل مس���توى احملافظات، ومبادرة »يه 
ملستقبل رمقي« اليت هتدف لسد الفجوة التكنولوجية 

بن اجلنس���ن وينفذها املعهد مع سيسكو العاملية و
.UNDP

وأوحض���ت رشي���ف أن برتوك���ول التع���اون يمشل 
مجموعة من املجاالت واألنشطة مهنا الدمع املشرك 
لعملية التمنية البرشية املس���تدامة، من خالل تصممي 
وتنفي���ذ أنش���طة ودورات تدريبية، تنظ���مي املؤمترات 
والندوات العملية وورش العمل املش���ركة س���واء من 
خالل تقدمي البحوث والدراسات والتقارير أو املعاونة 
الفنية واإلدارية يف تنظميها، إىل جانب تبادل اإلنتاج 
العيمل سواء متثل يف دوريات أو دراسات أو تقارير 
أو حب���وث أو جمالت أو نرشات، فض���اًل عن تبادل 

الك���وادر واخل���رباء واملتخصصن حس���ب الرباجم 
العملية.

ويف هناية االجمتاع، تبادل الطرفان الدروع، ممتنن 
مزيد من التعاون املمث���ر والبناء بيهنام خالل الفرة 

املقبلة.
ح���رض التوقيع من هيئة قضايا الدولة نواب الرئيس: 
املستش���ار عبدالع���ال جرن���ة نائب الرئي���س رئيس 
التفتيش الفين، املستشار أمحد فكري نائب الرئيس 
األمن العام، املستشار هاين دمحم عىل نائب الرئيس 
رئيس املكتب الفين، املستشار خالد زين الدين نائب 
الرئيس رئيس جملس ادارة نادي مستشاري قضايا 
الدولة، املستشار ساحم سيد دمحم نائب رئيس هيئة 

قضايا الدولة واملتحدث الرمسي بامس اهليئة.
مكا حرض االجمتاع املستش���ارة دني���ا أمحد عرفة 
األم���ن الع���ام املس���اعد للرمقنة والتح���ول الرمقي، 
واملستشارة يم مروان األمن العام املساعد لشؤون 
املرأة والرعاية اإلنس���انية، واملستشارة أمينة األشقر 
عضو األمان���ة العامة، وحرض من املعهد: نبيل فؤاد، 
مدير ع���ام تطوير األمعال وامل���وارد البرشية، أماين 

الديب، مدير إدارة التعاون الدويل.

  احلكومة تواصل حوار " وثيقة ملكية الدولة " و تناقش مستهدفات قطاع الصناعة 

تعاون بني »قضايا الدولة« و»القومي للحوكمة« يف مجال تطوير القدرات البشرية

وجه الرئيس عبد الفتاح الس���يىس، بإنشاء مجمع 
صنايع إلنتاج "البوىل إيثيلن"، لس���د احتياجات 
السوق احملىل من املكونات الصناعية اليت تدخل 
ىف معلية التمنية واإلنتاج ىف العديد من القطاعات 

احليوية، إىل جانب ختفيض فاتورة االسترياد.
واطل���ع الرئي���س    خالل اجمتاعه م���ع اللواء أ.ح 
ولي���د أبو املجد مدير عام جهاز مرشوعات اخلدمة 
الوطنية بالقوات املس���لحة، واللواء أ.ح كرم س���امل 
رئي���س جملس إدارة الرشك���ة الوطنية لملقاوالت، 
واملهندس طه امجل���ال من القطاع اخلاص ،  عىل 
تفاصي���ل املجم���ع الصنايع االكرب م���ن نوعه ىف 
الرشق االوس���ط، وال���ذى من املنتظر أن يس���امه 
ىف إنت���اج جزء كب���ري من املس���تلزمات الصناعية 
املس���تخدمة يف العديد م���ن القطاع���ات، كقطاع 
التح���ول الرمقي من خ���الل إنت���اج مجيع أمعال 
ومس���تلزمات الفايرب من اكبالت، إىل جانب قطاع 
النق���ل احلديث مث���ل القطار الكهرب���ايئ الرسيع 
واملونوري���ل، مك���ا أنه س���يوفر ح���واىل ٣5٪ من 
االحتياجات الصناعية اخلاصة بالبنية األساس���ية 
ىف مب���ادرة "حياة كرمية" عوضًا عن اس���تريادها 

من اخلارج.
وسيتكون املجمع الصنايع من ٦ مصانع رئيسية 
ىف خمتلف القطاعات اخلاصة مبش���تقات "البوىل 
إيثيلن"، وس���يضم ٣٠ خط إنتاج ل����١٠٠٠ منتج 
خمتلف، مما س���يهسم ىف توف���ري العملة الصعبة 
من خالل ختفيض االعمتاد عىل االس���ترياد، مكا 
أنه س���يكون مطابقًا لملواصفات األوروبية وسيمت 
اعمت���اد منتجاته دوليًا، مبا يفت���ح آفاق التصدير، 
خاص���ًة لل���دول األفريقي���ة الىت ترتب���ط مع مرص 
باتفاقيات جتارة حرة، الس���ميا دول الكوميس���ا، 
وس���يحتوى أيضا ع���ىل قطاع خ���اص بالتدريب 
والتعلمي الفين، إىل جانب أنه س���يمت إنش���اؤه ىف 
منطقة الصعيد، ومن مث سيوفر آالف فرص العمل 

ألبناء الصعيد.
  تفاصيل املجمع الصنايع  

 س���تكون  املجم���ع الصن���ايع   م���ن ٦ مصانع 
رئيس���ية يف خمتلف القطاعات اخلاصة مبشتقات 
"البويل إيثيلن"  ، و سيضم املجمع الصنايع ٣٠ 
خط إنت���اج ل�١٠٠٠ منتج خمتلف ، وهو  يس���امه 
يف إنت���اج جزء كب���ري من املس���تلزمات الصناعية 

املستخدمة مكستلزمات الفايرب من الاكبالت. 
 مكا يسامه يف  توفري حوايل ٣5٪ من االحتياجات 
الصناعي���ة اخلاصة بالبنية األساس���ية يف مبادرة 
"حي���اة كرمي���ة"  ، و س���يمت إنش���اؤه يف منطق���ة 
الصعي���د ، حيث س���يوفر اآلالف  من فرص العمل 
ألبناء  حمافظات الوجه القبي ، مكا  يس���امه يف 
توفري العمل���ة الصعبة من خالل ختفيض االعمتاد 

عىل االس���ترياد ،  ويس���امه كذلك ىف إنتاج جزء 
كبري من املستلزمات الصناعية و ستكون منتجات 
املجم���ع الصنايع مطابق���ة لملواصفات األوروبية 
، وي���مت اعمتادها دوليا فمي���ا حيتوي املجمع عي  

قطاع خاص بالتدريب والتعلمي الفين .
خدمة للصناعة الوطنية 

 وتعليق���ا عي ذلك ، قال مع���رو فتوح نائب رئيس 
جلن���ة الصناع���ة جبمعي���ة رج���ال األمع���ال، إن 
توجهيات الرئيس عبد الفتاح الس���ييس إلنش���اء 
أكرب مجمع صنايع للبويل إيثيلن يف مرص ختدم 
الصناعة الوطنية وزيادة نسبة املكون احملي، مكا 
تأيت اس���تجابة ملناش���دتنا للحكومة يف أكرث من 
لقاء بإقامة صناعات تاكملية ومس���تلزمات اإلنتاج 
واخلامات ومهنا صناعات البروكمياويات لتوفري 

احتياجات الصناعة احمللية.
وأك���د عىل أن إقامة مجمع لصناعة البويل إيثيلن 
والتوجه حن���و إقامة صناعات إلنتاج بايق خامات 
البولمير، س���يفرق مع الصناعة بشلك قوي، ويف 
وق���ت قريب من حيث تنافس���ية األس���عار خلفض 
تلكفة اإلنت���اج وأيًضا تقليل فاتورة االس���ترياد و 

بالتايل تعميق الصناعة وزيادة الصادرات.
واكن نائ���ب رئيس جلنة الصناع���ة جبمعية رجال 
األمعال تبين املطالبة بإقامة وتجشيع االس���تمثار 
يف الصناع���ات التاكملية والتوس���ع يف صناعات 
البروكمياوي���ات، مك���ا مت ارس���ال املقرح مضن 
املذك���رة الرمسي���ة للجنة ملجلس ال���وزراء ووزيرة 

التجارة والصناعة.
 وذك���ر  هاين حلمي صاحب أح���د مصانع البويل 
إيثلن،  أن   مرص تس���هتلك أك���رث من مليون طن 
س���نويا من الب���ويل إثيل���ن"  ، مضيفا أن  مرص 
تهشد تطور يف خمتلف الصناعات وزيادة معدالت 
توط���ن الصناعة ، وتاب���ع :  لدينا رشاكت كثرية 
يف م���رص تنتج البويل إثيلن لكن الطاقة اإلنتاجية 

اخلاص���ة هب���ذه الرشاكت أق���ل م���ن احتياجات 
السوق.

وواصل  حلمي :"  الس���وق احملي حيتاج  مخس 
اضعاف الطاقة اإلنتاجي���ة احلالية من اجل توفري 
أم���وال اس���ترياد البلوي إثيلن م���ن اخلارج  "  ، 
الفت���ا إيل أن هناك   ف���رص تصديرية مرتفعة من 
الب���ويل إثيلن، وأن م���رص لدهيا فرص���ة لزيادة 
القدرة اإلنتاجية لزيادة أعداد االس���واق اخلارجية 

للتصدير ".
  وقال النائب دمحم اجلبالوي، وكيل جلنة الطاقة 
والبيئ���ة مبجلس النواب، إن توجهيات الرئيس عبد 
الفتاح الس���ييس، بإنش���اء مجمع صنايع إلنتاج 
»البويل إيثيلن« ويتكون م���ن ٦ مصانع متاكملة، 
خطوة مهمة للغاية للتقليل من فاتورة االس���ترياد، 
وكذلك العمل عىل س���د احتياجات السوق احملي 
من املكونات اليت تدخل يف معلية التمنية واإلنتاج 

بالعديد من القطاعات احليوية.
وأضاف اجلبالوي، يف ترصحيات له   أن املجمع 
الصنايع الذي وجه الرئيس بإنش���ائه سيس���امه 
كذل���ك يف ختفيض مع���دالت البطال���ة مبحافظات 
الصعي���د، خاصة أنه سيس���امه يف توفري العديد 
من فرص العمل ألبناء حمافظات الصعيد، مشرًيا 
إىل أن التوجهيات الرائس���ية س���تعمل كذلك عىل 

توفري العملة الصعبة داخل السوق احملي.
وأوحض وكيل جلنة الطاقة والبيئة مبجلس النواب، 
أن الدول���ة املرصي���ة تهشد خالل الف���رة احلالية 
العدي���د م���ن اإلج���راءات اليت تس���امه يف زيادة 
معدالت توط���ن الصناعة وكذل���ك تطوير خمتلف 

الصناعات.
وأش���ار اجلبالوي، إىل أن م���رص لدهيا رشاكت 
تعمل ع���ىل انتاج الب���ويل ايثيلن ولك���ن بطاقات 
انتاجية غري قادرة عىل س���د احتياجات الس���وق 
احملي، خاصة أن الس���وق احمل���ي حيتاج إىل 

أضعاف ما يمت انتاجه، مؤكًدا أن املجمع الصنايع 
الذي وجه الرئيس بإنشائه سيسامه بلك تأكيد يف 

سد تلك الفجوة وكذلك العمل عىل تصديره.
ب���دوره ، أكد النائب معرو عاكش���ة عضو جملس 
الش���يوخ، أن توجهي���ات الرئي���س عب���د الفت���اح 
الس���ييس بش���أن إنش���اء مجمع صنايع للبويل 
إثيل���ن، تعكس اهمتام القيادة السياس���ية بتوطن 
الصناع���ات واالعمتاد ع���ىل املنتج احملي، للقيام 

بدوره يف تمنية االقتصاد واحلد من االسترياد.
وأضاف   عاكش���ة، أن التصني���ع احملي، ورفع 
ش���عار صنع يف مرص، س���يعود بنت���اجئ إجيابية 
ع���ي االقتص���اد امل���رصي وتوف���ري املنتجات يف 
األس���واق، وتوفري ف���رص معل للش���باب، وايضا 
إقام���ة مرشوعاهتم الصغرية، باإلضافة إىل توفري 
العم���الت األجنبية وبالتايل اخنف���اض التمخض، 

وزيادة املعروض من املنتجات ىف األسواق.
وتابع عضو جملس الش���يوخ، أن من أمه األهداف 
اليت تسىع الدولة املرصية إىل حتقيقها هو توطن 
الصناعات يف مرص من أجل عودة ش���عار" صنع 
يف م���رص" وخفض الواردات مما ينعكس إجيابيا 
عىل األس���عار، وأيضا زيادة الصادرات املرصية 
وحتوي���ل مرص ملرك���ز إقليمي للصناع���ات، حيث 
أنن���ا منتلك مقومات جن���اح لذل���ك، ومرص لدهيا 
م���ن اإلماكنيات والطاقات البرشية اليت تس���تطيع 
أن ترفع ش���عار صن���ع ىف مرص عاملي���ا، بفضل 

توجهيات القيادة السياسية.
رشاكة مع القطاع اخلاص 

ولف���ت  الدكتور والء ج���اد الكرمي، مدي���ر مبادرة 
»حي���اة كرمي���ة« ب���وزارة التمنية احمللي���ة،  إيل 
أن  إنش���اء مجم���ع إنتاج مادة »الب���ويل إيثيلن« 
يف الصعي���د يعت���رب متهيد لصناع���ة مخضة يف 
االس���تمثار الصنايع بالصعيد، والذي اكن يتجه 
للوجه البحري كونه األقرب لملوانئ والطرق، منوها  
إىل أن حمافظ���ات الصعي���د أصبح���ت تقام هبا 
مرشوعات كربى اعمتادا عىل شبكة الطرق والبنية 

التحتية اليت نفذهتا مبادرة حياة كرمية مؤخرا.
وأوحض »ج���اد الك���رمي«،   أن مادة البويل إيثلن 
حيوية وجوهرية للك مرشوعات البنية األساس���ية 
ومرشوع���ات املراف���ق وأمهها مرشوع���ات حياة 
كرمي���ة، الفت���ا إىل أن املبادرة الرائس���ية تتضمن 
اس���تمثارات بقمية تريلي���ون جنيه ونس���بة كبرية 
مهنا توجه لرشاء مواد البويل إيثلن املس���تخدمة 
يف مواس���ري الرصف اليحص وش���باكت الفايرب 
وش���باكت الكهرباء ومعظم املستلزمات املستخدمة 

يف املرشوعات.

بعد توجيه الرئيس السيسي بإنشائه 

تفاصيل  أكبر مجمع صناعى للبولى إيثيلني فى الشرق األوسط علي أرض مصر 

أ.ش.أ 
أك���د الدكتور محمود حميي الدين، رائد املناخ للرائس���ة 
املرصي���ة ملؤمت���ر أط���راف اتفاقية األمم املتح���دة للتغري 
املنايخ COP٢٧، أن أول املنتديات اإلقلميية امخلس���ة 
الكربى لمتويل العمل املن���ايخ واخلاص بإفريقيا؛ جنح 
يف كرس احلواجز بن مجيع األطراف الفاعلة يف العمل 
املنايخ، وخرج بنتاجئ جيدة لمتويل املرشوعات اليت من 

شأهنا حتقيق خمتلف أهداف العمل املنايخ.
ج���اء ذلك خ���الل لكمته يف اجللس���ة اخلتامي���ة ملنتدى 
»الطريق إىل مؤمتر األطراف السابع والعرشين: املنتدى 
اإلقليمي األفرييق ملبادرات املناخ ومتويل العمل املنايخ 
وأهداف التمنية املس���تدامة«، والذي اس���تضافته أديس 

أبابا خالل الفرة من ٢ إىل 4 أغسطس اجلاري.
وق���ال حميي الدين إن املنت���دى األفرييق جنح يف وضع 
مرشوعات املن���اخ وجهات المتوي���ل املختلفة عىل طاولة 
واحدة، وناقش سبل االستمثار يف حماور العمل املنايخ 
املختلفة، مع رضورة حتقيق التوازن بن االس���تمثار يف 
مرشوعات التخفيف من آثار التغري املنايخ ومرشوعات 
التكيف، موحضًا أن جناح املنتدى اإلفرييق سيمت البناء 
هيلع يف املنتديات اإلقلميية األربعة القادمة اليت س���تعقد 

خالل هشري أغسطس وسبمترب.
ولف���ت إىل أن نت���اجئ املنت���دى اإلفري���يق تبرش خبروج 
املنتدي���ات اإلقلميي���ة امخلس���ة مبرشوع���ات ممزية يمت 
عرضه���ا كمناذج للعم���ل املنايخ يف مؤمت���ر األطراف 
الس���ابع والعرشين الذي س���يعقد يف رشم الش���يخ يف 

نومفرب املقبل.
وأف���اد حميي الدين بأن نت���اجئ املنتدى أضفت املزيد من 
الوض���وح عىل خط���ط متويل العمل املنايخ، وس���اعدت 
يف الوص���ول إىل حل���ول وآلي���ات جدي���دة لزيادة جحم 

االس���تمثارات والمتويل ملرشوعات املناخ، مكا ناقش���ت 
جلس���ات املنتدى بشلك إجيايب سبل حتقيق املسامهات 

احملددة وطنيًا وأدوات المتويل املبتكر.
وأوحض أن املنتدى اإلفري���يق ناقش تقليص الفجوة بن 
جح���م المتويل املتوفر ملرشوعات املن���اخ وجحم المتويل 
املطلوب هلا، مكا ناقش - يف هذا السياق - كيفية استمثار 
تعهدات مؤمترات األطراف السابقة مثل تعهد كوبهناجن 
 GFANZ البالغ قميته ١٠٠ مليار دوالر سنويًا، ومحلة
ال���يت يبلغ جحم المتويل اخلاص هب���ا ملرشوعات املناخ 
١٣٠ تريليون دوالر، باإلضافة إىل مناقش���ة سبل حتقيق 

االستفادة للدول النامية.
وأش���ار حمىي الدين إىل ما شددت هيلع جلسات املنتدى 
م���ن رضورة زيادة جح���م متويل مرشوع���ات املناخ يف 
أطر واحضة تتس���م بالش���فافية، وهو م���ا يتطلب زيادة 
احلومك���ة والرقابة من ال���دول واحلكومات لقنوات متويل 
العمل املنايخ وإدارة هذا المتويل عىل الوجه األمثل مبا 
يسامه يف تنفيذ مرشوعات املناخ وحتقيق أهداف التمنية 

املستدامة كلك ومساعدة الدول عىل حتقيق أهدافها.
وأضاف أن املش���اركن يف جلسات املنتدى أكدوا أمهية 
مشاركة مجيع األطراف الفاعلة يف حتقيق أهداف األمن 
الغ���ذايئ وامل���ايئ والزراعة الذكية مناخيًا واس���تصالح 
األرايض واالس���تفادة م���ن مص���ادر الطاق���ة اجلديدة 
واملتجددة واالس���تمثار يف االقتص���اد األزرق مبا حيمي 
س���بل املعيش���ة يف إفريقيا ويعزز الصالبة يف مواجهة 

التغري املنايخ.
وق���ال إن املنت���دى اإلفرييق خل���ص إىل أمهية دور لك 
ط���رف من أطراف العمل املنايخ، مبا يف ذلك احلكومات 
والقطاع اخلاص وبنوك التمني���ة وقطاع التأمن وجهات 

المتويل املختلفة.

محيي الدين: منتدى إفريقيا للمناخ جنح يف وضع 
املشروعات وجهات التمويل على طاولة واحدة

أجرى الدكتور عامص اجلزار، وزير اإلساكن واملرافق واملجمتعات 
العمرانية، جولة موس���عة ملتابعة سري العمل بالقطاعات املختلفة، 
مبرشوع احلدائق املركزية »اكبيت���ال بارك« بالعامصة االدارية 
اجلدي���دة، واليت تع���د أكرب حديقة مركزية ىف الرشق األوس���ط، 
وثاين أكرب حديقة عىل مستوى العامل، ويبلغ طوهلا أكرث من ١٠ 
كيلومرات، ومبساحة حنو ألف فدان، ورافقه يف اجلولة مسوئلو 

الوزارة، ورشاكت املقاوالت املُنفذة لملرشوع.
وجتول وزير اإلس���اكن ومرافقوه، مبكونات امل���رشوع املختلفة، 
مؤك���دا رضورة اإلرساع مبعدالت التنفيذ، واليت جتاوزت ٨5 ٪، 

واالنهت���اء يف املواعيد احملددة، وبأعىل جودة، طبقا لملواصفات 
احمل���ددة للتنفيذ، ومبا يليق هبذا امل���رشوع القويم الكبري الذي 
يمت تنفيذه ألول مرة مبرص، ويش���لك مع مرشوع منطقة األمعال 

املركزية عالمة ممزية بالعامصة اإلدارية اجلديدة.
وأوحض الوزي���ر أن مرشوع احلدائ���ق املركزية »اكبيتال بارك«، 
يتكون من ٣ قطاعات، وس���يوفر مناط���ق ترفهيية مبعايري عاملية، 
يهسل الوصول إلهيا عن طريق ش���بكة متاكملة من ممرات املشاة 
والدراجات، وس���يمتتع هبا مجوع املرصين من خمتلف رشاحئ 

املجمتع.

وحيتوي املرشوع عىل مس���احات خرضاء، وحبريات، ومالعب، 
ومم���رات للدراج���ات، ومجمعات مط���امع، ومناط���ق ترفهيية، 
ومس���احة خمصصة إلقامة مرشوعات اس���تمثارية مستقبلية، 
ويضم املكونات التالية )حبرية القراءة والعلوم - حديقة تعلميية 
لألطفال - الساحة االحتفالية - حبرية الفنون - احلديقة الراثية 
- النادي الرييف - النادي الريايض - الساحة املركزية - مجمع 
املط���امع - الس���يمنا املفتوح���ة - احلديقة التفاعلي���ة - حديقة 
األمع���ال الفنية - حبرية القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات 

طابع إساليم(.

وزير اإلسكان يوجه باإلسراع مبعدالت تنفيذ احلدائق املركزية يف العاصمة اإلدارية

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشوئن املرصين باخلارج، 
البدء يف تليق اإلجنازات اليت حققهتا الكيانات املرصية 
باخلارج خالل العام املايض، وذلك هبدف االطالع عىل 
جتارب هذه الكيانات ودراسهتا لالستفادة مهنا والبناء 
علهي����ا فميا هو قادم، وذلك يف إطار التحضري إلطالق 
النخس����ة الثالثة من مؤمتر الكيانات املرصية باخلارج، 

واملقرر انعقاده يف ١4 أغسطس املقبل.
وأكدت الوزارة، رضورة أن تكون اإلجنازات عىل هيئة 
مقطع مصور )فيديو( يجسله ممثل عن لك كيان يرشح 
في����ه بإجياز ما يه اإلجن����ازات اخلاصة بالكيان الذي 
ينيمت إليه، وذلك م����ع رضورة االلزتام باملعايري الفنية 

التالية:
- أال تزيد مدة الفيديو عن دقيقة.

- تناول أبرز اإلجنازات فقط.
- تصوير الفيديو بالعرض وليس بالطول.

- مراعاة اجلودة العالية للفيديو صوت وصورة.
وتش����دد الوزارة عىل عدم قبول أي فيديو خيالف هذه 
املعايري املذكورة أعاله، عىل أن يكون آخر موعد لتليق 
هذه الفيديوهات هو السبت القادم املوافق ٦ أغسطس 

اجلاري.
هذا وس����بق أن رصحت الس����فرية نبيل����ة مكرم وزيرة 
اهلج����رة، أن مؤمتر الكيانات من املق����رر أن ينعقد يف 
فندق املاس����ة بالعامص����ة اإلدارية، مؤك����دة أن املؤمتر 
س����يضم ممثي وزارات ومؤسس����ات الدول����ة املعنية، 
للرد عىل استفس����ارات واقراح����ات ممثي اجلاليات 
والكيان����ات املرصية باخلارج، والعمل عىل دراس����هتا 
وتنفيذه����ا، وش����ددت ع����ىل رضورة اس����مترار أبناء 
اجلاليات املرصية يف تقدمي مقرحاهتم ملا ميكن تقدميه 
من فعاليات خالل املؤمتر لتحقيق أعظم اس����تفادة منه 

وخدمة املرصين باخلارج.
مكا أش����ارت إىل أن الروجي لالس����تمثار العقاري يف 
م����رص عىل قامئة أجندة املؤمتر الثال����ث للكيانات وأن 
فاعليات����ه س����تتضمن أيضا زي����ارات ميدانية لعدد من 
املدن اجلديدة لالطالع عىل فرص االستمثار العقاري 
والتجاري فهيا وتعزيز الروجي هلا ومعرفة التهسيالت 
املقدم����ة ألبناء الوط����ن باخلارج، عالوة ع����ىل زيارات 
ميداني����ة أخرى لعدد من املجمع����ات الصناعية الكربى 

واملدن الصناعية اجلديدة.

محددة 4 شروط..  الهجرة تبدأ يف تلقي إجنازات 
الكيانات املصرية باخلارج خالل العام املاضي

أكد الدكت���ور دمحم معيط، وزي���ر املالية، أننا 
نس���هتدف توطن اخل���ربات العاملي���ة املمتزية 
يف جم���ال س���ك العم���الت املعدني���ة املتداولة 
والتذاكري���ة، من خالل تعزيز أوجه التعاون مع 
الرشاكء الدولين؛ ع���ىل حنو يهسم يف زيادة 
اإلنتاج، وخض اس���تمثارات جدي���دة يف إنتاج 
العم���الت املعدنية مبكونات حملي���ة، جنًبا إىل 
جن���ب مع تطوي���ر القدرات البرشي���ة، لتتحول 
مرص إىل »ُمص���دِّر إقليمي« للعمالت املعدنية 
والتذاكري���ة جبودة عالية، وتغ���ى احتياجات 

األسواق اإلفريقية والعربية.
وأضاف وزير املالي���ة- يف لقائه مع وفد كندي 
يض���م ممثي املؤسس���ة امللكية الكندية لس���ك 
العملة، برائس���ة مارى لمياى، رئيسة مصلحة 
سك العملة الكندية، والسفري الكندى بالقاهرة 
لويس دوم���اس- أننا نتطلع لبحث االس���تفادة 
من اخل���ربات الفنية لدار س���ك العملة الكندية 
يف مرشوع إنش���اء دار حديثة ومتطورة لسك 
العملة باملنطقة االقتصادية لقناة السويس عىل 
حنو يس���اعد يف االس���تغالل األمثل إلماكنات 
مصلحة اخلزانة وس���ك العملة املرصية، اليت 
ُتع���د واحدة من مصلحتن فقط عىل مس���توى 
القارة اإلفريقية والرشق األوس���ط املتخصصة 
يف س���ك العم���الت، فض���اًل عن التوس���ع يف 

اس���تخدام أحدث احللول التكنولوجية لتحفزي 
النشاط االقتصادي.

وأش���اد الوفد الكندى باخل���ربات املتوفرة يف 
مصلحة سك العملة املرصية اليت اطلعوا علهيا 
خالل زيارهتم هلا، معربن عن تطلعهم لدراسة 
فرص تعزي���ز التعاون مع اجلانب املرصى يف 
ه���ذا املجال خاص���ة مع ما اطلع���وا هيلع من 
إماكن���ات واعدة ملرشوع دار الس���ك اجلديدة 
املزمع إنش���اؤها يف املنطقة االقتصادية لقناة 

السويس.
من جانبه، ق���ال اللواء حس���ام خرض، رئيس 
مصلح���ة اخلزانة العامة وس���ك العمل���ة، إننا 
منتلك إماكنات متطورة وخربات متعددة، ولدينا 
خطة لتطوير املصلحة تس���هتدف التوس���ع يف 
اإلنت���اج وزيادة االعمتاد ع���ىل املكون احملىل 
ومض���ان جودة األمعال عىل حنٍو حيقق املزايا 
النسبية لالس���تمثار يف مرص من حيث املوقع 
اجلغ���راىف القريب م���ن األس���واق اإلفريقية، 
وتوفر العاملة املؤهلة، والطاقة الالزمة لإلنتاج، 
إضافة إىل االتفاقي���ات التجارية املختلفة اليت 
تضم���ن نف���اذ املنتجات املصنع���ة مبرص إىل 

األسواق اإلقلميية املجاورة.

ر إقليمي«  وزير املالية: مصر ستتحول إلى »ُمصدِّ
للعمالت املعدنية والتذكارية

داليا احمد

رضوى عبداهلل

سيد اجلارحي

أحمد ابراهيم

مطالبات بزيادة دور الدولة فى الصناعات االستراتيجية .. وإشادة بتأسيس المجمعات الصناعية الكبرى .. ومقترحات لدعم التصنيع المحلى وجذب االستثمار 
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10 البورصة توافق على 
قيد تعديل مواد بالنظام 

األساسي لـ«حديد عز

 ق���ررت جلنة قيد األوراق املالية بالبورصة املرصية، املوافقة عىل قيد تعديل 
املادة الرابعة من النظام األس���ايس لرشكة حديد عز، طبقًا ألحاكم القانون 

رمق 14 لسنة 2012 بشان التمنية املتاكملة مبنطقة شبه جزيرة سيناء.
وأوحض���ت البورص���ة يف بيان هلا، أنه س���يصبح نص امل���ادة الرابعة بعد 

التعديل مكا ييل:
»يكون مركز الرشكة وحملها القانوين وموقع ممارس���ة النشاط الصنايع: 

القطعة ) 129أ،ب ( املنطقة الصناعية الرابعة – مدينة السادات – املنوفية، 
موقع ممارسة بايق األنشطة: مجيع أحناء مجهورية مرص العربية فميا عدا 
منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة اهليئة العامة لالستمثار مسبقًا عىل 
فتح فروع فهيا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رمق 350 لسنة 2007 
وقرار رئيس امجلهورية رمق 356 لسنة 2008 والقانون رمق 14 لسنة 2012 

بشأن التمنية املتاكملة يف شبه جزيرة سيناء«.

تدرس هيئة الرقابة املالية الطلب الذي تقدمت به 
هيئة املجمتعات العمرانية اجلديدة لملوافقة عىل 
أكرب إصدار لس���ندات التوريق يف تارخي سوق 
رأس املال املرصي بقمية 20 مليار جنيه، ليصل 
إمجايل ما مت إصداره من سندات التوريق منذ 
بداي���ة العام اجلاري وحال إمت���ام املوافقة عىل 
طل���ب املجمتع���ات العمرانية األخ���ر 30 مليار 

جنيه.
وقال الدكتور دمحم معران، رئيس هيئة الرقابة 
املالي���ة، إن اهليئة س���عت منذ ع���ام 2018 مع 
إطالق املرحلة األوىل من اسرتاتيجيهتا الشاملة 
لألنش���طة املالية غر املرصفية )2018-2022( 
إىل تنش���يط وتطوي���ر أدوات الدين واملمتثلة يف 
س���ندات الرشاكت وس���ندات التوريق للحقوق 
إىل  باإلضاف���ة  واملس���تقبلية  اآلجل���ة  املالي���ة 
الصك���وك، نظ���را لدورها احلي���وي يف تعميق 
س���وق رأس املال املرصي وخل���ق قمية مضافة 

لالقتصاد القويم.
وتاب���ع أنه مع إمتام املوافق���ة عىل إصدار هيئة 
املجمتعات العمرانية سيصل إمجايل إصدارات 
الس���ندات والصك���وك إىل 34 مليار جنيه، مما 
يستدىع االسمترار يف حتسني إجراءات طرح 
وإدراج الصك���وك وأدوات الدين داخل منظومة 
الت���داول لدوره���ا البارز يف متوي���ل الرشاكت 

واهليائت واألخشاص االعتبارية العامة.
جدي���ر بالذكر أن الرقابة املالية وافقت يف هناية 
يوليو 2022 عىل قي���ام إحدى رشاكت التوريق 
بإصدار أول برناجم متعدد اإلصدارات لسندات 
توريق احلقوق املالية املس���تقبلية مببلغ 2 مليار 

جنيه مرصي ملدة 3 سنوات.
ومن جانبه، وصف املهندس حس���ن املر عضو 

جمل���س الن���واب وأم���ني رس جلن���ة التضامن 
االجمتايع واألرسة مبجلس النواب الطلب الذي 
تقدم���ت به هيئة املجمتع���ات العمرانية اجلديدة 
للهيئة العامة للرقاب���ة املالية لملوافقة عىل أكرب 
إصدار لس���ندات التوريق يف تارخي سوق رأس 
امل���ال املرصي بقمي���ة 20 مليار جني���ه، ليصل 
إمجايل ما مت إصداره من سندات التوريق منذ 
بداي���ة العام اجلاري وحال إمت���ام املوافقة عىل 
طلب املجمتعات العمرانية األخر 30 مليار جنيه 
بأن���ه مبثابة جناح كبر وتارخي���ي للهيئة العامة 

للرقابة املالية.
وأش���اد "امل���ر" يف بيان له ح���ول ترصحيات 
الدكتور دمحم معران رئيس هيئة الرقابة املالية 
اليت أكد فهيا أن اهليئة س���عت منذ عام 2018 
م���ع إط���الق املرحلة األوىل من اس���رتاتيجيهتا 
الشاملة لألنشطة املالية غر املرصفية )2022-
الدي���ن  أدوات  وتطوي���ر  تنش���يط  إىل   )2018
واملمتثلة يف سندات الرشاكت وسندات التوريق 
للحقوق املالية اآلجلة واملستقبلية باإلضافة إىل 
الصك���وك، نظ���را لدورها احلي���وي يف تعميق 
س���وق رأس املال املرصي وخل���ق قمية مضافة 
لالقتصاد القويم وأنه م���ع إمتام املوافقة عىل 
إص���دار هيئة املجمتع���ات العمرانية س���يصل 
إمجايل إصدارات السندات والصكوك إىل 34 
مليار جنيه، مما يستدىع االسمترار يف حتسني 
إجراءات ط���رح وإدراج الصكوك وأدوات الدين 
داخل منظومة التداول لدورها البارز يف متويل 
ال���رشاكت واهلي���ائت واألخش���اص االعتبارية 

العامة.

بقيمة 20 مليار جنيه..

الرقابة املالية تتلقى طلب ألكبر إصدار سندات 
توريق يف تاريخ سوق رأس املال

ارتفع امل���ؤرش الرئي���ي للبورص���ة املرصية 
»إجيى إك���س 30« بنس���بة 7.19% ليغلق عند 
مس���توى 10043.23 نقط���ة، خالل جلس���ات 
األس���بوع امل���ايض، وصع���د م���ؤرش األهسم 
الصغرة واملتوسطة »إجيى إكس 70 متساوى 
األوزان«، بنس���بة 3.47% ليغلق عند مس���توى 
1911.51 نقط���ة، وجسل مؤرش »إجيى إكس 
صعوًدا بنحو %4.72  100 متساوى األوزان« 
ليغل���ق عند مس���توى 2835.89 نقطة، وجسل 
مؤرش »إجيى إكس 30 حمدد األوزان« ارتفاًعا 
بنحو 8.33% ليغلق عند مستوى 12443 نقطة، 
وصعد مؤرش متزي بنس���بة 3.73% ليغلق عند 

مستوى 3622 نقطة.
رأس املال السويق

ورحب رأس امل���ال الس���ويق للبورصة املرصية، 
حنو 34.9 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع 
املايض، ليغلق عند مس���توى 633 مليار جنيه، 
بنس���بة منو 5.6%، وصعد رأس املال السويق 
لملؤرش الرئيي م���ن 362.8 مليار جنيه إىل 
433.4 مليار جنيه، بنس���بة منو 19.5%، وقفز 
رأس املال ملؤرش األهسم الصغرة واملتوس���طة 
م���ن 113 مليار جني���ه إىل 114.8 مليار جنيه 

بنسبة منو %1.6.
مكا ارتفع رأس املال ملؤرش األوس���ع نطاًقا من 
475.8 ملي���ار جني���ه إىل 548.2 مليار جنيه 
بنسبة منو 15.2%، وصعد رأس املال السويق 
لبورص���ة النيل من 1.7 ملي���ار جنيه إىل 1.8 

مليار جنيه بنسبة منو %0.4.
إمجايل قمية التداول

وبالنس���بة للتداول ارتفع إمجايل قمية التداول 
بالبورصة املرصية إىل 16.2 مليار جنيه خالل 
األس���بوع املايض، يف حني بلغت مكية التداول 
حنو 2.551 ملي���ار ورقة منفذة عىل 199 ألف 
معلية، وذلك مقارنة بإمجايل قمية تداول قدرها 
12.3 مليار جنيه، ومكية التداول بلغت 2.259 
ملي���ار ورقة منفذة ع���ىل 189 ألف معلية خالل 

األسبوع قبل املايض.
أم���ا مؤرش متزي، بلغ إمجايل قمي���ة التداول به 
حنو 3.5 ملي���ون جنيه، وبلغت مكي���ة التداول 
10.8 ملي���ون ورق���ة منف���ذة ع���ىل 566 معلية 
خالل األس���بوع املايض، واستحوذت األهسم 
ع���ىل 37.56% من إمجايل قمية التداول داخل 
املقصورة، يف حني مثلت قمية التداول للسندات 
األس���بويع  للتقري���ر  وفًق���ا  حن���و %62.44، 

للبورصة املرصية.
ووزعت إمجاليات التداول للرشاكت املدرجة يف 
مؤرشات البورصة بني 3.7 مليار جنيه باملؤرش 
الرئيىس للبورصة حبجم تداول 624.8 مليون 
ورقة مالية منفذة، وعدد معليات 83 ألف معلية، 
وبلغت قمية الت���داول ب�«إجيى إكس 70« حنو 

1.9 مليار جنيه، حبجم تداول 1.5 مليار ورقة 
مالية منفذة من خالل 82.8 ألف معلية، وبلغت 
قمية التداول ب�«إجي���ى إكس 100« حنو 5.6 
ملي���ار جنيه حبجم تداول 2.1 مليار ورقة مالية 

منفذة من خالل 165.8 ألف معلية.
إمجايل التعامالت

وجسل���ت تعام���الت املرصيني نس���بة %78.9 
م���ن إمج���ايل التعامالت عىل األهس���م املقيدة 
بالبورصة املرصية، خالل جلس���ات األس���بوع 
امل���ايض، واس���تحوذ األجان���ب ع���ىل نس���بة 
16.1%، والعرب عىل 5%، وذلك بعد اس���تبعاد 
الصفقات، وفًقا ملا جاء ىف التقرير األس���بويع 
للبورصة املرصية، وجسل األجانب صايف بيع 
بالبورصة املرصية بقمي���ة مليار جنيه، وجسل 
العرب ص���ايف رشاء بقمية 13.1 مليون جنيه، 

وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعام���الت املرصي���ني 72.7% من قمية 
الت���داول لألهسم املقي���دة من���ذ أول العام بعد 
اس���تبعاد الصفق���ات، بيمنا جس���ل األجانب 
18.5%، وجسل العرب 8.7%، وجسل األجانب 
ص���ايف بيع بالبورصة املرصية منذ بداية العام 
بقمي���ة 12.6 مليار جنيه، فميا اس���متر العرب 
بتجسي���ل ص���ايف رشاء بنح���و 1.7 ملي���ار 
جنيه، وذلك عىل األهسم املقيدة بعد اس���تبعاد 

الصفقات منذ بداية العام.
ترتيب القطاعات املتداولة

وتصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات املتداولة 
بالبورص���ة املرصي���ة، من حيث قمي���ة التداول 
خالل جلس���ات األسبوع املايض، بعدما جسل 
جحم تداول بلغ 32.2 مليون ورقة بقمية 1.03 
ملي���ار جنيه، وجاء قطاع اخلدم���ات املالية غر 
املرصفية ثاىن القطاعات الىت هشدت نش���اًطا، 

حبج���م ت���داول ق���دره 557.4 ملي���ون ورقة، 
بقمي���ة 831.9 مليون جنيه، فمي���ا احتل قطاع 
العق���ارات، الرتتي���ب الثالث حبجم ت���داول بلغ 
424 ملي���ون ورقة بقمي���ة 788.5 مليون جنيه، 
يلي���ه قطاع االتص���االت واإلع���الم وتكنولوجيا 
املعلوم���ات حبجم ت���داول 302.6 مليون ورقة 
بقمي���ة 772.9 مليون جنيه، مث قط���اع املوارد 
األساس���ية حبجم تداول بلغ 56.2 مليون ورقة 

بقمية 687 مليون جنيه.
وىف املرك���ز الس���ادس، ح���ل قط���اع الرعاية 
الصحي���ة واألدوية حبجم ت���داول بلغ 470.2 
مليون ورقة منفذة بقمية 533.1 مليون جنيه، مث 
قط���اع األغذية واملرشوبات والتبغ حبجم تداول 
بل���غ 90.4 مليون ورقة منف���ذة بقمية 354.7 
ملي���ون جنيه، مث قط���اع اخلدم���ات واملنتجات 
الصناعية والسيارات حبجم تداول بلغ 127.3 
مليون ورقة منفذة بقمي���ة 282.5 مليون جنيه، 
مث قطاع التجارة واملوزعون حبجم تداول 85.4 
مليون ورقة منفذة بقمية 165.8 مليون جنيه، مث 
قطاع املنسوجات والسلع املعمرة حبجم تداول 
بل���غ 150.4 مليون ورق���ة منفذة بقمية 114.7 

مليون جنيه.
وح���ل قطاعا املراف���ق، والورق وم���واد التعبئة 
والتغليف، ىف املركزين األخرين عىل التواىل، 
وبلغ جحم تداول األول 240.4 ألف ورقة منفذة 
بقمي���ة 7.2 مليون جنيه، الث���اىن حبجم تداول 

6.1 مليون ورقة بقمية 3.8 مليون جنيه.
ارتفاعات قوية مجليع مؤرشاهتا

ق���ال دمحم عط���ا، مدي���ر الت���داول برشك���ة 
إن  املالي���ة،  األوراق  لت���داول  يونيفرس���ال 
مؤرشات البورصة املرصية اس���تطاعت حتقيق 
ارتفاع���ات قوي���ة مل حتدث منذ أك���ر من عام، 

وهشدت جلس���ات األسبوع املايض، العديد من 
اإلجيابيات الستمكال مسرة الصعود.

وأض���اف عط���ا، أن املؤرش الرئي���س للبورصة 
املرصي���ة »إجي���ى إكس 30« اس���تطاع خالل 
األس���بوع املايض، جتاوز العديد من املقاومات 

خالل مرحلة الصعود.
وأوحض أن زيادة أجحام التداول اليت جتاوزت 
مس���توى ال�2 ملي���ار جنيه، مع هناي���ة تداوالت 
امخليس مل حتدث من���ذ فرتة طويلة، ويه داللة 
عىل اإلقبال املكثف من قبل املؤسسات احمللية 
والعربية عىل اقتناء األهسم املرصية القوية ذات 

القمي املتندية.
وأض���اف عطا أن هناك العديد من األس���باب 
دفعت م���ؤرشات البورص���ة إىل حتقيق هذه 
االرتفاع���ات، وج���اءت أمهها حال���ة التفاؤل 
ال���يت تس���ود أجواء س���وق امل���ال املرصي 
بالتغي���ر وإع���ادة اهليلك���ة، إىل جانب عودة 
الثقة تدرجيًيا لألفراد داخل السوق، وخاصة 
مع وج���ود ال���رشاء املؤس���ي املكثف إىل 
جانب نت���اجئ األمعال النصفية اجليدة ألغلب 
ال���رشاكت، متوقًع���ا اس���مترار األداء اجليد 

خالل جلسات األسبوع اجلاري.
وقال���ت حنان رمس���يس، خبرة أس���واق املال 
برشك���ة احلري���ة لت���داول األوراق املالي���ة، أن 
الصعود الذي هشده الس���وق خالل جلس���ات 
األسبوع املايض يعود إىل تدين أسعار األهسم 
يف الفرتة السابقة مع الرتاجعات اليت هشدهتا 
األس���واق، وبالتايل هو ما خلق طلًبا عىل رشاء 
األهسم وهو ما عززه عروض االس���تحواذ عىل 

بعض الرشاكت من رشاكت وصناديق عربية.
وأوحض���ت أن ذلك دف���ع املس���تمثرين لتكوين 
مراكز رشائية مع املس���تويات املتدنية ألس���عار 
األهسم خاص���ة مع عروض االس���تحواذ اليت 
تدفع األس���واق للبي���ع، إىل جانب دخول بعض 
املؤسسات الستغالل املوقف واستمثار أمواهلا.

مكا يدمع الصعود خالل الفرتة املقبلة مراجعات 
املؤرشات ودخ���ول أهسم جديدة فهيا، وبالتايل 
هن���اك حت���راكت حممتلة من املؤسس���ات عىل 

األهسم حىت ال خترج من املؤرشات.
وأشارت رمسيس، إىل أن التحدي الذي يواجه 
املؤرشات أم���ام مواصلة الصع���ود يف الفرتة 
املقبل���ة هو جتاوز نق���اط املقاوم���ة، إىل جانب 
إيقاف بعض األكواد عن الرشاء واليت تؤثر يف 
قمي التداول بالسوق، وأيًضا تسوية املستمثرين 

األجانب مراكزمه عند حدوث أي ارتفاع.
وتوقعت رمسيس، اس���مترار صعود البورصة 

خالل الفرتة املقبلة.

البورصة تربح 34.9 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع املاضي.. 
وخبراء يتوقعون ارتفاعات قوية جلميع مؤشراتها

وائل خطاب

داليا احمد

مس���هتدفات ع���دة وضعهت���ا اهليئ���ة العامة 
للرقابة املالية لتنش���يط سوق املال خالل فرتة 
الس���نوات األربع املقبل���ة » 2022 -2026 » 
، وعرضه���ا الدكتور دمحم مع���ران، رئيس 
اهليئ���ة العام���ة للرقابة املالي���ة، موحضا أن 
أبرز مسهتدفات اسرتاتيجية اهليئة الشاملة  
تمش���ل  زيادة إهسام س���وق امل���ال ىف دفع 
جعلة االستمثار وتدعمي المنو املستدام، مكا 
تسىع اهليئة إىل مس���اندة الدور الذى تلعبه 
البورص���ة املرصية ىف تفعيل جذب املزيد من 
االس���تمثارات، وذلك بزي���ادة عدد الرشاكت 
املقي���دة ىف البورص���ة املرصي���ة وقميهت���ا 
الس���وقية، وال���ىت ميكن حتقيقه���ا من خالل 
تفعيل برناجم توسيع قاعدة امللكية للرشاكت 

اململوكة للدولة.
 وأضاف معران -  خالل احلوار املجمتىع، 
ال���ذى نمظته اهليئ���ة العامة للرقابة ملناقش���ة 
اس���رتاتيجية حماور تطوير سوق رأس املال 
 -)2026 للس���نوات األربع القادمة )2022- 
أن االس���رتاتيجية تس���هتدف أن يصل رأس 
امل���ال الس���وىق للبورصة املرصي���ة إىل ما 
يق���رب م���ن 1.6 تريليون جني���ه حبلول عام 
2026، منوًها ىف هذا الصدد بأن هذه القمية 
مرحشة للزيادة بشلك ملحوظ ىف حالة طرح 
رشكة العامصة اإلدارية اجلديدة والرشاكت 
احلكومية املسهتدفة لتصل إىل 2.6 تريليون 

جنيه.
وش���دد  »معران«  عيل  أن سوق املال تلعب 
دوًرا كبًرا ىف دفع جعلة االس���تمثار، حيث 
تس���تحوذ قمية إصدارات الس���وق األوىل- 
سواء اكنت إصدارات أولية أو زيادات رؤوس 
األموال أو س���ندات- عىل النسبة الكربى من 
قمية المتويل املمن���وح من القطاع املاىل غر 
املرصى، الفًتا ىف هذا الصدد إىل أنه خالل 
عام 2021 بلغت إصدارات التأسيس وزيادة 
رأس املال حواىل 191 مليار جنيه، ومع األخذ 
ىف االعتبار إصدارات تعديل القمية االمسية 
وإصدارات ختفي���ض رأس املال وإصدارات 
األوراق املالية خب���الف األهسم، بلغ إمجاىل 
قمية اإلصدارات ىف الس���وق األوىل لألوراق 
املالي���ة ما يزيد ع���ىل 280 مليار جنيه بهناية 
عام 2021، ومن املتوق���ع حبلول عام 2026 
أن تصل إصدارات التأس���يس وزيادة رأس 
املال إىل حنو 350 ملي���ار جنيه، ومع األخذ 
ىف االعتبار إصدارات تعديل القمية االمسية 
وإصدارات ختفي���ض رأس املال وإصدارات 
األوراق املالية خبالف األهسم، س���تتضاعف 
ه���ذه القمي���ة لتصل إىل ما يزي���د عىل 500 

مليار جنيه.
مقرتحات 

وقدم »معران« عدًدا من املقرتحات لتنش���يط 
س���وق األوراق املالي���ة، أمهها زي���ادة جذب 
رشاكت جديدة للطرح بالبورصة، واإلرساع 
ىف برناجم توس���يع قاع���دة امللكية للرشاكت 
اململوك���ة للدول���ة، مضيًفا ىف ه���ذا الصدد 
أن لك الدراس���ات األاكدميي���ة ُتظه���ر وجود 
تأثر إجياىب ومعن���وى للطروحات احلكومية 
عىل تطوي���ر االقتصاد وأس���واق املال وأداء 
ال���رشاكت بعد الط���رح، مكا أظه���رت نتاجئ 
الدراس���ات أن معلي���ة خصخصة الرشاكت 
احلكومية بالبورصة حتفز سوق املال، وتعزز 
من الس���يولة به، وزيادة نس���ب التداول احلر 
لل���رشاكت املقي���دة ىف البورص���ة املرصية 
ا إىل أن نسب  خالل الفرتات املقبلة، مش���رً
التداول احل���ر املطروحة من جانب الرشاكت 
ىف سوق األهسم احمللية وفًقا لقوانني سوق 
املال ُتعت���رب أقل من احتياجات املؤسس���ات 
ىس،  لالس���تمثار، وتجشيع االستمثار املؤسَّ
الذى يشلك أكر من 80% من إمجاىل جحم 
التداول ىف البورصات العاملية املتطورة، حيث 
ىس ىف األسواق املالية  يلعب االستمثار املؤسَّ
نتيجة ملا تضخه تلك املؤسس���ات من رؤوس 
أم���وال للرشاكت وخلق مزي���د من الطلب ىف 
س���وق األوراق املالية، وهو م���ا ينعكس عىل 
سيولة األوراق املتداولة وتعزيز كفاءة السوق 

بش���لك عام، الفًت���ا ىف هذا اإلط���ار إىل أنه 
مت االتف���اق عىل تعدي���ل معاي���ر وضوابط 
اس���تمثار صنادي���ق ورشاكت التأم���ني ىف 
س���وق األوراق املالية مبا يحمس بزيادة جحم 
هذه االس���تمثارات ومن���ح هسولة ويرس ىف 

السياسة االستمثارية.
تعديالت

واكن  الدكت���ور دمحم معران  كش���ف  عن 
عدد من التعديالت اجلوهرية املرتقب عرضها 
ع���ىل جمل���س االدارة اجلديد فور تش���كيله 
لتنش���يط جانب الطلب بسوق املال ، موحضا  
أنه مت االتفاق عىل وضع حد أدىن لالستمثار 
يف األوراق املالي���ة بلك من صناديق التأمني 
اخلاص���ة ورشاكت التأم���ني، وكذل���ك رفع 
احل���د األق���ى لالس���تمثار، م���ع إج���راء 
بعض التعديالت يف السياس���ة االستمثارية 
لرشاكت التأمني مبا يتيح هلا مرونة أكرب يف 

االستمثار باألوراق املالية.
وأك���د معران أن���ه مت حذف امل���ادة اخلاصة 
باملس���ولية الخشصية الستمثارات رشاكت 
التأمني بالبورصة من القانون اجلديد ، الفتا  
إىل أن قان���ون التأمني اجلدي���د من املرتقب 
إق���راره عقب عودة انعق���اد الربملان، يف ظل 
انهتاء مراجعته من لك من اللجنة االقتصادية 

مبجلس النواب وكذلك جملس الشيوخ.
 ويتن���اول احل���وار املجمتيع ال���ذي أطلقته 
اهليئة العامة للرقابة املالية ،   مبادرات اهليئة 

لتطوي���ر س���وق رأس املال خالل الس���نوات 
األرب���ع القادمة ملس���اندة الدور ال���ذى تلعبه 
البورص���ة املرصية ىف جذب االس���تمثارات؛ 
ومهنا وضع تص���ور لزيادة جحم رأس املال 
السوىق ونس���بته من الناجت احملىل، والذى 
تأم���ل أن يص���ل إىل 24%، وذل���ك ىف إطار 
املرحلة الثانية من اس���رتاتيجيهتا الش���املة 
لألنش���طة املالية غ���ر املرصفي���ة )2022- 

.) 2026
وش���ارك يف احل���وار املجمت���يع، الذي عقد 
مبقر هيئ���ة الرقاب���ة املالية بالقري���ة الذكية، 
أعض���اء اللجنة االستش���ارية لس���وق املال 
باهليئ���ة، وعدد م���ن أعضاء جمل���س إدارة 
البورصة املرصية، ورشك���ة مرص لملقاصة 
واإلي���داع والقيد املركزي وصن���دوق محاية 
املس���تمثر، وامجلعية املرصية لألوراق املالية 
وش���عبة األوراق املالي���ة، وامجلعية املرصية 
ألدوات الدخل الثاب���ت باإلضافة إىل ممثلني 

عن أطراف السوق املختلفة.
وقال الدكتور دمحم معران رئيس هيئة الرقابة 
املالية، إن اهليئة هتدف أن تكون مرص إحدى 
أمه املراك���ز املالي���ة من خالل وجود س���وق 
م���ايل متطور وقوي، حيث ميثل س���وق رأس 
املال أمهية يف االقتص���اد القويم من خالل 
دوره يف تجشي���ع حتويل املدخرات املرتامكة 
جدي���دة  مرشوع���ات  يف  اس���تمثارات  إىل 
حتقق التمني���ة االقتصادية واالجمتاعية، مكا 
يس���تطيع س���وق رأس امل���ال مب���ا ميلكه من 
تقنيات تكنولوجي���ة عالية وترشيعات حممكة 

توفر مناخ استمثاري جاذب. 
أشار “معران”،   إىل األثر اإلجيايب لربناجم 
اإلصالح االقتصادي عىل القطاع املايل غر 
املرصيف بش���لك عام وعىل س���وق األوراق 
املالية بش���لك خاص، حيث ارتفعت إمجايل 
قمي���ة إصدارات األوراق املالية لتصل إىل ما 
يزيد عن 280 ملي���ار جنيه خالل عام 2021 
مقارنة مبا يزيد ع���ن 141 مليار جنيه خالل 
عام 2017، بزيادة بلغت حوايل 100% وذلك 
ع���ىل الرمغ من جاحئ���ة كورونا، مكا هشدت 
البورصة املرصية تع���اف مبديئ بعد جاحئة 
كورون���ا، حي���ث ارتفعت مجي���ع مؤرشاهتا 

بشلك ملحوظ. 
لفت دمحم مع���ران، إىل أب���رز جهود اهليئة 
العام���ة للرقابة املالية يف تطوير س���وق رأس 
امل���ال، ووضعه يف س���م أولوياهت���ا، حيث 
أطلق���ت أول اس���رتاتيجية ش���املة للقط���اع 
املايل غر املرصيف )2018-2022(، واليت 
سامهت يف حتديد أولويات خطة معل اهليئة 

لتطوي���ر اخلدم���ات املالي���ة غ���ر املرصفية، 
والتع���رف عىل البيئة احمليطة بالقطاع املايل 
غ���ر امل���رصيف يف مرص، واس���متراًرا لتك 
اجله���ود، تقوم اهليئة حالًيا باإلعداد لملرحلة 
الثانية من االس���رتاتيجية الشاملة لألنشطة 
املالية غر املرصفي���ة )2022-2026( واليت 
حت���دد أولوي���ات مع���ل اهليئ���ة يف املرحلة 
القادمة، وذلك بالرتكزي عىل 5 حماور رئيسية 
التكنولوجيا املالي���ة والتحول الرمقي،  ويه: 
والمشول املايل وتعميق مستويات االستدامة، 
وإدارة املخاطر واإلنذار املبكر ضد األزمات، 
وتطوير البنية الترشيعية، وتعزيز مس���تويات 

الثقافة املالية وبناء القدرات. 
وقال دمحم مع���ران، إن هيئة الرقابة املالية 
تس���هتدف من خ���الل املرحل���ة الثانية من 
االس���رتاتيجية الشاملة لألنشطة املالية غر 
املرصفية زيادة مس���امهة سوق رأس املال 
يف دف���ع جعلة االس���تمثار وتدع���مي المنو 
املس���تدام، مكا تسىع إىل مس���اندة الدور 
الذي تلعب���ه البورصة املرصي���ة يف تفعيل 
جذب املزي���د من االس���تمثارات، وذلك عن 
طريق زي���ادة ع���دد ال���رشاكت املقيدة يف 
البورص���ة املرصية ورفع القمية الس���وقية 
ألهسمها، من خ���الل الرتكزي عىل مجموعة 
م���ن األه���داف لتحقيق احمل���اور امخلس 

لالسرتاتيجية. 
وأضاف مكا تس���هتدف اهليئة التوجه حنو 
حتقيق طفرة يف أداء س���وق رأس املال من 
خالل التوس���ع يف طرح الرشاكت اململوكة 
للدول���ة، والرشاكت املدني���ة اململوكة جلهاز 
اخلدمة الوطنية، باإلضافة إىل تجشيع ذلك 
ع���ىل قيام القطاع اخل���اص مطرح رشاكت 
من خالل القيد بالبورصة، وهيلع تتطلع إىل 
أن يصل رأس املال الس���ويق إىل ما يقرب 
من 1.5 تريلي���ون جنيه حبلول عام 2026، 
وإن اكنت هذه القمية مرحشة للزيادة بشلك 
ملح���وظ يف حال���ة طرح رشك���ة العامصة 
اإلداري���ة اجلدي���دة وال���رشاكت احلكومية 
املس���هتدفة لتص���ل إىل 2.6 تريليون جنيه 
م���رصي، وهو م���ا ميثل ح���وايل 250 من 

الناجت احملىل اإلمجايل. 
وتابع وم���ن املتوقع حبلول ع���ام 2026 أن 
تصل إصدارات التأسيس وزيادات رؤوس 
األم���وال حن���و 390 مليار جنب���ه - ومتثل 
قمية إصدارات األهس���م املقيدة بالبورصة 
10 ملي���ار جني���ه مهن���ا، وم���ع األخذ يف 
االعتبار إصدارات تعدي���ل القمية اإلمسية 
وإصدارات ختفيض رأس املال وإصدارات 
األوراق املالية خبالف األهسم ستتضاعف 
هذه القمي���ة لتصل إىل ما يزي���د عن 550 
مليار جنيه، مكا تس���هتدف اهليئة أن تصل 
إص���دارات األوراق املالي���ة خبالف األهسم 
)س���ندات وصكوك( إىل ح���وايل 80 مليار 
جنيه حبلول عام 2026 مقارنة بأقل من 25 

مليار جنيه يف هناية ديمسرب 2021.

»الرقابة املالية« تضع خارطة طريق لتحقيق
»مستهدفات البورصة« خالل الـ 4 سنوات قادمة 

العجمي ..

    عمران : مساندة البورصة فى جذب المزيد 
من االستثمارات وزيادة عدد الشركات المقيدة 

وقيمتها السوقية     استهداف وصول  رأس 
المال السوقى للبورصة المصرية إلى ما يقرب من 1.6 

تريليون جنيه بحلول عام 2026   

خاطبت اهليئ���ة العامة للرقاب���ة املالية اللجنة 
التأسيس���ية لالحتاد املرصي لألوراق املالية 
للب���دء يف اختاذ إجراءات فت���ح باب الرتحش 
لعضوي���ة جملس إدارة االحتاد والس���ر يف 
إج���راءات الدعوة لعقد امجلعية التأسيس���ية 
النتخاب أعض���اء أول جملس إدارة لالحتاد، 
لتأس���يس كي���ان مه���ي ذايت التنظمي يضم 
الرشاكت العاملة بالنشاط ألول مرة ىف سوق 

رأس املال يف مرص.
وقال الدكتور دمحم معران رئيس اهليئة العامة 
للرقاب���ة املالية أن تل���ك اخلطوة تأىت يف إطار 
اضطالع اهليئة العامة للرقابة املالية مببارشة 
دورها وفقًا ألحاكم القانون رمق )10( لس���نة 
2009 الص���ادر بش���أن تنظ���مي الرقابة عىل 
األسواق واألدوات املالية غر املرصفية، ويف 
ضوء قيام اهليئة مبتابعة مستجدات انضامم 
ال���رشاكت العاملة يف جم���ال األوراق املالية 
لالحت���اد املرصي لألوراق املالية وبالتنس���يق 

مع اللجنة التأسيسية لالحتاد.
وأوحض رئي���س اهليئ���ة أن دراس���ة البيانات 
املقدمة م���ن اللجنة التأسيس���ية لالحتاد عن 
الوض���ع احلايل لطلبات عضوي���ة االحتاد قد 
كش���فت عن انضامم حواىل 200 رشكة متثل 
نسبة 40% تقريبًا من إمجايل عدد الرشاكت، 
م���ن بيهن���ا ما ميث���ل حنو 60% م���ن امجايل 
ع���دد الرشاكت العاملة يف نش���اط المسرسة 
يف األوراق املالي���ة، وما يزيد عن نس���بة %50 

من امجايل عدد الرشاكت العاملة يف نش���اط 
تكوين وإدارة حمافظ األوراق املالية وصناديق 
االستمثار، وكذا العديد من الرشاكت الكربى 
العاملة يف نش���اط االش���رتاك يف تأس���يس 
الرشاكت )ال���رشاكت القابضة املالية( فضلًا 
ع���ن انضامم ع���دد م���ن ال���رشاكت العاملة 

باألنشطة األخرى.
ولفت رئيس اهليئة ب���أن الرشاكت اليت اهنت 
إجراءات انضاممها لالحتاد تعد من الرشاكت 
األكر نشاطًا وتستحوذ عىل حصص سوقيه 
كبرة -باألنش���طة اليت متارهسا-مبا يضمن 
المتثيل النسيب الكفء والفَعال لملشاركة يف 

إدارة االحتاد .
اجلدير بالذك���ر أن انضامم الرشاكت العاملة 
يف جم���ال األوراق املالية إىل عضوية االحتاد 
املرصي لألوراق املالية وجويب حبمك القانون، 
مكا س���يختص االحتاد بوضع )ميثاق رشف 
املهنة( للعاملني يف جمال األوراق املالية توافق 
هيلع امجلعية العامة وتعمتده اهليئة-وذلك وفقا 
لنظامه األس���ايس-باإلضافة إىل وضع دليل 
معل اسرتشادي للرشاكت العاملة يف جمال 
األوراق املالية اخلاضعة ألحاكم قانون س���وق 
رأس امل���ال رمق )95( لس���نة 1992 وألحاكم 
قانون اإلي���داع والقيد املركزي لألوراق املالية 
الصادر بالقانون رمق )93( لسنة 2000، ومبا 
ال يتع���ارض مع القوانني الس���ارية والقرارات 

الصادرة تنفيذًا هلا.

 انهت���ت مجموعة س���وليد اكبيتال لالس���تمثار 
والتمني���ة – مرص، من االس���تحواذ عىل رشكة 
القاه���رة الوطنية لت���داول األوراق املالية، حيث 
دشنت بذلك دخوهلا لقطاع تداول األوراق املالية 
يف البورصة املرصية من خالل االستحواذ عىل 
حصة م���رصف أبوظيب اإلس���اليم يف رشكة 

القاهرة الوطنية لتداول األوراق املالية.
وقال���ت س���وليد اكبيت���ال يف بي���ان هل���ا، إهنا 
تس���هتدف الدخ���ول لكاع���ب رئي���ي يف هذا 
القطاع وتق���دمي خدمات ت���داول األوراق املالية 
بشلك متطور وخمتلف لتسامه يف حتقيق قمية 
مضافة من حيث الش���لك واملضمون من خالل 
تطوي���ر وإعادة هيلكة ش���املة لرشك���ة القاهرة 
الوطني���ة لت���داول األوراق املالي���ة وتطوير جحم 
أمعاهلا لالستحواذ عىل حصة سوقية تنافسية 

من تداوالت املؤسسات واألفراد.
وأضاف���ت أن ذل���ك م���ن خالل تق���دمي خدمات 
جدي���دة تعمتد عىل التكنولوجي���ا املالية والذاكء 
االصطن���ايع وإنش���اء منصة مبتك���رة جتتذب 
املؤسس���ات احمللية واألجنبية B2B واجتذاب 
رشاحئ جدي���دة من األف���راد B2C للتداول يف 
البورص���ة املرصية تعمل ع���ىل هسولة وجاذبية 
واس���تخدام  التش���غيل  وكف���اءة  االس���تخدام 
خصائص الذاكء االصطنايع يف تداول العمالء 

األفراد واملؤسسات بالبورصة املرصية.
وذك���رت املجموعة، أهنا حتالف���ت مع مجموعة 
دجييتايز لالس���تمثار والتقنية واليت استحوذت 
معه���ا عىل حص���ة من رشكة القاه���رة الوطنية 
لتداول األوراق املالية المتالك حصة حامكة من 

هي���لك ملكية الرشك���ة، حيث متتل���ك دجييتايز 
تكنولوجي���ا  جم���االت  يف  واس���عة  خ���ربات 
املعلومات لتندجم مع خربات مجموعة س���وليد 
اكبيت���ال يف جماالت اخلدمات املالية وأس���واق 
املال خللق منظوم���ة متاكملة للتكنولوجيا املالية 
FINTECH مكرحل���ة أوىل بإنش���اء منصة 
ت���داول يف البورص���ة املرصي���ة يتبعها مراحل 
أخرى لبناء منظومة متاكملة للتكنولوجيا املالية 

يف أسواق املال.
وأوحض���ت، أن���ه بعد إمت���ام هذا االس���تحواذ 
أصبح هي���لك ملكية رشك���ة القاه���رة الوطنية 
لتداول األوراق املالية يتكون من مجموعة سوليد 
اكبيتال لالستمثار والتمنية – مرص، ومجموعة 
دجييتايز لالس���تمثار والتقني���ة، وبنك الرشكة 
املرصفي���ة العربي���ة الدولية SAIB، وأس���يوط 
اإلس���المية الوطنية للتجارة والتمنية AITG؛ 

ومسامهني آخرين )أفراد(.

كشفت القوامئ املالية املستقلة لرشكة 
مرص إلنتاج األمسدة - موبكو، عن 

النصف األول من العام اجلاري، 
ارتفاع أرباح الرشكة بنسبة 334.7 

باملائة، عىل أساس سنوي.
وأوحضت الرشكة يف بيان 

للبورصة، أهنا جسلت صايف رحب 
بلغ 2.85 مليار جنيه منذ بداية 
يناير حىت هناية يونيو املايض، 

مقابل 655.49 مليون جنيه أرباحًا 
خالل نفس الفرتة من العام املايض.
وارتفعت مبيعات الرشكة املستقلة 
خالل الستة أهشر األوىل من العام 
اجلاري لتجسل 3.35 مليار جنيه 
بهناية يونيو، مقابل 1.46 مليار 
جنيه خالل نفس الفرتة من 2021.

وأرجعت الرشكة قفزة األرباح خالل 
النصف األول من العام اجلاري 

إىل زيادة حصة الرشكة من توزيع 
األرباح للرشكة التابعة مببلغ 612 
مليون جنيه عن الفرتة املقارنة من 

عام 2021.

أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات 
النصفية تنمو %65 إلى 468 

مليون جنيه

أرباح موبكو لألسمدة 
تقفز إلى 3 مليارات جنيه 

خالل 6 أشهر

شيميرا اإلماراتية تستحوذ على 
56 % من أسهم بلتون المصرية 

بقيمة 385 مليون جنيه

المصرية لالتصاالت تحدد 
موعد إعالن نتائج أعمال 
النصف األول من 2022

كشفت املؤرشات املالية لرشكة 
سيدي كرير للبرتوكمياويات، عن 
النصف األول من العام اجلاري، 

ارتفاع أرباح الرشكة بنسبة %65.3 
عىل أساس سنوي.

وأوحضت الرشكة يف بيان 
للبورصة، أهنا جسلت صايف رحب 

بلغ 468 مليون جنيه منذ بداية 
يناير حىت هناية يونيو املايض، 

مقابل 283 مليون جنيه أرباح خالل 
نفس الفرتة من العام املايض.

وارتفعت مبيعات الرشكة خالل 
الستة أهشر حيث جسلت 3.87 
مليار جنيه بهناية يونيو، مقابل 

2.67 مليار جنيه خالل نفس الفرتة 
من العام املايض.

يشار إىل أن سيدي كرير 
للبرتوكمياويات، حققت أرباحًا بلغت 

251 مليون جنيه خالل الفرتة من 
يناير حىت مارس املايض، مقابل 
أرباح بقمية 152 مليون جنيه يف 

الفرتة املقارنة من 2021.

أعلنت البورصة املرصية، تنفيذ 
عرض الرشاء اإلجباري املقدم من 

رشكة شميريا لالستمثار اإلماراتية، 
لالستحواذ عىل حصة أغلبية يف 

أهسم رشكة بلتون املالية القابضة.
وقالت البورصة، يف بيان هلا، إن 

اجللسة هشدت تنفيذ عرض الرشاء 
اإلجباري املقدم عىل أهسم بلتون 
لعدد 259,12 مليون هسم بقمية 

إمجالية 384,79 مليون جنيه.
وجدير بالذكر أن رشكة بلتون املالية 
القابضة -قبل تنفيذ الصفقة- تابعة 

ألوراسكوم املالية القابضة بنسبة 
.%56

ويبلغ رأس املال املصدر واملدفوع 
لرشكة بلتون املالية القابضة حنو 
926.96 مليون جنيه موزعًا عىل 
عدد أهسم 463.47 مليون هسم 

بقمية أمسية 2 جنيه للهسم.
يشار أن رشكة أوراسكوم املالية 

القابضة، قالت يف 26 يوليو املايض، 
إهنا أصدرت أوامر بيع لاكمل األهسم 

اململوكة هلا يف رشكة بلتون املالية 
القابضة.

قالت رشكة املرصية لالتصاالت، إهنا 
ستقوم باإلعالن عن القوامئ املالية 

املجمعة واملستقلة عن النصف األول 
من العام اجلاري يوم امخليس 

املوافق 11 أغسطس اجلاري.
وأضافت الرشكة يف بيان للبورصة، 

أهنا ستعلن القوامئ النصفية قبل 
يدء جلسة التداول بلك من البورصة 

املرصية وبورصة لندن.
يشار أن املرصية لالتصاالت،  

جسلت صايف رحب بلغ 1.36 مليار 
جنيه خالل الفرتة من يناير حىت 
هناية مارس املايض، مقابل 2.12 

مليار جنيه أرباحًا يف الربع املقارن 
من 2021، مع األخذ يف االعتبار 

حقوق األقلية.
وبلغ نصيب حقوق مسامهي الرشكة 

القابضة من األرباح خالل الفرتة 
حنو 1.36 مليار جنيه، مقابل 2.12 

مليار جنيه خالل نفس الفرتة من 
العام املايض.

النتخاب أول مجلس إدارة لالتحاد..

»الرقابة املالية« ُتطالب »األوراق املالية« بفتح باب 
الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

سوليد كابيتال تستحوذ على حصة مصرف أبوظبي 
اإلسالمي يف القاهرة الوطنية

العربية إلدارة األصول تكشف مستجدات عرض »رامو« 
للمشاركة يف تطوير قطعة أرض بطنطا 

 اس���تعرضت الرشكة العربي���ة الدارة وتطوير 
األصول، مستجدات العرض املقدم من الرشكة 
خبصوص  املرصية لإلساكن والتعمر »رامو« 
االشرتاك يف تطوير أرض الرشكة مبدينة طنطا 

مبساحة 24818 مرت مربع.
وقالت الرشكة يف بيان للبورصة، إهنا تس���ملت 
مسودة مذكرة تفامه من رشكة »رامو« احلاًقا 
بالعرض املقدم مس���بًقا والذي مت االفصاح عنه 

يف 22 يونيو املايض.
وأش���ارت الرشك���ة إىل أنه س���وف يمت عرض 
مس���ودة مذكرة التفامه مع العرض املقدم عىل 

جملس اإلدارة يف أقرب وقت.
يش���ار إىل أن العربي���ة إلدارة وتطوير األصول 
حققت خسائر بلغت 1.77 مليون جنيه منذ بداية 
يناي���ر حىت هناية مارس امل���ايض، مقابل 1.85 
مليون جنيه خسائر يف الربع املقارن من 2021.
وارتفعت إيرادات الرشك���ة إىل 259.72 ألف 
جني���ه خ���الل الرب���ع األول م���ن 2022، مقابل 

225.84 ألف جنيه يف الربع املقارن.
يذك���ر أن الرشك���ة مت تأس���يهسا يف 4 أبريل 
2018، بعد انقسامها من رشكة العربية حلليج 

األقطان.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  7  أغسطس  2022  •  العدد  654
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الصناعات الغذائية: حجم
 استهالك السوق املصري من 

املكمالت الغذائية جتاوز املليار جنيه 

قال دمحم أنور عض���و غرفة الصناعات الغذائية، وأحد رواد صناعة 
املمكالت الغذائية، إن جحم اس���هالك السوق املرصي من املمكالت 
الغذائي���ة جتاوز املليار جني���ه تقريبا، وإن أكرث من نصف هذا اإلنتاج 
ه���و إنتاج حميل بعدما بدأت الدولة يف إجرءات معلية لتوطني صناعة 
املمكالت، حيث بدأت بإنش���اء هيئة س���المة الغذاء املرصية ألول مرة 

عام ٢٠١٨، واليت اكن هلا الفضل يف صياغة اللواحئ اجلديدة املنمظة 
واملجشعة لتوطني صناعة املمكالت الغذائية يف مرص.

وأضاف أنور يف بي���ان، أنه يوجد حاليا حوايل ٢٠ مصنعا مرخصا 
إلنت���اج املمكالت الغذائية جبانب حوايل ٥٠ مصنع أدوية ممسوح هلا 

بإنتاج املمكالت الغذائية برشوط معينة.

 »احلصاد« ترصد .. تفاصيل الزيادات التموينية 
اجلديدة والفئات املستهدفة

أبرزها صرف املساندة ..

4 مطالب للقطاع التصديرى للمالبس واملنسوجات  

قال���ت وزارة المتوين املرصي���ة، إن ٢3 مليون 
بطاقة متوين ستس���تفيد م���ن زيادة دمع بطاقة 
المتوي���ن مل���دة 6 أهش���ر، بتلكف���ة إمجالية 6 
ملي���ارات جنيه، بالتعاون م���ع اجلهات املعنية 
اختاذ اإلج���راءات الالزمة إلضافة مبلغ الدمع 
االستثناىئ لألرس األكرث احتياجا وقدره ١٠٠ 
جنهيا هشريا لألرسة ولعدد 9.١ مليون أرسة
١-األرسة اليت ال يزيد دخلها عن ٢4٠٠ جنيه 
هشرًيا، يه الفئة املستفيدة من زيادة المتوين.
٢-األرسة ال���يت ال يزيد معاهش���ا عن ١٥٠٠ 

جنيه، يه الفئة املستفيدة من زيادة المتوين.
3-أحصاب معاش الضامن االجمتايع وتاكفل 
وكرامة، يه الفئة املستفيدة من زيادة المتوين.
4-األرامل واملطلقات واملرأة املعيلة، يه الفئة 

املستفيدة من زيادة المتوين.
٥-أحص���اب األم���راض املزمنة وذوي 
الفئ���ة  يه  اخلاص���ة،  االحتياج���ات 

املستفيدة من زيادة المتوين.
6-القرص ممن ليس لدهيم عائل 

أو دخل ثابت، يه الفئة 
املس���تفيدة من زيادة 

المتوين.
املومسية  7-العاملة 
يف  والعامل���ون 

والباعة  الزراعة 

الفئ���ة  اجلائل���ون وأحص���اب احل���رف، يه 
املستفيدة من زيادة المتوين.

٨-احلاصلون عىل مؤهالت دراس���ية ومازالوا 
بدون معل وحبد أقىص للدخل الهشري ٢4٠٠ 

جنيه، يه الفئة املستفيدة من زيادة المتوين.
فميا قال عىل املصييحل، وزير المتوين، إن 
زيادة الدمع املق���دم للفائت األكرث احتياجا 
وزيادة المتوين س���يمت ملدة 6 أهشر، مؤكًدا 
أن التنفي���ذ س���يمت خالل هشر أغس���طس 

املقبل.
وتبدأ وزارة المتوين يف رصف السلع املدمعة 
ألحص���اب البطاقات المتوي���ن مضن مقررات 
هشر أغس���طس، وس���يمت الرصف وفًقا لقمية 
ال���دمع املخص���ص للك ف���رد مقيد 

بالبطاقة.
وأعلن���ت وزارة المتوين املرصية 
املجمع���ات  مناف���ذ  م���د  ع���ن 
الس���لع  باكف���ة  االس���هالكية 
واللح���وم لطرحها لملواطنني 
األس���عار  بأق���ل 
ملواجهة االرتفاعات 
السلع  أسعار  يف 
يف  األساس���ية 

األسواق.

 

احلكومة ٌتنفذ التوجيهات الرئاسية باالعتماد علي املنتج 
املحلي يف مختلف املشروعات ودعم التصنيع املحلي 

  " التجارة والصناعة  " و"التضامن  " ترفعان شعار إتاحة خدمات 
التمكني االقتصادي والتوسع يف املشروعات اإلنتاجية

تضع احلكومة ملف دمع املنتج احمليل وتقليل فاتورة 
االس���ترياد  عيل رأس أولوياهتا ، يف ظل توجهيات 
رائس���ية متواصلة باإلعمتاد عيل املنتج احمليل يف 
خمتل���ف املرشوعات اليت تتبناه���ا الدولة ، ويف هذا 
اإلط���ار أعلن���ت وزارة املالية خالل االي���ام املاضية   
ضواب���ط جديدة لدمع التصنيع احمليل وتوفري املزيد 
من فرص العمل وجذب استمثارات جديدة يف قطاع 
التصني���ع خاصة فميا يتعل���ق بالتعاقدات احلكومية 

حيث ستكون االولوية لملنتج املرصي.
وتأيت هذه التطورات مضن االس���تعدادات اليت تقوم 
هب���ا احلكومة مض���ن فاعليات مب���ادرة دمع وتوطني 
الصناع���ات لالعمتاد ع���ىل املنتج احمل���يل وتقليل 
ال���واردات، وتعزيز دور القط���اع اخلاص يف توطني 
العديد من الصناعات الكربى واملتوس���طة والصغرية 
ومتناهية الصغر، واحلوافز املقرتحة يف هذا الشأن.
ووفق���ا للضواب���ط اجلدي���دة ال���يت أعلنه���ا وزارة 
املالية فإنه  س���يمت تفضيل املنت���ج املرصي وإن زاد 
س���عره عىل نظريه األجنيب ىف ح���دود ١٥٪ حتفزًيا 
للصناع���ة، وتعظمًيا لقدراتن���ا اإلنتاجي���ة، وتعزيًزا 
لتنافس���ية املنتج���ات املرصية، مكا الزم���ت الوزارة 
اجله���ات اإلدارية عن���د تدبري احتياجاهت���ا بتطبيق 
أحاكم القان���ون بتفضيل املنتج���ات املصنعة حملًيا 
ىف التعاقدات احلكومية، موحضة  أن نس���بة املكون 
الصنايع املرصى، وفًقا للقانون، ال تقل عن 4٠٪ ىف 

عقود مقاوالت األمعال.
وقال الدكتور دمحم معيط وزير املالية،  إن  احلكومة 
ماضية من خالل اهليئ���ة العامة للخدمات احلكومية 
ىف تنفي���ذ التوجهيات الرائس���ية، بتعزي���ز االعمتاد 
ع���ىل املنتج���ات املصنع���ة حملًي���ا ىف »امجلهورية 
اجلدي���دة«؛ مبا ُيهسم ىف تجشي���ع القطاع اخلاص 
ع���ىل خض املزيد م���ن االس���تمثارات، وتوفري فرص 
العمل، ومساندة الصناعة الوطنية، الفًتا إىل حرصه 
ع���ىل إقرار أي إجراءات جديدة تس���اعد ىف مضان 
أولوي���ة املنتجات املرصية بالتعاقدات احلكومية، عىل 
حنو ينعك���س ىف صدور ع���دد من الكت���ب الدورية 
والتعلمي���ات العامة للجهات املخاطب���ة بقانون تنظمي 
التعاق���دات، حُتقق التاكمل مع القوانني األخرى ذات 
الصل���ة، مهنا: قانون »تفضيل املنتجات املرصية ىف 

العقود احلكومية«.
وأوحض معي���ط أن  ممث���يل وزارة املالي���ة من اهليئة 
العام���ة للخدم���ات احلكومي���ة، وقطاع احلس���ابات 
واملديري���ات املالي���ة، خيتصون بالتحق���ق من الزتام 
اجله���ات اإلدارية عن���د تدبري احتياجاهت���ا بتطبيق 
أحاكم القان���ون بتفضيل املنتج���ات املصنعة حملًيا 
ىف التعاق���دات احلكومي���ة،  مبينا  أن نس���بة املكون 
الصن���ايع املرصى، وفًقا للقان���ون، ال تقل عن ٪4٠ 
ىف عق���ود مقاوالت األمعال، وأن���ه يمت تفضيل املنتج 
امل���رصي وإن زاد س���عره عىل نظ���ريه األجنيب ىف 
ح���دود ١٥٪  حتف���زًيا للصناعة، وتعظمًي���ا لقدراتنا 

اإلنتاجية، وتعزيًزا لتنافسية منتجاتنا.
 م���ن جانبه ، دعا دمحم عادل رئي���س اهليئة العامة 
للخدم���ات احلكومي���ة، اجله���ات اإلدارية إىل رسعة 
االنه���اء من إعداد خط���ة االحتياجات اليت س���يمت 
تلبيها عىل ضوء ما مت ختصيصه وإقراره للك جهة 
من اعمتادات خالل العام املاىل احلاىل، واس���تيفاء 
منوذيج خطة االحتياجات الس���ابق إعدادها مبعرفة 
اهليئة العامة للخدمات احلكومية، والصادر بش���أهنا 
منش���وري وزارة املالي���ة رمقي »١3 لس���نة ٢٠١٨« 
و»١4 لس���نة ٢٠١9« واملت���اح نخسها ع���ىل املوقع 
اإللك���رتوين لل���وزارة  واملوقع اإللك���رتوين للهيئة  ، 
ون���رش اخلطة املعمت���دة من الس���لطة املختصة بلك 
جهة عىل املوقع اإللكرتوين لبوابة التعاقدات العامة، 
ومواف���اة اهليئة العامة للخدم���ات احلكومية بصورة 

ورقية معمتدة مهنا وأخرى إلكرتونية.
وطال���ب رئيس اهليئ���ة العامة للخدم���ات احلكومية، 
اجلهات اإلدارية أيًضا، بالبدء يف حرص االحتياجات 
املطلوب���ة للعام املايل املقبل، باتب���اع ذات اإلجراءات 
املق���ررة مع تقدمي خطة االحتياج���ات املعمتدة كأحد 
املتطلب���ات الرئيس���ية مع م���رشوع موازن���ة اجلهة 
اإلدارية ملناقش���ها مع وزارة املالية بالنسبة للجهات 
اليت تضمها املوازنة العامة للدولة، وااللزتام بتطبيق 

م���ا تضمنته أحاكم قانون تنظ���مي التعاقدات العامة، 
وقان���ون تفضي���ل املنتج���ات املرصي���ة يف العقود 

احلكومية.
استمثارات 

يف سياق متصل أكد تقرير لوزارة التخطيط والتمنية 
االقتصادية أن الدولة استمثرت عىل مدار السنوات 
املاضي���ة يف بناء بنية حتتية قوي���ة قادرة عىل جذب 
االس���تمثارات، وتتي���ح فرص النجاح ألي مس���تمثر 
حقي���ي، مك���ا نوه���ت إىل أمه اخلط���وات اليت يمت 
اختاذه���ا حاليا لتعميق الرشاكة مع القطاع اخلاص 
باعتباره رشياك مه���ام يف التمنية، ومصدرا لتوفري 
ف���رص العمل وحتس���ني أوضاع املواطن���ني. كذلك 
طال���ب دمحم عادل رئي���س اهليئة العام���ة للخدمات 
احلكومي���ة ، اجله���ات اإلداري���ة، بالب���دء يف حرص 
االحتياج���ات املطلوبة للع���ام املايل املقب���ل، باتباع 
ذات اإلجراءات املق���ررة مع تقدمي خطة االحتياجات 
املعمتدة كأحد املتطلبات الرئيسية مع مرشوع موازنة 
اجلهة اإلدارية ملناقش���ها مع وزارة املالية بالنس���بة 
للجهات اليت تضمها املوازنة العامة للدولة، وااللزتام 
بتطبي���ق ما تضمنته أحاكم قان���ون تنظمي التعاقدات 
العامة، وقانون تفضيل املنتجات املرصية يف العقود 

احلكومية.
ترحيب من “رجال األمعال “

  الدكت���ور ولي���د الس���ويدي نائ���ب رئي���س جلن���ة 
االستش���ارات اهلندس���ية جبمعي���ة رج���ال األمعال 
املرصي���ني،  رحب بق���رار منح األولوي���ة لملنتجات 
املرصية اليت تصل نس���بة املكون الصنايع احمليل 

هبا 4٠٪ يف عقود مقاوالت األمعال.
 وقال  الس���ويدي، إن  القرار يدمع تعميق الصناعة 
الوطني���ة ويصب يف مصلحة املنتجني، مش���رًيا إىل 
أن جلن���ة االستش���ارات اهلندس���ية بامجلعية تدمع 
الصناع���ة احمللي���ة وس���تبحث منحه���ا أولوية يف 

املواصفات الفنية واالستشارات اهلندسية .
ولف���ت إيل أمهية تدش���ني جهة مس���ولة عن جذب 
االس���تمثارات األجنبية يف جماالت تصنيع اخلامات 
ومستلزمات اإلنتاج والس���لع الرأمسالية لتصنيعها 
يف مرص مب���ا هيدف إىل توفري احتياجات الصناعة 
خاص���ًة وأنه توجد العديد م���ن املنتجات الرضورية 
للعدي���د من القطاعات االقتصادية ال يتوافر هلا مثيل 
حميل خاصًة يف صناعات التش���ييد واإلنش���اءات 
واملق���اوالت ، مطالبا  ب���رضورة من���ح حوافز مالية 
وتهسي���الت من البنوك القام���ة الصناعات التاكملية 
وصناع���ات البرتوكمياوي���ات ومس���تلزمات اإلنتاج 
لضامن استدامة سالسل التوريد وتنشيط االقتصاد 

املرصي.
 توجهيات رائسية 

اكن  الرئي���س عب���د الفتاح الس���ييس  وجه  بزيادة 

اعمت���اد مرشوع���ات وزارة النق���ل ع���ىل املكون���ات 
املصنعة حملًي���ا واملطابقة لملواصفات العاملية، وذلك 
باالش���رتاك والتعاون مع القطاع اخلاص، أخًذا يف 
االعتب���ار ما متثله منظومة النق���ل من مكون جوهري 

للهنوض بالبنية األساسية للدولة.
وع���رض الفريق اكمل الوزي���ر يف هذا اإلطار جهود 
التطوي���ر والتحدي���ث املتواصل يف منظوم���ة النقل 
العام باكفة عنارصها عىل امتداد امجلهورية، وذلك 
عىل املس���توى التنفيذي واالنشايئ، وكذلك املراحل 
املس���تقبلية ملختل���ف املرشوعات، فض���اًل عن توفري 

املوارد المتويلية.
 مك���ا  وجه الرئي���س عبد الفتاح الس���ييس مؤخرا 
باالعمتاد عىل املكونات احمللية قدر املس���تطاع يف 
تنفيذ مرشوعات “حياة كرمية” نظًرا لتأثر سالس���ل 
اإلمداد العاملية، ومبا ميثل كذلك تعزير فرص توطني 
الصناع���ة واالعمت���اد ع���ىل التكنولوجي���ا احمللية، 
بالرشاكة والتعاون مع املستمثرين والقطاع اخلاص، 
خاصًة ما يتعلق مبكونات مرشوعات البنية التحتية.

ويف وقت سابق ،  لكف الرئيس   السييس   بإطالق 
مب���ادرة دمع وتوطني الصناع���ات الوطنية لالعمتاد 
ع���ىل املنت���ج احمليل وتقلي���ل ال���واردات، وذلك من 
خ���الل تعزيز دور القطاع اخلاص الوطين يف توطني 
العديد من الصناعات الكربى واملتوسطة والصغرية 
ومتناهي���ة الصغ���ر يف م���رص، مع تق���دمي عدد من 
احلواف���ز يف صورة أراض حبق االنتفاع وإعفاء من 
الرضائب ملدة مخس س���نوات، باإلضافة إىل تقدمي 
أوجه الدمع الالزم لتقنني األوضاع لملخالفني وتقدمي 

الدمع الفين واملادي الالزم لملتعرثين.
 الصناعات االسرتاتيجية 

وفمي���ا يتعل���ق بالصناع���ات اإلس���رتاتيجية ،  وجه 
الرئيس   السييس مؤخرا مبواصلة العمل عىل هنج 
توطني الصناعات االسرتاتيجية وتجشيع القطاعات 
الصناعي���ة الوطني���ة، فض���اًل ع���ن رسع���ة االنهاء 
من اس���تمكال منظومة املعلومات املس���بقة لإلفراج 
امجلريك، وذلك يف إطار اس���رتاتيجية الدولة لدمع 
األنش���طة الصناعية عىل املستوى الوطين، والتغلب 
عىل أب���رز العقبات اليت تواجهه���ا، وزيادة معدالت 

التصدير واحلفاظ عىل األسواق التصديرية.
مك���ا  وجه الرئي���س   بالرتكزي ع���ىل امتالك القدرة 
بتوط���ني الصناع���ة والتكنولوجيا اخلاص���ة بقطاع 
التشييد والبنية االساسية، ملًا لذلك من مردود مبارش 
عىل مع���دالت التنفيذ، ودمع معلية التمنية الش���املة 
الىت تهشدها الدولة، فضاًل عن ترش���يد االسترياد، 
وذلك مبش���اركة جممتع رجال األمعال يف قطاعات 

التمنية املختلفة.

حتت شعار " التعاون إلتاحة خدمات المتكني االقتصادي 
والتوس���ع يف املرشوع���ات اإلنتاجي���ة " عق���دت  نيفني 
جامع وزي���رة التجارة والصناعة  ونيف���ني القباج وزيرة 
التضام���ن االجمتايع،  اجمتاعا لبح���ث  تعزيز التعاون 
املش���رتك لالس���تفادة من اخلدمات ال���يت تقدمها وزارة 
التجارة والصناع���ة يف دمع مرشوعات وبراجم امحلاية 
االجمتاعي���ة اليت توفره���ا وزارة التضام���ن االجمتايع 

خالل املرحلة احلالية. 
حرض اللق���اء  حامت العرشي مستش���ار وزيرة التجارة 
والصناع���ة لالتصال املؤس���يس واملهن���دس دمحم عبد 
الك���رمي املدير التنفيذي ملرك���ز حتديث الصناعة وا نيفني 
بدر الدين رئيس القطاع املركزي للمتويل متنايه الصغر 
جبهاز تمنية املرشوعات املتوس���طة والصغرية ومتناهية 
الصغ���ر اىل جان���ب الدكتورة مريفت صابرين مس���اعد 
وزيرة التضامن لش���باكت امحلاي���ة واألمان االجمتايع 
واملستش���ار دمحم نصري املستش���ار القان���وين للوزارة 
و ص���ربي عبد امحلي���د رئي���س االدارة املركزية للتمنية 

واالستمثار بوزارة التضامن االجمتايع.
وقال���ت وزيرة التجارة والصناعة   إن اللقاء اس���تعرض 
اطر تمنية التعاون املشرتك بني الوزارتني هبدف املسامهة 
يف اتاح���ة املزيد م���ن اخلدمات لملس���تفيدين من براجم 
ومرشوع���ات امحلاي���ة االجمتاعي���ة املختلف���ة مبا فهيا 
االفراد واالرس املنتجة ومرشوعات التعاونيات االنتاجية، 
الفتًة يف ه���ذا اإلطار اىل إماكنية توف���ري براجم تدريبية 
متخصصة يف العديد من املهن من خالل مصلحة الكفاية 
االنتاجي���ة ومراكزها املنترشة يف اكفة احناء امجلهورية 
وكذا ال���رباجم واخلدم���ات اليت يتيحه���ا مركز حتديث 

الصناعة واملراكز التكنولوجية.
ولفتت جامع اىل اماكنية املسامهة يف مساعدة احصاب 
املرشوعات االنتاجية يف تصدير منتجاهتم اىل االسواق 
اخلارجية من خالل الرباجم ال���يت تتيحها الوزارة وكذا 

من خالل املجالس التصديرية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة اىل أن دمع املرشوعات 

الصغرية واملتوس���طة وريادة األمعال والشباب والنساء 
يعترب جح���ر الزاوية يف التمنية االقتصادية واالجمتاعية 
اليت تس���هدفها احلكومة املرصية خالل املرحلة احلالية 
خاص���ة يف ظل توجهيات   الرئيس الس���ييس برضورة 
االهمت���ام مبرشوعات ري���ادة األمعال ومتكني الش���باب 
واملرأة اقتصاديا من خالل التش���غيل ال���ذايت، والعمل 
عىل تجشيع خمتلف فائت املجمتع عىل إقامة مرشوعات 
صغرية ومتناهية مكحور أس���ايس لتمنية املناطق األكرث 
احتياجا خاصة يف صعيد مرص واحملافظات احلدودية 
لتوفري حياة كرمية لملواطنني وإتاحة فرص معل مستقرة 

وناحجة.
ويف هذا اإلطار اش���ارت جامع اىل الدور التمنوي الذي 
يق���وم به جه���از تمنية املرشوعات املتوس���طة والصغرية 
ومتناهي���ة الصغر خاصة بعد صدور قانون ١٥٢ لس���نة 
٢٠٢٠ والحئت���ه التنفيذية والذي يتي���ح العديد من املزايا 
وال���رباجم املالية وغري املالية ل���دمع المتكني االقتصادي 
لملرأة والشباب هبدف املس���امهة يف توفري حياة كرمية 

لملواطنني.

ونوه���ت الوزي���رة اىل ان جهاز تمني���ة املرشوعات يوفر 
قروض���ًا لألفراد ولل���رشاكت والتعاوني���ات، اىل جانب 
تق���دمي ح���زم حتفزيية لتجشيع الش���باب ع���ىل االقبال 
عىل مرشوعات ري���ادة األمعال يف خمتل���ف القطاعات 
الصناعي���ة والتجاري���ة واخلدمية واحلرفي���ة، فضال عن 

االنتاج الزرايع واحليواين.
تدريب مهين 

وم���ن جانهبا أوحض���ت  نيفني القباج وزي���رة التضامن 
االجمت���ايع أن االجمت���اع ناق���ش فرص التع���اون بني 
وزاريت التضامن االجمتايع والتجارة والصناعة خاصة 
يف جماالت التدريب امله���ين املرتبط بالصناعة بالتعاون 
مع مرك���ز الكفاي���ة اإلنتاجية التابعة ل���وزارة الصناعة، 
والتدري���ب عىل اخلدمات غري املالية، ومتويل املرشوعات 
متناهية الصغر اليت ينيمت أحصاهبا للفائت االقتصادية 
األعىل نس���بيًا، وكذلك إنشاء حاضنات لألمعال وربطها 
باملجمع���ات الصناعي���ة، وإتاح���ة الف���رص التصديرية 
للتعاوني���ات اإلنتاجي���ة العاملة يف أكرث من ١٢ نش���اط 

صنايع وخديم.

الصناعات الهندسية: ارتفاع فاتورة واردات 
»املسامير« ونستهدف زيادة الصناعة املحلية

وجه الرئي���س عبدالفتاح الس���ييس، بتطوير 
منطقة شق الثعبان بش���لك شامل، وحتويلها 
إىل منطق���ة متاكمل���ة حتت ممس���ى »مدينة 
الرخ���ام واجلرانيت«، حبيث تك���ون صديقة 
للبيئ���ة وتتعامل مع املخلفات الصلبة بش���لك 

آمن وعيمل.
وأكد عبد الفتاح الس���ييس، أن ذلك يأيت ذلك 
يف إط���ار جه���ود مرص لتطوي���ر الصناعات 
احمللي���ة وكذل���ك احلد م���ن التل���وث البييئ، 
مع إي���الء االهمتام الالزم برف���ع كفاءة البنية 
األساس���ية باملنطقة لتطوير خمتلف اخلدمات 
هبا من كهرب���اء ومياه ورصف حصي وتغذية 
كهربائية، وتطوير ش���بكة احملاور الرئيس���ية 

احمليطة هبا وطرقها الفرعية.
جاء ذل���ك خالل اجمتاع الس���ييس، مع وليد 

أبو املجد، مدير عام جهاز مرشوعات اخلدمة 
الوطنية بالقوات املس���لحة، وكرم سامل، رئيس 
جمل���س إدارة الرشك���ة الوطني���ة لملقاوالت، 
الس���تعراض مجمل مرشوعات جهاز اخلدمة 
الوطني���ة ع���ىل مس���توى امجلهوري���ة، وفقًا 
لصحف���ة املتح���دث الرمس���ي بامس رائس���ة 

امجلهورية عىل موقع »فيسبوك«.
ويف إطار مرشوع���ات جهاز اخلدمة الوطنية، 
استعرض وليد أبو املجد، مجمل نشاط اجلهاز 
يف خمتلف القطاعات، خاصًة يف جمال األمن 
الغذايئ بالتنس���يق مع وزارة الزراعة، مبا يف 
ذلك املوقف التنفيذي لملراحل املختلفة لرشكة 
»س���ايلو ف���ودز«، واملجازر اآللي���ة املتاكملة، 
إىل جانب زراعة ش���تالت القصب، فضلًا عن 

تطوير مجميع مصانع قها وإدفينا.

أطلق���ت غرفة الصناع���ات اهلندس���ية مبادرة 
للتاكمل الصن���اىع بني القطاعات اهلندس���ية 
لتعمي���ق التصني���ع احملىل واإلنت���اج الوطىن 
وتقلي���ل االعمتاد عىل االس���ترياد من اخلارج 
ىف ظ���ل ظروف الفات���ورة الباهظة الس���ترياد 

اخلامات.
وق���ال دمحم املهن���دس، رئي���س الغرف���ة، إن 
»املس���امري« أح���د مكون���ات اإلنت���اج اهلامة 
واألساس���ية باكفة الصناعات املختلفة س���واء 
األجه���زة أو اآلالت، الفتا إىل أن الغرفة تتبىن 
مب���ادرة متعلق���ة بالتاكم���ل الصن���اىع هبدف 

املسامهة ىف تعميق التصنيع احملىل.
وأوحض املهن���دس، خ���الل اجمت���اع بالغرفة، 
أن الغرف���ة ب���دأت أوىل سالس���ل اجمتاعاهتا 
للتش���بيك بني املصنعني ومنىجت ومس���توردى 

صناعة املس���امري هب���دف س���بل التاكمل بني 
قطاىع التصنيع واالس���ترياد هبدف احلد من 
ال���واردات، وذل���ك ىف إطار خط���ة الدولة حنو 

تعميق التصنيع احملىل.
وأش���ار إىل أن االجمت���اع تط���رق إىل معرفة 
احتياجات املصنعني من أنواع املسامري، وىف 
املقابل أكد أن املنتجني لدهيم قدرهتم عىل إنتاج 

أى مكيات حتتاجها السوق وباجلودة العالية.
وأضاف املهندس أن صناعة املسامري مقمسة 
إىل فرعني، األول هو املس���امري النجارى الىت 
تستخدم ىف األخشاب، والثاىن مهامت الرباط، 
وىه املس���امري والصوامي���ل الىت تس���تخدم 
ىف البني���ة التحتية واملرشوع���ات، الفتا إىل أن 
فاتورة استرياد املس���امري تصل إىل مليارات 

اجلنهيات.

السيسي يوجه بتطوير منطقة شق الثعبان لتصبح 
مدينة صناعية متكاملة للرخام واجلرانيت

 

عقد الدكتور مصطىف مدبويل رئيس جملس الوزراء، اجمتاعا 
األحد، مبق���ر احلكومة بالعملني اجلدي���دة؛ ملتابعة وتقيمي أداء 
اجله���ود املبذولة يف برناجم رد األعب���اء التصديرية، حبضور 
الدكتور دمحم معيط، وزير املالية، ونيفني جامع، وزيرة التجارة 
والصناع���ة، وأماين الوصال، الرئي���س التنفيذي ل� »صندوق 
تمنية الصادرات«، فميا شارك يف االجمتاع عرب تقنية »فيديو 
كونفرانس« أمحد جكوك، نائب وزير املالية للسياسات املالية، 
والدكتورة مىن نارص، مس���اعد وزير املالية لش���ؤون املتابعة، 
والحشات الغتوري، رئيس مصلحة امجلارك، ونيفني منصور، 

مساعد نائب وزير املالية للسياسات.
ويف مس���هل االجمتاع، أكد رئيس ال���وزراء أن هناك توجهيا 
م���ن الرئي���س عبدالفت���اح الس���ييس، ب���رضورة االنهاء من 
ميكن���ة »صندوق تمنية الصادرات«، وكش���فت وزيرة التجارة 
والصناع���ة ع���ن أن���ه مت توقيع بروتوك���ول تعاون م���ع وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بشأن هذه املسألة، ومت البدء 

بالفعل يف إجراءات امليكنة.
وأضاف���ت الوزيرة: قريبا س���يمت االنهاء م���ن تفعيل املنظومة 
اإللكرتوني���ة للصندوق، مكا أنه من املق���رر رسعة االنهاء من 
مجموع���ة كبرية م���ن امللفات اخلاصة هبذا الش���أن، الفتة إىل 
أنه مت إع���داد برناجم تدرييب للعاملني يف املنظومة اإللكرتونية 
اجلديدة، مكا أن هناك متابعة مسمترة لقياس تأثري برناجم رد 

األعباء التصديرية اجلديدة عىل زيادة الصادرات املرصية.
وأشارت الوزيرة، خالل االجمتاع، إىل أنه مت سداد حنو ٪9٨ 
من املتأخرات اليت اكنت مستحقة حىت األول من يوليو ٢٠١9، 
ومت م���د برناجم الرصف حىت 3٠ يونيو ٢٠٢١، مكا مت رصف 
٥٠٪ من مستحقات الرشاكت خالل الفرتة من ١ يوليو ٢٠١9 

حىت 3٠ يونيو املايض.
وأشار وزير املالية إىل أنه يمت كذلك إجراء التسويات اخلاصة 
بالرضائ���ب أو امجل���ارك وخالفه، مكقاصة من املس���تحقات 

املفرتضة لعدد من املصدرين.

أعلن���ت غرفة صناعة اجللود باحت���اد الصناعات املرصية، 
أهن���ا بص���دد تنظمي بعث���ات تروجيي���ة إىل ٥ دول إفريقية 
وآسيوية خالل الفرتة املقبلة، هبدف زيادة صادرات األحذية 
واملنتجات اجللدية والرتوجي ملعرض القاهرة الدويل للجلود 

املقرر عقده مطلع العام املقبل.
ج���اء ذلك خالل إجمتاع جملس إدارة غرفة صناعة اجللود 
برائس���ة مجال المسالويط، لدراسة عدد من امللفات، مهنا 
اس���تعراض خطة املعارض والبعث���ات الرتوجيية اخلاصة 
بالغرف���ة متهي���دًا إلرس���اهلا إىل رئي���س هيئ���ة املعارض 
واملؤمت���رات، واس���تعراض اإلج���راءات ال���يت مت إختاذها 

خبصوص اإلشرتاك يف منظومة الفاتورة اإللكرتونية.
أك���د مجال المسالويط رئيس الغرف���ة، أمهية هذه البعثات 
الرتوجيية يف دراسة األسواق اخلارجية وحتديد متطلباهتا 
واجل���ودة املطلوب���ة ونقل ه���ذه التجربة ملصان���ع األحذية 
واملنتجات اجللدية املرصية مما يسامه يف زيادة صادرات 
القطاع، وفقًا لرؤية الدولة اليت تحمط للوصول بالصادرات 

املرصية إىل ١٠٠ مليار دوالر.
وأش���ار يف هذا الص���دد إىل أن الغرفة س���تخاطب جلنة 
املع���ارض يف احت���اد الصناعات املرصية لملش���اركة يف 
املعارض اخلارجية اليت يش���ارك فهيا االحتاد، فضلًا عن 
خطة املعارض ال���يت تعكف الغرفة ع���ىل جتهزيها حاليًا، 
مؤكدًا أنه س���يمت دعوة أعضاء الغرفة لملش���اركة يف هذه 
البعثات الرتوجيي���ة واملعارض اخلارجية اليت س���تنمظها 

الغرفة خالل الفرتة املقبلة.
ق���ال مصطىف عالم، عض���و جمل���س إدارة غرفة صناعة 
اجلل���ود ورئيس جلنة املعارض، إن البعثات الرتوجيية اليت 
ستنمظها الغرفة تمشل ٥ دول ويه كينيا وتزنانيا والسودان 
وليبيا والسعودية، مشريا إىل أن اللجنة استقرت عىل هذه 
الدول ألهنا األكرث إستريادًا لملنتجات املرصية من األحذية 

واملنتجات اجللدية خالل العام املايض.
وأضاف أن هذه البعثات ستس���اعد عىل الرتوجي لملنتجات 
املرصي���ة يف ه���ذه الدول وجل���ب املش���رتين اجلادين إىل 
مع���رض القاهرة ال���دويل للجلود والذي س���تنمظه الغرفة 
يف ٢6 يناير املقبل، مما حيقق أقىص إس���تفادة للرشاكت 
املش���اركة يف املعرض وإب���رام تعاقدات تس���اعد يف نفاذ 

منتجاهتا لألسواق العاملية .

الت���ى الدكتور مصطىف مدبويل، رئي���س جملس الوزراء، 
نيفني جام���ع، وزيرة التجارة والصناعة، مبقر احلكومة يف 
مدين���ة العملني اجلديدة؛ وذلك من أجل اس���تعراض نتاجئ 
اجمتاعات جلنة دراس���ة التحديات اليت تواجه املرشوعات 

الصناعية، وأمه التوصيات واملقرتحات املنبثقة عهنا.
ويف مس���هل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة 
حيظى بدمع كبري من الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، رئيس 
امجلهوري���ة، لتوطني الصناعة وتجشيع التعاون مع القطاع 
اخل���اص، وهو ما يتطل���ب رضورة تكثي���ف اجلهود إلزالة 
خمتلف التحديات اليت تواجه قطاع الصناعة، وفقًا لبيان.

وخالل اللقاء، أك���دت وزير التجارة والصناعة أن احلكومة 
اختذت بالفعل إجراءات عديدة لتيس���ري س���بل االستمثار 
يف قط���اع الصناعة بصفة عامة، وتوس���عة نطاق النش���اط 
والتوس���ع يف  الصن���ايع وإقام���ة مرشوع���ات جدي���دة 
املرشوع���ات القامئة؛ وذلك هبدف زي���ادة معدل الصادرات 
وتيس���ري املن���اخ االس���تمثاري يف هذا القط���اع احليوي، 
موحض���ة يف هذا الس���ياق أن اللجنة املش���لكة لدراس���ة 
التحديات اليت تواجه املرشوعات الصناعية وضعت العديد 
من اإلجراءات املقرتحة حلل املشلكات والتحديات املطروحة 

يف هذا القطاع.
ويف ه���ذ اإلطار، أش���ارت الوزيرة إىل أن من بني توصيات 
جلن���ة التحديات قيام رئيس اهليئة العامة للتمنية الصناعية 
مبوافاة س���لطة الطريان املدين ببيانات األرايض الصناعية 
املتعلقة بلك من )اإلحدايث – واملنس���وب(، متهيدًا إلصدار 
موافقة الطريان خالل ١٥ يوم معل، الفتة إىل أنه مت تسلمي 

سلطة الطريان البيانات املطلوبة.
مكا تضمن���ت اإلجراءات املقرتحة م���ن اللجنة قيام جهات 
الوالي���ة بتقدمي حرص اكم���ل لألرايض الصناعي���ة للهيئة 
العام���ة للتمنية الصناعية، مع االس���تعانة بق���درات إدارة 
املساحة العس���كرية يف هذا امللف، موحضة أنه مت بالفعل 

عقد اجمتاع تنسيي مع إدارة املساحة هبذا الشأن.

رئيس الوزراء يتابع برنامج
 رد األعباء التصديرية

  لزيادة الصادرات.. غرفة صناعة اجللود 
تنظم بعثات ترويجية إلى 5 دول

احلكومة: إجراءات جديدة لتيسير سبل 
االستثمار يف قطاع الصناعة

سيد اجلارحي

مصر 
تنتصر 
للمنتج 

المحلي ..

محمد عارف

   وزير المالية :  تعزيز االعتماد على المنتجات المصنعة محليا  
في  »الجمهورية الجديدة » بما ُيسهم في تشجيع القطاع 

الخاص على ضخ المزيد من االستثمارات  وتوفير فرص العمل  
ومساندة الصناعة الوطنية

»املستوردين«: توقف شبه تام للسلع املستوردة 

قال املهندس مىت بشاي رئيس جلنة التجارة 
لملس���توردين  العامة  بالش���عبة  الداخلي���ة 
باالحتاد العام للغرف التجارية، إن العمليات 
االستريادة للسلع تامة الصنع شهبة متوقفة 
متام���ا منذ مارس املايض بع���د قرار البنك 
املركزي إلغاء التعامل مبستندات التحصيل 
واستبداهلا باالعمتادات املستندية، والسوق 
اآلن يهشد معاناة لملس���توردين وقرب نفاذ 

املخزون لدهيم.
واكن البن���ك املرك���زي امل���رصي؛ أوق���ف 
االعمتادات املس���تندية، يف األول من مارس 
امل���ايض، وج���اء الق���رار لوق���ف التعامل 
مبس���تندات التحصيل يف تنفي���ذ العمليات 

االستريادية.
وجتعل االعمتادات املس���تندية التعامل يمت 
بني بنك املس���تورد وبنك املص���در، عىل أن 
تك���ون البنوك يف بلد املس���تورد واملصدر؛ 
حلقة الوص���ل لتنفيذ العملية االس���تريادية 

بالاكمل.
وأضاف »بش���اي«، أن معظم الس���لع تامة 

الصنع تهشد نقصا حادا باألس���واق نتيجة 
للتوقف ش���به التام للعمليات االس���تريادية 
خاصة للس���لع تامة الصنع مث���ل األدوات 
واألدوات  الكهربائي���ة  واألجه���زة  الصحية 
املزنلية واألدوات املكتبية واألخشاب واألثاث 

ولعب األطفال وقطع غيار السيارات.. إخل.
وذكر بشاي، أنه تلى العديد من الشاكوى 
يف خمتل���ف القطاعات التجاري���ة من عدم 
متكهنم من االس���ترياد ودخول سلع جديدة 
من���ذ مارس امل���ايض وح���ىت اآلن، ما دفع 
األسعار إىل االرتفاع حنو من ٢٠ إىل ٪4٥ 

حسب لك قطاع.
واقرتح بش���اي أن يمت قبول العملة الصعبة 
م���ن املس���توردين بإيص���االت رمسية من 
الرصفات لرسعة فتح االعمتادات املستندية 
اخلاصة باالس���ترياد، ورسعة اإلفراج عن 

البضائع املوجودة باملوانئ.

دع���ا قط���ايع املالبس اجلاه���زة والغزل 
واملنس���وجات واملفروش���ات الرئيس عبد 
الفتاح السييس رئيس امجلهورية للتدخل 
لرصف مس���تحقات املصانع من املساندة 
التصديرية عن العام املايل ٢٠٢١/٢٠٢٢، 
حلل األزم���ة اليت تواج���ه املصانع وكذا 
رصف » املتاخ���رات » لدي برناجم دمع 
الصادرات ورد رضيب���ة القمية املضافة، 
وذلك حلل أزمة عدم توافر السيولة املالية 
لدى املصانع، خاصة مع ارتفاع أس���عار 
اخلام���ات بنس���بة 3٠٪ وم���ا ترتب هيلع 

من زي���ادة تاكليف اإلنت���اج وكذلك زيادة 
الرسوم والتاكليف الصناعية.

وش���دد بيان مشرتك لملجلس التصديري 
لملالب���س واملجل���س التصدي���ري للغزل 
واملنسوجات واملفروشات، عىل أن براجم 
املس���اندة التصديرية مكن قطاع املالبس 
اجلاه���زة من زياده الصادرات 49٪   يف 
الع���ام امل���ايض ٢٠٢١ وحتقي���ق ارتفاع 
بنس���بة 4٢٪  يف أول 6 هشورعام ٢٠٢٢ 
حيث يعترب برناجم املساندة وسيلة مهمة 

لملصانع لتحقيق املنافسة السعرية.

رضوى عبداهلل
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العــــالــم حتـــت حـصـــار أزمـــة الطـــاقـــة 

حتذيرات 
واكن  صندوق النقد الدويل  حذر من أن أوروبا الرشقية وإيطاليا 
ا يف حالة احلظر الاكمل للغاز  ق���د يواجهون ركوًدا اقتصادّيًا حاّدً
ال���رويس، وقد ينمكش اقتصاد أوروبا الوس���ى والرشقية ب� %6 
العام املقبل، إذ تواجه دول املنطقة خماطر نقص اإلمدادات بنس���بة 
تصل إىل 40% من اس���هالك الغ���از، ولكن من املمكن خفض هذا 

التأثري عرب تأمني إمدادات ومصادر طاقة بديلة.
وكنتيج���ة لذلك، وإدرااًك م���ن الواليات املتح���دة األمريكية ملخاطر 
وتداعي���ات تلك األزمة، فقد ب���دأت اإلدارة األمريكية يف البحث عن 
ط���رق لضامن اإلمدادات الاكفية من النفط ومنع أزمة الطاقة، حيث 
ه  الرئيس األمرييك " جو بايدن" إىل اململكة العربية السعودية  توجَّ
يف 15 يولي���و 2022؛ واجمت���ع م���ع قيادة اململك���ة وزمعاء الدول 
األخرى األعضاء مبجلس التع���اون اخلليجي الغنية بالنفط، واكن 
البيت األبيض قد أعلن أن زيارة "بايدن" لململكة العربية السعودية 
ال تتعلق بالنفط حفسب، مكا رصح  "بايدن" قبل زيارته للسعودية، 

بأن النفط سيكون من بني املوضوعات اليت ستمت مناقشها.
ه إىل "الرياض"  ووفقًا للتقرير فإن احملللني يرون أن "بايدن" توجَّ

وأك���د التقرير أنه من منظور التطورات والتحراكت الدولية األخرية 
عىل الس���احة،  ميكن القول  إن قط���اع الطاقة العاملي أصبح أمام 
حت���ول كبري؛ ف���ي الوقت الذي اكنت تس���ى فيه ال���دول للتخيل 
التدرجي���ي عن مصادر الطاقة غ���ري النظيفة وإجياد مصادر بديلة 
نظيف���ة وخرضاء، ج���اءت األزمة الروس���ية - األوكرانية وما تبعها 
من حتالفات دولية وإقلميية جديدة، لتوحض هشاش���ة نظام الطاقة 
العاملي، ومدى اعمتاد الدول عىل مصادر الطاقة غري النظيفة ومن 
مصادر حمدودة، حيث أن روسيا وحدها تقدِّم 40% من الغاز الذي 

حيتاج إليه االحتاد األورويب كلك. 
وتابع أن الدول س���تعمل بالتايل عىل تنويع مصادرها من الطاقة، 
وس���تلجأ إىل طرق بديلة أبرزها العودة الستخدام الطاقة النووية، 
ولكن ما زالت الرؤية حول الطريقة اليت س���يتطور هبا قطاع الطاقة 
العاملي كلك يف املستقبل غري مكمتلة، مشددا عيل  أن هناك حقيقة 
واح���دة واحضة، ويه أن صناعة الطاقة تق���ف عىل أعتاب تغيري 
هائل، س���يعمتد عىل التحالفات والتكتالت الدولية األخرية، ومدى 

مالءمة املصادر اجلديدة للكوكب، ومستوى التكنولوجيا املطلوبة.
وأش���ار التقري���ر إىل أن قط���اع الطاق���ة يهشد حالي���ًا حالة من 
االضط���راب، موحضا أن ه���ذا االضطراب ليس بس���بب احلرب 
الروس���ية- األوكرانية فقط، بل أيًضا بس���بب نقص االستمثار يف 
قط���اع الطاقة خالل الس���نوات املاضية؛ حيث بلغ االس���تمثار يف 
قط���اع النفط والغاز 341 مليار دوالر فقط يف عام 2021، أي أقل 
بنسبة 23% من مستوى ما قبل كوفيد-19 البالغ 525 مليار دوالر، 
وأق���ل بكثري من الذروة األخ���رية يف عام 2014 البالغة 700 مليار 

دوالر، وفًقا ملؤسسة الطاقة الدولية.
وأوحض التقرير أن أس���عار البزنين  ارتفعت يف الواليات املتحدة 
بنس���بة 52% خالل ع���ام 2021 لتجسل ارتفاعات قياس���ية؛ مما 
أغض���ب امجلهور وأهس���م يف أزم���ة التمخض يف الب���الد، مكا 
تضاعفت أس���عار الغاز الطبييع، وه���و وقود حيوي لتدفئة املنازل 
وتش���غيل ش���بكة الكهرباء، ثالث مرات تقريًبا خالل العام املايض 
يف الواليات املتحدة، وقد ارتفعت أس���عار الغاز الطبييع بش���لك 
ا يف أوروبا، ورمغ ذل���ك اكن االقتص���اد العاملي قادًرا  كب���ري ج���ًدّ
إىل ح���د كبري عىل محتل ارتفاع أس���عار الطاقة حىت ذلك الوقت، 
ولكن بعد اندالع األزمة الروس���ية - األوكرانية قد تسمتر األسعار 
يف االرتفاع إىل مس���تويات غري مس���تدامة؛ حي���ث حتاول أوروبا 
االس���تغناء عن اس���تخدام النفط الرويس، ورمبا الغاز، وقد يؤدي 

نقص اإلمدادات إىل بعض اخليارات الصعبة يف أوروبا.

ليطل���ب املزيد من النفط، ولكنَّ هناك ش���كواًك ح���ول قدرة اململكة 
العربية الس���عودية -أك���رب دولة مصدرة للنف���ط يف منمظة أوبك- 
وأعض���اء أوبك عىل زيادة اإلنتاج مب���ا يمتاىش مع رغبة "بايدن"، 
مكا س���ى "بايدن" إلقناع اململكة العربية السعودية بالتوقيع عىل 

حد أقىص لسعر النفط الرويس.
ويف الس���ياق ذاته، أشار التقرير إىل أن روسيا وقعت صفقة طاقة 
بقمية 40 مليار دوالر مع إيران، وتس���تعد الستئناف تصدير الغاز 
إىل أملاني���ا بقدرة خمفض���ة، ومتتلك إيران ث���اين أكرب احتياطات 
غاز يف العامل بعد روس���يا، لكن العقوبات األمريكية أبطأت تطوير 
صادرات الغاز، وستس���اعد رشكة غازب���روم رشكة النفط الوطنية 
اإليراني���ة يف تطوي���ر حقيل غاز كي���ش وبارس مش���ايل وأيًضا 
س���تة حقول نفطية، مكا ستش���ارك غازبروم أيًضا يف اس���تمكال 
مرشوعات الغاز الطبييع املس���ال، وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير 
الغاز، ومن جانهبا، طالبت واكل���ة الطاقة الدولية أوروبا بتخفيض 
ًبا لقدوم الشتاء، حمذرة باسمترار خماطر  اس���تعامهلا للغاز؛ تأهُّ

انقطاع الغاز الرويس حىت يف حال مت ملء املخزون ب�%90.
وأظهر التقرير أن العديد من دول العامل تنظر يف إماكنية استخدام 

الطاقة النووية مرة ُأخرى، حيُث أدت احلرب يف أوكرانيا إىل إثبات 
أن االعمت���اد عىل الوقود األحفوري الرويس بداًل من إنتاج الطاقة 
النووية حملًيّا اكن له نتاجئ عكسية، وخري دليل عىل ذلك هو القرار 
األخ���ري الذي اختذه االحت���اد األورويب لتصني���ف الطاقة النووية 
عىل أهنا "طاقة خرضاء"، وقد يؤدي ذلك إىل إنش���اء استمثارات 

باملليارات يف مرشوعات الطاقة النووية.
ويف وقت س���ابق ، أكد املدير الع���ام للواكلة الدولية للطاقة الذرية، 
رافائي���ل ماريانو جرويس، أن العامل يواج���ه اليوم أول أزمة طاقة 
عاملية حقيقية، اليت أدت إىل ارتفاع أسعار الطاقة بأربعة أضعاف، 
وانقطاعات يف الكهرباء، وذلك إثر نقص اإلمدادات عىل مدى أكرث 
من عام، موحًضا أن العملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا مّعقت 

املخاوف بشأن أمن الطاقة.
وق���ال جرويس   أمام املؤمتر االس���تعرايض الع���ارش لألطراف 
يف معاهدة عدم انتش���ار األسلحة النووية بنيويورك، حبسب بيان 
ص���ادر عن الواكل���ة ،  إن أوروبا تواجه رصاًعا ش���ديد اخلطورة 
لدرجة أن شبح املواجهة النووية احملمتلة قد رفع رأسه املرعب مرة 
أخرى، مؤكًدا أن احلروب تدمر املجمتعات يف مجيع أحناء العامل.
ونّب���ه ج���رويس إىل أن دول الع���امل أم���ام حلظ���ة االختي���ار بني 
االس���مترار يف االعمتاد عىل الفحم والنفط والغاز الطبييع لتوفري 
موثوقي���ة توليد الطاقة أو التحول بش���لك أك���رث حمًسا إىل مزجي 
الطاقة املستدامة الذي تلعب فيه الطاقة النووية بالفعل دوًرا قمًيا.

وأض���اف ج���رويس أن العامل اآلن يف خضم أزم���ات نقص طاقة 
وحش غ���ذاء وتغري مناخ؛ لذا جي���ب أن جيمتع اللك ونعيد االلزتام 
باملبادئ النبيلة املنصوص علهيا يف معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية ونزع الس���الح والتعاون يف االستخدامات السملية للطاقة 
النووي���ة ، وتابع  أن الواكل���ة الدولية للطاقة الذرية يه املاكن الذي 
تش���ارك فيه 175 دولة عضًوا مع عملاء ومفتش���ني ودبلوماسيني 
وأطباء ومهندس���ني والعديد من اخلرباء اآلخري���ن إلحياء معاهدة 

حظر االنتشار النووي لك يوم.
ولفت جرويس إىل أنه بدون هذا التعاون لن تتحقق املسامهة املهمة 
للعل���وم والتكنولوجيا النووية يف الرحلة حنو أهداف األمم املتحدة 
للتمنية املس���تدامة، مشرًيا إىل أمهية نظام الضامنات القوي الذي 
حيد من انتشار األسلحة النووية، إضافة إىل العديد من حتسينات 

ضوابط السالمة واألمن.
أوروبا يف مواجهة األزمة 

يف  أوروب���ا ، ختطط دول القارة العجوز  يف الوقت احلايل لتوفري 
الطاقة من خالل ترش���يد اس���هالكها، وذلك بس���بب األزمة اليت 
خلفها احلرب يف أوكرانيا وأزمة الغاز ووقف اإلمدادات الروسية 
إىل ال���دول األوروبية، وهو ما جعل القارة العجوز تلجأ إىل تدابري 

لرتشيد االسهالك.
في  إس���بانيا، أص���درت احلكومة ق���رارا باحلد من اس���هالك 
تكييفات اهلواء باس���تخدامه عند درجة حرارة 27، وذلك للس���ى 
إىل توف���ري الطاقة يف خض���م األزمة اليت تعيهشا بس���بب نقص 

الغاز، حسمبا تقارير إعالمية .
وقال رئيس حكومة إس���بانيا بيدرو سانتش���ز إن "إسبانيا تعيش 
حتت هتديد قطع الغاز من قبل روس���يا وفًقا هلذه املعلومات األولية 
، ولذلك فإنه أيضا يف الش���تاء فلن يكون من املمكن لدى املواطنني 
زي���ادة درجة احلرارة إىل ما بعد 19 درجة يف أهشر الش���تاء عن 

طريق التدفئة.
وذكرت تقارير إعالمية أن  هناك 9 دول أوروبية يف الوقت احلايل 
ليس لدهيا احتياطات الغاز الالزمة للبقاء يف فصل الش���تاء، وأن 
أوروبا ميكن أن تنهى خبفض اس���هالك الغاز بنس���بة 40% قبل 

عام 2023.
 وىف فرنسا ، س���تضطر الرشاكت اليت لدهيا تكيفات اهلواء إىل 
إغ���الق أبواهبا من أج���ل احلفاظ عىل الطاقة ، حيث يف  س���ياق 
أزمة الطاقة ، أصدرت احلكومة الفرنسية مرسومني لتوفري الطاقة 
إحدامه���ا إغالق اللوحات اإلعالنية يف مجي���ع أحناء البالد ، بني 
الساعة 1 و 6 صباًحا ، وإجبار الرشاكت اليت لدهيا تكيفات عىل 
احلف���اظ عىل أب���واب املدخل املغلقة، وقال وزي���ر الطاقة إن تركها 

مفتوحة "يفرتض زيادة بنسبة 20% يف االسهالك".
 وتنض���م برلني إىل جهود أملانيا وأوروبا فميا يتعلق بالرصانة يف 
جمال الطاق���ة، خالل الليل حيث بدأت العامصة األملانية يف إطفاء 
إنارة العديد من معاملها األثرية ومبانهيا التارخيية، وختطط املدينة 
لعدم إضاءة ح���وايل 200 مبىن مبدع ، مبا يف ذلك معود النرص 
وق���رص ش���ارلوتنبورج ومب���ىن البلدية يف اللي���ل، وبالتايل توفري 

استخدام حوايل 1400 مصباح كشاف.
 مكا أعلن رئيس الدولة فرانك فالرت ش���تايمناير أنه باس���تثناء 
املناسبات اخلاصة ، فإن مقر إقامته الرمسي يف برلني ، قرص 

بلفيو ، لن ُيضاء يف الليل.
مكا اختذت مدينة هانوفر أيًضا تدابري رصانة يف جمال الطاقة 
، هبدف تقليل اسهالكها للطاقة بنسبة 15%. مدن أخرى مثل 

اليزبجي ومونيش ونورمربج تستعد لذلك.
وقبل احلرب يف أوكرانيا ، اشرتت أملانيا 55% من احتياجاهتا 
م���ن الغاز من روس���يا ، و مت ختفيض هذا االعمتاد إىل 35 % 
يف بداي���ة يوني���و ، فميا  قامت رشكة الطاق���ة غازبروم ، عىل 
عدة مراحل ، بتخفيض حشنات الغاز إىل أملانيا إىل 20% من 

السعة عرب خط أنابيب الغاز نورد سرتمي .
 وىف إيطالي���ا ، تفرض الس���لطات حدودا لدرج���ات احلرارة 
لتكييف اهل���واء والتدفئ���ة يف املباين العامة"،  ويش���ري وزير 
اإلدارة العام���ة يف إيطالي���ا رينات���و برونيت���ا، إىل أن املبادرة 
ستوفر من مليارين إىل 4 مليارات مرت مكعب من الغاز سنوًيا.

مرص تدعو لتنسيق دويل 
وخ���الل زيارته األخ���رية ألملانيا ،    أكد الرئي���س عبد الفتاح 
الس���ييس، رضورة التنس���يق والتعاون بني اكف���ة دول العامل 
ملواجهة أزم���ة الطاقة ، واصفا تلك األزم���ة بأهنا "أزمة عاملية 
اكش���فة ال تقترص فقط عىل توفر إمدادات الطاقة، ولكن تتعلق 
بتلكفة هذه اإلمدادات واليت تؤثر بش���لك مبارش عىل األسعار 

يف دول العامل ومن مضهنا مرص".
 وخ���الل  مؤمتر حصي مش���رتك مع املستش���ار األملاين أوالف 
ش���ولزت  العامصة األملانية برلني ، رد الرئيس  عىل س���ؤال حول 
م���ا ميكن أن تقدمه مرص م���ن تعاون مع أوروبا بش���أن إمدادات 
الغاز الطبييع املس���ال ، قائال  إن "املطلوب منا كدول هو التنسيق 
والتع���اون ب���ني اكفة دول العامل، فميا خيص ه���ذا امللف، وهذا ما 

أكدته أثناء خطايب ىف مؤمتر جدة عن أزمة الطاقة حتديدا".
وأض���اف الرئي���س "وقعنا اتفاقية مع االحت���اد األورويب حبضور 
رئيسة املفوضية بشأن هذا املوضوع، واستعداد مرص أن تقدم ما 
لدهيا من تهسيالت للغاز املوجود يف رشق املتوسط ليصل أوروبا 

للتخفيف من آثار هذه األزمة".
وأكد الس���ييس أن مرص اكن���ت منتهبة ومل يك���ن هناك أزمة 
لدهيا، حيث أنشأت منتدى رشق غاز املتوسط والذي يتخذ من 
القاهرة مقرا له هبدف تعظمي وتركز مصادر الطاقة يف رشق 
املتوس���ط، واالستفادة من التهسيالت واإلماكنيات املتوفرة يف 

مرص يف هذا املجال حىت يصل الغاز إىل مسهلكيه.
وأشار الرئيس السييس إىل أنه خالل مباحثاته مع املستشار 
األملاين ، أك���د أن التحديات املوجودة يف جمال الطاقة تتطلب 
أيض���ا التعاون، للتخفيف م���ن آثارها، الفت���ا إىل أن الوزراء 
املعنيني يف مرص عىل اس���تعداد للتباح���ث يف هذا األمر مع 

االحتاد األورويب ومع املسؤولني األملان.
وم���ن جانب���ه ، قال املستش���ار األملاين ش���ولزت، إن   احلقيقة 
اليت يعرفها امجليع فميا يتعلق باألزمة العاملية احلالية ،تتعلق 
بأننا ال نس���تطيع االعمتاد عىل رشيك واحد أو طرف واحد يف 
امدادات الطاقة طامل���ا أن لدينا كثريا من الرشاكء واألصدقاء 
الذي���ن ميكن الوثوق هبم ، الفتا إىل أنه عىل املس���توى قصري 
األج���ل أس���تطيع أن أقول "هن���اك حمطات اإلس���الة لتصدير 

وإمداد الغاز الطبييع إىل أوروبا وأملانيا ".

الرئيس السيسي : أزمة الطاقة عالمية كاشفة وتستدعي ضرورة 
التنسيق والتعاون بين كافة دول العالم  لمواجهتها 

      االستثمار في 
قطاع النفط والغاز حول 

العالم بلغ  341 مليار دوالر 
فقط في عام 2021  وهو 

أقل بكثير من الذروة 
األخيرة في عام 2014 
البالغة 700 مليار دوالر

   دول   أوروبا تبدأ 
خطط موسعة لتوفير 

الطاقة من خالل ترشيد 
استهالكها بسبب 

تداعيات أزمة الحرب 
في أوكرانيا  .. وبرلين 

تطفئ إنارة العديد من 
معالمها األثرية ومبانيها 

التاريخية

تحت عنوان " قطاع الطاقة يستعد لتغيرات 
جذرية تزامًنا مع تغير المناخ السياسي 
والتحالفات الدولية " أصدر مركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا 
جديدًا ، سلط خالله  الضوء على توقعات 
المؤسسات الدولية بأن يواجه العالم 
خطر حدوث أزمة طاقة؛ كما يرصد التقرير 
تحركات اإلدارة األمريكية للبحث عن طرق 
لضمان اإلمدادات الكافية من النفط ومنع 
أزمة الطاقة، وكذلك توقيع روسيا صفقة 
طاقة بقيمة 40 مليار دوالر مع إيران، كما 
يستعرض التقرير التوقعات العالمية بعودة 
الطاقة النووية إلى المشهد العالمي في 
ظل احتدام األزمة الحالية.

معلومات الوزراء: قطاع الطاقة العاملي على أعتاب تغيرات جذرية والعالم يواجه أزمة طاقة.. والدول ستعمل 
على تنويع مصادرها من الطاقة واللجوء لطرق بديلة أبرزها العودة الستخدام الطاقة النووية 

محيي السعيد


