
 

 

اس���تعرض الرئي���س عبد الفتاح الس���ييس 
املوق���ف التنفي���ذي ملرشوعات اس���تصالح 
األرايض عىل مس���توى امجلهورية، خاصًة 
يف إط���ار الدلتا اجلدي���دة ورشق العوينات 

وتوشيك وصعيد مرص".
جاء ذلك خالل اجمتاع عقده الرئيس - أمس 
السبت- مع الدكتور مصطىف مدبويل رئيس 
جملس الوزراء، والدكتور دمحم شاكر وزير 
الكهرباء والطاقة املتجددة، واللواء أمري سيد 
أمحد مستش���ار رئيس امجلهورية للتخطيط 
العم���راين، واملقدم طيار هب���اء الدين الغنام 

مدير مرشوع "مستقبل مرص".
ورصح  الس���فري بس���ان راىض، املتحدث 
الرمس���ي بامس رائس���ة امجلهوري���ة،  بأن 
ع���ىل  اطل���ع خ���الل االجمت���اع  الرئي���س 
واملس���تقبلية  احلالي���ة  املراح���ل  تط���ورات 
ملرشوع "مس���تقبل مرص" يف إطار "الدلتا 
اجلدي���دة"، فضلًا عن تفاصيل س���ري العمل 

مبكونات املرشوع من ط���رق وحماور وآبار 
مي���اه وحمطات معاجلة املياه وش���بكة تغذية 
الكهرب���اء من خالل حمط���ات كهرباء الدلتا 

اجلديدة.
ووج���ه الرئيس باالس���مترار ىف توفري اكفة 
عنارص النجاح لتل���ك املرشوعات بالتوازي 
مع حومكة اإلدارة والتش���غيل هبدف حتقيق 
الطاق���ة اإلنتاجية القص���وى املخططة، وذلك 
مكبدأ ع���ام أس���ايس مجلي���ع املرشوعات 

التمنوية عىل مستوى امجلهورية.
وأض���اف املتح���دث الرمسي أن���ه مت أيضًا 
مل���رشوع  التنفي���ذي  املوق���ف  اس���تعراض 
اس���تصالح األرايض يف حمافظ���ي املنيا 
وبين س���ويف، مب���ا فهيا األمع���ال اجلارية 
يف البني���ة األساس���ية م���ن إقام���ة حمطات 
الرف���ع الداخلي���ة ومد خطوط املي���اه والرتع 
واملخصص���ات املائية والتغذي���ة الكهربائية، 
باإلضاف���ة إىل مس���تجدات العمل مبرشوع 
الص���وب الزراعية يف قط���اع الالهون عىل 

حمور أسيوط الغريب جنوب الفيوم.

أ ش أ
أش���اد املهن���دس رشي���ف الصي���اد رئيس 
املجل���س التصديري للصناعات اهلندس���ية، 
بإطالق املرحلة اخلامسة من مبادرة السداد 
الفورى ملس���تحقات برناجم دمع الصادرات 
املتأخرة، مؤكدًا أن هذه اخلطوة من ش���أهنا 
دمع املصان���ع املص���درة بالقطاع اهلنديس 

وتس���امه يف ختفيف العبء الكب���ري الواقع 
عىل الصناعة جراء األزمة العاملية احلالية.

وأشار الصياد، يف بيان له يوم أمس السبت، 
مس���تحقات  رصف  تعجي���ل  رضورة  إىل 
املس���اندة التصديري���ة وال���ي مت إقراره���ا 
باملرحلة اخلامسة من مبادرة السداد الفورى 

واحملددة ب�10 مليارات جنيه.

 
ق���ررت هيئ���ة املجمتعات العمراني���ة اجلديدة 
للشوئن العقارية والتجارية،   منح مهلة أخرية 
حىت هناية أغس���طس اجل���اري لتليق طلبات 
التفاوض من ) رشاكت – مجعيات – كيانات   
أو غ���ري ذلك ( ع���ىل األرايض الواقعة داخل 
ح���دود الق���رار امجلهوري رمق 361  لس���نة 
٢0٢0 بشأن إعادة ختصيص قطع األرايض 
املبينة به ناحية الس���احل المش���ايل الغريب 
بإمجايل مس���احة ۷۰٧٢3٤,٥0 فدان تقريبا 
لص���احل هيئة املجمتع���ات العمرانية اجلديدة 
الس���تخدامها يف إقامة جممتع���ات معرانية 
جدي���دة ) القطاع األول - القط���اع الثاين - 

القطاع الثالث ( للساحل المشايل الغريب. 
وق���ال  املهندس حامت محمود حس���ن، نائب 
رئي���س   اهليئة،  إنه  يمت تقدمي الطلبات حىت 
يوم ٢0٢٢/8/31 مبقر اجلهاز بالكيلو ٥.٥1 
طري���ق إس���كندرية/مطروح الس���احيل، عىل 
أن يرف���ق بالطلب مس���تندات امللكية ) صورة 
رمسية م���ن العقود " ملكي���ة ، ختصيص" � 

هش���ادة ترصف���ات عقارية حديثة - كش���ف 
حتديد مس���ايح وإحداثيات معمتد من اهليئة 
العامة لملس���احة املرصية (، وتلزتم احتادات 
امل���الك  و األف���راد، بتكوين رشك���ة للتعامل 

مبوجهبا.
وأك���د نائب رئي���س اهليئة للش���وئن العقارية 
والتجاري���ة، أن ذلك يأيت اس���تجابة للطلبات 
املقدم���ة م���ن الذي���ن لدهي���م س���ند ملكية أو 
ختصي���ص عىل قطع األرايض الواقعة داخل 
ح���دود القرار امجله���وري املش���ار إليه ومل 
يمتكنوا من التقدم وفقا لإلعالنات الس���ابقة، 
وإحلاقًا لإلعالنات السابق صدورها يف هذا 
الش���أن، وإىل حمارض احل���رص والتفاوض 
ال���ي أبرمت م���ع بعض الكيانات بالس���احل 

المشايل الغريب.
وأض���اف  أنه لن يمت النظر يف أي طلبات يمت 
تقدميها قب���ل أو بعد املدة احملددة، وكذا لك 
احلاالت ال���ي يثبت وق���وع أراضهيا داخل 
مس���احات األرايض ال���ي س���بق التفاوض 
علهيا مع الكيانات بالساحل المشايل الغريب 

وفقا لإلعالنات السابقة،

التصديري للصناعات الهندسية يشيد بتخصيص
 10 مليارت جنيه لسداد املساندة التصديرية

الرئيس السيسى يتابع املوقف التنفيذي ملشروعات 
استصالح األراضي على مستوى اجلمهورية

  اإلسكان  : مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من حائزي 
األراضي بالساحل الشمالي الغربي حتي نهاية أغسطس اجلاري 

كتبت - رضوى عبداهلل

• السنة الرابعة عشر   •    العدد  656    •  الثمن 3 جنيه

الأحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

21  أغسطس  2022

»الحصاد« ترصد تفاصيل خطة الحكومة  لتحسين إدارة الدين العام وتقليل المخاطر
 

كتب - اسامة السيد

20 معلومة ترد على األكاذيب والشائعات حول تطوير جزيرة الوراق 

اس����تعرض الدكت����ور دمحم معيط 
وزي����ر املالية، جه����ود تمنية الوىع 
امجلريك لدى العاملني واملتعاملني 
مع امجلارك، موحًضا أن إصدار 
ون����رش النخس����ة اجلدي����دة م����ن 
»الدلي����ل امجل����ريك لالس����ترياد 
والتصدي����ر« ُيهسم ىف التيس����ري 
عىل املس����تمثرين، حيث يضم لك 
التحديث����ات الترشيعية واإلجرائية 
االس����ترياد  بعملي����ة  اخلاص����ة 
والتصدير، الي تسهتدف تهسيل 
التجاري،  استيعاهبا لدى املجمتع 
والعاملني باملنافذ امجلركية أيًضا؛ 
ع����ىل حن����و يس����اعدنا ىف توحيد 
املعام����الت امجلركي����ة، وم����ن مث 
تيسري معلية االسترياد والتصدير، 
التجارة، وحتفزي  وتنش����يط حركة 

االستمثار.  
أشار الوزير، إىل رضورة استدامة 
تطوي����ر املنظومة امجلركية لتحقيق 
املسهتدفات املنشودة، مبا ىف ذلك 
تقلي����ص زمن اإلف����راج امجلريك، 
وخفض تاكليف السلع واخلدمات، 
م����ن خ����الل التوس����ع ىف احللول 
التكنولوجي����ة؛ لتعظمي االس����تفادة 
مم����ا يتيح����ه امل����رشوع الق����ويم 
لتحديث وميكنة املنظومة امجلركية 

ال����ذى يرتكز ع����ىل رب����ط املوانئ 
»نافذة«  مبنصة إلكرتونية موحدة 
واس����تحداث املراكز اللوجس����تية، 
وتطبيق منظومة التجسيل املس����بق 

.»ACI« للحشنات
م����ن جانبه ، أكد الحشات غتورى، 
أن  رئي����س مصلح����ة امجل����ارك، 
»الدلي����ل امجل����ريك لالس����ترياد 
والتصدي����ر« جيم����ع لك القرارات 
قانون  املعدل����ة لالحئة  والتعلميات 
االسترياد والتصدير، هبدف نرش 
ال����وىع امجلرىك بني املس����تورين 
واملصدرين؛ ع����ىل حنو ُيهسم ىف 
تعزيز احلومكة امجلركية، وتأهيل 
العامل����ني بامجل����ارك لرسعة ودقة 
إتقان األمعال املنوطة هبم، وتعميق 
الرشاك����ة م����ع املجمت����ع التجارى 
وفًقا ملعايري الشفافية واملامرسات 

الدولية.
يف  مس����مترون  أنن����ا  أض����اف 
تطوي����ر السياس����ات والترشيعات 
امجلركية، واإلرشاف عىل تنفيذها 
ال����ة دولًي����ا لدمع  واملش����اركة الفَعّ
التج����ارة وماكحفة لك األس����اليب 
الىت ت����ر حبركة التج����ارة، من 
خ����الل تطبي����ق إج����راءات الرقابة 
امجلركية املتاكملة، وفًقا لتوصيات 

منمظة امجلارك العاملية.

 " الرائس���ية  املب���ادرة  إط���ار  يف 
لتشغيل  مصنعك جاهز للرتخيص" 
الش���باب ودمع قط���اع املرشوعات 
الصغ���رية ، وخط���ة وزارة التجارة 
والصناع���ة للتوس���ع يف م���رشوع 
للصناعات  الصناعي���ة  املجمع���ات 
وخل���ق   ، واملتوس���طة  الصغ���رية 

جدي���دة  تمنوي���ة  حم���اور 
وخاصة يف صعيد مرص، 
أعل���ن املهن���دس أمح���د 

مس���ري وزي���ر التجارة 
والصناع���ة ع���ن طرح 
للتمنية  العام���ة  اهليئة 
الصناعية ل� 3 مجمعات 
صناعية جديدة تشمتل 
وح���دة   1000 ع���ىل 
صناعي���ة اكملة املرافق 
 3 يف  والتجه���زيات 

حمافظ���ات بالصعي���د ويه 
)قنا– أسيوط و أسوان( وتسهتدف 
الصناع���ات الكمياوية واهلندس���ية 
والغذائي���ة  والدوائية وم���واد البناء 
والنسيجية،  مكا ستعلن اهليئة عن 
وحدات املرحلة الثانية من املجمعات 
الصناعي���ة املتواف���رة يف لك م���ن 
بين س���ويف واملنيا والبحر األمحر 
وس���وهاج  والغربي���ة  والس���ادات 

واالقرص.
وق���ال الوزي���ر أن مرشوع إنش���اء 
للصناعات  الصناعي���ة  املجمع���ات 
والتوسع فهيا  واملتوسطة  الصغرية 

يأيت ع���ىل رأس أولويات خطة معل 
ال���وزارة وهيئة التمني���ة الصناعية، 
حي���ث يلىق ه���ذا امل���رشوع دمعًا 
غري مس���بوق من خفام���ة الرئيس 
عبد الفتاح الس���ييس ، وتوجهياته 
املب���ارشة ب���رورة التوس���ع يف 
الصناعي���ة  املجمع���ات  إنش���اء 
وخاصة ألهل اجلن���وب لدفع جعلة 
الشباب  الصناعية وتشغيل  التمنية 
حمافظات  وسائر  بالصعيد 
امجلهورية، مش���ريًا إىل 
أن املرشوع يس���هتدف 
الصناع���ة  تعمي���ق 
احمللية من خالل دمع 
سالس���ل التوريد وربط 
منتج���ات تلك املجمعات 
الك���رى  بالصناع���ات 
معل  ف���رص  وتوف���ري 
حقيقية للشباب يف اكفة 
حمافظات امجلهورية فضال 
ع���ن اجت���ذاب مرشوع���ات 
القطاع غري الرمس���ي للدخول يف 
منظومة االقتصاد الرمسي والمتتع 

باملزايا الي توفرها الدولة.
وأش���ار مسري إىل أن ه���ذا الطرح 
ي���أيت تنفيذًا خلط���ة وزارة التجارة 
والصناع���ة اهلادف���ة إىل إقامة 1٧ 
مجم���ع صن���ايع ب���� 1٥ حمافظة 
بتلكف���ة امجالي���ة  بلغ���ت 10 مليار 
وح���دة   ٥030 وتض���م   ، جني���ه 
صناعي���ة جاه���زة ل���رواد األمعال 
وصغار املس���تمثرين يف حمافظات 

امجلهورية .

كتب - أحمد ابراهمي

كتب - محمد عارف

وزير املالية  : إصدار ونشر »الدليل اجلمركى 
لالستيراد والتصدير«  للتيسير على املستثمرين

طرح   1000 وحدة صناعية بـ 3 مجمعات جديدة 
مبحافظات أسيوط وقنا وأسوان

تفاصيل خارطة اإلجراءات 
احلكومية لزيادة املنتجات 
املصرية  باألسواق الدولية

 

»احلصاد« تكشف التفاصيل 
الكاملة الستثمار أموال التأمني 
الصحي الشامل داخل البورصة 

 بعد اعتمادها رسمًيا..   10 ضوابط
 رئيسية منظمة ملوسم العمرة 2023

تطوير املوانئ بتكليف رئاسي ..
ودور قوي للشركات املصرية 

»التضخم و األوفر برايس والتاجر 
اخلفي« يتحكمون يف أسعار السيارات 

املشروع القومى للصوامع.. 
كلمة السر فى حتقيق األمن 

الغذائي لـ »املصريني«

03      صـــــــ ورقة بردى

ـــ
ـــ

صـ
   

   
4/

5
ل

وي
تم

 و
ك

نو
ب

في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توقعات حكومية متفائلة 
وخطة متكاملة لتنشيط 

سوق األوراق املالية خالل 
عام 2023/2022

ملفات اقتصادية مهمة علي مكاتب الوزراء اجلدد 
البنك األهلي املصري يطلق 

برنامج »األهلي بوينتس للتجار« 
بالتعاون مع ماستر كارد

البنك التجاري الدولي 
يطلق خدمة املدفوعات 
اللحظية لدعم خطط 

التحول الرقمي

مشاهد حضارية للتسليم والتسلم 
بين الوزراء الجدد والقدامي في 

حكومة الدكتور مدبولي

حتت قيادة الرئيس السيسي.. 
البناء »حلقات متصلة«

 فى اجلمهورية اجلديدة

 أمحد مسري

حـــزمة »ملــفـــات ســاخـــنة وشـــائكــة« تنتــــظر 
حتركات محافظ البنك  املــركـــزي اجلـــديد

أبرزها التضخم ، مفاوضات صندوق النقد ، االحتياطي النقدي 
وقضية » االعتمادات المستندية  وفواتير التحصيل«

خبراء يرصدون أسباب قرار »املركزي« بتثبيت سعر الفائدة على اإليداع واإلقراض



متابعات

02
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 

 العالقات العامة

محمد الشافعي  -  مها حسني
املستشار القانوني

احمد العبادي
  أمين خليفة

املقر الرئيسي: 300 شارع 
الهرم-اجليزة

تليفاكس :  0233971070
www.alhassad.com.eg

 

 أظه���ر مركز املعلومات ودمع اخت���اذ القرار مبجلس 
الوزراء، أن واكلة "فيتش" س���لطت الضوء عىل اآلثار 

اإلجيابية اليت سيشلكها التعديل الوزاري األخري.
جاء ذلك ىف اإلنفوجرافيك الذي نرشه مركز املعلومات 
بعنوان "فيت���ش: التعديل الوزاري األخري خطوة جيدة 

لمليض قدمًا يف اخلطط التمنوية يف مرص.

وحيل���ل التقري���ر، ال���ذي أصدرته "فيت���ش"، يف 15 
أغس���طس اجل���اري، التعدي���ات الوزاري���ة وآثارها 

اإلجيابية عىل استقرار اخلطط التمنوية يف مرص.
وأش���ار التقرير إىل أن التعدي���ل الوزاري األخري 
يع���د مبثابة حترك حكويم يؤك���د جدية الدولة يف 
التعامل مع تبع���ات األزمة األوكرانية، مكا أنه مهم 

الس���مرارية السياس���ات املرصي���ة ومعلية صنع 
القرار واتساقها.

ولفت إىل أنه سيس���اعد عىل حتقي���ق أهداف اخلطط 
التمنوي���ة االقتصادي���ة، مك���ا يعزز إماكن���ات مرص، 
لتحقيق تقدم فميا خيص براجم زيادة مشاركة القطاع 

اخلاص يف اخلطط التمنوية املرصية.

وكالة فيتش: التعديل الوزاري 
األخير خطوة جيدة للمضي قدمًا 

يف اخلطط التنموية مبصر

أكد الس���يد القصري وزير الزراعة ، أن قطاع الزراعة هشد طفرة غري مس���بوقة 
يف عهد الرئيس عبدالفتاح السييس، مشريا إىل أن ملف االمن الغذايئ أصبح 
واحدًا من أكرب التحديات اليت تواجه الدول املتقدمة والنامية عيل حد الس���واء 

ومل تعد مشلكة العجز الغذايئ جمرد مشلكة اقتصادية وزراعية .
ولفت الوزير املرصي، يف بيان، إىل أن العجز الغذايئ أصبح قضية سياس���ية 
اس���راتيجية ترتبط باألمن القويم واإلقليمي لدرجة أصبح الغذاء س���احًا فان 
ال���دول املنتجة واملصدرة ل���ه تضغط به عيل الدول املس���توردة لتحقيق أهداف 

سياسية .
وتابع:" يعترب قطاع الزراعة واألنش���طة املرتبطة به أحد أمه الراكئز االساسية 
يف اقتصاديات الدول يف دمع ملف االمن الغذايئ ومبحاوره املختلفة نظرا الن 
القطاع املس���ول عن توفري احلاجات االساسية للش���عوب وتوفري املواد اخلام 
الازمة لكثري من الصناعات إضافة ايل مس���امهته اململوسة يف الناجت احمليل 

مكا انه قطاع تشابيك ويعترب الية مهمة لتوطني التمنية ،وفقا بيان. 

 وق���ال القصري إن قطاع الزراعة يف الدولة املرصية يلىق دمع كبري من القيادة 
السياس���ية متثل ذل���ك يف جحم املرشوعات القومية الكربي اليت مت انش���اؤها 
واملرتبط���ة بالزراعة خاصة مرشوعات الدلت���ا اجلديدة العماقة ومرشوع تمنية 
مشال ووسط س���يناء ومرشوع تمنية الريف املرصي باإلضافة ايل املرشوعات 
االخري يف جنوب الصعيد والوادي اجلديد واليت تسهتدف استصاح وزراعة 

اكرث من 3.5 مليون فدان خال الفرة القصرية القادمة .
وتابع:"مرشوعات التوس���ع الرأىس تس���هتدف زيادة اإلنتاجية من احملاصيل 
واملنتجات الزراعية وحتس���ني املامرسات الزراعية واس���تنباط أصناف وجهن 
تتكيف مع التغ���ريات املناخية باإلضافة اىل زيادة خض وتوجيه االس���تمثارات 
والدمع يف القطاع الزراىع واألنشطة املرتبطة به يف الرثوة احليوانية والمسكية 

والداجنة" .
يضاف اىل ذلك التأكيد املس���مر للقيادة السياس���ية عىل الدور احليوى الذى 
يق���وم به قطاع الزراع���ة يف االقتصاد القوىم واملتابعة املس���مرة لملرشوعات 

يف ه���ذا القطاع خاصة وأنه قطاع مرن وقادر عىل محتل الصدمات واإلنتاجية 
والمنو فيه متسارع واكن لذلك أثر مهم يف ادراج هذا القطاع مضن القطاعات 
اليت س���يمت فهيا اإلصاحات اهليلكية لرفع نسبة مسامهته يف الناجت احملىل 

االمجاىل وقد اكن من نتيجة ذلك :
-سامه القطاع الزراىع بنسبة تزيد عن 15 % من الناجت احملىل االمجاىل .

-قطاع يستوعب أكرث من 25 % من القوى العاملة .
-قطاع مسول عن حتقيق التمنية االحتوائية واملتوازنة .

-قطاع يس���امه يف أمه هدفني من أهداف التمنية املس���تدامة ومها القضاء عىل 
اجلوع والفقر.

-قطاع يس���امه يف زيادة النق���د االجنىب من خال زيادة تنافس���ية الصادرات 
الزراعي���ة املرصية س���واء الطازجة أو املصنعة إذ بلغت نس���بة مس���امهته يف 

الصادرات السلعية بنسبة تصل إىل 20 % .

وزير الزراعة: الدولة أطلقت مشروعات عمالقة لتحقيق األمن الغذائى للمواطنني
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عقب أداهئم الميني الدس���تورية  بالقرص امجلهوري مبدينة 
العمل���ني اجلدي���دة ، عق���د  الرئي���س عبدالفتاح الس���ييس  
اجماع���ا  م���ع الدكتور مصط���ى مدب���ويل رئيس جملس 
ال���وزراء، و الوزراء اجلدد  ، وحبس���ب ترصحيات املتحدث 
الرمسي بامس رائس���ة امجلهورية الس���فري بسام رايض ، 
فإن  الرئيس الس���ييس  رحب بالوزراء اجلدد، ممنيًا   هلم 
التوفيق والنجاح يف مهمهتم، مبا يرىق لمطوحات الش���عب 
املرصي ويسامه يف حتقيق اس���راتيجيات الدولة وغايهتا 

الكربى ومحاية مصاحلها ومقدراهتا.
و  ش���دد   الرئي���س ع���ىل الوزراء اجل���دد التح���يل بالتجرد 
واملوضوعي���ة والتفاين وترس���يخ مبدأ الكف���اءة واالداء املمزي 
وب���ذل اقىص جهد مكهنج ادارة ثابت إلع���اء مصلحة الوطن 
يف املقام االول، وذلك حلجم املس���ؤولية الكبرية اليت يتولوهنا 
يف ظل املتغريات الدولية اليت انعكست داخليًا عىل دول العامل 
ومهنا م���رص وفرضت العديد من التحديات اليت تتطلب العمل 

الدؤوب املتواصل بإرادة قوية وبا لكل«. 
 مكا وج���ه  الرئيس  الوزراء اجلدد بالوقوف بدقة عىل اكفة 
ادوات واماكني���ات وزاراهتم واملؤسس���ات واهليائت التابعة 
هلا وحس���ن اداراهتا لتعظمي نتاج تل���ك االماكنيات وتطوير 
اس���لوب معلها هبدف حتقيق اقىص استفادة وعائد ممكن، 
مع االنتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حامس ىف جناح  

التخطيط ليصبح واقع مملوس. 
كذل���ك وجه  الرئيس بتطوي���ر براجم التدري���ب والتأهيل ورفع 
قدرات امل���وارد البرشية خاصة من الش���باب مع الركزي عىل 
العنارص املمزية، باعتبارمه الكتلة الواعدة اليت متتاز بالكفاءة 
العملي���ة والذهنية جبانب القدرة عىل انتاج االفاكر للتعامل مع 

خمتلف القضايا بشلك مبتكر غري تقليدي. 
ووج���ه  الرئيس  كذلك بأمهية التواص���ل املنتظم مع املواطنني، 
وتق���دمي افضل اخلدم���ات هلم ىف جمال مع���ل لك وزارة، مع 
نرش وتعميق الوىع العام بش���أن التحديات الدولية واالقلميية 
والداخلية اليت تواجه الدولة، وكذلك اجلهود وجحم اإلجنازات 
والتط���ورات احلالي���ة يف اطار التمنية الش���املة اليت تهشدها 

مرص عىل امتداد حمافظاهتا  ورقعهتا اجلغرافية.
من جانب���ه؛ أكد الدكتور مصطى مدب���ويل أن الوزراء اجلدد 
عازمون عىل العمل بأقىص طاقاهتم والبناء عىل ما مت حتقيقه 
من إجنازات ودراس���ات الس���تمكاهلا وتنفيذها، وحلرص عىل 
التنس���يق والتنامغ بني الوزارات واكفة قطاعات وأجهزة الدولة 
املختلفة، عىل حنو يعظم من معلية التنفيذ األمثل لرباجم وخطط 
الدولة مش���ريًا إىل أن احلكومة حت���رص عىل اإلرساع بوترية 
إجن���از خمتلف املرشوع���ات القومية وتنفيذ مجي���ع التلكيفات 

املولكة إلهيا.
   8 ملفات هامة لعمل  “ الصناعة “ 

خالل الفرتة املقبلة 
 يف وزارة التج���ارة والصناعة ، أكد  الوزير املهندس أمحد 
مسري،   حرصه عىل الهن���وض بقطايع الصناعة والتجارة 
اخلارجية وامليض قدمًا يف اكفة امللفات اليت تديرها الوزارة 
مبا يعود بالنفع ع���ىل االقتصاد القويم وينعكس عىل حياة 
املواط���ن املرصي، الفت���ًا إىل أن الوزارة س���تعمل عىل قدم 

وس���اق يف سبيل استعادة ماكنة املنتجات املرصية، وتطوير 
الصناعات القامئة، وجذب االس���تمثارات لتنفيذ مرشوعات 
صناعي���ة جديدة، مع الركزي عىل تلبية احتياجات الس���وق 

املرصي حالًيا ومستقبلًا.
ويف ه���ذا اإلطار، أعرب مسري  ع���ن تقديره واعزتازه باجلهود 
الكب���رية  لنيفني جام���ع وزيرة التج���ارة والصناعة الس���ابقة 
خ���ال فرة تولهي���ا الوزارة وال���يت نتج عهنا حتقي���ق العديد 
من اإلجن���ازات، مؤكدًا أن الوزارة س���ميض قدمًا يف تعظمي 
االس���تفادة من هذه اجلهود والبناء علهي���ا هبدف إحداث نقلة 

نوعية يف قطايع الصناعة والتجارة اخلارجية.
وق���ال الوزير، إن القيادة السياس���ية حت���رص عىل خض دماء 
جديدة يف صفوف احلكومة املرصية وإدماج عنرص الش���باب 
يف ال���وزارات، وهو ما ظهر جليًا يف التعديل الوزاري األخري، 
موجهًا الرسالة للشباب املرصي املجهتد أن يوسع أفاق أحامه 

ويركز عىل أهدافه وسيجد يف بلده الفرصة اليت يستحقها.
وأوحض أن هن���اك ع���ددًا من امللفات اليت س���تتصدر أولويات 
ال���وزارة خ���ال الفرة املقبل���ة  ، و عىل رأهس���ا ملف تعميق 
التصنيع احمليل وزيادة نس���ب املكون احمل���يل يف املنتجات 
الهنائي���ة، وتوفري اخلامات ومس���تلزمات اإلنت���اج لدفع جعلة 
اإلنت���اج، وتجشيع اس���تخدام التكنولوجي���ات احلديثة والعمل 
عىل توطني عدد من الصناع���ات خاصة يف املنتجات اليت يمت 
اس���تريادها من اخلارج، الفتًا إىل أنه س���يمت تقيمي السياس���ة 
الصناعية احلالي���ة وحبث ومراجعة الترشيع���ات االقتصادية 
والس���ي إىل اختاذ قرارات حامسة هبدف االرتقاء بتنافسية 
القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات اليت متتلك مرص 
فهيا مزايا تنافس���ية لملسامهة يف زيادة نسبة مسامهة الناجت 

الصن���ايع يف الن���اجت احمليل االمجايل وك���ذا زيادة معدالت 
الص���ادرات وفت���ح املزيد من األس���واق أم���ام املنتج املرصي 
لتحقي���ق مس���هتدفات الدول���ة املرصية للوص���ول بالصادرات 

املرصية إىل 100 مليار دوالر سنويًا.
وأضاف أن املتغريات الدولية اليت يهشدها العامل حاليًا من 
ج���راء أزمة جاحئة كورونا واألزمة الروس���ية األوكرانية وما 
ترتب علهيام من تداعي���ات اقتصادية أثرت عىل دول العامل 
أمج���ع ومن بيهنا مرص فرضت العدي���د من التحديات الىت 
تتطلب العمل ال���دؤوب املتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة 
االقتصاد امل���رصي وحتلي���ه باملرونة املطلوب���ة ملواجهة أي 

أزمات قد تطرأ مستقبلًا.
وأكد »مسري« أنه سيعمل عىل تنفيذ تلكيفات الرئيس السييس 
للوزراء اجلدد واهلادفة إىل ترسيخ مبدأ الكفاءة واالداء املمزي 
وب���ذل اقىص جهد إلعاء مصلح���ة الوطن والوقوف عىل اكفة 
ادوات واماكنيات وزاراهتم واملؤسس���ات واهليائت التابعة هلا 
وحس���ن إداراهتا لتعظمي نتاج تلك االماكنيات وتطوير اسلوب 
معلها هبدف حتقيق اقىص اس���تفادة وعائد ممكن، مع االنتباه 
جي���دا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل ح���امس ىف جناح التخطيط 
ليصبح واقع مملوس، فضلًا عن تطوير براجم التدريب والتأهيل 
ورف���ع قدرات املوارد البرشية خاصة من الش���باب مع الركزي 
ع���ىل العنارص املمزية، باعتبارمه الكتل���ة الواعدة الىت متتاز 
بالكف���اءة العملي���ة والذهنية جبانب القدرة ع���ىل إنتاج االفاكر 
للتعامل مع خمتلف القضايا بش���لك مبتكر وغري تقليدي، الفتًا 
يف هذا اإلطار إىل تعظمي االس���تفادة م���ن اكفة الكوادر الفنية 
بالوزارة وإتاحة الفرصة أمام امجليع لملسامهة يف تنفيذ رؤية 

وخطة معل الوزارة خال املرحلة املقبلة.

ولفت وزير التجارة والصناعة إىل أن املرحلة املقبلة س���تهشد 
مزيدًا من التنس���يق والتواصل مع جممع األمعال من منتجني 
ومصدرين ومس���توردين لوضع ماحم املرحلة املقبلة، والتأكيد 
عىل مسهتدفات خطة معل الوزارة خاصًة وأهنم ميثلون رشاكء 
أساسيني يف وضع وتنفيذ رؤية الدولة املرصية ممثلًة يف وزارة 

التجارة والصناعة لارتقاء بقطايع التصنيع والتصدير.
الغزل والنسيج أولوية قطاع األمعال 

 الدكت���ور محمود مك���ال عصمت وزير قط���اع األمعال العام، 
بدأ نش���اطه وترصحياته بالتأكيد  عىل أمهية امليض قدما ىف 
مرشوع تدش���ني مصانع الغزل والنس���يج اجلديدة دون ادىن 
تباط���ؤ، وذلك وفقا للجداول الزمني���ة املتفق علهيا مع رشاكت 
املقاوالت املنفذة لملرشوعات  ىف احمللة ودمياط وكفر الدوار.

وكش���ف الوزير ىف ترصحيات   له  أن القيادة السياسية تويل 
اهماما كب���ريا مبلف تطوير مصانع الغزل والنس���يج، والذي 
يتلكف حن���و 23 مليار جنيه، هب���دف وضع مرص ىف ماكنهتا 
الائق���ة حمليا ودوليا ىف ه���ذا املجال، الذي متت���از به طوال 
تارخيها، جبانب إغاق ملف خسائر رشاكت الغزل والنسيج، 
عاوة عىل تعظمي قمية القطن املرصي وتصنيعه هبدف حتقيق 

قمية مضافة بدال من التصدير خام.
وأضاف أنه سزيور املصانع اجلديدة ىف بداية جوالته لتفقد 
مواق���ع العمل واإلنتاج، خاص���ة مصانع رشكة مرص للغزل 
والنسيج باحمللة الىت س���تعمل قريبا، وبقية املصانع تباعا 
وال س���ميا بعد وصول معدات وماكينات بعض املصانع من 

اخلارج مؤخرا.
واكن  »عصم���ت«  أكد خ���ال اجماعه مع قيادات الوزارة  
ع���ىل رضورة بذل مزي���د من اجلهد والعم���ل الدؤوب خال 
املرحلة املقبلة لتحس���ني إدارة استمثارات الدولة بالرشاكت 
اململوك���ة هلا وإجن���از مرشوعات التطوير وإع���ادة اهليلكة، 
والتغل���ب عىل التحدي���ات اليت تواجه الرشاكت يف س���بيل 
الهن���وض بأداهئ���ا، خاصة يف ظ���ل الظ���روف واملتغريات 

االقتصادية العاملية.
وش���دد ع���يل رضورة العمل عىل إع���ادة تأهي���ل العنرص 
الب���رشى بالرشاكت التابع���ة، وإعداد ب���راجم تدريبية لرفع 

كفاءة العاملني ومهاراهتم، وحتسني بيئة العمل.
كذلك أكد  وزير قطاع االمعال العام اجلديد  ، أن ملف تصنيع 
الس���يارات الكهربائية عىل رأس أولوي���ات احلكومة والوزارة 
بطبيعة احلال من خال رشكة النرص للس���يارات، موحضا أن 
هذا امللف حيظى باهمام القيادة السياسية، ال سميا للحد من 

التلوث والتوجه حنو االقتصاد األخرض.
الري والتغريات املناخية 

 الدكتور هاين س���ويمل وزير الري اجلديد   أكد أن  املرحلة  
املقبلة ستهشد حبث خطط احلد من اآلثار السلبية للتغريات 
املناخي���ة عيل املوارد املائية ملرص. ، فض���ا عن  املزيد من 
التع���اون مع خمتلف الوزارات املعنية ب���إدارة املوارد املائية 
يف مرص وخاصة وزارة الزراعة وذلك لرفع كفاءة استخدام 
امل���وارد املائية واألرضية ومواجهة اآلثار الس���لبية للتغريات 
املناخية، مش���ريا إيل أن ذلك س���يكون م���ن خال دمع دور 
املراك���ز البحثية لملركز القويم لبحوث املياه ومركز البحوث 

الزراعية وحبوث الصحراء من أجل اس���تنباط أصناف قاده 
ع���ىل محتل اجلفاف وامللوحة، وتك���ون أكرث محتا للظروف 
املناخي���ة وأعيل إنتاجية حمصولية وأقل اس���هتااك لملياه، 

مشريا إيل أن ذلك من شأنه فك االشتباك.
وأش���ار إيل أن أح���د ملف���ات التع���اون م���ع وزارة الزراعة 
التوصل إيل حلول مشركة لاس���تخدام األمثل لنظم الري 
مثل الري احلديث وتطوير الري واالس���تخدام األمثل أيضا 
لمل���وارد املائية واألرضية يف حمافظات مش���ال الدلتا مثل 
حمافظات البحرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، مبا يقلل 
من تداخل مياه البح���ر أو املياه املاحلة مع املياه العذبة مكا 
حي���دث يف مش���ال الدلتا، ووضع آليات مش���ركة للحد من 
ملوحة الربة يف هذه املناطق من خال اختيار منظومة الري 

املناسبة للك منطقة وخاصة فميا يتعلق مبلف زراعة األرز.
وأوحض »س���ويمل« ان الوزارت���ني س���وف تواصان  خطة 
حتديث منظومة الري مبختلف حمافظات األرايض القدمية، 
باإلضاف���ة إيل التع���اون ملف تأثري التغ���ريات املناخية عيل 
االحتياجات املائية لملحاصيل الزراعية وكيفية االس���تخدام 
األمثل إلدارة املياه من خال استنباط أصناف من احملاصيل 
تك���ون ذات احتياجات مائية أقل من خال تطبيقات البحوث 
العملي���ة اجلديدة خاصة ان الوزارت���ني لدهيام مراكز معلية 

حتقق هذه األهداف.
وش���دد عيل أمهية التعاون بني لك املؤسس���ات يف الداخل 
واخل���ارج لنحافظ عىل مياه مرص وإدارهتا بأكفأ الوس���ائل 
املمكنة واملتاحة، عىل أن نستعني باألحباث العملية والتطبيقية 
ال���يت أعدها املرك���ز القويم لبحوث املياه ال���يت تعيننا عىل 
إدارة املياه بأعىل كفاءة، مشريا إيل أن مصطلح »التعاون« 
س���يكون العنوان األبرز ملس���تقبل العاقات بني مرص ودول 
حوض النيل مبا حيقق االستفادة من موارده لصاحل شعوب 
دول حوض النيل واحلد من اآلثار السلبية للتغريات املناخية.

وأوحض »سويمل«  أن  ملفات التعاون مع دول حوض النيل 
س���وف تمشل التعاون املش���رك يف جمال احل���د من األثار 
الس���لبية للتغريات املناخية عىل املوارد املائية للهنر، مشريا 
إيل أن مرص تعمد بنس���بة 97% من مواردها عيل مياه هنر 
النيل واليت تأيت من خارج حدود مرص، وهوما يؤكد أمهية 
التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق املصاحل املشركة هلذه 

الدول.
 وأشار إىل أن مقة املناخ املقرر عقدها يف مرص يف نومفرب 
املقبل مبدينة رشم الش���يخ ستكون فرصة جيدة ليعمل العامل 
مك قطعنا شوطا فهيذا ملف التغريات املناخية، كذلك يساعد 
يف وضع مش���الكنا عىل األجندة العاملية ويك نسىع حللول 
للفقر املايئ، موحضا ان مقة املناخ ستكون فرصة لاستفادة 
من اخلربات الدولية وتعريف العامل مبشالك مرص من الفقر 
املايئ باعتبارها أحد الدول اليت تعاين منه، ووضع ذلك عيل 
االجندة العاملية للحصول عيل الدمع الدويل والفين ملواجهة 
ه���ذه التحدي���ات أو تنفيذ مرشوعات للتكي���ف أو التأقمل مع 

اآلثار السلبية للتغريات املناخية.

قدمت يامسني فؤاد، وزيرة البيئة املرصية، خال اجماع 
جمل���س الوزراء، ال���ذي ُعقد برائس���ة مصطى مدبويل، 
عرض���ًا ح���ول تفعيل اس���راتيجية احلد من اس���تخدام 

األكياس الباستيكية أحادية االستخدام.
وتناول���ت يامسني فؤاد ما مت من إج���راءات وخطوات يف 

إط���ار تنفيذ تلكيف���ات الرئيس عبد الفتاح الس���ييس، 
رئي���س امجلهورية، فميا يتعل���ق بوضع ضوابط 

للحد م���ن اس���تخدام األكياس الباس���تيكية 
أحادية االستخدام، مشرية إىل أنه مت إعداد 
اس���راتيجية إرشادية لرش���يد استخدام 
األكياس الباس���تيكية أحادية االستخدام 
)2021-2030( ب���دمع م���ن هيئ���ة املعونة 
اليابانية، ومبشاركة الوزارات املعنية، وفقًا 

لبيان حصيف.
وأوحض���ت الوزي���رة، أن االس���راتيجية 
الوطني���ة للحد م���ن اس���تخدام األكياس 
الباستيكية أحادية االستخدام، تسهتدف 

يف  لإلف���راط  الس���ليب  التأث���ري  ختفي���ض 
اسهتاك األكياس الباستيكية عىل الصحة والبيئة 

واالقتص���اد واملجمع، من خال وض���ع حد أدىن لمسك 
الكيس الباس���تيك، وحظ���ر التوزيع املج���اين لألكياس 
الباس���تيكية أحادي���ة االس���تخدام، وصول���ًا لتخفيض 

اسهتاك األكياس الباستيكية.
واس���تعرضت الوزيرة مجموعة من اإلحصاءات العاملية، 
مش���رية إىل أن املخلفات الباس���تيكية، اليت يمت إلقاؤها 
س���نويًا يف البحار واحمليطات تصل إىل 23 مليون طن، 
وأن 80% من القامم���ة البحرية تأيت من مصادر أرضية، 

وأن نسبة املخلفات الباستيكية يف القاممة البحرية تصل 
إىل حنو 85%، فميا تصل نس���بة االكياس الباس���تيكية 

اليت يمت إعادة تدويرها إىل %1.
وتطرق���ت يامس���ني ف���ؤاد إىل اإلج���راءات املنف���ذة عىل 
املس���توى الوطين، يف جمال احلد من استخدام األكياس 
الباس���تيكية أحادية االس���تخدام، وخاص���ة فميا يتعلق 
بالقوانني والترشيعات ذات الصلة، وكذا جهود دمع 
القطاع اخلاص وري���ادة األمعال، إىل جانب ما 
يتعلق بالدمع الفين وبناء القدرات بالتعاون مع 
عدد من املؤسس���ات الدولي���ة العاملة يف هذا 
املج���ال، فضلًا عن إط���اق وتنفيذ العديد من 
امحلات اليت من ش���أهنا رفع الويع البييئ 
حول اآلثار الس���لبية للباس���تيك عىل احلياة 

البحرية والربية وحصة اإلنسان.
مكا أش���ارت الوزيرة إىل اإلجراءات اجلاري 
تنفيذها عىل املستوى الوطين، واليت من بيهنا 
التنس���يق مع البنك الدويل إلعداد دراسة حول 
آلية مهنجية مدققة حلرص املخلفات الباس���تيكية 
ع���ىل الس���واحل املرصية، وك���ذا دراس���ة إصدار 
مواصفة لألكياس الباس���تيكية أحادية االس���تخدام من 
اهليئة املرصية العامة لملواصفات واجلودة عىل أن يكون 
احلد األدىن لمسك الكيس الباس���تيك 55 مايكرون، إىل 
جانب دراس���ة إص���دار مواصفة لألكياس الباس���تيكية 
القابل���ة للتحلل احليوي من مواد عضوي���ة وقابلة للتحلل 

احليوي الاكمل طبقًا ملا هو مطبق يف العديد من الدول.

رضوى عبداهلل

تعاق���دت اهليئ���ة العام���ة للس���لع الموينية 
ع���ىل رشاء 47 أل���ف طن زي���ت صويا خام 
صب، إنت���اج حم���يل، باجلني���ه؛ وذلك يف 
إطار اس���راتيجية وزارة الموين والتجارة 
الداخلي���ة لتعزي���ز أرصدهت���ا من الس���لع 

األساسية.
وأوحض���ت اهليئة، يف بيان، أهنا ستتس���ملمّ 
25 أل���ف طن من ه���ذه المكية يف الفرة من 
1 إىل 25 أكتوبر املقبل، فميا س���يمت تسلمي 
22 ألف طن يف الفرة من 1 إىل 20 نومفرب 

املقبل.

أعل���ن اجله���از املرك���زي للتعبئ���ة العامة 
واإلحص���اء ع���ن تراج���ع ع���دد ح���االت 
الربوتستو اليت دفعت قميته 2902 حال�����ة 
ع����ام 2021 مقابل 3205 حالة عام 2020 

باخنفاض قدره 303حالة بنسبه %9.5.
حل���االت  الدي���ن  قي�����م���ه  بلغ���������ت  و 
الربوتست��������������و اليت دفع�����������ت قميته 
63.3 ملي�����ون جني����ه ع����ام 2021مقابل 
65.7مليون ج�نيه ع����ام2020 باخنفاض 

قدره 2.4 ملي�ون جنيه بنسبه %3.7.
وأشار اجلهاز ايل ان عدد حاالت بروتستو 
ع���دم الدفع بل���غ 15487 حالة عام 2021 
مقابل 9769 حالة عام 2020 بزيادة قدرها 

5718 حال�ة بنسبه %58.5.
و بل�غت قي��مه ال��دين حل�االت بروتس���ت��و 
ع�����دم الدف����ع 11.1 ملي���ار جني��ه ع��ام 
2021 مقاب��������ل 1.0 ملي���ار جني���ه عام 
2020 بزي���ادة قدره���ا 10.1 مليار جنيه 

بنسبه %1011.
و ج���اءت حم����������������افظ��������ة املنوفي���ه 
ف����ى املركز األول من حي���ث عدد احلاالت 
لربوت����س���ت������و دفعت قي����مت�ه حيث بلغ 
عدده���ا 485حالة بنس���به 16.7%، تلهيا 
حماف����ظ���ة القاه���ره حي���ث بل���غ عددها 
473حال���ة بنس���به 16.3 % مث حمافظ���ة 
البحرية حيث بلغ عددها 463 حالة بنسبه 

16% من إمجايل عدد احلاالت.
و ج���اءت حمافظة بىن س���ويف ىف املرك�ز 
األول م���ن حي���ث قمي���ه الدين لربوتس���تو 
دفع����ت قميته حيث بلغ���ت قميت���ها 22.5 
مليون جنيه بنسبه 35.5%، تلهيا حمافظ�ة 
البحرية حيث بلغ���ت قميت���ها 8.9 مليون 
جنيه بنسبه 14%، مث حمافظة القاهرة حيث 
بلغ���ت قميت���ها 7.9 مليون جنيه بنس���به 

12.5 % من إمجايل قمي�ة ال�دين.
و جاءت حمافظة اجل���زية ىف املركز األول 
م���ن حيث عدد احل���االت لربوتس���تو عدم 
الدفع حيث بلغ عددها 1829حالة بنس���به 
11.8%، تلهي���ا حماف����ظة البحرية 1588 
حال���ة بنس���به 10.3% مث حمافظة القاهرة 
حي���ث بلغ عددها 1555حالة بنس���به %10 

من إمجايل عدد احلاالت.

مصر وكندا تبحثان التعاون يف دعم مجاالت 
التنمية ومشروعات التمكني االقتصادي

 لصرف مرتبات العاملين.. 

املالية: دعم الصناديق واحلسابات اخلاصة 
بـ506.5 مليون جنيه 

ملفات اقتصادية مهمة علي مكاتب الوزراء اجلدد 

احلد من استخدام األكياس البالستيكية على طاولة احلكومة

حبثت نيف���ني القباج وزي���رة التضامن 
االجمايع مع هارجت س���اجان، وزير 
التمنية الدولية الكندي، س���بل التعاون 
الثنايئ املُش���رك يف خمتلف املجاالت، 
وذلك حبض���ور كريس���توفر مالكينان، 
نائ���ب وزير التمني���ة الدولي���ة، ولويس 
موم���اس، الس���فري الكن���دي بالقاهرة، 
ومعرو الش���ني مستشار الوزيرة للعمل 
الش���رباوي مستشار  األهيل، وعاطف 
ونيف���ني عمث���ان  »فرص���ة«  برن���اجم 
مستش���ار الوزي���رة للطفول���ة املبك���رة 
وحومكة العمل االجمايع ومها هايل 

مستشار وزيرة التضامن لإلعاقة.
وأب���دت وزيرة التضامن االجمايع يف 
بيان، تقديرها جلهود الس���فارة الكندية 
وواكلة التمنية الكندية يف دمع جماالت 
التمني���ة يف مرص ويف دمع مرشوعات 
المكني االقتصادي ب���وزارة التضامن 

االجمايع.
واستعرضت القباج خال اللقاء براجم 
وأنش���طة الوزارة املختلف���ة مبا يمشل 
وأمهيته  وكرام���ة«  »تاكف���ل  برن���اجم 

يف االس���تمثار يف الب���رش، وبرن���اجم 
»فرص���ة« الذي يس���ي لتأهيل األرس 
لسوق العمل ومساعدهتم عىل التشغيل 
مم���ا ي���ؤدي إىل انتقاهلم م���ن مرحلة 
االعم���اد عىل الدمع فق���ط إىل مرحلة 

الكسب وحتسني جودة احلياة.
مك���ا اس���تعرضت وزي���رة التضام���ن 
براجم  االجمايع موضوع���ات ختص 
الوزارة اخلاصة بتعزيز حقوق النس���اء 
م���ن امحلاية من اكفة أش���اكل العنف، 
وحق���وق األخش���اص ذوي اإلعاقة يف 

الدجم يف جماالت احلياة املختلفة.
وأوحضت أنه من خال برناجم فرصة، 
تقوم وحدات التدري���ب والتوظيف اليت 
مت اس���تحداثها يف 10 حمافظات عىل 
مس���توى امجلهورية بتعزي���ز الرشاكة 
م���ع القط���اع اخلاص وم���ع الرشاكت 
واملصانع اليت تسامه يف توفري فرص 
مع���ل للراغب���ني يف العمل ل���دى الغري 
والذي���ن ليس لدهيم الق���درة عىل تنفيذ 
مرشوعات خاصة، مما يتطلب تدريهبم 

عىل املهن املطلوبة.

أكد الدكتور دمحم معيط، وزير املالية، 
أن���ه مت دمع الصناديق واحلس���ابات 
اخلاصة باحملافظ���ات مببلغ 506.5 
ملي���ون جنيه خ���ال الرب���ع األول من 
الع���ام امل���اىل احلاىل؛ حىت يتس���ىن 
هل���ا رصف مرتب���ات العامل���ني هب���ا 
يف املواعي���د املقررة هشرًي���ا اعتباًرا 
م���ن يولي���و امل���اىض، الفًت���ا إىل أننا 
نس���هتدف حتقيق االستقرار الوظيى 
واالجم���اىع للعامل���ني بالصنادي���ق 
واحلس���ابات اخلاصة ملراع���اة البعد 
االجم���اىع هل���م وألرسمه، خاص���ة 
يف ظ���ل التحديات االقتصادية العاملية 

الراهنة.
وذكر بيان لوزارة املالية، أننا مسمرون 
يف حتس���ني بيئ���ة العم���ل للعامل���ني 
بالصناديق واحلسابات اخلاصة؛ لرفع 

كفاءة األداء واالرتقاء جبودة اخلدمات 
املقدمة لملواطن���ني، موحًضا أنه تقرر 
حفظ حق ه���ؤالء العاملني املثبتني عىل 
الصناديق واحلس���ابات اخلاصة، يف 
الرقية برفع الدرج���ات الوظيفية اليت 
يشغلوهنا إىل الدرجات األعىل، حبيث 
ال ي���مت مجتيد أوضاعهم الوظيفية؛ مبا 
ُيهسم يف حتقيق االس���تقرار الوظيى 

واالجماىع هلم.
وأش���ار البيان، إىل أنه جيوز مض مدة 
اخلربة العملية والعملية هلؤالء العاملني 
املثبت���ني عىل الصناديق واحلس���ابات 
اخلاص���ة، قبل العم���ل بقانون اخلدمة 
املدني���ة، وذل���ك عىل ضوء م���ا انهتى 
إليه اجلهاز املركزى للتنظمي واإلدارة، 
وفت���وى امجلعي���ة العمومي���ة لقمسى 

الفتوى والترشيع مبجلس الدولة.

أحمد ابراهيم

حبث مصط���ى مدب���ويل، رئيس جملس ال���وزراء، 
مع أعض���اء وممثيل مؤسس���ات التحال���ف الوطين 
للعمل األه���يل والتمنوي، يف اجماع حرضته نيفني 
القباج، وزيرة التضامن االجمايع، لتنسيق اجلهود 
املشركة من أجل تنفيذ توجهيات الرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس، رئيس امجلهورية، بشأن حزمة امحلاية 

االجماعية اجلديدة.
وأشار رئيس الوزراء يف بيان، إىل اجلهود اململوسة 
اليت بذلهتا هذه املؤسسات خال الفرة املاضية يف 
إطار العمل املجمي، ومساعدة حمدودي الدخل يف 
خمتلف املناطق عىل مس���توى امجلهورية، بالزتامن 
مع جهود الدولة املرصي���ة التمنوية واخلدمية، وذلك 
اء األزمة  رمغ م���ا تواجهه الدول���ة من حتديات ج���رمّ

العاملية.
وق���ال مدبويل: »إن م���ا تقومون به ملس���اندة جهود 
احلكومة يف دمع الفائت املس���هتدفة م���ن املواطنني 
واألك���رث احتياجًا أمر مقدر متام���ًا، وحنرص جيدًا 
عىل تفعيل الرشاكة يف مجيع الرباجم التمنوية اليت 

تسهتدف الرشاحئ األكرث احتياجا«.
وأوحض، أن االجم���اع هيدف إىل تنس���يق اجلهود 
لتنفي���ذ ما أعلنه الرئيس بش���أن احل���زم االجماعية 
اجلديدة لدمع األرس األكرث احتياجا، وقد س���بق أن 
مت عق���د عدة اجماعات هبدف التنس���يق الاكمل مع 
مؤسس���ات املجمع املدين وامجلعي���ات األهلية، من 
أجل منع وق���وع ازدواجية يف االس���تفادة من حزم 
امحلاي���ة االجماعي���ة، وحنن حككوم���ة، ممثلة يف 
وزارة التضام���ن االجم���ايع، نعمل ع���ىل التعاون 

والتنس���يق مع مؤسس���اتمك هبدف مض���ان وصول 
الدمع ملستحقيه.

وأضاف رئيس الوزراء أنه س���بق أن مت اإلعان عن 
تفاصيل احل���زم االجماعية اجلديدة، اليت لكف هبا 
رئيس امجلهورية، واجلهود اليت س���يتوىل التحالف 
الوط���ين القيام هبا يف هذا الش���أن من حيث تغطية 
عدد معني من األرس املس���هتدفة يف برناجم »تاكفل 
وكرام���ة«، تمث���ل يف 600 أل���ف أرسة، وفق ما مت 
اإلعان عن���ه يف اجماع مع الرئي���س، ولذا فهناك 
حرص شديد عىل التواصل املسمر من أجل تنسيق 
العمل املش���رك وإح���راز التاكمل املطل���وب خلدمة 

أهالينا األكرث احتياجا يف لك مناطق امجلهورية.
ورسدت نيفني القب���اج، وزيرة التضامن االجمايع، 
خ���ال االجم���اع، جم���االت التع���اون املختلفة مع 

منمظات املجمع املدين خال الفرات املاضية، حيث 
وجهت الشكر للقامئني عىل مؤسسات التحالف عىل 
لك اجلهود املبذولة ملساندة جهود الدولة والوزارة يف 

جمال العمل املجمي ومساعدة األرس املسهتدفة.
وأكدت وزيرة التضامن، أن التنس���يق املس���مر مع 
التحال���ف يأيت يف إط���ار توحي���د البيانات لضامن 
وص���ول ال���دمع ملس���تحقيه، وأن تص���ل لك صور 

املساعدات األخرى لملستحقني بالفعل.
وأش���ارت الوزيرة أيضًا إىل أنه يمت التنس���يق كذلك 
بش���أن آليات ومعايري االسهتداف لألرس املستحقة، 
ملنع حدوث أية ازدواجية يف هذا الصدد، إضافة إىل 
التنس���يق بش���أن آلية الرصف، يف ظل توجه الدولة 
حنو المشول املايل، وجبانب ذلك يمت أيضا التنسيق 
بشأن آلية املتابعة، معربة عن ثقهتا الكبرية يف آليات 

متابعة امجلعيات األهلية والتمنوية.
�ب رئيس الوزراء عىل ذلك باإلش���ارة، بأن الدولة  وعقمّ
تس���هتدف العمل عىل توس���يع مظلة احلصول عىل 
الدمع، ليمشل أكرب عدد ممكن من األرس املستحقة، 
وه���و ما يتطلب التنس���يق الاكمل واملس���مر مع لك 
ممثيل العمل األهيل والتمنوي، والتوافق عىل قواعد 
البيان���ات الازمة، وعدم حدوث تلك االزدواجية، وأن 
يمت التعامل من خال آليات دفع تضمن حتقيق توجه 

الدولة حنو منظومة المشول املايل.
وعرب ممثلو مؤسس���ات التحالف عن أن هناك توافقًا 
يف الرؤى مع احلكومة بش���أن تلك اآلليات، مؤكدين 
أنه س���يمت التنس���يق التام هبدف حص���ول املواطن 
املس���تحق عىل الدمع املطلوب، دون حدوث ازدواجية 
يف ال���رصف، مكا تطرق���وا، خ���ال االجماع، إىل 
اجله���ود اليت يقوم هبا التحال���ف يف جماالت تقدمي 
اخلدم���ات الصحية، وك���ذا توفري الس���لع الغذائية 
لملواطن���ني األك���رث احتياجا، جبانب ال���دمع النقدي 

املوجه لألرس املسهتدفة.
وهشد االجماع استعراض نبذة عن أمه اخلطط 
ال���يت أعده���ا التحال���ف الوطين للعم���ل األهيل 
والتمنوي، اس���تعدادا لتنفي���ذ توجهيات الرئيس 
بتوس���يع قاعدة املس���تفيدين من براجم امحلاية 
االجماعي���ة، وإع���داد حزم���ة محاي���ة اجماعية 
استثنائية استجابة للظروف االقتصادية احلالية، 
حي���ث مت خال الع���رض التأكيد عىل مش���اركة 
املؤسس���ات األعضاء بالتحال���ف يف تنفيذ خطة 

امحلاية االجماعية املُزمع تنفيذها.

توافق بني احلكومة و»التحالف الوطنى« لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن حزمة احلماية االجتماعية اجلديدة

اس���تعرض جملس ال���وزراء خال 
مصط���ى  برائس���ة  اجماع���ه، 
مدبويل، يف مق���ر احلكومة مبدينة 
العملني اجلدي���دة، تقريرًا من وزير 
الصح���ة والس���اكن، ح���ول آخ���ر 
مستجدات احلالة الوبائية لفريوس 

كورونا حمليًا وعامليًا.
وأشار خالد عبدالغفار، وزير الصحة 
والساكن، إىل أنه فميا يتعلق مبوقف 
التطع���مي باللق���اح املض���اد لفريوس 
كورون���ا يف م���رص، فق���د بل���غ عدد 
املس���هتدفني حملي���ًا من  املواطن���ني 
التطعمي بالاكم���ل 50 مليون مواطن، 
طبق���ًا لتوصي���ات منمظ���ة الصح���ة 

العاملية، وفقًا لبيان حصيف.
تل���ىق  أن���ه  الوزي���ر،  وأوحض 
اجلرعة األوىل نس���بة 99.8% من 
املس���هتدف، فمي���ا تل���ىق اجلرعة 
الثانية نس���بة 78% من املسهتدف، 
أما اجلرعة الثالثة التنش���يطية فقد 
اس���هتدفت حنو 25 مليون مواطن 
م���ن الف���ائت ذات األولوي���ة، تلىق 
اجلرعة مهنم حنو 8 مايني مواطن، 

بنسبة %31.5.
وأضاف الوزير، أنه مت اس���هتاك 
حنو 97 ملي���ون جرعة من خمتلف 
أن���واع اللقاحات، مع وجود رصيد 

اكٍف الستمكال التطعمي.

وأك���د الوزير أن املنح���ىن الوبايئ 
حل���االت م���رض ف���ريوس كورونا، 
يعك���س اخنفاض���ًا ملحوظ���ًا يف 
ح���االت اإلصابة هب���ذا الفريوس، 
وك���ذا اخنف���اض الوفي���ات هب���ذا 
املرض، الفت���ًا أيضًا إىل أن متابعة 
اللكية مبستشفيات  اإلشغال  نسب 
الف���رز والع���زل ب���وزارة الصح���ة 
والساكن، تشري إىل تراجع ملحوظ 
يف أع���داد من يتلق���ون العاج من 

فريوس كورونا.
مكا تطرق وزير الصحة والساكن إىل 
الوضع الوبايئ العاملي ملرض جدري 
القردة عىل مستوى العامل، الفتًا إىل 
أن ع���دد االصابات املبلغة عامليًا حىت 
اآلن يبلغ حنو 40 ألف إصابة، تركز 
يف 94 دول���ة حول الع���امل، من بيهنا 
387 حالة إصابة يف 7 دول يف وسط 

وغرب أفريقيا.
وأضاف الوزي���ر، أن هناك 10 بلدان 
حول الع���امل يف أوروبا واألمريكتني، 
يه األع���ىل يف اإلباغ ع���ن حاالت 
اإلصاب���ة هبذا املرض عىل مس���توى 
الع���امل، بنس���بة 92% م���ن إمجايل 
احل���االت املبلغة عامليًا، أما يف منطقة 
ال���رشق األوس���ط، فهن���اك 6 بلدان 
عربية، هشدت ظه���ور حاالت إصابة 

بلغ عددها 33 حالة فقط حىت اآلن.

الصحة: استهالك نحو 97 مليون جرعة 
من مختلف لقاحات كورونا

   السيارات الكهربائية وتطوير مصانع الغزل والنسيج علي 
رأس أجندة “ قطاع األعمال “ .. والحد من تداعيات التغيرات 

المناخية أولوية في “ الري “ 
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ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

هشدن���ا ذلك يف التعدي���ات الوزارية األخرية ، وكيف اكنت املش���اهد 
احلضارية للتس���لمي والتس���م بني ال���وزراء الذين غ���ادروا مقاعدمه ، 
بع���د أن أدوا مهمهت���م ، وبني الوزراء الذين تس���موا لواء املس���ولية ، 
وهشدن���ا كيف أكد  الرئيس عبد الفتاح الس���ييس للوزراء اجلدد  عيل 
أمهية التواصل املنتظم م���ع املواطنني، وتقدمي أفضل اخلدمات هلم يف 
جم���ال معل لك وزارة، مع نرش وتعميق الويع العام بش���أن التحديات 
الدولية واإلقلميية والداخلية ال���ي تواجه الدولة، وكذلك اجلهود وجحم 
اإلجنازات والتطورات احلالية يف إطار التمنية الش���املة الي تهشدها 

مرص عىل امتداد حمافظاهتا ورقعهتا اجلغرافية.
مك���ا ش���دد الرئيس الس���ييس عىل ال���وزراء اجلدد التح���يل بالتجرد 
والتفاين وترسيخ مبدأ الكفاءة واألداء املمتزي وبذل أقىص جهد مكهنج 
إدارة ثابت إلعاء مصلحة الوطن يف املقام األول، وذلك حلجم املسؤولية 
الكب���رية الي يتولوهنا يف ظل املتغريات الدولية الي انعكس���ت داخليًا 
عىل دول العامل ومهنا مرص وفرضت العديد من التحديات الي تتطلب 

العمل الدؤوب املتواصل بإرادة قوية وبا لكل.
مكا وجه الرئيس السييس الوزراء اجلدد بالوقوف بدقة عىل اكفة أدوات 
وإماكنيات وزاراهتم واملؤسس���ات واهليائت التابعة هلا وحسن إداراهتا 
لتعظمي نتاج تلك اإلماكنيات وتطوير أسلوب معلها هبدف حتقيق أقىص 
اس���تفادة وعائد ممك���ن، مع االنتباه جيدا لكفاءة آلي���ات التنفيذ كعامل 

حامس يف جناح التخطيط ليصبح واقع مموس.
مكا وجه الرئيس السييس بتطوير براجم التدريب والتأهيل ورفع قدرات 
املوارد البرشية خاصة من الش���باب مع الرتكزي عىل العنارص املمتزية، 
باعتب���ارمه الكتلة الواعدة الي متت���از بالكفاءة العملية والذهنية جبانب 
القدرة ع���ىل إنتاج األفاكر للتعامل مع خمتلف القضايا بش���ل مبتكر 

غري تقليدي.
رئي���س الوزراء  الدكتور مصطىف مدبويل أكد بدوره  أن الوزراء اجلدد 
عازم���ون عىل العمل بأق���ىص طاقاهتم والبناء عىل م���ا مت حتقيقه من 
إجن���ازات ودراس���ات الس���تمكاهلا وتنفيذها، وحلرص عىل التنس���يق 
والتن���امغ بني الوزارات واكف���ة قطاعات وأجهزة الدول���ة املختلفة، عىل 
حن���و يعظم من معلية التنفيذ األمثل لرباجم وخطط الدولة، مش���ريًا إىل 
أن احلكوم���ة حترص عىل اإلرساع بوترية إجن���از خمتلف املرشوعات 

القومية وتنفيذ مجيع التلكيفات املولكة إلهيا.
ويف أول اجمت���اع للحكومة بعد التعديات األخ���رية ، هشدنا كيف أن 
رئيس  الوزراء توجه بالش���كر لزمائه من الوزراء السابقني مشريا إىل 
أهنم بذلوا جهودا ُمضنية يف فرتات دقيقة مرت هبا الدولة املرصية، يف 
ظل حتديات غري مسبوقة مل يهشدها العامل من قبل، وليست مرص فقط 
، مكا توجه رئيس الوزراء بالهتنئة للوزراء اجُلدد، معربًا عن متنياته هلم 
بالتوفيق والس���داد يف املهام املُولكة إلهيم، ومؤكدا أهنم حككومة يبنون 
عىل ما بذله زماؤمه السابقون، لٌك يف قطاعه، ويستمكلون معا مسرية 

العمل الواحد، خلدمة مرصنا العزيزة، وشعبنا العظمي.
مس���رية العمل إذن يه مسرية تس���لمي وتسم وبناء عيل ما سبق ، يف 
مرحلة من أخطر املراحل الي مير هبا الوطن ، وحتتاج إيل رفع ش���عار 
البن���اء والتمنية يف لك حلظ���ة ، حيث ال وق���ت إال للعمل جبد واجهتاد 
وإخاص ، وال وقت لرصاعات أو تصفية حس���ابات ، بني مسول الحق 
ومسول س���ابق ، فالل يعمل يف إطار جعلة التمنية الي دارت وتدور 
يف لك القطاعات با اس���تثناء ، حيث ال رفاهية س���وي لرفاهية اإلجناز 

وحده .
حيت ال يرتبك القطاع املرصيف

بعد أيام من التعديل الوزاري جاء الدور عيل القطاع املرصيف ، ليهشد 
واحدا من أمه التغيريات بإعان رائس���ة امجلهورية قبول اعتذار طارق 
عامر حمافظ البنك املركزي السابق عن االسمترار يف منصبه ، وتعيينه 
مستشارا لرئيس امجلهورية ، مكا قدم الرئيس السييس الشكر لعامر 

عيل اجلهود الي بذهلا خال فرتة توليه املسولية .
 ومن جانبه قدم طارق عامر الش���كر والتقدي���ر لرئيس امجلهورية عىل 
مساندته له خال فرتة توليه منصبه، وأكد أنه طلب االعتذار عن منصبه 
لضخ دماء جديدة و الس���تمكال املس���رية التمنوية الناحجة حتت قيادة 

رئيس امجلهورية.
الرئيس الس���ييس اختار الس���تمكال املهمة املرصيف الكبري حسن عبد 
اهلل ، ملكفا إياه بالعمل عيل رضورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب 
م���ع املتغريات االقتصادية العاملية، والعم���ل عىل توفري مصادر متنوعة 
لموارد من العمات األجنبية ، مكا شدد الرئيس خال اللقاء مع القامئ 

بأمعال حماف���ظ البنك املركزي عىل رضورة العمل عىل توفري املناخ 
املناسب لاستمثار.

هن���ا أيضا مهمة يس���تمكلها أبناء مرص ويس���م لك مهنم 
الراي���ة لآلخر ، للبناء ع���يل ما مت من جهود ، ومجيعها 

جهود ملحوظة ..
لكن أغرب ما ميكن ماحظته خال األيام الفائتة 

، هو بث المسوم عيل صفحات السوش���يال 
ميدي���ا ومواق���ع التواص���ل األجمتايع ، 

حيث ظهر احلقد الدفني ومك مهول من 
المشاتة وحتويل األمر من الصاحل 
املرصية  الدول���ة  وخدم���ة  الع���ام 
يف أصع���ب ف���رتات تارخيها إيل 
املطالبة بتصفية احلسابات واحلث 
عيل نكران امجليل وس���لب الناس 
حقوقه���م ودورمه ال���ذي أدوه هلذا 

الوطن بل نزاهة ووطنية ..وهو األمر 
الذي بات معه القطاع املرصيف يعيش يف 

حالة كبرية من القلق والرعب وهو ما سيؤدي 
حمتا إيل عودة األياد املرتعش���ة الي ستخيش 

وس���هتاب إختاذ أية قرارات  ما مل يس���ارع حمافظ 
البن���ك املركزي اجلديد إيل وض���ع األمور يف نصاهبا  

وتوضيح األهداف والسبل الي سيسري علهيا ويف أرسع 
وقت خاصة وأن القطاع امل���رصيف ليس كغرية من القطاعات 

الي ميكن أن تتحمل اهلزات أو األحمتاالت أو "القيل والقال"  ..
وألن األمان���ة تقتيض أن يأخذ لك ذي حق حق���ه ، فأنه من الواجب أن 
نعيد التذكري بالدور ال���ذي قام به "طارق عامر"  حمافظ البنك املركزي 
الس���ابق يف واحدة من أصعب الفرتات الي هشدهتا مرص  واش���دها 

رضاوة .. 
يف الس���نوات ال���ي أعقبت ثوريت 25 يناي���ر و 30 يونيو ‘ اكن الوضع 
األقتصادي ملرص قد وصل لدرجة من السوء تاكد تصل هبذا الوطن إيل 
الوض���ع الاكريث ‘ حيث معت الفويض مجيع القطاعات وختلفت مجيع 
مصادر الدخل القويم من النقد األجنيب س���واء من قطاع السياحة أو 
الصادرات أو األستمثار األجنيب أو حتويات املرصيني باخلارج وهربت 
رؤوس األموال للخارج  وأش���تعلت السوق السوداء للدوالر وتضاعفت 
ال���واردات وهو م���ا أدي إيل تألك أحتيايط النق���د األجنيب لدي البنك 
املركزي حي وصل رصيده إيل الس���الب ، زاد جع���ز املوازنة وأرتفع 

التمخض إيل أرقام قياسية وحدث أكرب خلل يف مزيان املدفوعات .. 

وأعلن بنك س���تاندرد تش���ارترد انضاممه للسوق املرصية أنه يسىع 
لفت���ح أول فروع���ه مبرص نظ���ًرا لاس���تقرار الذي يهش���ده القطاع 
املرصيف املرصي خال الس���نوات املاضية وال���ي متثلت يف قدرته 
عىل التعامل مع العدي���د من األزمات واحتواء تداعيهتا، وذلك بفضل 
القي���ادة الرش���يدة للبنك املرك���زي ، وهو ما ميثل هش���ادة ثقة  دولية  
للقطاع املرصيف املرصي،  حيث ذكر  س���تاندرد تشارترد  أيضا أن 
تطبيق اس���رتاتيجيات البنك املركزي املرصي سامه يف تعزيز املاءة 
املالية للبن���وك وفعالية إدارة وحومكة مجيع أن���واع املخاطر، واختاذ 
اإلجراءات االحرتازية املناس���بة، ما أدى إىل االحتفاظ بدعامات مالية 
ومتطلبات رأمس���ال مرتفعة تفوق احلد األدىن املقرر، وكذلك نس���ب 

سيولة عالية، وهو ما انعكس باإلجياب عىل االقتصاد كل.
ونتيجة لتلك اإلجن���ازات الي حققها القطاع املرصيف فقد نال طارق 
عامر احملافظ السابق العديد من اجلزائز العاملية ولعل أخرها ما اكن 
األس���بوع املايض عندما اختارت ه جملة "جلوبال فاينانس" العاملية،  
مضن قامئة أفضل حمافظي البنوك املركزية عىل مستوى العامل لعام 
2022، وذل���ك للعام الثاين عىل الت���وايل ولمرة الرابعة خال آخر 6 

سنوات.
وقال���ت املجلة، يف بيان هل���ا ، إن اختيار عامر مض���ن قامئة أفضل 
احملافظ���ني جاء بناء عىل عدد من احمل���اور واملعايري يف األداء الي 
جنح قادة السياسة النقدية يف العامل يف حتقيقها، ومهنا التحمك يف 
التمخض، حتقيق أهداف التمنية االقتصادية، استقرار العملة، وكيفية 

إدارة أسعار الفائدة.
وحص���ل عامر عىل تصني���ف "- A"، جبانب لك من حمافظي البنوك 
املركزي���ة يف بلغاري���ا، كولومبي���ا، جورجي���ا، مورش���يوس، املغرب، 

نيوزياند، الفلبني، اململكة العربية السعودية، وأوروجواي.
وأوحض���ت جلوب���ال فيانان���س يف بياهنا أن تصني���ف "A" حصل 
هيلع حمافظ���و البنوك املركزية يف لك م���ن الربازيل ، الصني ، اهلند، 

ارسائيل، بارجواي، بريو، جنوب افريقيا، السويد، تايوان، وفيتنام.
واجلدي���ر بالذك���ر هنا ه���و  أن جلوب���ال فاينانس تص���در تصنيفها 
حملافظ���ي البنوك املركزي���ة يف 101 دولة ومنطقة رئيس���ية مبا فهيا 
االحت���اد األورويب والبنك املركزي لرشق الاكرييب، وبنك دول وس���ط 

أفريقيا، والبنك املركزي لدول غرب إفريقيا، منذ عام 1994.
حسن عبداهلل يستمكل مرحلة البناء 

ومع إنهتاء دور طارق عامر ، أصبح املتصدر لمهمة اآلن هو املرصيف 
الكبري حسن عبداهلل وله أيضا رحلة طويلة ومهشودة يف هذا املجال 
، فضا معا ميتلكه من خربات التعامل مع املؤسسات الدولية ،  وهو 
حيظى   بدمع واحرتام من رجال البنوك وخرباء االقتصاد يف مرص.
 وعب���د اهلل ه���و رئيس الرشك���ة املتح���دة للخدم���ات اإلعامية ، و 
ش���غل منصب الرئي���س التنفيذي ونائب رئيس جمل���س إدارة "البنك 
العريب األفرييق الدويل"، ورئي���س جملس  إدارة  "احتاد املصارف 
العربية والفرنس���ية" يف هوجن كوجن واملؤس���س ورئيس جملس أمناء 
مؤسس���ة "وف���اًء ملرص"  ،  مك���ا اكن عضوا مبجل���س إدارة لك من 
"احتاد املصارف العربية والفرنس���ية" يف باري���س، و"الغرفة االمٔلانية 
العربي���ة للصناع���ة والتج���ارة"، و"املجلس االستش���اري لألس���واق 
الناش���ئة"، و"البنك املركزي املرصي"، ورشكة "أوراس���كوم لإلنشاء 
والصناعة"، ورشكة   "ك���واك كوال مرص"، ورشكة "انديفور مرص"، 
ورشكة "املرصية لاتصاالت"  ، مكا يمتتع خبربات أاكدميية واس���عة 
، حيث  ش���غل عضوية هيئ���ة التدريس يف "اجلامع���ة األمريكية يف 
القاهرة"، وعضوية املجلس االستشاري االسرتاتيجي يف لكية إدارة 
األمع���ال يف "اجلامعة األمريكية يف القاه���رة "  ،  مكا أنه حاصل 
عىل ماجس���تري يف  األمعال عام 1992 من "اجلامعة األمريكية 
يف القاهرة"، وباكلوريوس يف إدارة األمعال عام 1982 من 

نفس اجلامعة  .
وعب���داهلل بدأ معل���ه  ع���ام 1982 يف "البنك العريب 
األفري���يق الدويل" يف مرص، مث انتقل عام 1988 
اىٕل ف���رع البنك ذاته يف نيوي���ورك، حيث ُعني 
عام 1994 مساعدًا لمدير العام، مث مديرًا 
عامًا ع���ام 1999، مث نائب رئيس البنك 
والعض���و املنتدب ع���ام 2000 ، و اكن 
عضوًا مؤسس���ا يف "املجلس الوطين 
املرصي للتنافس���ية" وعضوًا مؤسسا  
مس���تمثري  "مجعي���ة  يف  ورئيس���ا  
املرشوع���ات الصغ���رية"، وعضوًا يف 
جملس أمناء "املعهد املرصيف املرصي" .

البناء عيل ماسبق 
إجنازات مخض���ة ومهمة إذن حتقق���ت للقطاع 
املرصيف والبنك املركزي خال الس���نوات املاضية 
، ويه إجن���ازات يرتق���ب امجلي���ع مزيدا م���ن الزيادة 

والتعظمي هلا يف املرحلة اجلديدة بناء عيل ما سبق .
وقد أعطانا الرئيس الس���ييس درس���ا مهام يف البناء عيل ما 
س���بق من جهود ، نتمس���ه من لكامته يف ذكري ث���ورة 23 يوليو 
، حي���ث قال الرئيس عبد الفتاح الس���ييس، إن���ين عىل يقني، من قوة 
عزميتنا مًعا، يف االس���مترار خبىط ثابتة وواثق���ة، يف الطريق الذي 
اخرتناه مجيًعا، من أجل االنطاق إىل امجلهورية اجلديدة، مجهورية 

التمنية والبناء والتطوير، وتغيري الواقع.
وأكد الرئيس السييس،  أن  ثورة 23 يوليو   استطاعت   أن تؤسس 
امجلهوري���ة األوىل لدولتن���ا، وتغري وجه احلياة، بش���ل جذري ليس 
فق���ط يف مرص، بل يف املنطقة بأرسه���ا واكنت هلا إهسامات ملهمة، 
يف احلركة العاملية لتصفية االس���تعامر، وترس���يخ حق الشعوب يف 
تقرير مصريها حيث تغريت اخلريطة الدولية، وارتفعت رايات احلرية 
واالس���تقال، ف���وق معظم الدول العربية واألفريقية ، مش���ريا إيل أن 
امجلهورية اجلديدة تواصل الطريق و تؤسس نسًقا فكرًيا واجمتاعًيا 
وإنسانًيا ش���امًا، وبناء إنسان وجممتع متط�ور، تسوده قمي إنسانية 
رفيعة ورمغ تعامظ الظروف املعاكس���ة، الي تس���بب فهيا العديد من 

األحداث والتطورات الدولية، غري املواتية.
 

فأرق���ام تلك الفرتة تش���ري إيل أن إي���رادات النق���د األجنىب ىف قطاع 
الس���ياحة  قد اخنفضت من 11 ملي���ار دوالر ىف عام 2010 إىل 3.4 
مليار دوالر ىف عام 2016 وبلغ جعز احلساب اجلارى ملزيان املدفوعات 
م���ن 4 مليارات دوالر ىف 2010 إىل 20 مليار دوالر ىف منتصف يونيو 

.2016
وتراجع���ت حصيلة الصادرات من 24 ملي���ار دوالر ىف 2010 إىل 19 
ملي���ار دوالر ىف 2016، بيمنا زادت قمية الواردات من 49 مليار دوالر 
ىف 2010 إىل 57 مليار دوالر ىف 2016، األمر الذى ش���ل جفوة بني 
قميىت الصادرات والواردات، انعكس���ت س���لبا عىل مزيان املدفوعات. 
وىف أكتوب���ر 2016  بلغت أس���تمثارات األجانب يف أذون اخلزانة أقل 

من مليار دوالر
ولقد تس���بب هذا الرتاجع يف خمتلف القطاعات عيل وضع االحتيايط 
النق���دي ملرص ال���ذي اكن قبل ثورة يناير ويف هناية 2010  قد بلغ حنو 
36 مليار دوالر، لكنه تأثر س���لبًيا بش���ل كبري ‘ فوصل إىل 26.564 
ملي���ار دوالر يف يوني���و 2011، أى أنه تراجع 10 مليارات دوالر ، ويف 
يناي���ر 2012، واص���ل االحتيايط النقدي ملرص تراجع���ه ونزيفه، حيث 
بل���غ  18.1 ملي���ار دوالر، خبس���ارة تقدر حبواىل 8 ملي���ارات، ، ويف 
يونيو 2012 وصل االحتيايط األجنيب إىل 15.534 مليار دوالر، ومع 
ت���وىل الرئيس املعزول دمحم مريس احلمك يف يوليو من العام نفس���ه، 
اخنفض االحتيايط مبقدار  1.6 مليار دوالر، ووصل إىل 13.9 مليار 
دوالر‘ ويف يناي���ر 2013 اخنفض االحتي���ايط إىل 13.6 مليار دوالر، 
وحصلت مرص بعدها عىل عدة ودائع من بعض الدول العربية وقروض 
م���ن قطر وتركيا، فارتفع االحتيايط النقدي يف يونيو 2013 إىل 14.9 

مليار دوالر.
ويف يناي���ر 2014 جسل االحتي���اىط األجنىب ارتفاًع���ا جديًدا ببلوغه 
17.1 ملي���ار دوالر، ويف يونيو م���ن العام ذاته اخنفض إىل  16.687 
ملي���ار دوالر ‘ ويف يناي���ر 2015 واصل االحتي���ايط النقدي األجنيب 
تراجعه فجسل 15.429 ملي���ار دوالر، بيمنا يف يونيو 2015 بلغ حنو 
20.08 مليار دوالر، وىف يناير 2016 وصل إىل 16.477 مليار دوالر 
بال���رمغ املليارت ال���ي مت دمعه هبا من جانب ال���دول اخلليجية ، بيمنا 

جسل ىف يونيو 16.3 مليار دوالر.
أخنفاض م���ؤرشات القطاعات األقتصادي���ة اكن له أكرب   -
األث���ر يف أن يصل التمخض يف نومفرب  2016 إيل 23%. وأيضا عيل 
تصنيفات املؤسس���ات الدولي���ة الي اكنت تصنف مس���تقبل األقتصد 

املرصي وقهتا بأنه سليب
األم���ر مل يتوقف عند أس���تفحال التمخض والنظرة الس���لبية لتصنيف 
الواكالت الدولية  ‘ ولكن اكن اخلطر األكرب يف أن الضعف األقتصادي 
س���يكون له مردود سيئ عيل األمن القويم ملرص والي اكن تعاين من 
ما يش���به احلصار وترب���ص الدول املعادي���ة ودمع األرهاب وخطر بناء 
الس���د األثيويب  وتراجع الدور الدويل واألقل���ي ‘ فكيف لدولة فقرية 
اقتصاديا أن تنجو من تقطيع أوصاهلا و يعلو رأهسا وسط عامل يتعامل 

أعضائه مبنطق الغاب   
إجنازات القطاع املرصيف 

عيل مدار الس���نوات المثاين املاضية ، جنح القطاع املرصيف املرصي   
يف حتقيق إجنازات هائلة، أشادت هبا مؤسسات مالية كبرية؛ من بيهنا 
استقرار سوق النقد ودمع مرشوعات التمنية عرب مبادرات مهمة أطلقها 
البن���ك املرك���زي، وذلك رمغ التحدي���ات الي تواج���ه االقتصاد العاملي 

خاصة خال العامني األخريين.
وأصبحت البنوك املرصية تمتتع اآلن مبس���تويات جيدة من كفاية رأس 
املال، مكا أن كثريا مهنا يدمع قطاع املرشوعات الصغرية مكجال جديد 
للمنو ، مكا تشري مجيع املؤرشات املالية للقطاع املرصيف املرصي إىل 
س���امة مالية ومتانة ملحوظة يف أداء املصارف املرصية رمغ الظروف 
العاملية الصعبة ما يعكس صابة ومرونة القطاع املرصيف يف التعامل 

مع املتغريات احمللية واإلقلميية والعاملية.
وحبسب املرصفيني أنفهسم ، فإن  القطاع املرصيف املرصي دمع عرب 
سياس���اته الي يقودها املركزي املرصي برناجم اإلصاح االقتصادي 
ال���ذي عزز منو االقتصاد وتوفري فرص معل ، حيث ذكر صندوق النقد 
الدويل، يف تقرير س���ابق، أن اسمترار مرونة الرصف يف مرص ساعد 
عىل استيعاب الصدمات اخلارجية، مؤكدا أن النظام املرصيف املرصي 

يمتتع بالسيولة والرحبية والرمسلة اجلديدة.
 مكا  ذكر البنك الدويل سابقا  أن مرص أطلقت برناجما مطوحا لتحقيق 
االس���تقرار يف االقتص���اد اللكي، حجنت من خال���ه يف القضاء عىل 
التش���وهات يف س���وق الرصف األجنيب ، وتصحيح االرتقاء احلقييق 

يف قمية اجلنيه.
كذلك هشدنا  ارتف���اع االحتيايط النقدي من العمات األجنبية من 12 
ملي���ار دوالر عام 2014، لنحو 35 ملي���اًرا و495 مليون دوالر أمرييك 
مقابل 37 ملياًرا و123 مليون دوالر أمرييك بهناية أبريل الس���ابق   ما 

عزز استقرار سوق الرصف وقوة احلنيه أمام العمات.
و من بني النجاحات الي حققها االقتصاد خفض جعز املوازنة من %12 
يف العام املايل 2014 إىل 7.8% خال العام املايل 2020/ 2021، ومن 

املتوقع أن يصل إىل 6.1% يف العام املايل 2022 / 2023.
كذلك انتعش���ت حتويات املرصيني العاملني باخلارج، منذ قرار حترير 
س���عر رصف اجلنيه، وجسلت أرقاما قياسية وصلت إىل 31.4 مليار 

دوالر يف 2021 مقارنه ب 19.6 مليار دوالر يف العام املايل 2014.
وحبسب اخلرباء واحملللني فإن  برناجم اإلصاح االقتصادي الذي مت 
تطبيقه يف نومفرب 2016  ، واكن للقطاع املرصيف دور كبري فيه – وال 
ي���زال - اكن له مردوده اإلجيايب عىل االقتص���اد املرصي كل وليس 
عىل القطاع املرصيف ، فيف  خال 3 سنوات ، تراجع  اجلنيه املرصي   
إىل 11.06% ، يف ح���ني تراجع الني الياباين  إىل 22.07%، وخال 5 

سنوات تراجع اجلنيه املرصي 3.3% فقط.
و عندما قررت الواليات املتحدة رفع س���عر الفائدة، فإن مجيع العمات 
عىل مستوى العامل اخنفضت أمام الدوالر ، يف الوقت الذي حافظ فيه 
اجلنيه املرصي عىل مدار 5 سنوات عىل مستواه ،  حي ذكر اخلرباء  

أن االستمثار يف اجلنيه املرصي أفضل من االستمثار يف الدوالر.
ودلل���وا عيل ذلك بأنه  خال امخلس س���نوات نزل اجلنيه املرصي %3 
تقريبا، مبعىن أن الذي اش���رتى الدوالر منذ 5 سنوات اكن مكسبه 
3% فق���ط، حيث إن عائ���د الدوالر نص أو واح���د يف املائة عىل 
الدوالر، مبعىن أن 1% عىل مدار 5 سنوات باإلضافة إىل %3 

يكون الناجت 7 % تقريبا.
يف املقابل، فإن االستمثار يف اجلنيه املرصي، وعىل 
مدار 5 سنوات، اكنت توجد هشادة 20% ، وبعدها 
هشادة 17 % و 15% ، فلو استمثرت 15% ملدة 
س���نتني يكون لديك اس���تمثار 30% ، وبعد 
ذل���ك اس���تمثرت ب� 11% ، خ���ال ثاث 
س���نوات يك���ون لدي���ك 33% ، وبالتايل 
يك���ون حاص���ل االس���تمثار خ���ال 5 
سنوات 63% ، وبالتايل يكون االستمثار 

يف اجلنيه املرصي أفضل.
إجن���ازات اإلصاح االقتص���ادي ودور 
القطاع املرصيف فهيا ، رصدته مؤسسات 
دولية ، وذكرت  مؤسس���ة "فيتش" للتصنيف 
االئمت���اين إىل أنه مع اس���تقرار اجلنيه املرصي 
مقابل الدوالر، باتت معدالت التمخض مضن النطاق 
املس���هتدف للبنك املركزي املرصي مع اس���تقرار نطاق 

األسعار.
وانعكس���ت تلك اإلجراءات يف حتس���ني مصادر النقد األجنيب 
وأبرزها، زيادة الصادرات الس���لعية بنس���بة 59.3% لتبلغ 34.4 
ملي���ار دوالر خال عام 2020/2021، مقارنة 21.6 مليار دوالر خال 

عام 2015/2016.
ومن���ذ انطاق برناجم اإلصاح االقتص���ادي ركز البنك املركزي   عىل 
دمع االس���تقرار النقدي واملايل خاصة قضية التمخض ، مفثا يف عام 
2016 و 2017 قام البنك املركزي برفع أس���عار العائد ب�10% وبالفعل 
مت الس���يطرة عيل التمخض لينخفض من 33% إىل 3.5% ، واخنفضت 

معدالت البطالة إىل حوايل %7.5.
وأدى جن���اح برناجم اإلصاح االقتصادي إىل اس���تقرار جيد وتدفقت 
رؤوس األم���وال ع���ىل االقتصاد املرصي وأصبح لن���ا ماكنة كبرية يف 
أس���واق املال الدولية الضخمة، واستطعنا أن جنذب متويا ملرص ملدد 

وصلت إىل أربعني عاما، وهو ما مل حيدث من قبل.
مكا أدى تعرض االقتصاد العاملي حالًيا وباألخص الدول الناش���ئة يف 
الوقت احلايل لصدمات خارجية مزتامنة ممتثلة يف ارتفاع أسعار اكفة 
الس���لع واخلدمات بشل غري مسبوق، وارتفاع تلكفة المتويل يف ضوء 
قيام العديد من البنوك املركزية العاملية بزيادة أسعار الفائدة لدهيا لكبح 

مجاح التمخض املزتايد وبش���ل غري مسبوق ، مما دفع بالبنك املركزي 
امل���رصي إىل اخت���اذ مجموعة من اإلجراءات االس���تباقية، ومت إصدار 
هشادات بفائدة 18%، للحفاظ عىل سامة واستقرار السوق يف مواجهة 
األح���داث املتصاعدة - والي مل تكن ذات طبيعة أو ألس���باب حملية بل 

اكنت ذات طابع خاريج متاًما.
وفمي���ا يتعلق بالضغوط التضخمية، اختذ البنك املركزي املرصي خطوة 
رسيع���ة لهتدئة ارتفاع األس���عار الن���امج عن العوام���ل اخلارجية مرة 
أخرى، وذلك من خال رفع س���عر الفائدة مبقدار 100 نقطة أساس يف 
م���ارس 2022، والتأكيد عىل أمهية مرونة س���عر الرصف لتكون مبثابة 
أداة المتصاص الصدمات واحلفاظ عىل القدرة التنافس���ية ملرص، وقد 
س���اعد هذا التصحيح البس���يط يف س���عر الرصف يف زيادة إيرادات 

النقد األجنيب %30.
وبالنسبة ملستوى كفاية رأس املال ارتفع معيار كفاية رأس املال للجهاز 
امل���رصيف املرصي حيث بل���غ يف هناية ديمس���رب 2021 حنو %22.5 
مقارن���ة بنح���و 14.7% يف هناية 2017 )احل���د األدىن الرقايب املقرر 

12.5%(، فالقطاع املرصيف معزز برؤوس أموال قوية.
وفميا يتعلق مبس���توى السيولة ارتفعت نس���بة السيولة بالعملة احمللية 
ل���دى بنوك اجلهاز املرصيف حيث تبل���غ حنو 45.4% يف آخر ديمسرب 

2021 )احلد األدىن الرقايب املقرر %20(.
مك���ا ارتفعت نس���بة الس���يولة بالعم���ات األجنبية لدى بن���وك اجلهاز 
املرصيف حيث تبلغ حنو 67.9% يف آخر ديمسرب 2021 )احلد األدىن 
الرقايب املقرر 25%(، وتبلغ نس���بة الق���روض إىل الودائع لدى اجلهاز 

املرصيف حنو 48.3% يف آخر ديمسرب 2021.
وتؤكد مجي���ع املؤرشات أن اجلهاز امل���رصيف املرصي خضم ويتطور 
ويدافع عن االس���تقرار النقدي واملايل يف الس���وق املرصي ، حي أن  
دراس���ة حديثة الحتاد املص���ارف العربية، توقع���ت  أن يهشد القطاع 

املرصيف املرصي مزيدًا من المنو واالستقرار.
وأّكدت اس���متراره خال السنوات املاضية بالعمل بشل جيد، وحتقيق 
نسب منو عالية يف معظم املجاالت رمغ الظروف السياسية واالقتصادية 

الي تتعّرض هلا مرص واملنطقة.
ووفق تقرير ملؤسس���ة س���تاندرد أند بورز جلوبال  تناول  تأثري احلرب 
عىل القطاع املرصيف يف مثانية أسواق بالرشق األوسط وأفريقيا ، ذكر 
التقري���ر أن أصول البنوك املرصية وس���يولهتا المتويلية ال تزال خبري،  
مؤكدا أن  القطاع املرصيف املرصي لديه قاعدة ودائع حملية "واسعة"، 
و"أثبت منوه مرونة حىت يف أوقات ضعف االس���تقرار"، متوقعا تستقر 

نسبة القروض إىل الديون عند حنو 50% طوال عام 2022.
 جن���ح البنك املركزي املرصي  إذن يف قيادة برناجم إصاح اقتصادي 
ومرصيف متاكمل، بدأه بقرار حترير أسعار الرصف يف نومفرب 2016، 
وجناحه يف الس���يطرة عىل تداعيات القرار بعدما سيطر عىل التمخض 
ال���ذي ارتف���ع إىل 35.3% ألول مرة منذ ع���ام 1986، ليهشد التمخض 
تراجعًا كبريًا خال عام مجسا 8.5% ىف يوليو 2018، ليس���تقر عند 

13.15% بهناية يونيو 2022.
مكا يعمل املركزي عىل تعزيز املاءة املالية للقطاع املرصيف، إذ أصدر 
قانون البنوك اجلديد الذي يضم العديد من املواد لتطوير وتقوية القطاع، 
وأمهها رفع احلد األدىن لرأس املال املصدر واملدفوع بالاكمل للبنك إىل 

5 مليارات جنيه، و150 مليون دوالر لفروع البنوك األجنبية.
كذلك جنح املركزي يف تعزيز نسب المشول املايل يف مرص، إذ ارتفعت 
نس���بة املتعاملني مع القطاع املرصيف بأكرث من 110% خال 5 سنوات 
لتقفز م���ن 27% يف هناية 2016 إىل حنو 56.2% بهناية العام املايض 
2021 ، مكا ارتفع عدد  الس���يدات املتعامات مع البنوك بنسبة %171 

لرتتفع من 5.9 مليون سيدة إىل 16 مليونا يف الفرتة نفهسا.
ونتيجة جلهود القطاع املرصيف املرصي املسمترة  ، سطر املركزي قصة 
جن���اح جديدة يف اس���تغال أدواته النقدية وقدرته الرقابية، إذ اس���متر 
القطاع يف حتقي���ق الصدارة وجحز ماكنت���ه يف الصفوف األوىل عىل 
الس���احة املرصفية العاملية، بعدما جنح يف حتقيق معدالت منو تارخيية 
ختطت نظائره من القطاعات املرصفية يف كربى الدول االقتصادية، حتت 

قيادة طارق حسن عامر حمافظ البنك املركزي السابق .

وتنصف غالبية الدراس���ات والتقارير أداء القطاع املرصيف املرصي 
خال السنوات األخرية ، حي أن بعضها  كشف   عن تفوق القطاع 
املرصيف املرصي بتحقيق معدالت منو إجيابية بلغت 98.85% خال  
الف���رتة من 2016 وحي  الع���ام املايض 2021 ، لريتفع املركز املايل 
للبن���وك املرصية من 4.340 تريليون جنيه بهناية ديمسرب 2016، إىل 
8.63 تريليون آخر ديمسرب 2021، متفوًقا عىل نظريه الصيين، الذي 
منت بنوكه بنسبة 71.86%، مكا تفوق عىل املصارف السعودية الي 

حققت معدل منو 43.16% خال الفرتة نفهسا.
وتف���وق القط���اع املرصيف يف مع���دل منو مركزه امل���ايل عىل نظريه 
األمرييك، الذي حققت بنوكه منًوا يف مركزها املايل بنسبة %42.39، 
مكا تفوقت البنوك املرصية عىل اإلماراتية الي جسلت 27.12% منوًا، 

وختطت كذلك املصارف الكينية الي حققت منوًا بنسبة %19.55.
وج���اء معدل منو إمج���ايل الودائع منصًفا أيًض���ا للقطاع املرصيف 
امل���رصي الذي جنح يف حتقيق 121.04% منًوا خال ال�5 س���نوات 
املاضي���ة، لريتفع إمجايل الودائ���ع من 2.92 تريلي���ون جنيه بهناية 
ديمس���رب 2016، إىل 6.45 تريلي���ون ديمس���رب 2021، متفوقًا عىل 
نظريه الصي���ين الذي حقق معدل منو بل���غ 115.27%، وعىل نظريه 

األمرييك صاحب معدل منو نسبته 59.08% خال الفرتة نفهسا.
وتفوق���ت البن���وك املرصية عىل الكيني���ة الي حققت مع���دل منو بلغ 
44.94% خال ال�5 سنوات األخرية، وعىل املصارف السعودية الي 

جسلت 29.16% منًوا، وكذلك البنوك اإلماراتية الي جسلت 
منوًا بنسبة %25.86.

وعىل صعيد حمفظة القروض، كش���فت دراسات  عن 
تفوق القطاع امل���رصيف املرصي بتحقيق معدالت 

منو إجيابية بلغت 123.12% لرتتفع من 1.36 
تريليون جنيه بهناي���ة ديمسرب 2016، إىل 

3.03 تريلي���ون ديمسرب 2021، متفوقًا 
ع���ىل نظريه الكيين الذي جسل منوًا 

بنس���بة 62.37%، تلت���ه البن���وك 
الصيني���ة حمقق���ة منوًا بنس���بة 
57.71%، مث البنوك الس���عودية 
من���و  مع���دالت  حقق���ت  ال���ي 

.%45.31
مكا ف���اق القطاع املرصيف نظريه 

األمرييك ع���ىل صعيد منو حمفظة 
القروض خال   السنوات املاضية، إذ 

حققت البن���وك األمريكية 32.22%، وعىل 
البن���وك اإلماراتية الي حقق���ت معدالت منو 

بلغت %15.13 .
  تفوق القط���اع املرصيف املرصي وحتقيق معدالت 

من���و مرتفع���ة أدي  إىل جذب صناديق س���يادية لضخ 
اس���تمثاراهتا يف الس���وق احمللي���ة خال الف���رتة املقبلة 

بقطاع���ات وأنش���طة اقتصادي���ة متنوعة، إذ خصص���ت الدول 
اخلليجي���ة 22 مليار دوالر اس���تمثارات ومتويات مل���رص، أبرزها 5 
مليارات أودعهتا اململكة الس���عودية يف البنك املركزي املرصي، و10 

مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي.
مك���ا  أعلن  صن���دوق االس���تمثارات العامة الس���عودي  تطلعه إىل 
االستحواذ عىل املرصف املتحد، معرًبا عن اهمتامه بشدة باالستمثار 
يف القطاع املايل واملرصيف يف مرص بس���بب مرونة البنوك احمللية 

يف مواجهة األزمات املتتالية.
مكا أمثرت قوة القطاع املرصيف املرصي وقدرته يف حتقيق مؤرشات 
منو مرتفعة خال الس���نوات املاضية، عن ج���ذب بنوك أجنبية جديدة 
لدخول الس���وق احمللية، والذي ظهر يف حصول س���تاندرد تشارترد 
عىل موافقة جمل���س إدارة املركزي املرصي مبنح رخصة معل كفرع 
بن���ك أجن���يب يف مرص، وم���ن املقرر افتت���اح أول فروع له س���بمترب 
املقب���ل بالقاهرة، عىل أن ي���م افتتاح ثاين فرع له العام القادم 2023 

باإلسكندرية.

منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انطالق قطار 
الجمهورية الجديدة لبناء دولة مصرية حديثة ، تنهض 
من عثراتها ، وتحسن من مستوي المعيشة لجميع 
مواطنيها ، في كل شبر علي أراضيها ، وهناك ثوابت 
بدأت تتكرس في العمل العام ، أبرزها التأكيد من قبل 
القيادة السياسية أن الجميع يعمل في إطار وبوتقة واحدة 
، وتحت لواء واحد هو لواء خدمة الوطن والمواطنين ، 
وأنه ال أحد فوق المساءلة ، كما أنه تكرس في العمل 
العام أن كل فرد يقوم بمهمة لتكمل مهمة اآلخر أيا كان 
موقعه ، ال لتتصارع أو تتناقض معه ، فالكل يعمل في 
دولة كالبنيان المرصوص ، كل يسند اآلخر ، ويساعد في 
بناء الوطن .

•
 استقرار سوق النقد

 ودعم مشروعات التنمية 
عبر مبادرات مهمة

 أطلقها البنك
 المركزي  أهم 

اإلنجازات 

•
سجل ضخم من

 اإلنجازات  للقطاع 
المصرفي المصري  
رصدته مؤسسات

 مالية كبيرة

  مصر أوال وآخيرًا .. تصفية الحسابات علي صفحات السوشيال 
ميديا لن تنال من الدور الوطني للقطاع المصرفي 

    مرحلة جديدة للقطاع المصرفي تواصل البناء 
علي ما سبق خالل ثماني سنوات 

حتت قيادة الرئيس السيسي .. البناء »حلقات متصلة« فى اجلمهورية اجلديدة

كواليس اختيار "حسن عبدالله" لقيادة البنك المركزي والمهمة العاجلة لدعم إنجازات القطاع المصرفي 
مشاهد حضارية للتسليم والتسلم بين الوزراء الجدد والقدامي في حكومة الدكتور مدبولي
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04
يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

متاشًيا مع توجهيات البنك املركزي املرصي يف 
دمع خطة التح���ول الرمقي وتيس���ر املدفوعات 
اإللكرتونية، أطلق البن���ك التجاري الدويل خدمة 
املدفوع���ات اللحظي���ة ع���ن طريق قن���وات البنك 
الرمقي���ة، مب���ا يف ذلك، خدمة اإلنرتن���ت البنكية 
وتطبي���ق اهلاتف احملم���ول، وكذل���ك عن طريق 
بنوك  برشكة  تطبيق INSTAPAY اخل���اص 
م���رص، حيث بل���غ إمجايل قمي���ة املدفوعات من 
خ���ال التطبيق حوايل 2.6 ملي���ار جنيه وارتفع 
ع���دد املعام���ات بنس���بة 500% ح���ى هش���ر 
يوني���و2022 م���ع ارتف���اع عدد املش���رتكني يف 

اخلدمة بنسبة %286.
وتعد ش���بكة املدفوعات اللحظي���ة IPN، مبثابة 
ش���بكة دفع جديدة ذات قدرة فورية عىل إرسال 
واس���تقبال األموال بني البنوك املشرتكة باخلدمة 
بصورة فورية عىل مدار 24 س���اعة، باستخدام 
جتربة مطورة، مع القدرة عىل التحويل بني أنواع 
احلس���ابات املرصفية املختلف���ة، وبطاقات مزية، 

واحملافظ اإللكرتونية.
ويف ه���ذا الس���ياق، رصح دمحم ف���رج – نائب 
الرئي���س التنفي���ذي لقطاع العملي���ات يف البنك 
التج���اري الدويل - مرص، ب���إن املفهوم اجلديد 
الذي أدخلته شبكة املدفوعات اللحظية IPN هو 
منوذج فريد سيس���امه بش���ل إجيايب يف دمع 
جهود البن���ك لترسيع التح���ول الرمقي وحتويل 
سلوك املس���هلك لاس���تجابة لملتغرات واليت 
متث���ل هدف رئييس، ليس فق���ط باالقتصار عىل 
توفر ش���بكة دف���ع، ولكن بتق���دمي جتربة جديدة 
تل���ي احتياجات العميل يف املق���ام األول وتفتح 
املجال أمام االبداع واالبتاكر هبدف توفر أفضل 

استفادة للعميل.
مك���ا أطلق البن���ك التجاري ال���دويل أحدث جيل 
من أجه���زة الرصاف اآليل، وال���يت تقدم جتربة 
مرصفي���ة جدي���دة لكًي���ا للعماء تمت���اىش مع 
اسرتاتيجية البنك املمتثلة يف تقدمي حلول مبتكرة 
للسوق من ش���أهنا االرتقاء بتجربة العماء حنو 

آفاق جديدة من المتزي.
وتمتزي أجه���زة ال���رصاف اآليل احملدثة بأهنا  
تعمل من خال شاش���ة تعمل بالملس، وتعرض 
القوامئ عىل ش���ل أيقونات متكن املستخدم من 
التنقل واملرور عىل لك جزء من أجزاء الشاش���ة، 
حبي���ث تق���دم جترب���ة مرصفية تتس���م بهسولة 
االس���تخدام للوظائف واخليارات املتاحة مماثلة 
الس���تخدام العميل للهواتف الذكية، مما س���وف 
يساعد عىل تقليل الوقت الازم إلمتام املعامات. 
باإلضافة إىل ذل���ك، ميكننا دجم املاكينات داخل 
أنمظ���ة البن���ك بهسولة نظ���ًرا لطبيعه���ا القابلة 

للربجمة الرسيعة.
قام البنك أيًضا بإطاق رمق احلس���اب املرصيف 
الدويل IBAN ع���رب ماكين���ات الرصاف اآليل 
احملدث���ة التابع���ة ل� CIB وال���يت تعم���ل م���ن 
خال االس���تعانة بتل���ك التقنية لمتك���ني العميل 
م���ن احلص���ول ع���ىل رمق احلس���اب املرصيف 
الدويل IBAN وطباعت���ه م���ن خ���ال ماكين���ة 

الرصاف اآليل.
تعكس هذه املبادرة الزتام البنك التجاري الدويل 
الراخس باالس���تمثار يف التقني���ات احلديثة اليت 
تهس���م يف تعزي���ز جتربة العم���اء ومتكهنم من 
إج���راء معاماهتم املرصفية بش���ل يويم عىل 

مدار الساعة بل هسولة ويرس.

وتعليًق���ا عىل هذه املبادرة، قال دمحم فرج، نائب 
الرئي���س التنفي���ذي لقطاع العملي���ات يف البنك 
التج���اري ال���دويل - مرص “يأيت ه���ذا التطوير 
يف إطار الزتام البن���ك بتوفر تكنولوجيا مبتكرة 
تتضمن لك القنوات الرمقية، ويؤكد جمدًدا عىل 
الزتامنا بإدخال أحدث األس���اليب والتقنيات يف 
تكنولوجي���ا اخلدم���ات املرصفي���ة للتهسيل عىل 
العم���اء وتق���دمي جتربة جديدة تتس���م بالرسعة 
واجل���ودة الفائق���ة، مبا يمتاىش م���ع رؤية البنك 

املركزي املرصي حنو حتقيق المشول املايل”.
ويعد التجاري الدويل م���ن أوائل املتبنيني لفكرة 
نق���ل اخلدم���ات املرصفية إىل القن���وات الرمقية 
واليت تتوافق مع جهود احلكومة املرصية لتعزيز 
منظوم���ة التحول الرمقي هبدف حتس���ني جتربة 
العم���اء وجودة اخلدمات من جهة، ورفع الكفاءة 
والفاعلي���ة م���ن جه���ة أخرى من خ���ال برناجم 
التح���ول الرمق���ي “بنك املس���تقبل”، حيث هشد 
نت���اجئ ممتزية يف جمال التح���ول الرمقي خال 

النصف األول لعام 2022.
ويف ه���ذا الس���ياق، هش���د البنك زي���ادة كبرة 
بنس���بة تص���ل إىل 72% يف ع���دد املعام���ات 
 Mobile البنكية الرمقية عرب اهلاتف احملمول
Banking ح���ى هش���ر يوني���و2022 لتص���ل 
قميه���ا إىل 100 مليار جني���ه بزيادة تصل إىل  
83%. باإلضاف���ة إىل ذلك، تق���در قمية املعامات 
املنفذة عرب القن���وات الرمقية ب� 537 مليار جنيه 
حى هشر يونيو2022، بزيادة 48% وذلك مقارنة 

بالنصف األول من العام املايض.
مك���ا هش���د البنك زي���ادة بنس���بة 26% يف عدد 
مش���رتيك خدمة اإلنرتنت البنكي���ة لألفراد حى 
هشر يوني���و2022، مقارنة بالنص���ف األول من 
العام املايض، فضًا عن ارتفاع قمية املعامات 
 )ATM( املنفذة عرب ماكين���ات الرصاف اآليل

بنسبة %24.
وم���ن ناحية أخرى، هش���دت اخلدمات املرصفية 
الرمقي���ة للرشاكت أيًض���ا قفزة كبرة، بس���بب 
اعمتاد العم���اء الاكمل عىل هذه القنوات كبديل 
لملعام���ات النقدي���ة واإلج���راءات الورقية، فقد 
ارتفع جحم املعامات املنفذة عرب خدمة اإلنرتنت 
البنكية لل���رشاكت وغرفة املقاصة اآللية بنس���بة 
36% لتصل قميه���ا إىل 317 مليار جنيه بزيادة 
تصل إىل 51%، مكا ارتفع عدد املشرتكني بنسبة 
وصلت إىل 60% حى هش���ر يونيو 2022 وذلك 

مقارنة بالنصف األول من العام املايض.
ويف إط���ار مواكب���ة توجهات الدول���ة حنو ميكنة 
املدفوع���ات احلكومي���ة، جنح البنك يف توس���يع 
اإللك���رتوين  الس���داد  خدم���ة  قاع���دة مع���اء 
لملدفوعات احلكومية للرشاكت )CPS(، حمقًقا 
زي���ادة قدرها 30% يف عدد املعامات حى هشر 
يوني���و 2022 بقمي���ة تتج���اوز 15,7 مليار جنيه 
بزيادة تص���ل إىل 47% مقارن���ة بالنصف األول 
من الع���ام املايض. وتأيت قرارات البنك املركزي 
املرصي األخرة دامًعا أساسًيا للتحول الرمقي 
للخدم���ات املرصفي���ة وختفي���ف الضغ���ط عىل 
فروع البن���ك وتقليل االعمتاد عىل الاكش، واليت 
تضمن���ت  إعفاء األفراد من مرصوفات ومعوالت 
التحوي���ات البنكية اليت تمت باجلنيه املرصي من 
خال القن���وات الرمقية مث���ل اخلدمة املرصفية 
ع���رب اهلاتف احملمول وخدم���ة اإلنرتنت البنكية 

وتطبيقات شبكة املدفوعات اللحظية.
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بعد اختيار أحمد عيسي وزيرا للسياحة

رشوان حمادي قائما بأعمال رئيس 
قطاع التجزئة املصرفية

 يف البنك التجاري الدولي

كش���ف البنك التجاري الدويل عن تعيني رش���وان محادي قامًئا بأمعال 
رئي���س قطاع التجزئة املرصفية خلف���ًا ألمحد عيىس، الذي حلف الميني 
الدس���تورية أمام رئيس امجلهورية أمس األحد، وزيًرا للسياحة واآلثار 

بعد التشكيل اجلديد ملجلس الوزراء.
ويضم تشكيل املديرين التنفيذيني بالبنك التجاري الدويل لكا من حسني 
أباظة، املس���ؤول التنفيذي الرئييس والعض���و املنتدب، ومعر اجلنايين 

الرئيس التنفيذي للقطاع املؤس���يس، ودمحم سلطان الرئيس التنفيذي 
لقطاع العمليات، ونيفني وفيق رئيس قطاع االئمتان واالستمثار.

مك���ا يضم طلحة كرمي الق���امئ بأمعال رئيس قطاع املخاطر، ورش���وان 
مح���ادي قامًئ���ا بأمعال رئيس قط���اع التجزئة املرصفية، والذي ش���غل 
منص���ب رئيس قط���اع معاء ومنتج���ات التجزئة املرصفي���ة، يف البنك 

.CIB التجاري الدويل

اعمتد بنك التعمر واإلس���اكن الق���وامئ املالية 
املس���تقلة واملجمع���ة للبن���ك عن الس���تة أهشر 
املنهي���ة يف 30 يوني���ة 2022 .وأظهرت نتاجئ 
األمعال ارتفاع ص���ايف األرباح املجمعة للبنك 
بنس���بة زيادة قدرها 30% مقارنة بنفس الفرتة 
من العام السابق2021، فقد بلغ صايف أرباح 
الفرتة مبلغ 1.303 ملي���ار جنية مقارنة مببلغ 
1.004 ملي���ار جنية، ويأيت ذلك بفضل ارتفاع 
معدالت منو أرباح البنك املس���تقلة من 1.001 
مليار جنية إىل 1.204 مليار جنية بنس���بة منو 

قدرها %20.3.
وأع���رب حس���ن غ���امن رئيس جمل���س اإلدارة 
والعض���و املنتدب عن س���عادته مبا حققه البنك 
م���ن أداء اس���تثنايئ وحتقيق م���ؤرشات مالية 
إجيابي���ه بلغ���ت 1.204 ملي���ار جني���ه خال 
النصف األول من العام اجلاري 2022، والذي 
ي���أيت تتوجيًا للجهود املبذول���ة من أجل تطبيق 
اسرتاتيجية التطوير اليت تبناها البنك ليصبح 
واح���دًا م���ن أكرب البن���وك التجاري���ة املتاكملة 
يف الس���وق املرصيف امل���رصي، واليت ترتكز 
عىل عدة حماور تس���هدف التوس���ع يف تقدمي 
املنتج���ات واخلدمات املرصفي���ة، والتطوير يف 
تقدمي اخلدمات الرمقية، االنتش���ار اجلغرايف 

وحتسني مستوي اخلدمة املقدمة للعماء.
وأوحض غ���امن أن البنك قد حقق تقدمًا ملحوظًا 
يف ادائ���ه بفض���ل جناحه يف تطبي���ق خططه 
المطوحة للتوسع والمنو، وذلك من خال تطوير 
األنشطة واخلدمات املقدمة لألفراد والرشاكت، 
ومتويل املرشوعات الصغرة واملتوس���طة مما 
انعكس إجيابيًا عىل النتاجئ اليت حققها البنك 

خال النصف األول من عام 2022.
فقد هشدت حمفظة القروض منًوا ملحوًظا حيث 
ارتفع إمجايل القروض والتهسيات إىل31.3 
مليار جنيه بنس���بة منو قدره���ا 16.2%، وهذا 
يؤكد عىل زي���ادة ثقة العم���اء يف قدرة البنك 
ع���ىل إدارة أمعاهل���م واحتياجاهتم املرصفية، 
فقد ارتفعت حمفظة الق���روض املقدمة للعماء 
الرشاكت بنس���بة 20.9% لتص���ل إىل حوايل 
12.7 مليار جنيه. مكا ارتفعت حمفظة قروض 
التجزئة بنسبة 13.2% لتصل إىل 18.6 مليار 
جنيه، مقارنة بهناية الع���ام املايل 2021. وبلغ 
معدل القروض إىل الودائع 40% يف 30 يونيو 

.2022
وعاوًة عىل ذلك، هشدت ودائع العماء ارتفاعا 
بلغ 78.6 مليار جنيه مرصي مبعدل منو قدره 
25% مقارن���ة بع���ام 2021 مدفوعا بمنو ودائع 
الرشاكت مببلغ قدره 12.5 مليار جنيه بنسبة 
منو 31% مقارنة بع���ام 2021، وارتفعت ودائع 
االف���راد مببلغ قدره 3.2 مليار وبنس���بة زيادة 
14.1% مقارن���ة بعام 2021، حيث مثلت ودائع 
العم���اء 95.7% من إمجايل االلزتامات بالبنك 
اعتب���اًرا م���ن 30 يوني���و 2022، مم���ا يضمن 

استقرار قاعدة المتويل.
مكا أعرب غامن عن اع���زتاز اإلدارة بقدرة بنك 
التعمر واإلس���اكن عىل حتقيق أعىل نسب من 
العوائد الس���نوية عىل األصول وحقوق امللكية 
عىل مس���توى البن���وك املرصية، بنس���ب بلغت 
2.6% و25.4% ع���ىل الت���وايل، وه���و ما يعد 
هشادة عىل قوة املركز املايل للبنك، مشرُا إىل 

أن البنك قد اس���تطاع حتقيق منوا ملحوظا يف 
إمج���ايل األصول حيث ارتفع إمجايل األصول 
يف 30 يوني���ة 2022 ليص���ل إىل 91.6 مليار 
جنيه وبنس���بة من���و قدره���ا 20% مقارنة بعام 
2021، مما أدى إىل منو اإليرادات التش���غيلية 
بنس���بة 16.9 % مقارنة بع���ام 2021 مجسا 
بذلك زيادة يف صايف الدخل لتصل إىل20.3 

.%
و أك���د غ���امن عىل ح���رص البنك ال���دامئ عىل 
تطوير وتقدمي منتجات تنافس���ية تناسب مجيع 

احتياجات ورشاحئ العماء،
ويف إطار اجلهود اليت يبذهلا البنك للتوسع يف 
قاعدة العم���اء، أطلق البنك يف الفرتة االخرة 
خدمة كب���ار العماء "HDB Royal"، واليت 
تسهدف األفراد ذوي املاءة املالية املرتفعة من 
خال تقدمي خدمات ممص���ت خصيًصا لتلبية 

احتياجاهتم البنكية.
وعىل صعيد أخر، أش���ار غ���امن إيل أن البنك 
يواصل تطبيق اس���رتاتيجيته الدامعة للمشول 
املايل، بإطاق وتطوير باقة متنوعة من اخلدمات 
املرصفية اليت تس���هدف جذب رشاحئ جديدة 
م���ن املجمتع غ���ر ممشولة مرصفيا بالش���ل 
الاكيف، وذلك هبدف جذهبا للتعامل مع القطاع 
املرصيف مس���تندا يف ذلك ع���ىل الثقة واملاكنة 

القوية اليت حيظى هبا البنك.
ويف ض���وء ح���رص بن���ك التعمر واإلس���اكن 
ب���رورة متكني املرأة، أطلق البنك حس���ابات 
وخدمات ممصت خصيصا هلا، وذلك يف ضوء 
إمي���ان البنك بالدور احلي���وي الذي تلعبه املرأة 

يف دفع جعلة المنو االقتصادي.
ووفق���ا الس���رتاتيجية االنتش���ار اجلغ���رايف 
ومتاش���يا مع سياس���ة البنك املرك���زي لتعزيز 
المشول املايل، يتبىن بنك التعمر واإلس���اكن 

خط���ة توس���عية لتغطي���ة خمتل���ف حمافظات 
امجلهورية، ليصل عدد الفروع إىل 100 فرع، 
وزيادة انتشار ماكينات الرصاف اآليل لتصل 

إىل أكرث من 424 ماكينة.
 وأكد غامن ع���ىل أن التحول الرمقي يأيت عىل 
قامئ���ة أولويات بن���ك التعمر واإلس���اكن، فقد 
مت االس���تمثار يف تنفيذ خط���ة التحول الرمقي 
وتطوي���ر البنية التحتي���ة التكنولوجية والرمقية، 
حرص���ا من البنك عىل تقدمي خدمات إلكرتونية 
خمتلفة وتنافسية للعماء، فقد مت مؤخرا إطاق 
املرحلة الثانية من خدم���ات اإلنرتنت واملوبايل 
البن���ي واليت تتيح لعم���اء البنك أكرث من 50 

خدمة من خال تلك التطبيقات.
مكا يؤمن بنك التعمر واإلس���اكن بالدور اهلام 
للبن���وك ل���دمع قط���اع املرشوع���ات الصغرة 
واملتوس���طة، نظ���رًا ألمهيه���ا يف الهن���وض 
باالقتصاد القويم وحتس���ني مس���توي معيشة 
األفراد والقضاء عىل البطالة وإجياد فرص معل 
لألفراد املنمتني للف���ات املختلفة، فقد ارتفعت 
حمفظة املرشوعات الصغرة واملتوسطة بنسبة 

7.11% لتصل إىل 4.202 مليار جنية.
وجسلت نتاجئ األمعال عن الستة أهشر املنهية 

يف 30 / 6 / 2022 ما ييل:
• ارتفاع صايف الدخ���ل من العائد مببلغ 479 
مليون جنيه بنس���بة زي���ادة قدرها 29.6% عن 

نفس الفرتة من العام السابق 2021.
• بلغ مع���دل كفاية رأس امل���ال 22.4%.، وهو 
ما يتج���اوز احل���د األدىن الذي ح���دده البنك 
املرك���زي املرصي. وبلغ معدل كفاية رأس املال 
للرشحي���ة األوىل 21.3% خال النصف األول 
من عام 2022، بيمنا بلغ معدل كفاية رأس املال 

للرشحية الثانية 1.1% خال نفس الفرتة.
• بلغ صايف الرحب قبل الرائب مبلغ 1.676 
مليار جنيه عن الس���تة أهش���ر املنهية يف 30 
يوني���ة 2022 مبعدل زيادة ق���دره 15.6% عن 

نفس الفرتة من العام السابق 2021 .
• وفمي���ا خيتص بامل���ؤرشات املالي���ة لملزيانية 
املجمع���ة فقد بلغ صايف ال���رحب بعد الرائب 
1.303 ملي���ار جنيه عن الس���تة أهشر املنهية 
يف 30 يونية 2022 بنس���بة زيادة 30% مقارنة 
بنفس الفرتة من العام الس���ابق 2021 بفضل 
منو أرباح البنك ومنو االس���تمثار يف رشاكته 

التابعة والشقيقة.
وأكد غامن ع���يل أن األداء الق���وي الذي حققه 
البن���ك خال النصف األول م���ن العام اجلاري 
يؤك���د عىل كف���اءة اس���رتاتيجية التطوير اليت 
يتبناه���ا البنك مبحاورها الرئيس���ية، مكا يدل 
عىل جه���ود وتفاين فريق العم���ل يف مواصلة 
البن���اء يف جس���ل جناحات البن���ك، معربًا عن 
تطلع���ات اإلدارة ملضاعفة جهودها الرامية إىل 
تعظمي االس���تفادة من قوة وماكنة بنك التعمر 
واإلساكن والتوسع يف اكفة األنشطة التجارية 
للبنك، باإلضاف���ة إىل تمنية حمفظة المتويات 
وتعزي���ز تواج���د البنك يف الس���وق املرصي. 
مش���رًا إىل أن حتقيق األهداف االسرتاتيجية 
للبن���ك واالس���تفادة م���ن ماكنت���ه يف القطاع 
املرصيف املرصي، س���ميكن البنك من حتقيق 
أهداف المنو املنشودة وترسيخ ماكنته باعتباره 

أحد أبرز البنوك الرائدة يف مرص.

حقق  صافي أرباح 1.204مليار جنيه في 6 أشهر بنسبة زيادة قدرها %20.3. 

ق����ررت جلنة السياس����ة النقدي�ة للبن����ك املركزي املرصي 
يف اجمتاعه�ا  امخليس  املايض  ، اإلبقاء عىل س����عري 
عائ����د اإليداع واإلق����راض لليل����ة واحدة وس����عر العملية 
الرئيسية للبنك املركزي عند مستوي %11.25، %12.25 
و11.75% عىل الرتتيب، مكا مت اإلبقاء عىل سعر االئمتان 

واخلصم عند مستوي %11.75 .
اللجن����ة ف����رست يف بيان هل����ا قرارها ، مش����رة إيل أنه 
عىل الصعيد العاملي، اتس����م النشاط االقتصادي العاملي 
بالتباط����ؤ نتيجة آث����ار األزمة الروس����ية األوكرانية، وأدت 
الزيادة يف املخاطر اجليوسياس����ية يف جنوب رشق آسيا 
إىل ارتف����اع حالة عدم اليقني يف التوقع����ات االقتصادية 
العاملية. وع����ىل الرمغ من االخنف����اض يف حدهتا مقارنًة 
بالهشور الس����ابقة، اسمتر تقييد األوضاع املالية العاملية، 
حي����ث اس����مترت البنوك املركزية يف اخلارج يف تش����ديد 
السياس����ات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض 
ب����راجم رشاء األصول الحت����واء ارتفاع معدالت التمخض 
يف بادمه. وقد اخنفضت األسعار العاملية لبعض السلع 
األساس����ية نسبيا، مثل البرتول والحمق، بعد الوصول اىل 

ذروهتا بعد اندالع الرصاع بني روسيا وأوكرانيا.
وأوحض البي����ان أن  البيانات املبدئية  تش����ر إىل حتقيق 
الناجت احمل����يل اإلمجايل احلقييق مع����دل منو أعىل من 
املتوقع حيث جسل 6.2% خال العام املايل 2021/2022 

مقارنة ب� 3.3% خال العام املايل السابق.
وج����اء المنو يف الناجت احمليل اإلمج����ايل احلقييق وفقًا 
للبيانات التفصيلية للتس����عة أهشر األويل من العام املايل 
2021/2022 مدفوعًا مبس����امهة القطاع اخلاص بشل 
أسايس، وعىل األخص مسامهة لك من قطاع: الصناعات 
التحويلي����ة غر البرتولية، الس����ياحة وكذا التجارة ،  ويف 
ذات الوقت، جاء المنو يف القطاع العام مدفوعًا مبسامهة 
لك من قطاع استخراجات الغاز الطبييع، وقناة السويس 
واحلكوم����ة العام����ة، باإلضاف����ة اىل ذل����ك، جسلت معظم 
املؤرشات األولية مع����دالت منو موجبة خال الربع الثاين 
من عام 2022. ومن املتوقع أن يظل النش����اط االقتصادي 
مدعومًا باألث����ر اإلجيايب لإلصاح����ات اهليلكية املخطط 
تنفيذها م����ن جانب احلكومة.  ومع ذل����ك، تظل التوقعات 
املس����تقبلية لمن����و الناجت احمليل اإلمج����ايل أقل مما اكن 
متوقعًا م����ن ذي قبل. ويرجع ذلك جزئي����ًا اىل التداعيات 

السلبية لألزمة الروسية األوكرانية.
وفميا يتعلق بس����وق العمل، اس����تقر مع����دل البطالة عند 
7.2% خ����ال الربع الثاين من ع����ام 2022. ويرجع ذلك 
إىل ارتفاع أعداد املشتغلني وقوة العمل بذات القدر، لتحد 

مسامهة لك مهنام اآلخر.
ولف����ت البيان إيل أن  املعدل الس����نوي للتمخض العام يف 
احلر اس����تأنف  خال يوليو 2022 اجتاهه التصاعدي 
الذي اختذه منذ ديمس����رب 2021، ليجسل 13.6% وذلك 
بعد أن تباطأ يف يونيو 2022 مجسلًا 13.2%  ، وىف ذات 
الوقت جسل املعدل الس����نوي للتمخض األسايس والذي 
يمت احتس����ابه باس����تبعاد مجموعة اخلروات والفاكهة 
الطازج����ة وكذلك الس����لع واخلدمات احملدد أس����عارها 
اداريًا 15.6% يف يوليو 2022 مقابل 14.6% يف الهشر 
الس����ابق ،  وقد ج����اء االرتفاع يف يولي����و 2022 مدفوعًا 
بارتفاع أسعار لك من السلع الغذائية األساسية والسلع 

االسهاكية واخلدمات نتيجة األثر املومسي اخلاص بعيد 
األحضى املب����ارك وتداعيات األزمة الروس����ية األوكرانية 
وكذل����ك اآلثار غ����ر املبارشة الناجتة عن ارتفاع أس����عار 

املنتجات البرتولية.
ويتسق قرار جلنة السياس����ة النقدية باإلبقاء عىل أسعار 
العائد األساسية لدى البنك املركزي دون تغير مع حتقيق 
هدف استقرار األسعار عىل املدى املتوسط. ومن اجلدير 
بالذك����ر أن أدوات السياس����ة النقدي����ة يمت اس����تخدامها 
للس����يطرة عىل توقع����ات التمخض، واحلد م����ن الضغوط 
التضخمية من جان����ب الطلب واآلث����ار الثانوية لصدمات 
الع����رض واليت قد ت����ؤدي إيل ارتف����اع معدالت التمخض 
نس����بيًا عن املعدالت املسهدفة. وبالنظر إىل اآلثار األولية 
لصدم����ات الع����رض حاليًا، مف����ن املتوقع وبش����ل مؤقت 
ارتف����اع مع����دالت التمخض نس����بيًا عن مع����دل التمخض 
املس����هدف للبنك املركزي والبالغ 7% )± 2 نقطة موئية( 
يف املتوسط خال الربع الرابع من عام 2022، وذلك عىل 

أن تعاود معدالت التمخض االخنفاض تدرجييًا.
وذك����رت اللجنة أهنا س����تواصل  تقيمي تأثر قرارهتا عيل 
توقع����ات التمخض وتطورات االقتص����اد اللكي عيل املدي 
املتوس����ط آخذة يف احلس����بان قرارهتا خال اجمتاعاهتا 
الس����ابقة برفع اس����عار العائ����د األساس����ية. وتؤكد جلنة 
السياس����ة النقدية أن حتقيق مع����دالت تمخض منخفضة 
ومس����تقرة عىل املدي املتوسط هو رشط أسايس لتحقيق 
معدالت منو مس����تدامة. مكا تؤكد اللجنة عىل أن أس����عار 

العائ����د احلالي����ة تعمتد بش����ل أس����ايس ع����ىل معدالت 
التمخض املتوقعة وليس املعدالت الس����ائدة ، مكا ستتابع 
اللجنة عن كث����ب اكفة التط����ورات االقتصادية ولن ترتدد 
يف استخدام اكفة أدواهتا النقدية لتحقيق هدف استقرار 

األسعار عىل املدى املتوسط.
  اجمتاعات 

عقدت جلنة السياس����ة النقدية منذ يناير  املايض  مخسة 
اجمتاعات،  و بدأت أوىل االجمتاعات يف فرباير   بتثبيت 
أسعار الفائدة، مث عقدت اجمتاعًا استثنائيًا يف 21 مارس   
أس����فر عن رفع أسعار الفائدة مبقدار 100 نقطة أساس، 
م����ا يعادل الواحد يف املائة قبل أن ترفع األس����عار بواقع 
اثن����ني يف املائة يف اجمت����اع 19 مايو   املايض، مث ثبتت 
تلك املس����تويات يف اجمتاعني متتاليني األول يف 23 يونيو 
املايض، بيمنا اختذت القرار نفسه يف اجمتاع امخليس.

وختطت مس����تويات الفائدة احلدود اليت يسهدفها البنك 
املركزي املرصي، اليت ترتاوح بني 5 و9 يف املائة، بعد أن 
أعل����ن اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء، يف العارش من 
أغس����طس احلايل وصول مستويات التمخض يف إمجايل 
امجلهوري����ة إىل 14.6 يف املائة، بيمنا بلغت املعدالت يف 
امل����دن املرصية حنو 13.6 يف املائ����ة، وهو ما يعين أهنا 

ختطت حدود “املركزي” بأكرث من 6 يف املائة.
 وجاء اجمتاع البنك املركزي املرصي، امخليس املايض ، 
جاء يف ظل أوضاع اقتصادية مضطربة لظروف خارجية 
تتعلق باألزم����ة االقتصادية العاملية،  الناجتة عن الرصاع  

بني روس����يا والغرب واحلرب يف أوكراني����ا ، عاوة عىل 
ظروف داخلية تتعلق برتاج����ع قمية العملة احمللية مقابل 
ال����دوالر األمريك، يف ظل مفاوضات ش����اقة مع صندوق 

النقد الدويل للحصول عىل قرض جديد.
وقبل س����اعات م����ن اجمت����اع اللجنة ، جاء قرار رائس����ة 
امجلهورية بقبول اعتذار حمافظ البنك املركزي الس����ابق  
طارق عامر عن االس����مترار يف  منصبه  ، وتعيني الرئيس 
الس����ييس لملرصيف الكبر  حسن عبداهلل قامئًا بأمعال   

حمافظ البنك املركزي .
وجيمع خرباء واقتصاديون  عىل أن جلنة السياسة النقدية 
يف مرص فضل����ت اس����تقرار األوضاع احلالي����ة بتثبيت 
أس����عار الفائدة، وق����ال  اخلبر االقتص����ادي مدير مركز 
القاهرة للدراس����ات االقتصادية واالسرتاتيجية عبداملنعم 
الس����يد، إن  املركزي فضل اإلبقاء عىل األوضاع احلالية 
حى تتض����ح الصورة يف التعامل مع السياس����ة النقدية 
يف م����رص مع وجود ق����امئ باألمعال جدي����د ، مضيفا أن 
ق����رار  التثبيت يأيت بغرض التقاط األنفاس حى اجمتاع 
س����بمترب   املقبل، عاوة عىل احلفاظ عىل معدالت العجز 
يف املوازنة العامة للدولة ، مش����رًا إىل أن  ارتفاع أسعار 
الفائدة يعين زيادة جحم الديون املرصية، خصوصًا عند 

االقرتاض حمليًا عرب سندات وأذون اخلزانة  .
قرار صائب 

ويري  الباحث االقتصادي يف السياس���ات املالية الس���يد 
خ���ر، أن قرار املركزي بتثبيت س���عر الفائ���دة  هو قرار 
صائب ، موحضًا أن  االختال املايل واهليلكي يف املوازنة 
العامة للدولة أو مزيان املدفوعات متس���ارع منذ بداية العام 

احلايل، وهو ما دفع البنك املركزي إىل الرتيث قليلًا  .
  رئيس جلنة التجارة الداخلية بش����عبة املس����توردين يف 
االحتاد املرصي للغرف التجارية مى بش����اي،  اعترب أن 
تثبيت مس����تويات الفائدة عند معدالهتا احلالية،   رس����الة 
جي����دة وإجيابي����ة لملس����تمثرين ، موحض����ًا أن  قط����اع 
االس����تراد يواجه صعوبات مجة تتعلق بتوقف ش����به تام 
لفتح االعمت����ادات املس����تندية اليت أقره����ا حمافظ البنك 
املرك����زي الس����ابق  ، مضيف����ا أن العم����ل باالعمت����ادات 
املس����تندية تسبب يف تعطل حركة االستراد، وهو ما دفع 
األسعار إىل أعىل  ..  ولفت  رئيس جلنة التجارة الداخلية 
بشعبة املستوردين يف االحتاد املرصي للغرف التجارية، 
إيل  أن  املس����توردين للس����لع تامة الصنع مل يستوردوا 
بضائ����ع جديدة منذ مارس امل����ايض تقريبًا، ولك ما يباع 

اآلن بضائع وسلع اكنت موجودة يف خمازن التجار .
وقال اخلبر االقتصادي مدحت نافع إن قرار تثبيت سعر 
الفائ����دة مبثابة تأجي����ل لعملية اختاذ قرار جديد بش����أن 
الفائدة حلني التعرف عىل توجهات السياس����ة النقدية يف 
ضوء خطة حمافظ البنك املركزي اجلديد، والذي مت تعيينه 

قبل  ساعات من اجمتاع جلنة السياسة النقدية .
 وأض����اف ناف����ع،   أن معدل الت����مخض يف مرص جتاوز 
مس����هدف البنك املركزي البال����غ 7% )± 2 نقطة موئية(، 
مم����ا اكن يس����تديع أن تتخذ اللجنة السياس����ات النقدية 
قرارا بزيادة س����عر الفائدة، وتابع أن اللجنة رمبا اكتفت 
بقرار البنك املركزي بحسب 100 مليار جنيه س����يولة من 

السوق املفتوح.

خبراء يرصدون أسباب قرار »املركزي« بتثبيت سعر الفائدة على اإليداع واإلقراض

البنك التجاري الدولي يطلق خدمة املدفوعات 
اللحظية لدعم خطط التحول الرقمي

حقق 895.1 مليون جنيه أرباحا 

البنك املصري لتنمية الصادرات يعلن نتائج 
أعماله خالل النصف األول من 2022

البنك املركزي ينفي استقالة 
جمال جنم نائب املحافظ

   تحقيق معدل نمو6.2%.. وتوقعات أن يظل النشاط االقتصادي مدعومًا 
باألثر اإليجابي لإلصالحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة  

  اقتصاديون :  البنك المركزي قد يستخدم أدوات النقدية لتحقيق 
االستقرار في معدل التضخم على المدى المتوسط

  تحقيق أعلى نسب من العوائد السنوية على األصول وحقوق الملكية على مستوى البنوك 
المصرية.   ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة زيادة قدرها 29.6%.     زيادة نمو اإليرادات 

التشغيلية بنسبة 16.9 %.   زيادة بودائع العمالء بمعدل نمو قدره %25.

وسط ترحيب بالقرار وترقب الجتماع سبتمبر

لعمالء املصرف املتحد .. خدمات املوبيل البنكي 
الطريق االسرع الجناز 11 معاملة بنكية يف احلال

يقدم امل���رصف املتحد لعماءه خدم���ة املوبيل البني 
الطري���ق االرسع الجناز 11 معامل���ة بنكية يف دقائق 
مع���دودة ومبنه���ي هسول���ة وي���رس اثن���اء االج���ازة 
الصيفية.   حيث يشارك املرصف املتحد يف مهرجان 
العملني مبنطقة الساحل المشايل حبزمة خدمات بنكك 
ع���يل اخلط ومه: املوبيل البني – حمفظة UBالبنكية 
– واالنرتنت البني. وحتت ش���عار “وفر مش���اويرك 
.. بن���كك عيل اخلط”  تتيح خدم���ة املوبيل البني 11 

معاملة بنكية مه :
خدم���ة االطاع ع���يل اكفة حس���ابات العمي���ل كذلك 
البطاق���ات االئمتاني���ة اخلاص���ة به م���ن خال عرض 
تفصييل لملعامات اليت متت عيل حس���ابات العميل 
وبطاقت���ه االئمتانية حيت اخر معامل���ه مبنهي الدقة.
تتيح خدمة املوبيل البني للعميل اماكنية االستفس���ار 
ع���ن تفاصي���ل المتويل املمن���وح له س���واء تقليدي او 
متواف���ق م���ع اح���اكم الرشيعة.متكن خدم���ة املوبيل 
البني العميل من فتح حسابات فرعية جديدة مبنهي 
هسولة.  تتيح خدمة املوبيل البني من املرصف املتحد 
حرية التحويل بني حس���ابات العميل نفسه وحسابات 
العماء داخل املرصف املتحد.  فضا عن اس���تقبال 
احل���واالت اخلارجية.باالضافة ايل منح العميل فرصة 
كبرة لس���داد اكفة االلزتامات املستحقة عيل بطاقات 
االئمت���ان اخلاصة به.مكا تتيح خدم���ة املوبيل البني 

للعميل اماكنية طلب اصدار دفرت ش���ياكت.فضا عن 
االس���تعام عن اقرب ماكينة رصاف آيل واقرب فرع 
ايمنا اكن العميل داخ���ل امجلهورية.هذا وتتيح خدمة 
املوبيل البني خدمة دفع التربعات وتقدمي اوجة الدمع 
واملس���اندة االجمتاعي���ة لعدد من املؤسس���ات االهلية 
املعمت���دة م���ن وزارة التضامن االجمت���ايع واملجسلة 
باملرصف املتحد وفق���ا للرشوط والقواعد.وتتيح خدمة 
املوبي���ل البني اماكني���ة تفعيل والغاء معلية تنش���يط 
بطاقات العميل وايضا االباغ عن البطاقات املفقودة.

كذلك اماكنية حشن البطاقات املدفوعة مقدما.
هذا فضا عن اهنا اس���م طريق���ة للحفاظ عيل حصة 
العماء وس���امهم خاصة يف االماكن املزدمحة دون 

احلاجة للتعامل املبارش.
وتعم���ل خدمة املوبي���ل البني 24 س���اعة 7 ايام يف 
االس���بوع دون توقف.  حيث يس���تطيع العميل اجناز 
اكفة املعامات البنكي���ة يف ارسع وقت بطريقة هسلة 
متكنة من االس���متتاع باجازت���ه الصيفية دون الذهاب 
الي فرع م���ن فروع املرصف املتحد ال68 واملنترشين 

جبميع احناء امجلهورية.
هذا وم���ن اجلدير بالذكر ان اجراءات االش���رتاك يف 
خدم���ة املوبيل البن���ي تمت مبنه���ي الهسولة واليرس 
من خال موقع املرصف املتحد عيل ش���بكة املعلومات 

الدولية االنرتنت.

ناصر ..

 »التعمير واإلسكان « ينجح يف التوسع بأنشطته املصرفية املتكاملة 
ويسجل منوًا قويًا خالل النصف األول من 2022

 ،EBank حق���ق البنك املرصي لتمنية الص���ادرات
أرباح���ا قبل الرائب بقمية 895.110 مليون جنيه 
خال الف���رتة من يناير وحيت يوني���و 2022، مقابل 

422.974 مليون يف الفرتة نفهسا من 2021.
وكش���فت الق���وامئ املالي���ة للبن���ك امل���رصي لتمنية 
الصادرات، عن حتقيقه صايف رحب بقمية 605.522 
ملي���ون جنيه بهناية يونيو املايض، مقابل 248.038 

مليون يونيو 2021.
وجس���ل عائد الق���روض واإليرادات املش���اهبة حنو 
3.466 ملي���ار جنيه بهناي���ة يوني���و 2022، مقابل 

2.725 مليار بهناية يونيو 2021.
وبل���غ صايف الدخل من العائ���د 1.228 مليار جنيه 
بهناي���ة يونيو 2022، مقاب���ل 871.283 مليون آخر 

يونيو 2021.
وجس���ل صايف الدخ���ل م���ن األتع���اب والعموالت 
حن���و 192.972 مليون هناية يوني���و 2022، مقابل 

167.652 مليون جنيه يونيو السابق له.
وكشفت قامئة املركز املايل املستقلة للبنك عن ارتفاع 
قروض وتهسيات العماء إىل 40.410 مليار بهناية 
يونيو 2022، مقابل 34.900 مليار ديمسرب 2021.
وارتفع���ت ودائع العماء يف البن���ك املرصي لتمنية 
الص���ادرات إىل 69.977 ملي���ار جنيه بهناية يونيو 
2022، مقابل 64.380 مليار يف ديمسرب املايض. 
وجسل إمجايل األصول بالبنك حنو 83.782 مليار 
يوني���و 2022، مقاب���ل 76.179 ملي���ار جنيه بهناية 

العام املايض.
مكا بلغ إمجايل حقوق امللكية يف البنك حنو 6.914 
مليار جني���ه يف يونيو املايض، مقابل 6.689 مليار 

بهناية ديمسرب 2021.

ن���ي البنك املركزي امل���رصي األنب���اء املتداولة 
يف بعض املواقع اإللكرتونية ووس���ائل التواصل 
االجمتايع خبصوص اس���تقالة مجال جنم نائب 

حمافظ البنك املركزي.
وأكد املركزي املرصي، يف بيان صادر، امخليس 
املايض، اس���مترار جنم يف أداء مهام معله عىل 

حنو طبييع،.
واكنت أنباء قد أنترشت  عن استقالة مجال جنم 
نائب حمافظ البنك املركزي بالزتامن مع إصدار 
الرئي���س امل���رصي عبدالفتاح الس���ييس قرارا 
مجهوريا بتعيني حس���ن عب���داهلل قامئا بأمعال 

حمافظ البنك املركزي.
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ناصر ..

أعلن البن���ك األهيل املرصي عن إط���اق برناجم جديد 
حتت ممسي “برن���اجم األهيل بوينت���س للتجار” وذلك 
بالتعاون مع رشكة ماس���رت اكرد هبدف تجشيع التجار 
املتعاقدين مع مرصفنا لزيادة اس���تخدام ماكينات نقاط 
البيع ومبيع���ات التجارة االلكرتونية وذلك ألول مرة عىل 

مستوي العامل.
وقد رصح حيىي أبو الفت���وح نائب رئيس جملس إدارة 
البنك األهيل املرصي أن إطاق هذا الربناجم يأيت مضن 
اسرتاتيجية البنك الساعية للتوسع يف اخلدمات الرمقية 
للح���د من التداول النقدي والذي أصبح رضورة قصوى 
يف الفرتات األخرة، وكذا دمعا ملبادرات البنك املركزي 
لتنش���يط الس���داد االلكرتوين من خال وسائل وقنوات 
الدفع االلكرتونية املختلفة باإلضافة ايل استقطاب فات 
جديدة م���ن العماء املرتقبني م���ن أحصاب املرشوعات 
لدجمهم داخ���ل منظومة القطاع املرصيف مواكبة خلطط 
الدولة يف التحول الرمقي والمشول املايل ومتاش���يا مع 

رؤية مرص 2030.
وأك���د أبو الفت���وح أن البنك ييع متام مس���وئليته جتاه 
رشحية العماء من أحصاب املرشوعات التجارية واليت 
تع���د أحد احملراكت األولية حلرك���ة االقتصاد القويم، 
وك���ذا دوره يف تقدمي اكفة الرباجم واخلدمات املرصفية 
وااللكرتوني���ة هلؤالء العماء يف مجيع أحناء امجلهورية 
ملنحهم فرص أكرث لاس���تفادة م���ن اخلدمات املرصفية 
االلكرتونية اليت يقدمها البنك لتوسيع جمال استفادهتم.
وأضاف كرمي سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة املرصفية 
والفروع بالبنك األه���يل املرصي أن هذا الربناجم متاح 
لاكف���ة التج���ار من أحص���اب املرشوعات مم���ن لدهيم 
ماكين���ات نقاط البيع أو املش���رتكني خبدم���ات التجارة 
االلكرتوني���ة بالبنك األهيل املرصي ، حيث يمت إنش���اء 
قاع���دة بيانات للتجار من خاهلا ي���مت تجسيل معليات 
البيع اخلاصة هبؤالء التجار حيت يمتكنوا من االستفادة 
م���ن الربناجم املع���د خصيصا هل���م، باإلضافة ايل ان 
هذا الربناجم يس���اعد عيل ج���ذب جتار جدد من خارج 
املنظومة املرصفي���ة لدجمهم داخ���ل القطاع املرصيف، 
مش���را ايل ان الربناجم يق���دم حوافز هل���ؤالء التجار 
لتجشيعهم عىل زيادة اس���تخدام ماكين���ات نقاط البيع 
ومتحص���ات التج���ارة االلكرتونية املص���درة من البنك 
األه���يل املرصي، فلك���ام زاد اس���تخدام معليات الدفع 
بنقاط البي���ع والتحصيل االلكرتوين، ارتفع رصيد نقاط 
“ األهيل بوينتس” اخلاصة هبم، حيث ميكهنم استبدال 
هذه النقاط يف ش���ل اس���رتداد نقدي عيل حساباهتم 
ل���دي البنك او من خال معل عروض تروجيية لتنش���يط 
استخدامات معاء البطاقات لدهيم سواء اكنت عروض 

خصومات أو عروض تقسيط .
وأوحض سوس أن هذا الربناجم يتضمن استخدام البطاقات 
املصدرة من البنوك األخرى، سواء اكنت بطاقات ائمتان أو 
بطاقات اخلصم املبارش أو بطاقات املدفوعة مقدمًا وتمشل 
بطاقات ش����بكة الدفع اإللكرتونية املرصية، مش����را اىل أن 
طلبات اس����تبدال نقاط “األهيل بوينتس” اخلاصة مببيعات 

التج����ار واليت يمت طلهبا يف ش����ل اس����رتداد نقدي عيل 
حسابات التجار يمت اضافها عىل حساباهتم بشل يويم 

وحبد أقىص ثاثة أيام معل.
ومن جانبه أعرب آدم جونز، مدير عام املنطقة الوسىط، 
الرشق األوس���ط ومش���ال إفريقيا يف ماس���رتاكرد عن 
اع���زتازه بالتع���اون املمثر م���ع البن���ك األهيل املرصي 
لترسيع وت���رة التح���ول الرمقي والمش���ول املايل مبا 
يتوافق مع توجهات الدولة املرصية واسرتاتيجية مرص 

.2030
وأكد إم���ري ديملان، نائب رئيس نظ���م الوالء يف رشق 
أوروبا والرشق األوس���ط وإفريقيا يف ماس���رتاكرد، أن 
إطاق برناجم نقاط مبيع���ات التجار بالتعاون مع البنك 
األه���يل املرصي يأيت امتدادًا للتع���اون املمثر مع البنك 
األهيل  يف توس���يع نطاق املدفوعات الرمقية من خال  
تقدمي منتج���ات ومزايا جديدة ومبتك���رة حتفز العماء 
عىل اس���تخدام وس���ائل الدفع اإللك���رتوين، وذلك من 
خال تقدمي وس���ائل أكرث مرون���ة عىل العماء ، خاصًة 
يف ض���وء حرص الرشكة  عيل مّض مليار خشص و50 
ملي���ون رشكة صغرة ومتناهية الصغر حول العامل إىل 

االقتصاد الرمقي حبلول عام 2025.
واجلدي���ر بالذكر أن مؤرش املدفوعات من ماس���رتاكرد 
لع���ام 2021 أظه���ر ارتف���اع مس���تويات تب���ين تقنيات 
الدفع اجلديدة من قبل املس���هلكني، حيث أش���ار %68 
من املتس���وقني يف مرص اهنم أك���رث والًء للتجار الذين 
يقدم���ون خيارات دفع متعددة، وان لدهيم نّية للتس���وق 
من الرشاكت الصغرة يف حال توفر خيارات دفع أكرث 

تنوًعا.

كش���ف املرصف املتحد يف ورق���ة العمل اليت قدمها 
أثناء مش���اركته يف فاعليات مؤمت���ر اإلحتاد الدويل 
لملرصفيني الع���رب الذي عقد مؤخرا يف مدينة رشم 
الش���يخ, مبحافظة جنوب س���يناء عن أح���دث آليات 
التدقي���ق الداخ���يل واملعروف دوليا ب���امس “التدقيق 

الداخيل ..عن بعد”.
واستعرض دمحم الصبان – مساعد العضو املنتدب 
امل���رصف املتحد -  يف ورقة العمل اليت قدمها حتت 
عن���وان “التدقيق عن بعد .. البديل االمن للتغلب عيل 
التحديات املعارصة”,  مبينا أن وس���ائل التكنولوجيا 
غرت حياة اإلنس���ان لألفضل عيل مستوي العامل،  
فاس���تخدام التقني���ات التكنولوجي���ة احلديث���ة حلت 
تدرجييا حم���ل املعامات التقليدية خاصة يف املجال 
املعامات البنكية واحلل���ول املالية الرمقية،  مما اكن 
ل���ه أثر إجيايب كبر عيل توفر وقت وجهد االنس���ان 

وحتقيق معدالت من الرفاهية االعيل.
وتناول دمحم الصبان يف لكمته أفاق واسرتاتيجيات 
التخطي���ط املعارص لعملية التدقي���ق الداخيل وتوثيق 
املس���تندات والعمل امليداين وإجراء املقابات، فضا 
عن عقد اجمتاعات ومناقش���ة حماور ونقاط التدقيق 

الداخيل لملؤسسة.
وأوحض الصبان أن جمال التدقيق الداخيل يعد أحد 
املجاالت اليت تأثرت اس���رتاتيجيا ومهنجيا بالتقنيات 
التكنولوجي���ة احلديث���ة خاصة عقب انتش���ار جاحئة 
كورونا دولي���ا،  حيث حلت آلي���ات التدقيق الداخيل 
ع���ن بعد كبديل آمن حمل الط���رق التقليدية املتعارف 
علهيا يف التدقيق, خاصة بعد حظر السفر يف أحناء 
العامل، األمر الذي اس���تلزم خل���ق بدائل آمنه تضمن 
أداء مستدام لعملية املراجعة والتدقيق الداخلية سواء 

من الناحية الترشيعة أو القانونية أو اللحظية.
هذا وقد أبرز دمحم الصبان 5 فوائد رئيس���ية لعملية 

التدقيق الداخيل عن بعد مه:
1-    مرون���ة التدقي���ق الداخيل عن بع���د وموامئته 
لظ���روف اإلغاق واحلظر الذي مت بس���بب انتش���ار 
جاحئة كورونا وقدرته عيل مواكبة مثل هذه الظروف 

والتحديات الغر متوقعة.
2-    ف���اهيلع التدقيق الداخيل ع���ن بعد خاصة عند 
زيادة عدد املراجعات املطلوبة يف إطار زمين قصر.
3-    قدرت���ه عيل حتقي���ق مهمة التدقي���ق الداخيل 

بشل اكمل ووايف يف ظل تلكفة قليلة.
4-    االس���تخدام املطور للتكنولوجيا احلديثة األمر 
ال���ذي يعزز م���ن معلي���ة التوثيق وإص���دار التقارير 

بفاهيلع.
5-    ختفيف عبء املراجعة عىل املؤسسة.

هذا وق���د حدد دمحم الصب���ان 8 آليات وأس���اليب 
مبتكرة للقيام بالتدقيق الداخيل عن بعد ومه:

1-    ختطيط وحتضر:
وذل���ك عن طري���ق حتدي���د اه���داف وأدوات والنظام 
والس���وفت وير اليت سيس���تخدمها املراجع يف معل 
التدقي���ق الداخ���يل عن بعد. وم���ن مث حتديد األدوار 
واملسوئليات لل فرد يف موقعه حى يتثىن التخطيط 

واجناز املهمة يف جناح.

البنك األهلي املصري يطلق برنامج »األهلي بوينتس 
للتجار« بالتعاون مع ماستر كارد

املصرف املتحد يناقش أحدث آليات »التدقيق الداخلي.. عن بعد « 
ويكشف فوائده الـ5 للبنوك واملؤسسات املالية

 ملفات ساخنة تنتظر حمافظ البنك املركزي اجلديد 
، املرصيف حس���ن عبداهلل ، وترتقب جممتع املال 
واألمع���ال يف م���رص ، خط���وات البن���ك املركزي 

اجلديدة للتعامل مع هذه امللفات .
واكن  الرئي���س  عبد الفتاح الس���ييس، أصدر يوم 
امخلي���س املايض ، قرارا مجهوريا بتعيني حس���ن 
عبد اهلل قامئ���ا بأمعال حمافظ البنك املركزي، بعد 
يوم واحد من قبول اس���تقالة ط���ارق عامر، وتعيينه 

مستشارا للرئيس.
والتىق الرئيس الس���ييس مع القامئ بأمعال حمافظ 
البن���ك املركزي، مؤكدا رضورة تطوير السياس���ات 
النقدية لتتواكب م���ع املتغرات االقتصادية العاملية، 
والعم���ل عىل توف���ر مصادر متنوع���ة لملوارد من 
العمات األجنبية ،  مكا شدد الرئيس  عىل رضورة 

العمل عىل توفر املناخ املناسب لاستمثار.
وج���اء اختيار حمافظ البنك املركزي اجلديد بعد أن 
اعتذر طارق عام���ر عن منصبه مؤخرًا، قبيل انهاء 
مدت���ه الثانية مكحافظ للبن���ك املركزي، بعد قرابة 7 
س���نوات قضاها  يف منصبه الذي بدأه يف 27 من 

نومفرب عام 2015.
وقوبل  قرار تعي���ني  “عبداهلل”،  بردود فعل أولية 
إجيابية  يف األوس���اط االقتصادية ، وقال    هشام 
عز الع���رب رئيس جمل���س إدارة البن���ك التجاري 
الدويل س���ابقا،  إن حس���ن  عب���د اهلل  “عقاين” 
و”يفهم الس���وق الدولية »  ، مضيفا يف ترصحيات 
ل���ه أن عبداهلل أمامه مهمة صعبة، لكن بالتأكيد لك 

احملرتمني هيساعدوه« .
واملرصيف حسن عبد اهلل ، حصل  عىل باكلوريوس 
إدارة األمع���ال من اجلامعة األمريكية 1982 ، وبدأ 
معل���ه يف    يف البنك العريب األفرييق الدوىل  يف 
نفس الع���ام ، وانتقل لف���رع البن���ك بنيويورك عام 
1988 ، فميا حصل عىل ماجيستر بإدارة األمعال 
م���ن اجلامعة األمريكي���ة 1992 ، وعني يف منصب  
مس���اعد املدير العام للبنك العريب األفرييق 1994 
،  وتوىل منصب املدير العام للبنك العريب األفرييق 

الدوىل 1999 .
 عني  حس���ن عبد اهلل نائب���ا لرئيس جملس إدارة 
وعضوا منتدبا للبنك الع���ريب االفرييق عام 2000 
، وش���غل منصب الرئيس التنفي���ذي للبنك العريب 
االفرييق ، مكا توىل رائس���ة جمل���س إدارة احتاد 
املصارف العربية والفرنس���ية هب���وجن كوجن ، وهو 
مؤسس ورئيس جملس أمناء مؤسسة “وفا ملرص« 
، وعض���و جمل���س إدارة الغرف���ة األملاني���ة العربية 
للنصاعة والتج���ارة ، وعضو جملس إدارة املجلس 
االستش���اري لألسواق الناشئة ، مكا شغل عضوية 
هيئة التدري���س يف اجلامعة االمريكي���ة بالقاهرة ، 
ويش���غل منصب رئيس الرشكة املتح���دة للخدمات 

اإلعامية منذ مايو 2021 .
 و اكن عب���د اهلل  عضوا مؤسس���ا يف العديد من 
الرواب���ط والتجمعات، مثل املجلس الوطين املرصي 
للتنافسية ومجعية مستمثري املرشوعات الصغرة، 
وعضوا يف جملس أمناء املعهد املرصيف املرصي.
 واكنت أبرز خطوات عبد اهلل خال معله  يف البنك 
العريب اإلفري���يق، دوره يف دجم بنك مرص أمراك 
الدويل بالبنك العريب اإلفرييق بعد االستحواذ عىل 
اكمل أهسم األول، لتكون التجربة األوىل من نوعها 

بني بنوك القطاع اخلاص مبرص.
  ملفات مهمة 

جيمع خرباء وحمللون و اقتصاديون،  عيل أن هناك 
حزمة من امللفات  املهمة تنتظر حمافظ البنك املركزي 
اجلديد  ، عىل رأهسا س���عر الفائدة والتفاوض مع 

صندوق النقد الدويل.
وي���وحض  اخلبر االقتصادي  مصطىف بدرة،   إن 
حسن عبداهلل له خربات طويلة يف اجلهاز املرصيف 
س���واء عىل املس���توى ال���دويل أو احمليل؛ إذ معل 
بعدد من البنوك األجنبية باخلارج، وله مس���امهات 

كبرة يف العمل باجلهاز املرصيف املرصي.
وأض���اف بدرة: “عبداهلل س���يمكل مس���رة طارق 
عامر يف معلية إصاح السياسات النقدية املرصية، 
ولكن مع دور أك���رث أمهية للقطاع اخلاص أو لعدد 
من امللفات«  ، مشرا إيل أن تعيني عبد اهلل  يأيت 
يف ظل حتديات صعبة حمليا وعامليا، لكنه س���يعمل 
عىل إحراز تقدم ب���ارز يف املفاوضات مع صندوق 
النق���د ال���دويل للحصول عىل ق���رض جديد، وهذا 

امللف سيكون األكرث أمهية خال املرحلة املقبلة.
 وتابع : “األمر الثاين سيكون حتديد سعر الرصف 
وقمي���ة اجلني���ه املرصي ألن���ه ميس حي���اة الناس 
ومع���دالت التمخض والتج���ارة، مك���ا أن االختبار 
احلقييق سيكون بعد ساعات لتحديد سعر الفائدة«  
، مش���را إيل أن هن���اك ملف آخ���ر ، اكن قد أثار 
خاف���ات خال الف���رتة املاضية مع   املس���توردين 
وهو “االعمت���ادات املس���تندية وفواتر التحصيل«  
، حي���ث اكن البنك املركزي امل���رصي أصدر قرارا 
منتصف فرباير املايض بوقف التعامل مبس���تندات 
التحصيل يف اكفة العمليات االس���ترادية وذلك يف 

إطار توجهيات حومكة معليات االستراد .
ولف���ت إيل أن هناك ملف آخ���ر يمتثل يف “  إدارة 
ملف األموال الس���اخنة أو االستمثار يف السندات 
وأموال اخلزانة “ ،   جبانب امليض قدما يف تنفيذ 
المشول املايل والتحول الرمقي ملواكبة التطور الذي 

تسىع إليه الدولة املرصية.
  دمع االقتص���اد املرصيف واس���مترار كفاءة معل 
املنظومة املرصفية ، يراه خرباء عنوانا ملهام  حسن 
عب���د اهلل خال الف���رتة املقبلة ، حي���ث تأيت مهمة 
ضب���ط منظومة س���عر الرصف  ع���يل رأس  أكرث 
امللفات املهمة والصعبة اليت تواجه حسن عبد اهلل، 
واليت حتت���اج إىل  قدرة  عىل الت���وازن بني توفر 
س���عر رصف مرن ويف نفس الوق���ت جتنب وجود 

صدمات سعرية تزيد من أعباء املواطنني.
ويواجه سعر رصف اجلنيه مقابل العمات األجنبية 
ع���ددا من الضغوط   ، عىل رأهس���ا تراجع موارد 
النق���د األجني بس���بب تداعيات احلرب الروس���ية 
عىل أوكرانيا، وتش���ديد السياس���ة النقدية عامليا، 
إىل جانب تش���ديد اإلجراءات املتعلقة باالس���تراد 
مما أهس���م يف تراجع املعروض م���ن بعض أنواع 
السلع باألس���واق وبالتايل يؤدي أي تغير يف هذه 
اإلجراءات إىل زيادة كبرة يف الطلب عىل العمات 

األجنبية.
وهشد س���عر رصف اجلنيه تراجعا ملحوظا مقابل 
العمات األجنبية خال الهش���ور األخرة، وارتفع 
سعر الدوالر بنسبة وصلت إىل 21.7% عند مقارنة 
مس���تواه اليوم مبا اكن هيلع يف 20 مارس املايض 
قبل التحراكت امللحوظة لسعر الرصف، حيث وصل 
متوسط السعر يف البنوك إىل 19.10 جنيه للرشاء 

و19.18 جنيه للبيع خال األيام املاضية .
وتتضم���ن مه���ام حماف���ظ البنك املرك���زي اجلديد 
اس���تمكال منظومة تطوير منظومة اجلهاز املرصيف 
لاسمترار يف قيام بدوره بدمع االقتصاد املرصي.
وس���يبارش حماف���ظ البنك املرك���زي اجلديد انهاء 
اكفة البنوك بزيادة احل���د األدىن لرأمساهلا إىل 5 
مليارات جنيه م���ع قرب هناية فرتة توفيق األوضاع 
يف هناية سبمترب املقبل طبقا لقانون البنك املركزي 

واجلهاز املرصيف اجلديد.
مكا سيحسم حمافظ البنك املركزي اجلديد إماكنية 
اس���مترار ط���رح املب���ادرات ذات الفائ���دة املدمعة 
لقطاع الصناعة واملرشوعات الصغرة واملتوس���طة 
والس���ياحة دون تغير يف ظل مطالبات من صندوق 

النقد الدويل بعدم وجود سعر فائدة مدمع.
وسيعمل البنك املركزي أيضا يف الفرتة املقبلة عىل 
اس���تمكال نرش المشول املالية والتكنولوجيا املالية 
وأدوات الدفع اإللكرتوين والتعامات الانقدية يف 

إطار سياسة الدولة يف هذا الشأن.
التمخض وأسعار الفائدة

تطوير السياس���ات النقدية لتتواك���ب مع املتغرات 
االقتصادية العاملية جاءت عىل رأس التلكيفات اليت 
أصدرها الرئيس عبد الفتاح الس���ييس خال لقائه 
مع حس���ن عب���د اهلل القامئ بأمع���ال حمافظ البنك 

املركزي اجلديد بعد تعيينه.
وحبسب اخلرباء واحملللني ، يواجه حسن عبد اهلل 
اختبارا صعبا يمتثل يف مواجهة معدالت التمخض 
املرتفعة اليت هشدهتا الباد خال الهشور األخرة 
وال���يت يتوقع حمللون أن تس���متر حى هناية العام 

اجلاري عىل األقل.
مكا يتضمن هذا  االختبار كيفية اس���تخدام ساح 
أس���عار الفائ���دة يف مواجهة الت���مخض والضغوط 
التضخمية يف الفرتة املقبلة خاصة يف ظل احلاجة 
إىل الت���وازن ب���ني مواجه���ة الت���مخض وتعوي���ض 
املدخرين وجذب االس���تمثارات األجنبية يف أدوات 
الدي���ن وبني ارتفاع عبء فوائ���د الدين عىل املوازنة 
وزي���ادة تلكفة االقرتاض ملجمتع األمع���ال والتأثر 

عىل االستمثار يف البورصة.
ويأيت ع���يل رأس  أهداف جلنة السياس���ة النقدية 
يف البن���ك املركزي اس���تيعاب الضغوط التضخمية 
والعم���ل عىل اس���تقرار األس���عار يف ظل تجسيله 
ارتف���اع متتايل بداي���ة من مارس املايض بس���بب 
وج���ود تمخض مس���تورد نامج عن ارتف���اع فاتورة 

االسهاك.
وحبس���ب آخر أرقام التمخض، عاد معدل التمخض 
السنوي يف املدن إىل االرتفاع خال يوليو املايض، 
ووص���ل إىل 13.6% مقابل 13.2% يف يونيو، وفقا 
لبيانات اجلهاز، وذل���ك رمغ تراجع معدل التمخض 
الس���نوي إلمجايل امجلهورية للهش���ر الثاين عىل 

التوايل مجسا 14.6% مقابل 14.7% يف يونيو.
وال يزال معدل التمخض السنوي يف املدن متجاوزا 
النطاق املسهدف الذي وضعه البنك املركزي ملعدل 

التمخض الس���نوي عن���د مس���توى 7% )بزيادة أو 
نقصان 2%( يف املتوس���ط خ���ال الربع الرابع من 

عام 2022.
وجل���أ البنك املركزي  الس���تخدام س���اح حتريك 
أس���عار الفائدة يف مواجهة تداعيات األزمات اليت 
تع���رض هلا االقتص���اد املرصي خال الس���نوات 
األخرة س���واء مواجه���ة أزمة العم���ات األجنبية 
وانتعاش الس���وق الس���وداء للدوالر قب���ل التعومي، 
وتداعيات حترير س���عر الرصف وارتفاع التمخض 
يف 2017، وكذل���ك تداعي���ات جاحئ���ة كورونا يف 
2020، إىل جانب حرب أوكرانيا وسياسة التشديد 

النقدي عامليا يف الهشور األخرة.
مرص وصندوق النقد الدويل 

 يع���د البنك  املركزي  أحد األطراف املش���اركة يف 
إمت���ام مفاوضات مرص مع صن���دوق النقد الدويل 
إلطاق برناجم تعاون جديد مصاحب بمتويل يهسم 
يف س���د الفج���وة اليت تعاين مهنا م���رص، وهو ما 
ي���أيت يف وقت تهشد في���ه املفاوضات بعض التعرث 
ونقاط خافية يف الربناجم حبس���ب بعض التقارير 

اإلعامية .
واكن صن���دوق النق���د الدويل أعل���ن يف مارس أن 
مرص طلبت مس���اعدة ،  وقال الصندوق، يف يوليو 
املايض، إنه أجرى مناقش���ات ممثرة مع السلطات 
املرصية حول السياسات واإلصاحات االقتصادية 
اليت س���تدمعها تهسي���ات الصن���دوق املمدد يف 
الفرتة املقبلة ، وحبس���ب الصندوق، تتفاوض مرص 
للحصول عىل تهسيل الصندوق املمد )EFF( وهو 

أحد الرباجم اليت يتيحها الصندوق ألعضائه.
ويف مايو املايض، توق���ع مصطىف مدبويل، رئيس 
ال���وزراء، أن تصل مرص التف���اق مع الصندوق يف 

غضون أهشر.
 االسترياد ومستندات التحصيل 

يف فرباير امل���ايض ، أصدر حمافظ البنك املركزي 
الس���ابق طارق عامر قرارا بوقف العمل مبستندات 
التحصي���ل يف معليات االس���تراد واالعمتاد عىل 
االعمتادات املس���تندية بدال مهن���ا ، وذلك يف إطار 
توجهيات حومكة معليات االس���تراد، واستثىن من 
ذلك 15 س���لعة اس���رتاتيجية، والىق قرار املركزي 
اعرتاًض���ا من عدد م���ن منمظات األمع���ال، بيمنا 
متس���ك البنك املركزي يف املقابل مبوقفه من تطبيق 
الق���رار ، وهن���اك حالة م���ن الرتقب ملوق���ف القامئ 
بأمعال حمافظ البنك املركزي بش���أن قرار احملافظ 

السابق يف فرباير املايض.
 واكن  الرئي���س عبد الفتاح الس���ييس أصدر  يف 
مايو املايض توجهًيا باس���تثناء مستلزمات اإلنتاج 
واملواد اخلام من فتح االعمتادات املستندية بالبنوك 
قبل معلية االستراد، والعودة إىل النظام القدمي من 
خال مستندات التحصيل ، وأعلن تشكيل مجموعة 
معل برائس���ة رئيس جملس ال���وزراء، وعضوية لك 
من حماف���ظ البنك املركزي، ووزي���ر املالية، ووزيرة 
التج���ارة والصناعة، وجهات االختصاص األخرى، 
للقي���ام باملتابع���ة الدورية والتقي���مي املنتظم ملنظومة 
إجراءات االستراد ومدى تلبيها الحتياجات معلية 

اإلنتاج.
وأق���رت البنوك يف أبريل تعلميات جديدة متنع قبول 
موارد النقد األجني غ���ر معلومة املصدر أو اليت 
حص���ل علهيا من رشاكت الرصاف���ة، يف العمليات 

االسترادية وهو ما أهسم يف تعميق األزمة.
االحتيايط النقدي 

مل���ف احتيايط النق���د األجني واحد م���ن امللفات 
املهم���ة املولكة إيل البنك املركزي ، ويواجه عبد اهلل 
مهم���ة  احلفاظ عىل املس���تويات احلالية الحتيايط 
النق���د األجني والعمل عىل إع���ادة بنائه  ، فضا 
عن كيفية تدبر احتياجات الباد من العملة يف ظل 

تراجع موارد النقد وارتفاع فاتورة االستراد.
 واكن  احتي���ايط النقد األجني لدى البنك املركزي 
املرصي  فقد حنو 7.8 مليار دوالر من قميته بنسبة 

19% خ���ال أول 7 أهشر م���ن العام اجلاري، وذلك 
تزامن���ا مع تداعيات أزم���ة أوكرانيا عىل االقتصاد 
العاملي واحمليل واليت استدعت استخدام جزء من 

هذا االحتيايط خال بعض هذه الهشور.
واضط���ر البن���ك املركزي أن يس���تخدم ج���زءا من 
احتي���ايط النقد األجني ملواجه���ة تداعيات جاحئة 
كورون���ا، وأيضا ملواجهة تداعيات ح���رب أوكرانيا 
وتشديد السياسة النقدية عامليا، وذلك بعد أن وصل 
إىل أعىل مس���توى له عن���د 45.5 مليار دوالر يف 

فرباير 2020.
الدين اخلاريج

الدين اخل���اريج واحد من امللف���ات املهمة أيضا ، 
أم���ام القامئ بأمعال حمافظ البن���ك املركزي ، حيث 
يلزتم البنك املركزي بس���داد فوائد وأقس���اط لتلكفة 
الدين اخلاريج بش���ل منتظم عىل مدار العام يف 
مواعيد استحقاقه ويه مهمة رمغ صعوبها يف ظل 
التداعيات العاملية احلالية مل يغفل البنك املركزي عن 
أداهئا بقوة وانتظام مؤكدا الزتام مرص التام بسداد 

أي مستحقات علهيا دون تأخر.
وتظه���ر ت بيانات للبنك املركزي أن مرص س���ددت 
خال أول 9 أهشر من العام املايل املايض حنو 20 

مليار دوالر مكدفوعات عن خدمة الدين اخلاريج.
وحبس���ب بيانات النرشة الهشري���ة للبنك عن هشر 
يولي���و املايض،   توزعت ه���ذه املدفوعات بني حنو 
16.6 مليار دوالر ألقساط الدين اخلاريج املسددة 
خ���ال الف���رتة، وحن���و 3.3 ملي���ار دوالر للفوائد 

املسددة عن هذا الدين.
وارتفع الدين اخلاريج ملرص بهناية مارس املايض 
إىل حن���و 157.8 مليار دوالر مقابل 137.9 مليار 
دوالر يف هناي���ة يوني���و 2021 بزي���ادة حنو 19.9 
ملي���ار دوالر يف أول 9 أهش���ر م���ن الع���ام املايل 

.2022-2021
وتعم���ل الدول���ة حاليا عىل الس���يطرة ع���ىل الدين 
اخلاريج ومعدالته بالنسبة للناجت احمليل اإلمجايل 
وتطويل آج���ال الدين خال املرحلة املقبلة، من أجل 
عدم ضغ���ط املوازن���ة العامة للدول���ة وعدم محتيل 

اخلزانة العامة أعباًء كبرة.
التنسيق مع احلكومة 

اس���مترار التنس���يق م���ع احلكوم���ة ،  واحدة من 
اإلج���راءات ال���يت يتحمت عيل عب���د اهلل القيام هبا  
، خاص���ة يف ه���ذه املرحلة الصعب���ة اليت مير هبا 
االقتص���اد احمليل والعاملية من أجل توافق قرارات 
السياس���ة النقدي���ة مع السياس���ة املالي���ة من أجل 
حتقيق األهداف املرجوة من أي إجراءات لإلصاح 
االقتص���ادي ومواجه���ة أي تداعيات س���لبية عىل 
االقتص���اد ، والعمل عيل    دمع االقتصاد املرصي 
ليسمتر يف حتقيق معدالت منو مرتفعة ، فضا عن 
التنسيق والعمل املشرتك  عىل توفر املناخ املناسب 
لاس���تمثار احمليل واألجني ، و زيادة مس���امهة 
القطاع املرصيف يف االقتصاد القويم ، و تجشيع 
الصناعة الوطنية لزي���ادة معدالت الصادرات ، إيل 
جان���ب   حتقيق أهداف وخطط التمنية املس���تدامة 

للدولة املرصية يف ظل هذه التحديات العاملية.
ويق���ول الدكتور  مع���رو صاحل أس���تاذ االقتصاد 
الس���يايس ومستش���ار البنك الدويل الس���ابق  إن 
التوقيت الذى اس���تقال فيه املستشار طارق عامر، 
ومت فيه تعيني حسن عبد اهلل قامئًا بأمعال حمافظ 
البنك املركزي، هو توقي���ت حرج، ولكنه إن دل فهو 
يدل ع���ىل رغب���ة احلكومة ىف خض دم���اء جديدة، 

ويبرش بنجاحات قادمة.
وأضاف : ه���ذا الرجل ميتلك خربة كبرة، وتنتظره 
حتدي���ات أك���رب، وهو م���ن الكف���اءات العظمية، من 
خ���ال معله ىف اجلهاز امل���رصيف ، فضا عن أنه 
ميتل���ك كثرا  من اخلربة مع املؤسس���ات الدولية ، 
لذا فإنه لديه دراية كبرة باملؤثرات الدولية والسوق 

التنافيس احملىل والدويل.
 وتاب���ع : “بالتأكيد مهام عديدة تنتظر حس���ن عبد 
اهلل القامئ، س���واء ما يتعلق بالسياسات النقدية أو 
االحتيايط م���ن النقد األجني وغرها، وهو بالفعل 
لديه خربات عدي���دة ىف هذا املجال، وميكنه حتقيق 

جناحات كبرة«.
 وأك���د صاحل  أن الفرتة املقبل���ة حتتاج إىل بعض 
احلمك���ة، وأن االقتص���اد جيب أن يعم���ل من أجل 
املواطن، وأن الناحية االقتصادية مهمة، ولكن الفرتة 

احلالية حتتاج حلمكة شديدة.
ويري  النائب يارس معر، وكيل جلنة اخلطة واملوازنة 
مبجل���س الن���واب،  أن ق���رار الرئي���س عب���د الفتاح 
السييس اليوم امخليس بتعيني حسن عبد اهلل قامئًا 
بأمع���ال حماف���ظ البنك املركزى،   ج���اء ىف التوقيت 
املناسب يف ظل التغرات وتطورات األوضاع العاملية.
 وأضاف أن  حس���ن عبداهلل من الكفاءات املرصفية 
املرصية والدولية، وله خربات واسعة يف هذا املجال، 
حي���ث  أن  مرص يف الوق���ت الراهن حتتاج إىل مثل 
هذه الكفاءات والقدرات املرصفية لوضع سياس���يات 
مرصفية تتناسب مع مير به العامل  يف الوقت الراهن 
من أزم���ات اقتصادية أثرت بالت���ايل عىل االقتصاد 

املرصي.
 وش���دد عىل أن الدكتور حس���ن عبد اهلل قادر عىل 
مواجهة التحديات االقتصادية الى فرضها الظروف 
العاملي���ة وأزمة كورونا واحلرب الروس���ية األوكرانية 

عىل اقتصاديات الدول ومن بيهنا مرص.
 واعترب  أن هذا القرار مبثابة خض دماء جديدة لقيادة 
البنك املركزي املرصي، حيث ميتلك الدكتور حس���ن 
ا إىل أنه سيمت تفعيل  عبد اهلل خربات عالية، مش���رً

القرار بشل رمسي بعد موافقة جملس النواب.

حزمة »ملفات ساخنة وشائكة« تنتظر حتركات محافظ البنك  املركزي اجلديد

تحت شعار »الشباب هما فرصتنا لبكرة«..

بنك القاهرة  يستعرض باقة من املزايا احلصرية خالل 
مشاركته يف فعاليات اإلحتفال باليوم العاملي للشباب

ش���ارك بنك القاهرة ىف فعاليات اإلحتفال باليوم 
العاملى للش���باب برعاي���ة البنك املركزى املرصى 
بداية من أول أغس���طس وحى يوم 15 أغسطس 
من خال طرح باقة من املزايا احلرصية لتجشيع 
فئة الشباب عىل استخدام التعامات املرصفية  

حتقيقًا ألهداف المشول املاىل.
وقال دمحم ثروت رئيس قطاع التجزئة املرصفية 
ببنك القاهرة: “حنرص عىل املش���اركة ىف اكفة 
الفعالي���ات واألح���داث اهلام���ة الى ت���دمع تلك 
املنظومة حملي���ًا وإقلمييًا، حيث يقدم البنك طوال 
ف���رتة امحللة باقة متنوعة م���ن املزايا والعروض 
ومن أبرزها فتح حس���اب وف���ر االدخارى جمانًا 
وبدون حد أدىن والذى يمتزي بهسولة االجراءات 
بالرمق القوىم فقط ومن سن 16 عام بدون وىص 
مما س���امه ىف اصدارات تص���ل اىل 70% من 
امجاىل حس���ابات تس���هدف فئة الشباب. مكا 
طرح بنك القاهرة مؤخرًا  حس���اب وفر اجلارى 
للنش���اط اإلقتص���ادى ألحص���اب امله���ن احلرة 
واحصاب احلرف اليدوية، باإلضافة اىل اصدار 
حس���اب وفر بزينس الذى يس���هدف الرشاكت 
الصغرة واملتناهية الصغر والرشاكت الناشئة”.
مكا مشل���ت املزايا املقدمة خال فعاليات امحللة 
إصدار جم���اىن لبطاقة م���زية للخصم املبارش، 
واإلش���رتاك ىف خدم���ة املوباي���ل البنىك جمانًا، 
وإصدار جماىن للبطاق���ات اإلئمتانية والبطاقات 
املدفوع���ة مقدمًا وحمفظة قاه���رة اكش، مع منح 
خص���م 50% عىل املصاري���ف االدارية للقروض 

الخشصية.
هذا وحيرص بنك القاهرة عىل التوعية والتثقيف 
املايل والتعريف بأمهية اخلدمات املالية من خال 
تواج���ده باملواق���ع اخلارجية اكلن���وادى ومراكز 
الشباب  س���واء بالقاهرة الكربى أو احملافظات 

وذلك للوص���ول اىل ربكا عدد من فئة الش���باب 
بأماكن تواجدمه دون احلاجة للذهاب اىل مقرات 

الفروع.
وتهسم اجله���ود املتواصلة ال���ى تبذهلا الدولة 
حتقيق���ًا ألهداف المش���ول املاىل بش���ل فعال 
ىف نرش الوىع بأمهي���ة الثقافة املالية، والتعامل 
م���ع البنوك، وهو ما تع���ززه أيضَا باقة اخلدمات 
واملنتج���ات الرمقية الى متكن العماء من إجراء 
معاماهت���م املرصفية دون احلاجة للتوجه لفروع 
البنوك، ومن أمه تل���ك القنوات فرع بنك القاهرة 
الرمق���ى الذى ي���دمع  تقدمي اخلدم���ات اللحظية 
من حيث اماكنية فتح احلس���اب واستام بطاقة 
اخلصم املبارش الفورى.واجلدير بالذكر أن البنك 
قد ش���ارك ىف مجيع فعاليات المشول املاىل ىف 
عام 2022 س���واء فعاليات الي���وم العاملى لملراة 
او اليوم العرىب للمشول املاىل الذى س���امه ىف 
اس���تقطاب عدد ربكا من العم���اء اجلدد الذين 

يتعاملوا مع البنوك ألول مرة.

مصر تسدد نحو 20 مليار 
دوالر من فوائد وأقساط 

الديون اخلارجية يف 9 أشهر

س���ددت مرص حنو 16.5 مليار دوالر من أقساط الديون اخلارجية املستحقة خال األهشر ال�9 األوىل من العام 
املايل املايض، مكا سددت فوائد هلذه الديون بقمية تصل إىل 3.5 مليار دوالر خال نفس الفرتة وفق ما أظهرته 

بيانات البنك املركزي املرصي.
وارتف���ع إمج���ايل الدين اخلاريج ملرص م���ن 145.5 مليار دوالر يف الربع الثاين م���ن العام املايل املايض إىل 
157.8 مليار دوالر خال الربع الثالث مبا يعادل 34.6% من الناجت احمليل االمجايل، فميا بلغ إمجايل الودائع 

لدى البنك املركزي 14.9 مليار دوالر.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  21  أغسطس  2022  •  العدد  656

   خبراء : خبرة حسن عبدالله في التعامل مع 
المؤسسات الدولية وفي المجال المصرفي عوامل 

تدعم عمله علي رأس “المركزي “ 

أبرزها التضخم ، مفاوضات صندوق النقد ، االحتياطي النقدي وقضية » االعتمادات المستندية  وفواتير التحصيل«

الرئيس السيسي يؤكد لحسن عبدالله  ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات االقتصادية 
العالمية  والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العمالت األجنبية 
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كش���فت فوربس الرشق األوس���ط عن قامئة »أقوى 25 رشكة تكنولوجيا 
مالية ىف الرشق األوس����ط لعام 2022« لتس���لط الض���وء عىل املبتكرين 
ىف جمال اخلدمات املالية، ممن يعملون عىل مس���اعدة الرشاكت للتحول 
إىل التكنولوجي���ا الرمقية، ومتكني املس���هلكني من تب���ى خدمات الدفع 

اإللكرتوىن، وحتويل األموال مبا يوفر الراحة والهسولة.
د عىل عدة معاي���ر، مهنا جحم  وأف���اد بيان- ب���أن إعداد القامئ���ة اعتمُ

املعام���ات الىت نفذهتا الرشاكت عرب القن���وات الرمقية ىف عام 2021، 
وعدد مرات تزنيل التطبيق، واملس���تخدمني النش���طني، وعدد الدول الىت 
تعمل فهيا لك رشكة، والمنو خال العام املاىض، فضااً عن التكنولوجيا 
واالبتاكر، ومدى تأثر اخلدمة عىل املس���هلكني، كذلك قمية التويل من 
املس���تمثرين ورشاكت رأس املال املغامر. مكا صنفت القامئة الرشاكت 

ا للحروف األجبدية اإلجنلزيية. وفقاً

فوربس الشرق األوسط تكشف 
عن قائمة "أقوى 25 شركة 
تكنولوجيا مالية يف 2022

 

»سوديك« توقع مذكرة تفاهم 
 »GOCO Hospitality« مع

»The Estates« لمشروع

بدأ املهن���دس محمود عصمت، وزير قط���اع األمعال العام، 
سلس���لة من اللقاءات مع قيادات الرشاكت القابضة التابعة 
للوزارة، واليت اسهلها باجتاع مع احملاسب معاد الدين 
مصط���ى العض���و املنتدب للرشك���ة القابض���ة للصناعات 

الكمياوية.
ومت خال االجتاع اس���تعراض حمفظ���ة الرشكة القابضة 
للصناعات الكمياوية واليت تتنوع أنش���طة رشاكهتا التابعة 
ب���ني قطاعات األمس���دة والكمياويات والتعدي���ن واإلطارات 
ومستلزمات وسائل النقل والورق والتبغ واألحذية واإلضاءة، 
إىل جان���ب م���ؤرشات أداء الرشك���ة القابض���ة ورشاكهتا 
التابع���ة، وأب���رز مرشوع���ات التطوير احلالية واملس���تقبلية 

والفرص االستمثارية.
وفميا خيص قطاع األمسدة، متت مناقش���ة املوقف احلايل 
مل���رشوع تطوي���ر رشكيت الدلت���ا والنرص لألمس���دة حيث 
جي���ري حتديد االحتياجات املطلوب���ة للتطوير وتقيمي احلالة 
الفنية لملصانع باالستعانة مباكتب استشارية عاملية، وكذلك 
اس���تمكال املرحل���ة الثانية من تطوير رشكة كميا بأس���وان 

بإنشاء وحدة حامض النيرتيك.
وتن���اول اللقاء مس���تجدات مرشوع تدش���ني مصنع حديث 
لتصنيع الفلناكت اخلرس���انية برشكة س���يجوارت، وتطوير 
رشكة راكتا لصناعة الورق يف ضوء الدراس���ة اليت أعدها 
استش���اري هن���دي، حيث جي���ري إعداد كراس���ة الرشوط 

لطرحه���ا ع���ىل املس���تمثرين للرشاكة يف تطوي���ر املصنع، 
إىل جانب مرشوع التوس���ع يف إنتاج اإلطارات للجرارات 

الزراعية من خال رشكة النقل واهلندسة.
ويف هذا اإلطار، شدد الوزير محمود عصمت عىل رضورة 
إرشاك القط���اع اخل���اص يف املرشوع���ات ال���يت تنفذها 
الرشاكت التابعة وطرح الفرص املتاحة أمام املس���تمثرين، 
مؤك���دا أمهي���ة االس���تمثار يف امل���وارد البرشي���ة وتعظمي 
االستفادة من طاقها ورفع كفاءهتا وقدراهتا بشلك دوري.

وقع وليد مجال الدين، رئيس املنطقة االقتصادية لقناة 
الس����ويس، مذكرة تف����امه مع رشكة تويوتا تسوش����و 
)Toyota Tsusho( الياباني����ة يف إط����ار التع����اون 
املس����تر بني املنطق����ة االقتصادية واجلان����ب الياباين 
واس����تقطاب املزي����د م����ن املرشوع����ات اليابانية داخل 
املنطق����ة، وهتدف املذك����رة إىل التعاون املش����رتك بني 
اجلانبني يف عدد من املرشوعات اليت تتوافق مع خطة 
املنطق����ة االقتصادية يف التمني����ة وتتفق مع صناعاهتا 

املسهدفة.
ويس����هدف التوقيع عددا م����ن املرشوعات اليت تمشل 
البني����ة التحتية اجلديدة والتطوي����رات املتعلقة باحلياد 
الكربوين واليت تمشل اللوجس����تيات والطاقة املتجددة 
واملي����اه وإنتاج اهليدروجني األخ����ر واألزرق وإنتاج 
األموني����ا اخل����راء والزرقاء، حيث يتك����ن اجلانبان 
مبوج����ب ه����ذه املذكرة م����ن إجراء دراس����ات اجلدوى 
لتعظمي أوجه االستفادة من هذا التعاون وحتديد أفضل 

املرشوعات اليت حتقق ما يسهدفه لكا اجلانبني.
ويف مسهل اللقاء رحب وليد مجال الدين، بالوفد وعىل 
رأهسم س����فر الياب����ان لدى القاه����رة أواك هرويش، 
وتوكويج كوياما، املدير العام ملرشوعات البينة التحتية 
والطاقة برشكة تويوتا تسوش����و، وقد تطرق اللقاء إىل 
الرشاكة بني اجلانبني خاصة أن تويوتا تسوش����و أحد 
الرشاكء مضن حتالف تويوتا تسوشو بولوريه إن واي 
كيه القامئ عىل تش����غيل وإدارة حمطة قناة الس����ويس 
لتداول الس����يارات )رصيف الرورو( ، مكا استعرض 
رئي����س املنطقة االقتصادية أمهي����ة التحول حنو الطاقة 
اخل����راء بالنس����بة للع����امل وم����ا متلك����ه اهليئة من 
مقومات جتعلها مؤهلة ألن تك����ون مركزا عامليا إلنتاج 
الوقود األخر ومتوين الس����فن، مؤك����دا دمع املنطقة 
االقتصادية للصناعات اليابانية يف مرص ومدى التطلع 

ملزيد من التعاون البناء واملمثر.
م���ن جانبه تقدم الس���فر الياباين بالهنئ���ة لوليد مجال 
الدي���ن، عىل توليه منص���ب رئيس املنطق���ة االقتصادية 
وأعرب أواك هرويش، عن سعادته هبذا التعاون خاصة 
وأن املنطقة االقتصادية تتتع مبزيد من املزايا واحلوافز 
االس���تمثارية مؤكدا أمهية التعاون واستقطاب مزيد من 
االس���تمثارات اليابانية داخل املنطقة االقتصادية خاصة 

يف جمال اهليدروجني األخر.
وعرب توك���ويج كوياما، املدير العام لملرشوعات بتويوتا 
تسوشو، عن سعادته حبفاوة االستقبال، مؤكدا األمهية 
ال���يت ميثلها ذلك التعاون واليت تعد فرصة اس���تمثارية 
هام���ة للك���ا الطرفني، مكا قدم عرضا ع���ن تارخي رشكة 
تويوت���ا تسوش���و يف مرص اليت بدأت من���ذ عام 1933 
باإلس���كندرية مم���ا يعد تارخيا عريقا م���ن الرشاكة بني 
مرص واالس���تمثار الياباين، مكا أك���د عىل أمهية موقع 
املنطق���ة االقتصادي���ة، خاص���ة أن مرشوع���ات األمونيا 
الزرقاء يه أحد االهتامات املش���رتكة بني اجلانبني مع 

اقرتاب انعقاد مقة COP27 يف نومفرب املقبل.

هش���د الدكتور معرو طلعت وزي���ر االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات م���رامس إط���اق خدم���ات »التوقي���ع واخلمت 
م���رص  اورن���چ  ب���ني رشك���ة  بالتع���اون  اإللك���رتوىن« 
ورشك���ة إجييب���ت تراس���ت - Egypt Trust تفعي���ا 
لاتفاقي���ة املوقع���ة بيهن���ا وال���ىت تس���هدف تهسي���ل 
ن���رش تعاقد ال���رشاكت واألف���راد عىل خدم���ات التوقيع 
 اإللكرتوىن م���ن خال منافذ بيع وف���روع رشكة اورنچ.«
ي���أىت ذل���ك ىف إطار جه���ود الدول���ة للتوس���ع ىف تقدمي 
اخلدمات الرمقية للرشاكت واملؤسسات واألفراد مبا يدمع 
اس���رتاتيجية التحول الرمقى ىف م���رص، وترسيع وترة 
 تنفيذه���ا، ونرش تطبيقاهتا عىل اكفة القطاعات واملجاالت.
هذا ويعد التوقي���ع واخلمت اإللكرتوىن هو البديل القانوىن 
للتوقيع اليدوى ويمت استخدامه ىف التوقيع واملصادقة عىل 
مجيع أنواع املعامات واملس���تندات والطلبات واملراسات 
اإللكرتونية وعرب الربيد اإللكرتوين، أما اخلمت اإللكرتوىن 
ا إلكرتونياًا  فهو املاكفئ احلديث خلمت الرشكة وميثل توقيعاً
 ميّكن الرشاكت من تأمني البيانات واملعامات واملستندات.
وأك���د الدكتور معرو طلعت وزي���ر االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات أن هذا احلدث ميثل خطوة وثابة ىف مس���رة 
بناء مرص الرمقي���ة الىت يمت خاهلا توفر حزم كبرة من 
اخلدمات لملواطنني باالرتاكز عىل االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات حيث مت حىت اآلن إط���اق حواىل 150 خدمة 
عىل منصة مرص الرمقي���ة بالتعاون مع القطاعات املقدمة 
هل���ذه اخلدمات؛ موحض���ا أن إتاح���ة خدم���ات التوقيع 
اإللك���رتوىن يأىت ىف إط���ار اجليل الثاىن م���ن اخلدمات 
املقدم���ة ع���ىل املنصة وال���ىت ترتكز ع���ىل ه���ذه التقنية 
وبالت���اىل ميكن التحقق من هوية املواطن وإتاحة اخلدمات 
 ل���ه دون أن يتطل���ب ذل���ك حض���وره ملقر تق���دمي اخلدمة.
وأوحض أنه مت البدء ىف 2019 ىف إعداد اسرتاتيجية لتفعيل 
منظومة التوقي���ع اإللكرتوىن من خال التعديل الترشيىع 
للقان���ون الصادر ىف 2004 مبا يتواكب مع التكنولوجيات 

احلديث���ة مث مت البدء ىف تطبيقات التوقيع اإللكرتوىن بدءا 
بالتطبيقات احلكومية ومهنا املتعلقة مبنظومة إنفاذ القانون 
مكا سيمت إتاحة أداة التوقيع اإللكرتوىن لملوظفني املنتقلني 
للعامص���ة اإلدارية اجلديدة؛ الفت���ا إىل أن املرحلة الثانية 
ىه املتعلق���ة باملعامات بني احلكومة والرشاكت واهليائت 
ومهنا الفات���ورة اإللكرتونية بالتعاون مع وزارة املالية مكا 
ي���مت حاليا اإلعداد ملنظومة االيصال اإللكرتوىن؛ مش���را 
إىل أن هيئ���ة تمني���ة صناعة تكنولوجي���ا املعلومات أعدت 
البنية التحتية املعلوماتية القادرة عىل اس���تيعاب األمحال 
 املزتاي���دة م���ن طلبات التحق���ق من التوقي���ع اإللكرتوىن.

وأضاف���أن املرحل���ة الثالث���ة تتعلق بالتعاون م���ع القطاع 
اخل���اص إلتاحة خدم���ات التوقيع اإللك���رتوىن لملواطنني 
ىف اكف���ة أحناء امجلهورية؛ مش���يدا بالتعاون الوثيق بني 
رشاكت مق���دىم خدم���ات التوقيع اإللك���رتوىن ورشاكت 
االتص���االت لتحقيق ذلك؛ مؤكدا ع���ىل أمهية التعاون بني 
القطاع���ني احلكوىم واخلاص ومنمظ���ات املجتع املدىن 
لن���رش الوىع املجتىع حول اس���تخدامات تقنية التوقيع 
االلكرتوىن خاصة وأن الفرتة املقبلة ستهشد إطاق املزيد 

من اخلدمات الىت تعتد علهيا.

وقع����ت الرشك����ة املرصية لاتصاالت WE، أول مش����غل 
متاكمل خلدم����ات االتصاالت وتكنولوجي����ا املعلومات يف 
م����رص، بروتوكول تعاون م����ع رشكة »افرس����ت للتطوير 
املتاكمل����ة  االتص����االت  خدم����ات  لتق����دمي  العم����راين«، 
مبرشوعاهت����ا اإلدارية والتجاري����ة، وعىل رأهسا مرشوع 
Business Park 58 Bureau وم����رشوع ZIA، وقع 
االتفاقية األس����تاذ دمحم أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي 
للش����ون التجارية باملرصية لاتص����االت، واملهندس خالد 
عبدالمسي����ع الرئي����س التنفيذي لرشكة افرس����ت للتطوير 

العمراين.
ومبوجب هذا الربوتوكول تقوم الرشكة املرصية لاتصاالت 
 Bureau بتنفيذ البنية التحتية التكنولوجية ملرشوع WE
Business Park وم����رشوع ZIA وم����د ش����بكة   58
األلي����اف الضوئي����ة الازمة لتق����دمي ش����بكة إنرتنت فائق 
الرسع����ة وإمدادها إىل مجيع الوحدات اإلدارية والتجارية 
باملرشوعني إلتاحة اكف����ة خدمات االتصاالت املتاكملة مبا 
يف ذلك خدمات التليفون األريض واإلنرتنت فائق الرسعة، 
والب����ث التليفزيوين ع����رب اإلنرتن����ت IPTV وغرها من 

خدمات االتصاالت املتطورة
وق����ال املهندس ع����ادل حام����د العضو املنت����دب والرئيس 
التنفي����ذي لملرصية لاتص����االت: »س����عداء بتوقيع هذا 
الربوتوكول مع رشكة افرس����ت للتطوير العمراين، لتقدمي 
ا  أحدث خدمات االتصاالت املتاكملة مبرشوعاهتا، اعتاداً
عىل البنية التحتية املتطورة واخلربات الفنية الواسعة اليت 
متتلكه����ا املرصية لاتص����االت، واليت متكهن����ا من توفر 
أح����دث خدمات االتصاالت وتكنولوجي����ا املعلومات لكربى 
املرشوعات العقارية يف مرص مبا يواكب أحدث ما وصلت 

إليه تكنولوجيا االتصاالت يف العامل«
من جانبه قال املهندس خالد عبدالمسيع، الرئيس التنفيذي 
لرشكة إفرس���ت للتطوي���ر العمراين: »كن���ا حريصني عىل 
التع���اون م���ع الرشك���ة املرصي���ة لاتص���االت WE يف 
أح���دث مرشوعني لرشكة افرس���ت للتطوي���ر العمراين يف 
القاهرة اجلديدة الهتامنا بتقدمي أعىل مس���تويات خدمات 
االتص���االت املتنوعة وأكرثه���ا مرونة لقاع���دة معائنا من 
الرشاكت واملطامع العاملية اليت وثقت يف رشكتنا وافتتحت 

»Ziaو Business Park-58 Bureau فروعها يف
وق����ال دمحم أبوطال����ب، نائب الرئيس التنفيذي للش����ون 
التجاري����ة باملرصية لاتص����االت أن »التعاون مع رشكة 
أفرس����ت للتطوير العمراين يؤكد قدرة الرشكة عىل كسب 
ثق����ة كربى رشاكت التطوير العق����اري يف مرص، وقدرهتا 
عىل توفر أفضل مس����توى من خدم����ات االتصاالت اليت 

تواكب االحتياجات املتطورة للعماء«
 احتفلت أاكدميية )مرص 

للطريان للتدريب( مع رشكة 
“فوري” لتكنولوجيا البنوك 

واملدفوعات اإللكرتونية، ببدء 
إتاحة خدمات الرشكة عىل 

البوابة اإللكرتونية لألاكدميية 
 وفقًا للتعاون االسرتاتيجي 

بني اجلانبني، وهبدف توسع 
األاكدميية يف خدماهتا الرمقية 

وتعدد نظم الدفع باألاكدميية 
وخاصة الدفع اإللكرتوين عرب 

قنوات فوري املختلفة، ويه 
أكرث من 285,000 نقطة بيع 
)POS(، إىل جانب تطبيق 

myFawry واحملافظ البنكية.
وقال الطيار معرو أبوالعينني 

رئيس جملس إدارة الرشكة 
القابضة ملرص للطريان إن 

الرشكة الوطنية حترص دامئًا 
عىل تطبيق النظم التكنولوجية 
احلديثة من أجل إتاحة وتوفري 

حلول هسلة ويسرية للعمالء، 
تنفيذًا خلطة الرشكة اليت 

وضعهتا يف مقدمة أولويهتا 
ويه التوسع يف تقدمي خدماهتا 

الرمقية متاشيًا مع زيادة 
ترددات الرشكة إىل العديد من 
نقاطها حول العامل، وفقًا لبيان.

وقعت رشكة سوديك 
 GOCO مذكرة تفامه مع

Hospitality، وذلك إلدارة 
 GOCO Retreat وتشغيل

 .The Estates مبرشوع
وحبسب بيان صادر عن 

 GOCO الرشكة، يقع
Retreat عىل مساحة 4 

 The أفدنة يف قلب مرشوع
Estates والذي تقدر مساحته 

االمجالية بــ 150 فدانًا.
وأشار البيان إىل أن الرشاكة 
تتضمن إدارة وتقدمي خدمات 

املنتجعات الصحية.
ويف الهشر املايض، أعلنت 
رشكة السادس من أكتوبر 

للتمنية واالستمثار “سوديك”، 
حتقيق مبيعات تعاقدية بقمية 
6.67 مليار جنيه حصيلة بيع 

1018 وحدة خالل الهشور 
الستة األوىل من 2022، 

بزيادة نسبهتا %77 مقارنة 
بنحو 3.76 مليار جنيه خالل 

النصف األول من 2021.

شيماء مرسي

وزير قطاع األعمال يبدأ سلسلة من اللقاءات مع 
قيادات الشركات القابضة للصناعات الكيماوية

اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم لعدد من 
املشروعات مع تويوتا تسوشو اليابانية

رسميا.. إطالق خدمات »التوقيع واخلتم اإللكترونى« للشركات  

بروتوكول تعاون بني املصرية لالتصاالت و”افرست للتطوير 
العمراني” لتقدمي خدمات االتصاالت املتكاملة يف مشروعاتها 

شركة كيما تمدد العمر 
اإلنتاجي لمشروع األمونيا- 

يوريا إلى 25 عاما

شراكة استراتيجية
 بين “فوري” و”أكاديمية 

مصر للطيران

قرر جملس إدارة رشكة 
الصناعات الكمياوية املرصية 

»كميا«، تعديل العمر 
اإلنتايج ملرشوع األمونيا/ 
يوريا ليصبح 25 بدالاً من 

ا، وفق بيان للرشكة  20 عاماً
التابعة لقطاع األمعال العام 

للبورصة 
وقالت الرشكة يف البيان، إن 

جملس اإلدارة، قرر اختاذ 
اإلجراءات واملوافقات الالزمة 

بشأن بيع األرايض غري 
املستغلة.

واكنت كميا، قررت جتديد عقد 
التشغيل والصيانة ملصنع 

األمونيا/ يوريا ملدة عامني مع 
رشكة تكنومونت اإليطالية 

ا من 25 يونيو املايض. اعتباراً
وتقرر كذلك جتديد وثيقة 

التأمني ملصنع األمونيا/ يوريا 
مع رشكة مرص للتأمني ملدة 
ا من 26 يونيو  عامني اعتباراً

املايض وحىت 26 يونيو 
.2024

مكا تقرر جتديد عقد الصيانة 
ألجهزة مصنع األمونيا/ يوريا 

مع رشكة شنايدر إليكرتيك 
ا من 1 يوليو  ملدة عامني اعتباراً

اجلاري.

اسالم عبدالفتاح

خال زيارته ملدينة اإلسكندرية قبل أيام ،  وتفقده مينايئ  الدخيلة 
واإلس���كندرية  ، أعلن رئيس ال���وزراء الدكتور مصطيف مدبويل   
أن الدول���ة املرصي���ة تنفذ حاليا خط���ة متاكملة لتطوي���ر املوانئ 
املرصي���ة، بتلكيف من الرئيس عبد الفتاح الس���ييس،   وذلك من 
خال وزارة النقل بالتنس���يق مع األجهزة واجلهات املعنية، حيث 
يمت التطوير وفقًا ألحدث النظم العاملية لتصبح مرص مركزًا عامليًا 
للتجارة واللوجس���تيات، باس���تغال موقعها االسرتاتيجي عىل 

البحرين املتوسط واألمحر. 
وأك���د مدبويل ع���ىل أمهية املرشوع���ات اليت تهشده���ا املوانئ 
املرصي���ة، واليت تدمع خط���ة الدولة حنو االرتقاء ب���دور املوانئ 
وتعزي���ز إماكناهتا لدفع حركة الصادرات املرصية، واالس���تفادة 

من موقع مرص مكركز لوجيسيت خيدم حركة التجارة العاملية.
  وزي���ر النق���ل الفريق اكم���ل الوزير أوحض  م���ن جانبه  أنه يمت 
تنفيذ مرشوعات تطوير املوانئ املرصية بواسطة رشاكت مرصية 
وطنية واستش���اريني مرصيني وعامليني، حيث يبلغ إمجايل تلكفة 
تطوير املوانئ البحرية املرصية خال الفرتة من )2014- 2024( 
129 مليار جنيه، ويمشل تطوير املوانئ املرصية إنش���اء أرصفة 
جدي���دة بإمجايل أطوال 35 مك، وبأمعاق ترتاوح من 15 إىل 18 
مرتا، ليصل إمجايل أطوال األرصفة يف املوانئ البحرية املرصية 
إىل 73 مك، مكا يتضمن التطوير إنش���اء حواجز أمواج بإمجايل 
أطوال 15 مك، باإلضافة إىل تعميق املمرات املاحية لتس���توعب 
املوانئ 370 مليون طن بدال من 185 مليون طن سنويا، وأكرث من 
22 مليون حاوية ماكفئة بدلًا من 12 مليون حاوية ماكفئة سنويًا؛ 
وذلك سعيا لتحقيق مس���هدفات الدولة لتحويل مرص إىل مركز 

من مراكز التجارة العاملية واللوجستيات.
 وفميا يتعل���ق باملرشوعات اجلاري تنفيذه���ا يف ميناء الدخيلة، 
أش���ار الفري���ق  اكمل الوزير إىل إنش���اء حمطة عاملي���ة متعددة 
األغراض برصيف 100 مبيناء الدخيلة بطول 1800 مرت بغاطس 
)18 مرتا(، وساحة خلفية بعرض 600م، وظهر خليف يصل إىل 
1.3 مليون م2، وذلك مضن احملور اللوجيسيت العاملي الخسنة 
– الدخيل���ة؛ حيث تتك���ون احملطة من حمطة لت���داول احلاويات 
بطاق���ة اس���تيعابية 1.5 مليون حاوية ماكفئ���ة واحملطة مرتبطة 
بش���بكة القطار الرسيع، مضن منظومة نقل البضائع املس���تجدة 
بالس���كك احلديدية عىل مس���توى الدولة، وىف هذا الصدد أثى 
رئي���س الوزراء عىل جحم م���ا يمت بذله من جه���ود إلمتام تنفيذ 
املرشوع���ات املهمة يف هذا القطاع احليوى ، مؤكدًا أمهية رسعة 
االنه���اء من أمع���ال الرصي���ف ودخوله اخلدمة وفق���ًا للجداول 

الزمنية احملددة.  
وإضافة إىل ذلك،  يمت إنشاء حمطة الصب اجلاف مبيناء الدخيلة 
بطول رصيف 1150 مرتا ومعق 15 مرتا وظهر خليف 300 ألف 
م2، وأوحض الوزير أن إنش���اء احملطة هيدف إىل إنش���اء منطقة 
متخصصة وجمهزة للصب اجلاف النظيف، والصناعات وأنشطة 

شغلني عامليني. القمية املضافة املرتبطة به بإدارة وتشغيل ممُ
وأوحض فميا يتعلق مبيناء اإلس���كندرية ، أنه يمت حاليًا تنفيذ عدد 
من املرشوع���ات احليوية اليت ختدم التجارة والنقل البحري، من 
بيهن���ا إعادة تأهيل منطقة اخلدمات البحرية مضن خطة إنش���اء 
الرتس���انات باملوانئ وذل���ك بتطوير رصيف اخلدم���ات البحرية 
بزي���ادة ط���ول الرصي���ف م���ن 100م حىت 160 م���رتا؛ ليحمس 
باس���تقبال القاطرات اجلديدة وحتوي���ل منطقة اخلدمات البحرية 
مبيناء اإلس���كندرية إىل ترس���انة متخصصة، عىل أعىل مستوى 
لبن���اء وإصاح وصيانة القاطرات حىت قوة ش���د 70 طنا، ولبناء 

خمتلف الوحدات البحرية خلدمة املوانئ املرصية.
وأشار وزير النقل أيضًا إىل أنه يمت حاليًا إنشاء عدد من املناطق 
اللوجس���تية بأرايض    األلومنيوم األوىل مبساحة   600 فدان؛ 
من أجل إنش���اء منطق���ة عاملية للخدمات اللوجس���تية، مؤكدا أن 
النقلة النوعية الرئيس���ية حاليا تتثل يف ختطيط وتنفيذ وإنش���اء 
املناطق اللوجس���تية، حبيث تكون مركزا متاكما للخدمات وعىل 
مستوى عاملي، يمت من خاله توفر مناطق إيداع مجركية وإعادة 
التصدير، وهو ما يتيح فرصة كبرة للوصول إىل أسواق الرشق 
األوس���ط وأفريقي���ا وأوروبا وآس���يا، كوهنا ج���زءا من احملور 

اللوجسيت العاملي )الخسنة – اإلسكندرية(.
وق���ال الوزير: تمك���ن أمهية تل���ك املناطق يف أهن���ا توفر مجيع 
اخلدمات اللوجستية؛ بداية من خدمات إدارة املخزون، والتغليف، 

والتعلي���ب، ولصق العام���ة التجارية، وخمتل���ف خدمات القمية 
املضاف���ة، باإلضاف���ة إىل توف���ر البنية األساس���ية لتصنيع لك 
مس���تلزمات اإلنتاج للصناعات الرئيس���ية مبرص حىت التصنيع 
املتاكم���ل، مكا أنه من املخطط إنش���اء ميناء املك���س بني ميناءي 
اإلس���كندرية والدخيلة بأطوال أرصف���ة 3,5 مك ومعق) 20-18 

مرتًا(.
و رشح الوزي���ر تفاصيل مرشوع إنش���اء حمطة TMT متعددة 
األغراض مبيناء االسكندرية، واليت يأيت إقامها يف إطار تنفيذ 
احلكوم���ة املرصية خلطة ش���املة لتطوير قط���اع النقل البحري 
لتحقي���ق اهلدف األكرب وهو حتويل م���رص إىل أن تصبح املركز 
العامل���ي للتجارة واللوجس���تيات، مش���را إىل أن احملطة تبلغ 
مس���احها نصف مليون مرت مربع، بأط���وال أرصفة  2.5 كيلو 
م���رت، وأمعاق تصل إىل 17،5 مرت، حيث يمت حاليًا تنفيذ أمعال 
املرافق واملباين اإلدارية واخلدمية باحملطة، ومن املخطط االنهاء 
مهنا بهناية هشر أكتوبر املقبل؛ متهيدا للتش���غيل التجرييب قبل 

حلول هناية العام احلايل.
توجهيات ومتابعة رائسية 

  واكن  الرئي���س عبدالفت���اح الس���ييس  وجه  باالس���ترار يف 
جهود تطوير منظومة املوانئ البحرية املرصية وفق أعىل املعاير 
لتحقيق أقىص اس���تفادة م���ن املوقع اجلغ���رايف املتزي ملرص 
بالتاكم���ل م���ع حمور قناة الس���ويس كهمزة وص���ل بني الرشق 

والغ���رب، ومبا يس���اعد عىل تعظمي معلية التب���ادل التجاري مع 
خمتلف دول العامل.

وخ���ال اجت���اع عقده الرئي���س ملتابعة املوق���ف التنفيذي 
اخل���اص بتطوير منظومة املوانئ عىل مس���توى امجلهورية 
،  ع���رض وزي���ر النق���ل  الفري���ق اكم���ل الوزي���ر اجلهود 
القامئة لتطوير املوان���ئ املختلفة، خاصةاً مرشوعات “ميناء 
اإلس���كندرية الكبر”، والذي س���يضم ميناء اإلس���كندرية 
وميناء الدخيلة وامليناء األوس���ط مبنطقة املكس، مبا يف ذلك 
مستجدات إنشاء البنية التحتية لساحات التخزين اجلديدة، 
وحمطة “حتيا م���رص” متعددة األغراض إىل جانب حاجز 
أمواج كبر ومناطق لوجس���تية خمتلفة، وكذلك إعادة تأهيل 

رصيف اخلدمات البحرية بامليناء.
مكا مت عرض س���ر العمل يف مرشوعات ميناء سفاجا، واملوقف 
التنفيذي اخلاص باس���تمكال وتطوير ميناء العني الخسنة الذي 
س���يمت ربطه بش���بكة خط القطار الكهربايئ الرسيع ، إيل جانب   
مرشوعات تطوير ميناء دمياط، مبا يف ذلك تعميق املمر املايح، 

وإنشاء حمطات احلاويات ومتعددة األغراض.

 

أكد  وليد مجال الدي���ن رئيس اهليئة العامة لملنطقة 
االقتصادي���ة لقن���اة الس���ويس ، أن الف���رتة املقبلة 
س���تهشد اجتاعات مكثفة مع رشاكء التمنية وذلك 
يف إطار اس���رتاتيجية اهليئة ل���دمع رشاكء النجاح 
من املستمثرين واملطورين الصناعيني لتقدمي خدمات 
متاكمل���ة تتاىش مع رؤية اهليئة ومضن رؤية الدولة 

املرصية 2030.
يف هذا اإلط���ار ، عقد مجال الدين اجتاعا مع   أورس 
مول املدير التنفيذي لرشكة موانئ ديب العاملية- الخسنة 
، حبضور اللواء دمحم شعبان نائب رئيس اهليئة لشون 
املناط���ق الصناعي���ة، والرب���ان دمحم إبراهمي مس���اعد 
رئي���س اهليئ���ة، واملهندس عبد الن���ارص الرفايع رئيس 
رشكة التمنية الرئيس���ية،  ودمحم طارق مدير العاقات 
احلكومية برشكة موانئ ديب، وذلك لبحث س���بل التعاون 
خال الفرتة املقبلة، ومناقش���ة ملفات العمل املشرتك بني 
اجلانب���ني بالزتامن م���ع أمعال التطوي���ر اجلارية مبيناء 
الخسنة، لتتواكب األمعال مبا يتناسب املتغرات العاملية، 
وقد تطرق االجتاع ملناقش���ة اإلجراءات امجلركية اليت 
تمت وكذلك أمعال الت���داول واحلركة املاحية باألرصفة،  
فضل���ًا عن حبث س���بل جذب ع���دد أكرب م���ن اخلطوط 

املاحية لمليناء. 
  ووقعت  رشكة التمنية الرئيس���ية  ويه إحدى  رشاكت 
املنطقة االقتصادية ورشكة موانئ ديب العاملية - الخسنة  
،    عقد إنش���اء منطقة خدمات لوجس���تية جديدة، حيث 
وقع العقد لك  من املهندس/ عبدالنارص الرفايع، رئيس 
جملس إدارة رشكة التمنية الرئيسية لملنطقة االقتصادية 
لقناة الس���ويس،  و أورس م���ول، املدير التنفيذي لرشكة 
موانئ ديب العاملية- الخسنة، ويأيت التوقيع هبدف إنشاء 
منطقة خدمات لوجس���تية جديدة لص���احل “موانئ ديب 
العاملية” عىل مس���احة 300 ألف مرت مربع، باستمثارات 
متوقع���ة تبل���غ 80 ملي���ون دوالر، وتس���تخدم املنطق���ة 
اللوجس���تية ألنشطة لوجس���تية وجتارية وتوزيع، خلدمة 
مستمثري املنطقة االقتصادية، مكا تسهدف توفر حنو 
600 فرصة معل مب���ارشة، فضلًا عن فرص العمل غر 
املبارشة، وتبدأ معليات التنفيذ لملرشوع خال الهشور 
املقبلة ،عىل أن تبدأ معليات التشغيل لملرحلة األوىل من 
املرشوع بهناية 2023 باستمثارات تقدر بنحو 50 مليون 

دوالر هلذه املرحلة. 
وهتدف رشكة موان���ئ ديب العاملية هبذا العقد إىل تمنية 
وتطوير مرشوع منطقة لوجيس���تية من خاهلا يمت تقدمي 
خدمات لوجيس���تية وجتارية وتوزيعية وأنشطة صناعية 
خفيف���ة ذات قمية مضافة، حي���ث تتعاون موانئ ديب مع 
إحدى الرشاكت العاملية جبنوب إفريقيا العاملة يف جمال 
اخلدمات اللوجس���تية، واليت قامت موانئ ديب بالتوقيع 
معه���ا لتق���دمي خدمات مم���زية يف اللوجس���تيات داخل 

السوق املرصي.
مرشوعات يابانية 

وقب���ل أي���ام ، وق���ع  وليد مج���ال الدين رئي���س املنطقة 
االقتصادي���ة لقناة الس���ويس، مذكرة تف���امه مع رشكة 
تويوت���ا تسوش���و )Toyota Tsusho( الياباني���ة يف 
إطار التعاون املس���تر بني املنطقة االقتصادية واجلانب 

الياباين واستقطاب املزيد من املرشوعات اليابانية داخل 
املنطق���ة، حيث هتدف املذكرة إىل التعاون املش���رتك بني 
اجلانبني يف عدد م���ن املرشوعات اليت تتوافق مع خطة 
املنطق���ة االقتصادي���ة يف التمنية وتتفق م���ع صناعاهتا 

املسهدفة.
ويسهدف التوقيع عددًا من املرشوعات اليت تمشل البنية 
التحتية اجلديدة والتطوي���رات املتعلقة باحلياد الكربوين 
واليت تمشل اللوجستيات والطاقة املتجددة واملياه وإنتاج 
اهليدروجني األخر واألزرق وإنتاج األمونيا اخلراء 
والزرق���اء، حيث يتكن اجلانبان مبوجب هذه املذكرة من 
إجراء دراس���ات اجل���دوى لتعظمي أوجه االس���تفادة من 
هذا التعاون وحتديد أفض���ل املرشوعات اليت حتقق ما 

يسهدفه لكا اجلانبني. 
ويف مس���هل اللقاء رحب وليد مجال الدين بالوفد وعىل 
رأهسم س���فر اليابان ل���دى القاه���رة أواك هرويش و 
توكويج كوياما، املدير الع���ام ملرشوعات البينة التحتية 
والطاق���ة برشك���ة تويوتا تسوش���و، وتط���رق اللقاء إىل 
الرشاك���ة بني اجلانبني خاصة أن تويوتا تسوش���و أحد 
الرشاكء مضن حتالف تويوتا تسوش���و بولوريه إن واي 
كي���ه القامئ عىل تش���غيل وإدارة حمطة قناة الس���ويس 
لت���داول الس���يارات )رصيف الرورو(، مكا اس���تعرض 
رئي���س املنطق���ة االقتصادية أمهية التح���ول حنو الطاقة 
اخلراء بالنس���بة للعامل وم���ا متلكه اهليئة من مقومات 
جتعله���ا مؤهلة ألن تك���ون مركزًا عامليًا إلنت���اج الوقود 
األخ���ر ومتوين الس���فن، مؤك���دًا ع���ىل دمع املنطقة 
االقتصادي���ة للصناعات اليابانية يف مرص ومدى التطلع 

ملزيد من التعاون البناء واملمثر. 
ومن جانبه تقدم الس���فر الياب���اين بالهنئة لوليد مجال 
الدي���ن ع���ىل توليه منص���ب رئيس املنطق���ة االقتصادية 
وأعرب أواك هرويش عن س���عادته هبذا التعاون خاصة 
وأن املنطقة االقتصادية تتتع مبزيد من املزايا واحلوافز 
االستمثارية مؤكدًا عىل أمهية التعاون واستقطاب مزيد 
م���ن االس���تمثارات اليابانية داخل املنطق���ة االقتصادية 

خاصة يف جمال اهليدروجني األخر. 

وعرب توكويج كوياما املدي���ر العام لملرشوعات بتويوتا 
تسوشو عن سعادته حبفاوة االستقبال وأكد عىل األمهية 
ال���يت ميثلها ذلك التعاون واليت تعد فرصة اس���تمثارية 
هام���ة للك���ا الطرفني، مكا قدم عرضًا ع���ن تارخي رشكة 
تويوت���ا تسوش���و يف مرص اليت بدأت من���ذ عام 1933 
باألس���كندرية مم���ا يعد تارخيًا عريقًا م���ن الرشاكة بني 
مرص واالس���تمثار الياباين، مكا أك���د عىل أمهية موقع 
املنطق���ة االقتصادي���ة، خاص���ة أن مرشوع���ات األمونيا 
الزرقاء يه أحد االهتامات املش���رتكة بني اجلانبني مع 

اقرتاب انعقاد مقة COP27  يف نومفرب املقبل.
ملفات مهمة 

اكن الرئيس عبد الفتاح السييس أصدر قرارا مجهوريا 
بتعي���ني وليد دمحم س���اىم مجال الدين رئيس���ا للهيئة 
العامة لملنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس بدرجة وزير 

ملدة عام اعتبارا من 12 أغسطس اجلاري .
وأك���د خرباء أن هناك مجموعة من امللفات اهلامة تأيت 
عىل أجندة   رئيس اهليئة العامة لملنطقة االقتصادية 
لقناة الس���ويس اجلديد،   وع���ىل رأهسا اهليدروجني 
األخر وصناعة السيارات وصناعة البرتوكمياويات.
وهش���د ملف اهليدروجني األخ���ر جهودا كبرة يف 
الفرتة األخرة، حيث وقعت اهليئة حىت اآلن 8 مذكرات 
تفامه يف جم���ال توطني وصناعة الوقود األخر مع 
ع���دد من ال���رشاكت والتحالفات العاملي���ة مثل رشكة 
“مرس���ك” العاملية، وس���اكتك الرنوجيي���ة، و حتالف 
“إي دي إف رينيوابلز” الفرنس���ية و”زيرو ويس���ت” 
وغرها واليت توجت بتوقي���ع اليوم، وال تزال اجلهود 
ا لتوجهيات القيادة  متواصلة باملنطقة االقتصادية تنفيذاً
السياسية برورة التحول لاقتصاد األخر، وذلك 
بالزتامن مع اس���تضافة مرص مؤمتر الدول األطراف 
يف اتفاقي���ة األمم املتحدة اإلطارية بش���أن تغر املناخ  

COP27 نومفرب املقبل، مبدينة رشم الشيخ. 

    الدكتور مصطفي مدبولي : الدولة  تنفذ حاليا خطة 

متكاملة لتطوير الموانئ المصرية  وفقًا ألحدث النظم العالمية 

لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات 

   وزير النقل : تنفيذ مشروعات التطوير   بواسطة شركات 

مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين و إجمالي 

التكلفة   خالل الفترة من )2014- 2024( 129 مليار جنيه

 

 

تطوير املوانئ بتكليف رئاسي ..
ودور قوي للشركات املصرية 

إنشاء »منطقة لوجستية« بني » اقتصادية قناة السويس « 
وموانئ دبي العاملية يف السخنة 

محمد عارف

املنياوى..

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  21  أغسطس  2022  •  العدد  656
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وافق جملس الوزراء عىل الطلب املقدم بشأن إقامة مرشوع جديد بنظام املناطق احلرة اخلاصة حتت امس 
)رشك���ة دمياط أليانس حملطات احلاويات( يف حمطة احلاويات الثاني���ة )حتيا مرص 1( مبيناء دمياط عىل 

مساحة قدرها 922320 م2.
وقال املجلس يف بيان، إن ذلك ملزاولة نشاط عدد من األنشطة املتثلة يف تصممي ومتويل واستخدام وإدارة 
وتشغيل واستغال وصيانة حمطة حاويات مبيناء دمياط، مبا يف ذلك مجيع األنشطة ذات الصلة واملرتبطة 

هبا، وفقًا لبيان حصيف.

احلكومة توافق على إنشاء 
شركة لتنفيذ مشروعات يف 

ميناء دمياط

“احلصاد” تكشف التفاصيل الكاملة الستثمار أموال 
التأمني الصحي الشامل داخل البورصة 

خط���وة جدي���دة تس���تعد وزارة املالية لإلق���دام علهيا ببدء 
اس���تمثار أم���وال التأمني اليحص الش���امل يف البورصة 
.. ذلك ما كش���ف  عن���ه دمحم معيط، وزي���ر املالية رئيس 
اهليئة العامة للتأمني اليحص الشامل،  بإعانه  أن  اهليئة 
تس���هدف بدء االس���تمثار يف البورص���ة لتنويع احملفظة 

االستمثارية وتعظمي العائد عىل األموال املستمثرة.
ا ومتواصااً   وأض���اف يف بيان له  أن هناك س���عياًا ج���اداً
م���ن خال اخل���رباء املتخصصني؛ للوص���ول ألعىل عائد، 
الفتاًا إىل أن إمجايل أم���وال وأصول اهليئة العامة للتأمني 
اليحص الش���امل يف 30 يونيو املايض  بلغ 55.6 مليار 
جنيه، بيمن���ا بلغ إمجايل اإليرادات من���ذ انطاق املنظومة 
اجلديدة حىت هناية يونيو املايض حنو 58.5 مليار جنيه.

وتسىع احلكومة حالياًا لزيادة نسبة استمثارات املؤسسات 
احلكومي���ة واهليائت مثل صندويق املعاش���ات والربيد يف 
البورصة لتنش���يط س���وق املال ،  ولف���ت   وزير املالية إيل 
ا واعدة  أن  منظوم���ة التأمني اليحص الش���امل توفر فرصاً
لاس���تمثار الط���يب، حيث تحمس للقط���اع اخلاص بتقدمي 
اخلدمات الطبية، بعد استيفاء الرشوط املقررة، ومن املتوقع 
م���ع اكتال تغطية لك احملافظات أن يقدم القطاع اخلاص 
50% م���ن خدمات الرعاي���ة الصحية، حت���ت مظلة التأمني 
ا أن األس���عار املعتدة للتعاقد  اليحص الش���امل، موحضاً
جاذبة للقطاع اخلاص، وختضع للتحديث الدوري، لضان 

العدالة املستدامة.
وقال معيط إن املبادرة الرائسية “حياة كرمية” تمُساعد يف 
اختصار الزمن الازم لانهاء من تعممي املنظومة اجلديدة 
حي���ث أن  رفع كفاءة البني���ة التحتية واملنش���آت الصحية 
باملناطق املطورة، يجشع عىل التوسع مبختلف احملافظات، 
ومن املقرر االنتقال خ���ال األهشر القليلة املقبلة إىل بايق 
حمافظات املرحلة األوىل: جنوب سيناء وأسوان والسويس، 
مث حمافظ���ات املرحلة الثانية: قن���ا، البحر األمحر، مرىس 

مطروح.
وأضاف أن العام املايل املايض هشد تجسيل منو س���نوي 
بنس���بة 43% يف اإليرادات، وزيادة يف عوائد االس���تمثار 
74%، وارتف���اع الفائض بنس���بة 37%، مكا بلغت احملفظة 

االستمثارية ما يقرب من 50 مليار جنيه.
وأك���د   وزير املالية، رئيس اهليئ���ة العامة للتأمني اليحص 
الش���امل، أن مؤرشات أداء العام امل���ايل املايض، تعكس 
الق���درة ع���ىل االس���تدامة املالي���ة الازمة لض���ان جناح 
املسهدفات املنشودة بتحقيق حمل لك املرصيني يف توفر 
الرعاية الصحية الش���املة مجليع أف���راد األرسة املرصية، 
���ا، رمغ التحديات  خ���ال 10 س���نوات بدل���ًا م���ن 15 عاماً
االقتصادي���ة العاملية، مبا تفرضه من ضغوط بالغة الش���دة 
ا أن الوضع املايل للهيئة  عىل املوازنة العامة للدولة، موحضاً
العامة للتأمني اليحص الش���امل، جيد وحمفز الس���تمكال 
مس���رتنا التارخيية، وأن املبادرة الرائسية »حياة كرمية« 
تمُس���اعدنا يف اختص���ار الزمن الازم لانه���اء من تعممي 
املنظوم���ة اجلدي���دة حي���ث إن رفع كف���اءة البني���ة التحتية 
واملنشآت الصحية باملناطق املطورة، تمُجشعنا عىل التوسع 
اجلغرايف مبختلف احملافظات، ومن املقرر االنتقال خال 
األهشر القليلة املقبل���ة إىل بايق حمافظات املرحلة األوىل: 
جنوب سيناء وأس���وان والس���ويس، مث حمافظات املرحلة 

الثانية: قنا، البحر األمحر، و مريس مطروح.
 وأش���ار إيل أن  الع���ام املايل امل���ايض هشد تجسيل منو 
س���نوي بنس���بة 43% يف اإلي���رادات، وزي���ادة يف عوائد 
االس���تمثار 74%، وارتفاع الفائض بنسبة 37%، مكا بلغت 
احملفظة االس���تمثارية ما يقرب من 50 مليار جنيه وهناك 
س���ي جاد ومتواص���ل من خال اخل���رباء املتخصصني؛ 
للوص���ول ألع���ىل عائد، ونس���هدف بدء  االس���تمثار يف 
البورصة لتنويع احملفظة االس���تمثارية وتعظمي العائد عيل 
األموال املس���تمثرة، الفتاًا إىل أن إمج���ايل أموال وأصول 
اهليئة العامة للتأمني الصىح الشامل ىف 30 يونية 2022  
بلغ 55.6 مليار جنيه، وأن إمجايل اإليرادات منذ   انطاق 
املنظومة اجلديدة ح���ىت 30 يونية 2022  بلغ 58.5 مليار 

جنيه.  
 وق���ال :  قدمنا خدم���ات طبية بتوي���ل ذايت بأكرث من 2 
ملي���ار جنيه لملنتفعني مبنظومة التأمني اليحص الش���امل 
ببورس���عيد واألقرص، وأن اخلزانة العام���ة للدولة محتلت 
حن���و 500 مليون جنيه اش���رتااكت غر القادرين  ، مؤكدا  
ا واعدة  أن منظومة التأمني اليحص الش���امل توف���ر فرصاً
لاس���تمثار الط���يب، حيث تحمس للقط���اع اخلاص بتقدمي 
اخلدمات الطبية، بعد استيفاء الرشوط املقررة، ومن املتوقع 
م���ع اكتال تغطية لك احملافظات أن يقدم القطاع اخلاص 
50% م���ن خدمات الرعاي���ة الصحية، حت���ت مظلة التأمني 
ا أن األس���عار املعتدة للتعاقد  اليحص الش���امل، موحضاً
جاذبة للقطاع اخلاص، وختضع للتحديث الدوري، لضان 

العدالة املستدامة. 
 وأشار إيل أن  هناك اسرتاتيجية متقدمة لاستمثار اآلمن 
ألم���وال املنظومة تضمن حتقيق أق���ىص عائد دون التأثر 
عىل الس���يولة املالية الاكفية للوفاء بالزتاماهتا،  مبينا  أنه 
ا أكرب من غر  تمت دراس���ة مد مظل���ة املنظومة لتضم ع���دداً
ا لملحددات اليت س���يمت التوافق بشأهنا مع  القادرين، وفقاً
وزارة التضامن االجت���ايع، وذلك مضن جهود احلكومة 
ىف تعزي���ز مظل���ة امحلاي���ة االجتاعي���ة، وختفي���ف آثار 
التحدي���ات االقتصادية العاملية عن املواطنني، وما يصحهبا 

من موجة تضخمية حادة.
 وأكد معيط،   اس���تمكال تطبي���ق منظومة التأمني اليحص 
الش���امل باحملافظات رمغ التحديات االقتصادية العاملية، 
مب���ا يمُهسم ىف حتقي���ق حمل لك املرصي���ني بتوفر الرعاية 
الصحية الش���املة واملتاكملة مجليع أفراد األرسة املرصية 
ا، الفتاًا إىل أن الوضع  خال 10 س���نوات بدالاً من 15 عاماً
امل���ايل للهيئة قوى وصلب وممط���ن، ومؤرشات أداء العام 
امل���ايل 2021- 2022 تعك���س الق���درة ع���ىل امتصاص 
الصدمات العاملية، واس���تدامة التدفق���ات املالية الازمة ، 
مبين���ا  أن اهليئة تس���تمكل، بالتعاون مع وزارة االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات، التحول الرمق���ي وميكنة خدمات 
املنظومة م���ن خال رشكة »إى. هيل���ث« املتخصصة ىف 
تكنولوجيا تش���غيل وإدارة خدمات التأمني اليحص وبايق 
ال���رشاكت املنفذة لملرشوع، الفتاًا إىل أن املنظومة اجلديدة 
تغ���ى أكرث م���ن 3 آالف خدم���ة حصية تمش���ل التدخل 
اجل���رايح وعاج األورام وزراع���ة األعضاء وغرها، ويمت 
تطوير حزمة اخلدمات الصحية، ومن املقرر إضافة خدمات 
جدي���دة خال الف���رتة املقبلة م���ن أدوية وحتالي���ل معملية 
وغرها، فضااً عن دراس���ة مض خدمات التطبيب ومتابعة 
املريض عن بعد، يف ظل مرشوع قانون »التطبيب عن بعد« 

الذى تمت مناقشته مبجلس النواب.
وأوحض معي���ط أنه س���يمت إط���اق حتديث جدي���د لملوقع 
ا لنظام التأمني اليحص الش���امل،  اإللكرتوين أك���رث تطوراً
وتطبي���ق تفاعيل ع���ىل اهلات���ف احملم���ول للتواصل مع 
املواطنني واملنتفع���ني، والراغبني ىف التجسيل اإللكرتوين، 
فضااً عن إط���اق الاكرت الذيك اخلاص بتقدمي اخلدمات 

احلكومي���ة، ومهنا التأم���ني اليحص الش���امل، مبحافظة 
بورسعيد خال الفرتة املقبلة وتسلميه لملواطنني.

 استمثار آمن 
  حس���ام صادق املدير التنفيذي للتأمني اليحص الشامل،   
أوحض أن  اهليئة لدهيا اس���رتاتيجية متقدمة لاس���تمثار 
اآلمن ألموال التأمني اليحص الشامل تضمن أقىص عائد، 
مهنا: االس���تمثار يف السندات، وأذون اخلزانة والودائع ، 
ا ألحدث املعاير  مبينا أنه ت���مت إدارة املنظومة اجلديدة وفقاً
العاملية، مع االس���تفادة من اخل���ربات الدولية املتزية، مبا 
يضمن استدامة قدرهتا عىل الوفاء بالزتاماهتا حنو توفر 

الرعاية الصحية الشاملة لملواطنني بكفاءة وجودة عالية.
 أضاف، أن نس���بة تجسيل املواطنني يف التأمني اليحص 
الش���امل ببورسعيد جتاوزت 90%، ويمت استقبال أكرث من 
1.5 مليون حالة س���نوياًا؛ مب���ا يمُهسم يف نقل العبء املايل 
لملرض م���ن »جيوب املواطن���ني« إىل املنظوم���ة اجلديدة 
ال���يت تغى 3 آالف خدمة حصي���ة تمشل خدمات التدخل 
اجلرايح وعاج األورام وزراع���ة األعضاء وغرها، الفتاًا 
إىل اكتال تطبيق املنظومة اجلديدة يف حمافظيت األقرص 

واإلمساعيلية خال العام املايل احلاىل.
وحبس���ب اخلرباء فإن منظومة التأمني اليحص الش���امل 
اجلديدة  تكش���ف أنه حيق هليئة التأمني اليحص اجلديدة 
املس���ولة عن متويل خدم���ات املنظومة القيام باس���تمثار 
الفوائض واألموال املتاحة لدهيا مبا يعظم عائد االستمثار 
وفقا لملحددات االستمثارية واسرتشادا بقواعد االستمثار 
الص���ادرة عن هيئة الرقابة املالية بش���أن اس���تمثار أموال 

صناديق املعاشات اخلاصة .
 وتمشل  ممزيات التأمني اليحص الش���امل تتضمن حرية 
املؤم���ن هيلع ىف اختي���ار مقديم اخلدم���ة، وتتحمل الدولة 
تاكليف اخلدم���ات الوقائية وتنظمي األرسة والطوارئ، مكا 
تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية مجليع فائت املجتع دون 
متي���زي، مكا يعد نظاما تاكفليا اجتاعيا مبش���اركة مجيع 
أفراد املجتع وتتكفل الدولة بغر القادرين، مكا يسامه ىف 
تقليل اإلنفاق الخشىص عىل اخلدمات الصحية وتس���عر 

اخلدمات الطبية بطريقة عادلة.
 استمثار القطاع اخلاص 

ويرص���د الباح���ث الدكتور عاء غنام تصاعد االس���تمثار 
اخل���اص ىف اخلدمة الصحية   يف اآلونة األخرة،  مؤكدا 
ع���يل أمهية ذلك ، خاصة  يف ظل أهداف التغطية الصحية 
الش���املة لنحو 103 مايني نمس���ة لنظام التأمني اليحص 
الشامل اجلديد، وىف ظل احتياج أكيد ملزيد من املؤسسات 
اخلدمية الصحية ووحدات ط���ب األرسة. واحلقيقة أن أى 

مس���تمثر ىف اخلدمة الصحي���ة )أو القطاع اخلاص 
اليحص( هيدف للرحب وهذا طبيي.

ولف���ت إيل أن  جح���م اس���تمثارات القطاع 
اخلاص خال العام املايل 2018/2019 

ىف قط���اع الرعاية الصحية بلغ  9.3 
ملي���ار جني���ه، ما ميث���ل 42% من 

القطاع  اس���تمثارات  إمجايل 
خ���ال نفس الع���ام، وفقا 

للبيانات احلكومية.
ويؤك���د غن���ام رضورة 
وقواعد  معاير  وجود  
لتنظمي هذا االس���تمثار 
اخل���اص وف���ق خط���ة 
للدولة الىت من املفرتض 

أن تك���ون حم���ددة لطبيعة 
االحتي���اج الفع���يل لملجت���ع 

والقطاع ال���يحص، وماكن وجحم 
ه���ذا االس���تمثار مبا يتواف���ق مع ما 

ه���و قامئ بالفعل من اس���تمثار عام للدولة 
، مش���ددا عيل رضورة أن يكون لدى الدولة 

إج���راءات قوية ملنع احتاكر هذا القطاع اخلاص، 
خاص���ة ىف نوعي���ة اخلدم���ات عالية الرحبي���ة قليلة 

التلكفة مثل مراكز األش���عة واملعامل واملستش���فيات ذات 
التخصصات النوعية .

اكن رئي���س ال���وزراء  الدكت���ور مصطى مدب���ويل،  عقد  
اجتاع���ًا  األس���بوع امل���ايض ،  ملتابع���ة موق���ف تطبيق 
منظومة التأمني الصىح الش���امل، وذلك حبضور الدكتور 
خالد عبد الغف���ار، وزير التعلمي الع���اىل والبحث العملى، 
القامئ بأمعال وزي���ر الصحة، والدكتور معرو طلعت، وزير 
االتص���االت وتكنولوجيا املعلوم���ات، واللواء مجال عوض، 
رئيس اهليئة القومية للتأم���ني االجتايع، واملهندس خالد 
العط���ار، نائب وزير االتصاالت للتمني���ة اإلدارية والتحول 
الرمق���ي وامليكن���ة، والدكتور إهياب أبو عي���ش، نائب وزير 
املالية للخزانة العامة، والدكتور أمحد السبىك، رئيس هيئة 
الرعاي���ة الصحية، والدكتور أرشف امساعيل، رئيس هيئة 
االعتاد والرقابة الصحية، والسيد/ حسام صادق، املدير 
التنفيذي هليئة التأمني الصىح الش���امل، والس���يدة/ يم 
فري���د، معاون وزير املالية، وعرب تقني���ة الفيديو كونفرانس 
اللواء عادل الغضبان، حمافظ بورس���عيد، ومسويل عدد 

من اجلهات املعنية.
واس���هل رئيس الوزراء االجتاع، باإلشارة إىل أن دورية 
انعقاد ه���ذا االجتاع، إمنا تس���هدف الوقوف عىل آخر 
املس���تجدات اخلاص���ة بتطبيق منظوم���ة التأمني الصىح 

الشامل، ومتابعة اخلطوات اخلاصة ببدء دخول حمافظات 
جدي���دة لتطبي���ق املنظوم���ة، وذلك مبا يهس���م ىف مضان 
اس���تدامة تقدمي اخلدمات الصحية املقدمة لملواطنني عرب 

املنظومة بصورة جيدة.
ورصح الس���فر نادر س���عد، املتحدث الرمسى لرائس���ة 
جملس الوزراء، بأنه مت خال االجتاع، استعراض تقرير 
حول املوقف التنفيذي ملنظومة التأمني الصىح الش���امل، 
حيث متت اإلش���ارة خاله إىل موقف األمعال اإلنش���ائية 
مبحافظ���ات املرحل���ة األوىل وال���ىت تمش���ل حمافظ���ات: 
بورسعيد، والس���ويس، واألقرص، واإلمساعيلية، وأسوان، 
جنوب س���يناء، واملقرتحات اخلاصة بدفع معدالت التنفيذ 
ىف املرشوع���ات الىت يمت تنفيذها ىف إطار تطبيق املنظومة 
من املستش���فيات واملنش���آت الصحية، مكا تطرق العرض 
إىل املوق���ف التنفي���ذي ألمعال امليكن���ة، وخاصة ما يتعلق 
مبنصة تب���ادل املنظومات الصحية، حيث مت اس���تعراض 
موق���ف منظومة مق���دىم اخلدم���ة الطبية “هيئ���ة الرعاية 
الصحية”، ومنظومة التجسي���ل واالعتاد “هيئة االعتاد 
والرقاب���ة”، ومنظوم���ة التس���ويات املالية “هيئ���ة التأمني 

الصىح الشامل«.
وخال االجتاع، استعرض املهندس خالد العطار املوقف 
التنفيذي مليكنة منظومة التأمني اليحص الش���امل، مشرا 
يف ه���ذا اإلطار إىل أنه فميا يتعل���ق بتعيني الكوادر الفنية 
هبيئة التأمني اليحص لضان حسن سر العمل واستيفاء 
السياس���ات املطلوبة لملنظومة وأمعال التشغيل، فأوحض 
أنه مت بالفعل تعيني موظف���ني للقيام باملهام املطلوبة، وفميا 
خي���ص الرب���ط البيين اللحظ���ي بني لك م���ن وزارة املالية 
والتأمني اليحص والتأمينات االجتاعية اخلاصة ببيانات 
األجر الش���امل لملنتفعني من القط���اع احلكويم، أوحض 
املهن���دس خالد العطار أنه مت التنس���يق ب���ني تلك اجلهات 

واالتفاق عىل مهنجية العمل يف هذا الشأن.
مكا أش���ار “العطار” إىل أنه مت االنهاء من جتهزي بيانات 
أصن���اف األدوي���ة وإرس���اهلا إىل هيئ���ة التأمني اليحص 
إلضافه���ا إىل قاع���دة بيانات األدوية، حي���ث مت تجسيل 

األدوية بالفعل.
أما بالنسبة حلل مشلكة “كول سنرت” والقدرة عىل التعامل 
مع زيادة األمحال، فأكد املهندس خالد العطار أن الرشكة 
املس���ولة قامت بزيادة عدد مستقبيل املاكملات من 90 إىل 
140 خشص، باإلضافة إىل تشغيل خدمة “ الواتس آب« 

كوسيلة مساعدة بهناية الهشر اجلاري.
وتطرق “العط���ار” إىل ملف تجسي���ل املنتفعني من خال 
الربي���د وبوابة “م���رص الرمقية”، موحضا أن���ه مت إعداد 
اخلدمة ع���ىل منصة مرص الرمقية ومت إرس���ال قامئة 
املاكتب هليئة التأمني ويف انتظار اخلطة التنفيذية.

من جانبه، اس���تعرض الدكتور أمحد السبىك، 
عددًا م���ن املؤرشات اخلاص���ة مبحافظات 
املرحلة األوىل لتطبي���ق منظومة التأمني 
اليحص الش���امل، مش���رًا إىل أن 
ع���دد املجسل���ني باملنظوم���ة من 
خال منش���آت اهليئة العامة 
حىت  الصحي���ة  للرعاي���ة 
أغس���طس اجلاري وصل 
إىل أكرث من 4.5 مليون 
مواطن ورقيًا والكرتونيا، 
فمي���ا بلغ إمج���ايل عدد 
املقدمة  الطبي���ة  اخلدمات 
بورس���عيد،  حمافظ���ات  يف 
ما  واإلمساعيلي���ة،  واألق���رص، 
يقرب م���ن 13 مليون خدمة، وإجراء 
أك���رث من 196 أل���ف معلي���ة جراحية، 
وتق���دمي خدمات ط���ب األرسة، واليت وصل 
عدده���ا إىل ما يقرب من 6 مايني خدمة، وذلك 
من خ���ال 21 مستش���ى، و134 وح���دة ومركزا 
حصي���ًا، ومجمع عي���ادات، موجودة بتل���ك احملافظات 

الثاث.
مكا تن���اول الدكت���ور أمحد الس���بىك املوقف اإلنش���ايئ 
والتجهزيات لملنشآت اليت يمت من خاهلا تقدمي اخلدمات 
الطبية مبحافظات املرحل���ة االوىل لتطبيق منظومة التأمني 
اليحص الش���امل، موحضًا أن إمجايل عدد املنشآت بتلك 
احملافظات وصل إىل 362 منش���أة، تضم مستش���فيات 
ووح���دات ومراك���ز حصية، مهن���ا 304 منش���آت جاهزة 

سملة. لاستام وممُ
وفميا يتعلق مبوقف التجسيل واالعتاد، أشار رئيس هيئة 
الرعاية الصحية إىل أن عدد املنش���آت املجسلة واملعتدة 
وصل إىل 103 منش���آت، و37 وحدة ومركزًا معتدًا، و8 
مستشفيات معتدة أيضًا، مضيفًا أنه فميا يتعلق بالتحول 
املؤس���يس ونقل التبعية، فإن عدد املنشآت وصل إىل 155 

منشأة حصية مبحافظات املرحلة األوىل.
ونوه رئيس هيئ���ة الرعاية الصحية إىل اخلطوات اخلاصة 
ببدء التش���غيل التجرييب ملنظومة التأمني اليحص الشامل 
مبحافظات جنوب س���يناء، والس���ويس، وأسوان، وموقف 
املنشآت الصحية اليت س���يمت من خاهلا تقدمي اخلدمات 

الطبية لملستفيدين بتلك احملافظات.

 

وزير السياحة يبحث مع 
المستثمرين االستعدادات 
للموسم السياحي الشتوي

السكك الحديدية تحذر من 
تطبيقات غير رسمية لحجز 
تذاكر القطارات

رجال األعمال: تخفيض 
الحد األدنى لرأس مال 
شركات األشخاص يدعم 
شباب المستثمرين

عقد وزير السياحة واآلثار أمحد 
عيىس اجمتاعًا موسعًا، مبقر 
الوزارة بالزمالك، مع عدد من 
املستمثرين السياحيني ملناقشة 
االستعدادات اخلاصة باملومس 
السيايح الشتوي سعيًا لتعزيز 
تدفق احلركة السياحية الوافدة 
إىل مرص.
جاء ذلك حبضور نائب الوزير 
لشوئن السياحة، واألمني 
العام لملجلس األعىل لآلثار، 
والرئيس التنفيذي للهيئة 
املرصية العامة للتنشيط 
السيايح، ورئيس االحتاد 
املرصي للغرف السياحية، 
ومساعدي الوزير للرقابة عىل 
املنشآت الفندقية واحملال 
واألنشطة السياحية، والشؤون 
الفنية، ورئيس اإلدارة املركزية 
لرشاكت السياحة بالوزارة، 
وعدد من مستشاري ومعاوين 
الوزير، ورئيس جلنة تسيري 
األمعال بغرفة رشاكت وواكالت 
السفر السياحة، ورئيس مجعية 
مستمثري جنوب سيناء، 
ونائب رئيس مجعية مستمثري 
البحر األمحر، وعدد من أعضاء 
الغرف السياحية واملستمثرين 
السياحيني.

السكك احلديدية حتذر من 
تطبيقات غري رمسية حلجز 
تذاكر القطارات
قالت اهليئة القومية لسكك 
حديد مرص، إن بعض 
التطبيقات الومهية وغري 
الرمسية تزمع إماكنية جحز 
تذاكر القطارات من خالهلا، 
وتقوم اهليئة باختاذ اكفة 
اإلجراءات القانونية الالزمة 
جتاهها.
وأكدت اهليئة، يف بيان، أن 
التطبيق الرمسي الوحيد حلجز 
تذاكر قطارات السكك احلديدية 
هو تطبيق بامس ENR عىل 
أجهزة أيفون، وبامس قطارات 
مرص جحز واستعالم عىل 
أجهزة Android، مضيفة أنه 
ال ميكن ألي تطبيق آخر القيام 
حبجز التذاكر.
وناشدت هيئة السكك احلديدية 
املواطنني، باستخدام التطبيق 
الرمسي الوحيد املعلن واإلبالغ 
الفوري لاكفة اجلهات املختصة 
عن أي تطبيقات مزيفة.

قال وليد غراب، عضو مجعية 
رجال األمعال املرصيني، 
إن قرار الدكتور مصطىف 
مدبويل، رئيس جملس 
الوزراء، اخلاص بتحديد 
احلد األدىن لرأس مال رشكة 
الخشص الواحد عند تأسيس 
الرشكة، بألف جنيه بدال 
من 50 ألف جنيه، سيهسم 
يف دمع شباب املستمثرين، 
ويجشعهم عىل البدء يف 
إنشاء رشاكت ناشئة، وهو 
ما يهسم يف زيادة فرص 
االستمثار هلم.

وأضاف غراب، أن ختفيض 
احلد األدىن لرأس مال 
رشاكت الخشص الواحد، 
يأيت يف ضوء احلوافز اليت 
تقدمها الدولة لملستمثرين 
ا حتفزي  الشباب، وأيضاً
الرشاكت الناشئة يف جماالت 
تكنولوجيا املعلومات 
والتعبئة والتغليف وغريها 
مما ال حتتاج لرأس مال كبري.

وأوحض أن العربة يف 
ختفيض رأس مال الرشكة 
ليس اهلدف حتديدا، ولكن 
إجياد شلك قانوين يستطيع 
من خالله الشاب العمل يف 
اإلطار الرمسي مبا يؤهله 
للحصول عىل قروض من 
ا التعامل مع  البنوك وأيضاً
املوردين.

»هواوي«..  خالل لقائه بالرئيس التنفيذي لـ

وزير القوى العاملة: استمرار التعاون لتفعيل 
منظومة التحول الرقمي 

 حبث حسن حشاتة وزير القوى العاملة املرصي مع وفد 
من رشكة هواوي للتكنولوجيا برائسة أندي ديو ين نائب 
الرئيس التنفيذي لملوارد البرشية ملنطقة مشال أفريقيا، 

التعاون املشرتك بني الوزارة والرشكة .
وأك���د الوزير يف بيان له، اس���ترار التعاون يف امللفات 
املش���رتكة، خاصة وأن توج���ه الدولة املرصية هيدف إىل 
تفعيل منظومة التحول الرمقي وزيادة الويع التكنولويج 
لدى الش���باب خاصة وأن وظائف املس���تقبل س���تمشل 
اقتحام���ًا للتكنولوجيا وال���ذاكء االصطنايع يف قطاعات 

اإلنتاج املختلفة.
وأش���ار حشاتة، إىل العاقة الوطي���دة اليت مجتع وزارة 
الق���وى العامل���ة ورشكة ه���واوي يف العديد من جماالت 
معل الوزارة، وتطوير منظومة التدريب املهين وفق أحدث 
األس���اليب التدريبية العاملية بإضاف���ة تدريب عىل النظم 
التكنولوجية للش���باب اخلرجيني عىل وظائف املس���تقبل 

الرمقية وفق بروتوكول التعاون املوقع بني الطرفني .
وأوحض الوزير، أن رشكة هواوي هلا العديد من األمعال 
اليت س���امهت فهيا بالعمل مع ال���وزارة، وخاصة تطوير 
مرك���ز املعلوم���ات، واليت تركت في���ه بصمة واحضة من 
حتديث للنظ���م املعلوماتية وبراجم العم���ل وتطوير البنية 
األساس���ية له، م���ن أجل حتقي���ق أداء أفضل يف مجيع 

ملفات معل الوزارة .
وق���ال وزير الق���وى العاملة: »إننا من���ر مبرحلة التحول 
الرمقي يف مرص، والوزارة بش���لك خاص«، مشرًا إىل 
أن التع���اون مع هواوي س���يجعل العمل ينجز يف أرسع 
وقت وس���يكون الناجت عظميًا، م���ع اعتبار عنرص الوقت 

مهااً يف إجناز هذا التعاون .
وم���ن جانبه، اس���تعرض أندي، جم���االت التعاون اليت 
مت���ت الفرتة املاضية م���ع وزارة القوى العاملة جكزء من 
التعاون الش���امل بني الرشكة واحلكومة املرصية، مؤكدًا 
أن الرشك���ة هتدف إىل حتويل م���رص إىل مركز إقليمي 

لملواهب يف االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .
وق���ال الوزي���ر، إن الرشك���ة تعمل عىل برن���اجم تدريب 
الشباب عىل عدد من الرباجم املتخصصة يف تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واعت���اد املتزيين مهنم ليكونوا 

مدربني.

رضوى عبداهلل

أعلنت مجموعة GV للتمنية العمرانية، املطور العام ملدينة 
طرب���ول الصناعية مبركز أطفيح مبحافظة اجلزية، توقيع 
اتفاقية مع رشكة أمارينكو س���والريز إجييبت، تس���تمثر 
مبقتضاه الرشكة الفرنس���ية العماق���ة مبلغ 255 مليون 
دوالر بص���ورة مبدئية يف جمال البني���ة التحتية والطاقة 
النظيف���ة باإلضاف���ة إىل اهليدروجني األخ���ر باملرحلة 

األوىل اليت يمت العمل عىل تنفيذها يف الوقت الراهن.
وقع االتفاقية رشيف محودة رئيس مجموعة GV للتمنية 
العمرانية، وياس���ني عبدالغفار املؤسس والعضو املنتدب 

لرشكة أمارينكو سوالريز إجييبت،
وقالت املجموعة، إن ذل���ك يأيت ذلك يف ضوء دمع تنفيذ 
أهداف خطة التمنية الش���املة لرؤية مرص 2030، ودمع 
التوج���ه احلكويم لتجشيع االس���تمثار الصنايع لزيادة 
الن���اجت القويم وإتاحة ف���رص العم���ل، وتجشيع زيادة 

الصادرات املرصية وختفيض فاتورة االستراد.
وأوحض رشي���ف مح���ودة رئيس مجموع���ة GV للتمنية 
العمرانية، أن مدينة طربول تمُعد أكرب مدينة صناعية ذكية 
يف مرص، وتتضمن مرشوعات صناعية كبرة ومتوسطة 
وصغرة، لذا مت التعاون مع الرشكة الفرنس���ية أمارينكو 
سوالريز إجييبت، لضان تنفيذ املرحلة األوىل من البنية 

التحتية لملدين���ة مبواصفات صديقة للبيئة باس���تخدام 
التكنولوجيا النظيفة واهليدروجني األخر.

وأضاف: “نتطلع جلذب املزيد من املس���تمثرين األجانب 
لملدينة خال الفرتة املقبلة.. وس���وف يمت إنش���اء املدينة 
ا عىل مس���احة 109  ع���ىل 6 مراح���ل عىل مدى 20 عاماً

مليون مرت مربع«.

اجت���ع املهندس دمحم صاح الدين وزير الدولة لإلنتاج 
احلريب، مع رؤساء جمالس إدارات الرشاكت والوحدات 

التابعة، وذلك عرب تقنية الفيديو كونفرانس.
أش���ار وزير الدولة لإلنتاج احلريب إىل أن هذا االجتاع 
يأىت مع بداية توليه للحقيبة الوزارية هبدف مناقشة آخر 
املس���تجدات اخلاص���ة بامللفات اليت تضطل���ع بتنفيذها 
الرشاكت والوحدات التابعة ومناقش���ة اخلطط املستقبلية 

املوضوعة وسبل حتقيقها.
وأكد -يف بداية اللقاء- عىل بذل أقىص جهد الس���تمكال 
مس���رة البناء والتمنية بقط���اع اإلنتاج احلريب واليت مت 
البدء فهيا عىل مدار السنوات املاضية، موحضا أنه يؤمن 
أن خرباته املهنية الس���ابقة وإطاعه عن قرب عىل ملفات 
ال���وزارة تس���امه يف العمل مبارشةاً الس���تمكال متابعة 
خمتلف تل���ك امللفات واملرشوعات ال���يت تنفذها اجلهات 
التابعة واليت يعترب تنفيذ بعضها مبثابة تلكيفات رائسية.
وأوحض أنه س���يمت خال الفرتة املقبلة اس���تمكال السر 
ع���ىل املخطط���ات املوضوعة لل���وزارة يف إط���ار كوهنا 
رصح صنايع وطين معاق يش���ارك يف بناء امجلهورية 
اجلديدة من خال دورها اهلام كركزية أساسية للتصنيع 
العسكرى ىف مرص، إىل جانب دورها املدين اهلام كأحد 
أمه األذرع الصناعي���ة بالدول���ة من خال املش���اركة يف 
تنفيذ العديد من املرشوعات القومية واملبادرات الرائسية 

املختلفة.
وأض���اف أنه من ناحيٍة أخرى س���يمت العمل عىل تطوير 
اخلط���ط املوضوعة لل���وزارة إلح���داث طف���رة صناعية 
والدخ���ول ىف جماالت جديدة مع مراع���اة أن ترتكز لك 
تل���ك اخلطط عىل االل���زتام بالقمي األساس���ية اليت يقوم 
علهيا العمل يف اإلنتاج احلريب مثل العمل بروح الفريق 
ونقل املعرفة ومتكني الشباب وااللزتام باإلبداع واالبتاكر 
والتطوير املس���تر وزيادة اإلنتاجية والسي إىل حتقيق 
أقىص معدالت اجلودة س���واء يف املنتجات العسكرية أو 

املدنية لرشاكت اإلنتاج احلريب.

»GV« تتعاقد مع أمارينكو سوالريز الستثمار 255 مليون 
دوالر يف مدينة طربول باجليزة

وزير اإلنتاج احلربى يوجه الشركات بتمكني الشباب واستثمار طاقاتهم

  وزير المالية  : نسعي  الستثمار أموال التأمين الصحي الشامل في البورصة 

لتنويع المحفظة االستثمارية وتعظيم العائد على األموال المستثمرة

   معيط : إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل 
بلغ  في 30 يونيو الماضي  55.6 مليار جنيه  و منذ انطالق المنظومة 

الجديدة حتى نهاية يونيو الماضي نحو 58.5 مليار جنيه

داليا أحمد

720 مليون جنيه لتدعيم التغذية الكهربائية ملشروع الدلتا اجلديدة
وقعت الرشكة املرصية لنق���ل الكهرباء، ورشكة )إجيمياك( 
XD EGEMAC، عقدي���ن لتدعمي التغذية الكهربائية يف 

مرشوع الدلتا اجلديدة.
وأوحضت وزارة الكهرب���اء -يف بيان، أن التلكفة اإلمجالية 
لملرشوعني تبلغ حوايل 720 مليون جنيه، ويمت التويل من 
املرشوعات االسرتاتيجية املدرجة خبطة ديوان عام الوزارة، 

ومبدة تنفيذ تصل إىل حوايل 12 هشر للك حمطة.
ويتضمن العقدان إنشاء حمطة حموالت روافع ترعة امحلام 
 )40×4+175×2( س���عة  11/66/220ك.ف  جه���د   12
م.ف.أ، وإنش���اء حمطة حموالت روافع ترعة امحلام 4 جهد 
11/66 ك.ف سعة )3×40( م.ف.أ من النوع املعزول بالغاز 

.)GIS(
يأيت ذلك استمكاال لتلبية متطلبات توفر التغذية الكهربائية 
ملرشوع الدلتا اجلديدة، ويف إطار ما توليه القيادة السياسية 

من اهتام بالغ ومتابعة مسترة ملرشوع الدلتا العماق.

وزير البترول يبحث مع وفد »هالدر توبسو« 
الدمناركية التعاون يف مشروعات التحول الطاقي

حبث املهندس طارق املا وزير البرتول والرثوة املعدنية، مع 
الرئيس التنفيذي لرشكة »هالدر توبسو« الدمناركية روالند 
ب���ان، والوفد املرافق ل���ه، التعاون يف مرشوع���ات التحول 
الطايق وإماكنية االس���تفادة من خربات الرشكة الدمناركية 

يف تقنيات األمونيا اخلراء.
ا  وأشار املا - إىل اس���تعراض جهود مرص لتصبح مركزاً
إقلميياًا للطاقة، مكا مت حب���ث أمهية األمونيا الزرقاء وكيفية 
االس���تفادة من خربات الرشك���ة الدمناركي���ة يف التقنيات 
املتقدم���ة املثبتة لملواد الكمييائي���ة الزرقاء واليت تهسم يف 
حتقيق أهداف مرص المطوحة عىل املدى القصر يف احلد 
من انبعاثات الكربون خال االنتقال إىل احللول اخلراء.

وذك���ر أن خض املزيد من االس���تمثارات يف جماالت البحث 
والتطوي���ر يف ه���ذه املجاالت، يتاىش م���ع أهداف وخطط 
الدولة املرصية للحد م���ن االنبعاثات الكربونية وإنتاج مواد 
صديق���ة للبيئ���ة وأنواع وق���ود متجددة، مث���ل اهليدروجني 

األخر واألمونيا اخلراء والزرقاء.

م���ن جهته، عرب الرئيس التنفيذي لرشكة »هالدر توبس���و« 
ع���ن رغبة الرشكة لملس���امهة يف خط���ط الرشكة املرصية 
القابضة للبرتوكمياويات ورشكة أبوقر لألمسدة املستقبلية 

يف جمال األمونيا اخلراء.
مكا مت استعراض دور وقود الطران املستدام لتلبية املعاير 
األوروبي���ة يف جمال الطران وجسل الرشكة عامليا يف هذا 

املجال.

  المدير
 التنفيذي  لهيئة

 التأمين الصحي الشامل : 
 لدينا  استراتيجية متقدمة 

لالستثمار اآلمن ألموال التأمين 
الصحي الشامل تضمن أقصى 

عائد  منها  االستثمار في 
السندات

وأذون  الخزانة
 والودائع

محيي السعيد

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  21  أغسطس  2022  •  العدد  656
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أك���د أمحد جكوك، نائب وزير املالية، املتحدث الرمسى بامس وثيقة سياس���ة ملكية 
الدول���ة، أن مش���اركة القطاع اخلاص يف بعض القطاعات وفق���ا للوثيقة، لن متس 
مس���تحيق »ال���دمع«، الفًت���ا إىل أن الدولة لن ت���رك دورها الرقايب يف الس���وق 
املرصية، بل س���تقوم بتعزيز وتقوية ذلك الدور لتتصدى بلك حس���م ألي ممارسات 
احتاكري���ة، ع���ى حنو يضمن توف���ر احتياجات املواطنني من الس���لع واخلدمات، 

بأسعار مناسبة دون مغاالة وجبودة عالية.

أضاف جكوك، يف حلقة نقاش���ية م���ع قيادات وزارة املالية، أننا نس���هدف آليات 
متنوعة لملش���اركة مع القطاع اخلاص لتحقيق أع���ى عائد اقتصادى عى أصول 
الدولة، من خالل العمل عى ترس���يخ آليات قوية لتنظمي الس���وق، وتعزيز املنافسة 
العادلة، الفًتا إىل أن الدولة واحلكومة املرصية تس���هدف إتاحة فرص اس���تمثارية 
كبرة وذهبية يف قطاعات واعدة، لىك يس���تفيد جممتع األمعال واملس���تمثرون من 

حتسن البنية التحتية اليت باتت أكرث جذًبا لالستمثارات احمللية واألجنبية.

هشد اكمل الوزير وزير النقل توقيع وثيقة الرشوط األساسية اخلاصة 
بإدارة و تش����غيل اخلطوط الثالثة لش����بكة القط����ار الكهربايئ الرسيع 
بإمجايل أط����وال 2000 مك وذلك بني اهليئة القومي����ة لألنفاق وإحتاد 
رشكيت الس����كك احلديدية األملانية دويتش����ه بان والسويدي اليكريك،  
 متهيدًا للتعاقد الهنايئ معها إلدارة وتش����غيل الش����بكة ملدة  15 سنة 

قابلة للتجديد ملدة 15 سنة أخرى وبإمجايل فرة تعاقد 30 سنة.
وقام بالتوقيع من اجلانب املرصي رشيف حس���ن ليل رئيس اهليئة 
القومي���ة لألنف���اق ومن جانب حتالف الس���كك احلديدي���ة األملانية 
دويتش���ه بان والس���ويدي الكريك لكًا من نيكو واربانوف الرئيس 
التنفيذي لدويتش���ه بان للعمليات الدولية، وأمحد الس���ويدي رئيس 

جملس إدارة السويدي اليكريك، .
وأكد وزي����ر النقل، أن هذا التوقيع يأيت يف إطار اخلطة اليت تنهجها 
الدول����ة لتعظمي التعاون م����ع القطاع اخلاص واالس����تفادة من خربات 
ال����رشاكت العاملية يف جم����ال اإلدارة والتش����غيل ملرشوع����ات النقل 
احلديث����ة، الفت����ًا اىل أن االتفاق يمشل نقل اخل����ربات والقيام بأمعال 
التأهي����ل والتدريب لملهندس����ني والفنيني املرصيني حيث متثل نس����بة 
املوارد البرشية املرصية بالرشك����ة 90% من إمجايل العاملني وهو ما 

يعد أمه عوامل منظومة الرشاكة بني اجلانبني.
وأضاف، أن التعاقد مع الرشكة األملانية إلدارة وتشغيل شبكة القطار 
الكهربايئ الرسيع خطوه هامة يف هذا املجال نظرًا الن دويتش����ه بان 

م����ن الرشاكت الرائدة يف العامل يف جمال تش����غيل وصيانة الس����كك 
احلديدية حيث تقوم بتشغيل مجيع خطوط سكك حديد أملانيا بإمجايل 
أط����وال )34 ألف مك( وتقوم بتش����غيل عدد كبر من خطوط الس����كك 
احلديدي����ة يف العديد م����ن دول العامل ) أمري����اك - اململكة املتحدة – 
الدمنارك - هولندا – بولندا – كندا – ارجواي – اهلند – اإلمارات(.

وتابع، أنه سيمت تشغيل الشبكة خبطوطها الثالثة من خالل مشغل 
واحد  بنظام املش���اركة يف اإليرادات، الفتًا إىل أن رشكة الس���كك 
احلديدية األملانية دويتش���ه بان وستقوم بإنشاء رشكة حتت ممسى 
دويتش���ه بان مرص بالرشاكة مع رشكة السويدي اليكريك ستقوم 

بادارة وتشغيل الشبكة.

املالية: ال مساس بالدعم 
نتيجة مشاركة القطاع اخلاص 

بوثيقة سياسة ملكية الدولة

حتالف مصرى ــ أملانى لتشغيل القطار الكهربائى السريع

مل تهش����د الضواب����ط املنمظ����ة للعمرة للعام احل����ايل واليت 
اعمتدها أمحد عيىس وزير السياحة واآلثار أمس، تعديالت 
كث����رة عن العام املايض، حيث مشلت هذا العام العديد من 
القواعد العامة لعل أمهها، أنه س����ُيحمس لرشاكت السياحة 
توثيق عق����ود واكلة العم����رة بداية من اليوم 21 أغس����طس 
اجلاري، وحىت يوم 21 س����بمترب 2022، رشيطة عدم وجود 
أي مواق����ف قانونية خاصة بالرشكة، ل����دى أي من إدارات 
وزارة الس����ياحة أو مت جمازاهتا بق����رار وزاري حيول دون 

تنفيذها رحالت العمرة هذا العام.
واعمتد أمح����د عيىس وزير الس����ياحة واآلث����ار، الضوابط 
املنمظ����ة ملومس العم����رة 1444ه� واليت فتح����ت الباب أمام 
رشاكت الس����ياحة لتوثيق عقود العمرة خالل الفرة من 21 

أغسطس اجلاري وحىت 21سبمترب املقبل.
حي����ث تس����تعد رشاكت الس����ياحة النطالق م����ومس العمرة 

2023، واملقرر أن يبدأ يف أكتوبر املقبل . 
وحول أبرز الضوابط الرئيس����ية مل����ومس العمرة اجلديد بعد 

اعمتاد الضوابط رمسيا من وزير السياحة واالثار: 
كوتة هشرية لتأشريات العمرة

وأوحضت القواعد العامة لضواب����ط العمرة اليت أصدرهتا 
وزارة الس����ياحة واآلث����ار أنه جيب عى رشاكت الس����ياحة 
االلزتام باخلطة التش����غيلية املقررة هشرًيا لسفر املعمترين، 
عى مدار املومس، طبًقا للطاقة االس����تيعابية لوس����ائل النقل 
املختلفة، إضافة إىل االلزتام بالتعلميات الصادرة عن البنك 
املرك����زي فميا خيص التحوي����الت البنكية وذلك وفًقا لرباجم 

العمرة املدرجة عى البوابة واآللية املتبعة هبذا الشأن.
الضوابط الصحية املرصية والسعودية

وتضمنت الضوابط أنه جيب عى رشاكت الس����ياحة املنمظة 

لرحالت العم����رة االلزتام باإلج����راءات والضوابط الصحية 
الصادرة عن وزارة الصحة يف مرص والس����عودية، وكذلك 
تقدمي اإلقرارات والهش����ادات الصحية اخلاصة باملعمترين 

بشأن مومس العمرة احلايل.
صالحية تأشرة العمرة

مكا مشلت الضوابط رضورة الزتام رشاكت السياحة باكفة 
الضوابط واالشراطات واملنش����ورات الدورية الصادرة من 

السلطات السعودية خالل مومس العمرة اجلاري.
جواز سفر ساٍر

وأوحض����ت الضواب����ط أنه جيب عى رشاكت الس����ياحة أن 
تلزتم بأن يكون جواز الس����فر اخل����اص باملعمتر صاحل ملدة 
6 أهش����ر، ويوجد به صفحت����ني خاليتني ع����ى األقل وذلك 
قب����ل إدراج بيانات املعمتر ع����ى البوابة، فضاًل عن االلزتام 

بالقواع����د والضوابط املقررة من الس����عودية بش����أن س����فر 
السيدات وغرمه ألداء العمرة هلذا العام.

وأشارت الضوابط الىت أصدرهتا وزارة السياحة إىل غرفة 
رشاكت الس����ياحة ملزم����ة بإدراج عقد اسرش����ادي موحد 
يتضمن اكفة بنود تنفيذ رحلة العمرة املتفق علهيا، ووضعها 
عى البوابة املرصية للعمرة ويعترب توقيع املعمتر عى العقد 

موافقة منه عى اكفة بنود العقد.
وأك����دت ضواب����ط العم����رة هل����ذا الع����ام، أن غرفة رشاكت 
الس����ياحة ملزمة بتطبيق الرعاية الطبي����ة املقررة لملعمترين 
ع����ى أن تمشل )الوفاة - وإجالء احلاالت املرضية وعودهتا 

إىل مرص(. 
ومشلت الضوابط، القواع����د واإلجراءات اخلاصة بالرشكة 
الس����ياحية املنفذة للرحلة التايل، ختصيص ساعة ذكية للك 

معمت����ر تتضمن اكفة تفاصيل برن����اجم العمرة اخلاص بلك 
معمتر ومهنا:

اكف����ة تفاصيل برناجم العمرة اخلاص ب����لك معمتر )تارخي 
الس����فر والع����ودة - فن����دق اإلقام����ة مبكة واملدينة - س����عر 
الربناجم- التسلسل الزمين للربناجم - مواعيد التحراكت - 
ع����دد أيام اإلقامة املتبقية بالربناجم( وفقا ملا مت إدراجه عى 

بوابة العمرة املرصية.
بيان����ات املعمتر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة )درجة 

احلرارة - حالة النبض(
)SOS( نظام االستغاثة اإللكروين بالنجدة -

- العقد املربم بني الرشكة الس����ياحية واملعمتر بشأن برناجم 
العمرة.

الضوابط اجلديدة 
ومن جانبه،  قال باس����ل السييس نائب رئيس غرفة رشاكت 
السياحة السابق، إن ضوابط العمرة لملومس اجلديد واليت 
إعمتده����ا أمح����د عيىس وزير الس����ياحة واآلث����ار مل تهشد 

تعديالت كبرة عن ضوابط العمرة العام املايض.
وأض����اف أن ضوابط العمرة خالل الع����ام اهلجرى اجلديد 
1444 جهري����ا هشدت بق����اء قمية خط����اب الضامن البنىك 
املطلوب من لك رشكة س����ياحة تقدمي����ه للمساح هلا بتنظمي 
رح����الت العم����رة عند ال�����100 ألف جنيه، وه����و نفس قمية 
اخلط����اب خالل املومس املايض، مش����را إىل أن الرشاكت 
رحب����ت بقرار تثبيت قمي����ة خطاب الضامن نظ����را للظروف 

اإلقتصادية الىت متر هبا حاليا.

بعد اعتمادها رسمًيا..   10 ضوابط رئيسية منظمة ملوسم العمرة 2023 

كشف وزير اإلس���اكن عامص اجلزار تفاصيل اخالء 
جزيزة الوراق ، وذل���ك عقب اجمتاع جملس الوزراء، 
خاصة بعد م���ا أثر خالل األيام املاضية معا يمت يف 

جزيرة الوراق.
وأش���ار وزير اإلساكن، ملا تثره بعض قوى الرش من 
ادعاءات حول ما يمت يف جزيرة الوراق، وهو ما يتكرر 
بصورة ش���به دورية، وذل���ك منذ بداي���ة تنفيذ أمعال 
التطوي���ر باجلزي���رة، واليت تأىت مضن خط���ة الدولة 

لتطوير املناطق ذات اخلطورة أو املناطق املتدهورة.
وأوحض وزير اإلس���اكن أن خمتلف جزر النيل تعترب 
محميات طبيعية، وأن جزيرة الوراق يوجد هبا معران 
خيدم األغراض الزراعية، وأن هذا العمران مس���متر 
منذ فرات زمنية طويلة، ولكن الزحف العمراين اجتاه 
جزي���رة الوراق اكن كبرا، مش���را إىل أن مس���احة 
الكتل���ة املبنية داخ���ل اجلزيرة ع���ام 1996 اكنت 60 
فدان���ا فقط، وب���ايق املس���احة أراض زراعية، وخالل 
عرش سنوات زادت الكتلة املبنية، حيث أصبحت 150 
فدانا، ويف عام 2019 وصلت إىل 400 فدان، وهو ما 
يعكس جحم المنو العمراين غر املخطط، ويشر إىل 
أن هناك 25 فدانا يمت انهاكها والبناء علهيم بش���لك 
غر منظ���م وغر مرخص، إىل جانب مش���لة تدهور 

البيئة الطبيعية ملجرى الهنر.
وقال وزير اإلس���اكن:" ختيل 400 ف���دان من املباين 
بدون خدمات رصف حص���ي، وينهى االمر للرصف 
عى هنر النيل"، مش���رًا إىل جح���م التدهور البييئ 
الناجت عن هذه الترصفات داخل القاهرة "العامصة"، 
مؤك���دًا أن ذلك اس���توجب من الدول���ة رسعة التدخل 
للتعام���ل مع مثل هذه األم���ور، وذلك يف إطار خطها 

لتطوير املناطق ذات اخلطورة الدامهة.
وأوحض وزير اإلساكن أن مساحة اجلزيرة تصل إىل 
1295 فدانا، وذلك يمشل مساحة أرايض النحر، مكا 
يصل عدد املنازل هبا إىل 5956 مزنال، الفتا إىل خطة 
الدول���ة لتطوير اجلزيرة بدأت بتنفيذ سياس���ة الرشاء 
الرضايئ، وال���يت تنهجها الدولة يف خمتلف املناطق 
ال���يت ختضع للتطوير، وذل���ك يف أن تكون األرايض 
مملوك���ة لملواطنني، مش���رًا إىل أنه طبقًا لسياس���ة 
ال���رشاء الرضايئ، ف���إن الدولة تقوم ب���رشاء الفدان 
الواحد جبزيرة الوراق مببل���غ 6 ماليني جنيه، منوهًا 
إىل أن م���ا مت رشاؤه حىت اآلن وص���ل إىل 888.6 
فدان، وهو ما ميثل 71% من مس���احة اجلزيرة بتلفة 
5 مليارات جنيه، مت رصفه���ا مبارشة ألحصاب هذه 
األرايض، اكش���فًا ع���ن البدائل ال���يت تتيحها الدولة 
واملمتثل���ة يف توف���ر أرايض زراعي���ة للراغب���ني يف 
احلص���ول عى أراض زراعية خ���ارج اجلزيرة، وذلك 
من خالل مبادلة الفدان داخلها ب� 19 فدانا خارجها، 

عرب توفرها مبدينة السادات.
وذكر وزير اإلس���اكن، يف هذا الصدد، أن الفدان يف 
جزي���رة الوراق يوازي 19 فدانا يف مدينة الس���ادات 
س���يحصل علهيا كبديل، واملواط���ن خُمررّ إذا ما اكن 

يرغ���ب يف ال���رشاء الرض���ايئ، أو أن ي���مت تعويضه 
بأراض زراعية يف الس���ادات، مش���رًا إىل أن بعض 

األهايل طلبوا احلصول عى تلك األرايض بالفعل.
وقال الوزي���ر: أما فميا يتعل���ق بالتعامل مع املباين � 
حي���ث أوحض أهنا ُبني���ت دون ترخي���ص � فقد بدأنا 
نطب���ق ما مقنا به يف خمتل���ف مناطق إعادة التخطيط 
عى مستوى امجلهورية، مكناطق ماسبرو، وجمرى 
العيون، وروضة الس���يدة؛ حيث بدأنا بتعويض املالك 
سواء اكنوا مالك أراض أو وحدات، بثالثة أنواع من 
التعويض، فبالنس���بة حلائز الوحدة، إذا اكن مؤجرًا، 
يمت تعويضه، واملالك يعوض عن ملكيته، ومالك األرض 
يعوض عن األرض، والتعويض حمس���وب وفقًا لتقدير 
جهات التقي���مي، يف اللجنة الرباعي���ة، باإلضافة إىل 
تعويض اجمتايع للك وحدة، وبالتايل نقوم بتعويض 
الس���اكن، ومينح تعويض عن املاكن الذي يسكنه، مكا 
أنه حيص���ل عى تعويض اجمت���ايع أيضًا لكونه قد 

ينتقل اىل ماكن آخر.
وأضاف الدكتور عامص اجلزار: الخشص الس���اكن 
يف وحدة سكنية، سيكون أمامه فرصة احلصول عى 
وحدات س���كنية بديلة مت طرحه���ا يف املدن اجلديدة، 
فبعض املس���تحقني للتعويض انتقلوا بالفعل اىل تلك 
امل���دن، مهنم حنو 75 مس���تحقا ملدين���ة العبور، و27 
مس���تحقا إىل مدينة حدائق أكتوبر، و49 مس���تحقا 
انتقلوا إىل منطق���ة مطار إمبابة، وهناك وحدات بديلة 

نقدمها للساكنني باجلزيرة.
ولفت الوزير إىل أن���ه فميا يتعلق بالراغبني يف البقاء 
يف اجلزي���رة، وهو خيار مط���روح يف لك مرشوعات 
التطوي���ر ال���يت مت تنفيذه���ا، فأهل منطقة ماس���برو 
س���يعود جانب مهنم م���ن خالل قرعة س���تمت بهناية 

الهشر اجلاري، فس���يمت توفر سكن بديل هلم مضن 
األب���راج املقامة يف املنطقة حاليًا، واليت س���يعودون 
الهي���ا، مكا عاد س���اكن ت���ل العقارب بع���د تطويرها 
وحتويلها إىل روضة السيدة، ولكن ليك نبدأ مرشوع 
إعادة تس���كني الناس داخل جزي���رة الوراق، فنحن ال 
منتلك أرايض هن���اك، مكا ال ميكن البناء عى أراض 
زراعية دون فكر وختطيط، وهذا حيتاج دراسة ووقتا، 
وحن���ن عندما بدأن���ا خنطط إلعادة البن���اء يف جزيرة 
ال���وراق، فق���د مت اختيار منطقة عاجلة مبس���احة 61 
فدانًا، وبدأ بناء الس���كن البديل هبا، والذي سيضم 4 
آالف وحدة سكنية، واملنطقة هبا 250 مبىن مهنا 125 
مبىن مت رشاؤها رضائي���ًا وتعويض األهايل، مكا مت 
ال���رشاء يف مناطق قريبة من أماكن تواجد املواطنني، 

حبيث يعودون إىل ماكن تواجدمه بالفعل.
وأضاف الدكتور عامص اجلزار: السكن البديل ملن ال 
يرغب يف مغادرة اجلزي���رة، ولكننا مازلنا يف مرحلة 

البناء، واألمر يستغرق وقتًا.
وأشار الوزير إىل أن هناك قرارْي نزع ملكية خاصني 
جبزيرة ال���وراق، أحدمها يتعلق خب���ط هتذيب النيل، 
وال���ذي يبلغ طوله30 مرًا، ويعُد مل���اًك لوزارة الري، 
وه���ذا اخلط عندما مت حتديده يف اجلزيرة، اتضح ان 
هن���اك مجموعة من املباين، مبني���ة داخل النيل، ويه 
أراض ال متث���ل أمالك مواطنني، وحنن نقوم بتعويض 
املواطن عن هذا املبىن، فلك غرفة يمت تعويضه علهيا، 
مك���ا يأخذ تعويضًا اجمتاعيًا عن هذا املبىن، رمغ أنه 
غر مالك ل���ألرض، ولكنه يعوض، وذلك دون تعويض 

لمللكية ألهنا ملكية دولة.
وأض���اف اجل���زار: أما الق���رار الثاين ل���زنع امللكية 
فيخ���ص تأمني حمور "حتيا مرص"، حيث صدر قرار 

ل���زنع ملكي���ة أراض ميينًا ويس���ارًا، وذلك مبا جينب 
احمل���ور أي ارضار لكون���ه رشيان���ًا رئيس���يًا داخل 
الدولة، وبه نظام انش���ايئ خ���اص، وال نريد تعريضه 

ألي خماطر.
ولف���ت الوزير إىل أن التعامل عى املس���احة اخلاصة 
ب���زنع امللكية لتأمني حمور "حتيا مرص"، واليت قدرت 
حب���وايل 91 فدانًا، مهنا 67 فدان���ًا مت التعامل معها 
رضائيًا بالفع���ل، واكنت تضم 550 مزنلًا، مهنا 330 
مزنال مت التعام���ل معها رضائيًا، حيث اكن التعويض 
عن املس���كن وملكي���ة األرض، باإلضافة اىل تعويض 
اجمتايع، وكذا تعويض عن األرايض الزراعية بالقمية 
اليت مت حتديدها س���ابقًا، سواء اكن يريد القمية ماليًا 
ويه 6 مالي���ني جنيه عن الف���دان، أو أرايض زراعية 

بديلة متاحة يف هيئة املجمتعات العمرانية اجلديدة.
وكش���ف الدكتور عامص اجلزار عن أن ما سبق ذكره 
يؤكد أن لك ما يثار عن أن هناك إخالء قرسيا ألهايل 
اجلزي���رة غر حصيح، فالدول���ة املرصية مل تتبع هذا 
األس���لوب يف أي من مرشوعاهت���ا، وال ميكن أن تقوم 
بذل���ك، حفجم التعويضات ال���يت مت دفعها حىت االن 
يف اجلزيرة بل���غ 6 مليارات جنيه، مهن���ا 5 مليارات 
لتعويض���ات األرايض فقط، باإلضاف���ة إىل أن تلفة 
الس���كن البدي���ل بلغت 2 مليار جنيه، م���ن أجل تنفيذ 

4 آالف وحدة سكنية يف املنطقة العاجلة باجلزيرة.
وأضاف الوزير: عندما تعاملنا مع منطقة ماس���برو، 
مقن���ا بتوقيع عقود مع األهايل منذ 3 س���نوات، حتدد 
للك خشص قمية التعويض املس���تحقة، وأن من طلب 
العودة لملاكن، وميلك عقدا سيعود ليسكن يف املنطقة، 
وذلك بعد أن حصل عى قمية إجيارية ملدة 3 س���نوات 
باإلضاف���ة إىل مبلغ لنقل متعلقاته، واألهايل تس���تعد 
حاليا لتقدمي املس���تندات إلج���راء القرعة وختصيص 
الوح���دات، وال���يء امللف���ت يف ه���ذا الصدد ويع 
األه���ايل وتفهمهم ملا قامت به الدولة من جهود لتطوير 
املنطقة، فضال عن إدراكهم ملا وعدت به الدولة ونفذته 

عى أعى مستوى.
وجدد الوزير التأكيد عى أن ما يمت إثارته من ادعاءات 
من قبل بعض قوى الرش ال يثنينا عن استمكال أمعال 
التطوي���ر يف جزيرة ال���وراق، مش���رًا إىل أن الدولة 
تتحمل تلفة املباين وال���يت تصل إىل 2 مليار جنيه، 
مضيف���ًا أن بع���ض األرايض ال���يت مت رشاؤها تأىت 
لصاحل إقامة مس���ارات للوص���ول إىل داخل املنطقة 
لتهسيل حركة املعدات واألدوات املستخدمة يف البناء.
وأكد وزير اإلس���اكن أن مسار الدولة يف التعامل مع 
املناطق ذات اخلطورة الدامهة مس���ار واحد وحمدد، 
يضع يف احلسبان مصاحل الطرفني الدولة واملواطنني، 
حي���ث حيقق للدول���ة أهدافها يف احلف���اظ عى البيئة 
والتقليل م���ن املخاطر اليت من املمكن أن يتعرض هلا 
املواطنون، مكا يضم���ن لملواطن العيش يف بيئة آمنة 

وحياة أفضل.

بعد إثارة البلبلة..  20 معلومة ترد على األكاذيب والشائعات حول تطوير جزيرة الوراق 

 هش���دت وزي���رة التضام���ن االجمتايع نيف���ني القباج، 
توقي���ع بروتوكول تع���اون بني برن���اجم )فرصة( للمتكني 
االقتصادي التاب���ع للوزارة ومجعية الف���روز للخدمات 
البيئي���ة واالجمتاعية؛ إلقامة مرشوعات ووحدات إنتاجية 

وسالسل القمية مبحافظة مشال سيناء.
وقالت القباج -يف بيان- إن حمافظة مشال س���يناء حتتل 
أمهي���ة خاصة، وإن الوزارة تس���ى لدمع فرص المتكني 
االقتص���ادي لملس���هدفني م���ن برناجم ال���دمع النقدي 
)تاكفل وكرام���ة( واملرفوضني منه يف عدد من حمافظات 

امجلهورية.
وأضاف���ت أن ال���وزارة هت���دف إىل تق���دمي مس���اعدات 
استثنائية لدمع ومحاية األخشاص ذوي اإلعاقة من خالل 
إنش���اء مرشوعات صغرة هلم مكصدر دخل، باإلضافة 
لتأهيل امجلعيات واملؤسسات األهلية اليت ستقوم بتنفيذ 
برناجم فرصة يف القيام بالتقيمي املؤس���يس هلم وتقدمي 
براجم التدريب ورفع قدرات العاملني هبا حىت تمتكن من 
القي���ام بدورها يف تنفي���ذ مرشوعات برناجم فرصة عى 

الوجه األمثل والذي يتوافق مع خطة الربناجم وأهدافه.
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وأكدت أن مؤسس���ات املجمتع امل���دين أصبحت رشياًك 
أساس���يًا يف العديد من املهام لتنفيذ اسراتيجية التمنية 
ويعول علهيا كرشيك أس���ايس للعب هذا الدور، مشرة 
إىل أن الوزارة أولت أمهي���ة قصوى لتحديث أطر العمل 
يف منظومة المتك���ني االقتصادي وأطلقت برناجم فرصة 
لرفع من جودة وكفاءة تقدمي خدمات المتكني االقتصادي 

ملختلف الفائت اليت ختدمها.
وأوحض���ت أن هذا الربوتوكول ي���أيت يف إطار االهمتام 

الش���ديد ال���ذي توليه ال���وزارة حملافظة مشال س���يناء 
باسهداف مستفيدي )تاكفل وكرامة( لمتكيهنم اقتصاديًا 
وحتقيق االستقاللية املالية ودمع املجمتع املدين الرشيك، 
مكا أن اتفاقية اليوم تركز عى تأس���يس وحدات إنتاجية 
ومعل مجايع يس���هدف عدد من املستفيدين يف مشال 
س���يناء، حيث هتدف إنش���اء وحدة إنتاج أعالف لصغار 

املنتجني بمشال سيناء.
من جانبه، أش���اد أمني صندوق مجعية الفروز الدكتور 
رياض إمساعيل، بدور الوزارة يف تبين وتنفيذ مرشوعات 
برن���اجم فرصة للمتكني االقتصادي، حيث تعمل امجلعية 
مبحافظة مشال سيناء هبذا املجال لمتكني املرأة والشباب 

وتأهيلهم لسوق العمل.
وقال إمساعي���ل إن امجلعية تعمل أيض���ًا عى تدريهبم 
باملرشوع���ات احلرفي���ة اليدوية البيئي���ة ولدينا بامجلعية 
خ���ط إنتاج مالبس جاهزة يعمل به أكرث من 500 س���يدة 
وفتاة وأكرث من 190 مبج���ال اخلياطة والبايق بالتطريز 
والتنجيد، حيث ننتج منتجات لبنك الكس���اء املرصي من 
مفروشات وأحلفة ولدينا خط إنتاج مستلزمات طبية يتيح 

تشغيل السيدات مبجال اإلنتاج.
مكا تعم���ل امجلعية ب���رباجم التوعي���ة وجماالهتا خللق 
مواط���ن وايع منتج فعال ول���دى امجلعية فرع مبحافظة 
البح���رة، حي���ث نعمل يف جمال التش���غيل ل���دى الغر 
يف جم���ال املالبس اجلاه���زة بالتعاون م���ع جهاز تمنية 
املرشوع���ات، باإلضاف���ة إىل خدمات التخاط���ب لتمنية 

املهارات لدى األطفال.

 برنامج »فرصة« يوقع بروتوكواًل إلقامة 
مشروعات تنموية يف سيناء

شيماء مرسي

يعت����رب م����رشوع انش����اء الصوامع  م����ن املرشوعات 
القومي����ة اليت أولها الدول����ة املرصية اهمتاما خاصا 
ورصدت له المتويل اخلاص ولك أنواع الدمع لتحديثه 
وتطويره وإنش����اء الصوامع اجلدي����دة، ونظرا ألمهية 
الحمق كس����لعة رئيس����ة غذائية واحملص����ول النقدي 
اإلس����راتيجي قام����ت الدولة بإنش����اء صوامع حديثة 
يف لك حمافظات امجلهوري����ة لتخزين الحمق وحفظه 
ع����ى أحد نظم تكنولوجيا التخزين يف العامل وتطبيق 

النظام احلديثة يف إدارهتا.
ويعد املرشوع القويم للصوامع واحد من خطط الدولة 
للحفاظ عى الغذاء وتأمني املخزون االسراتيجي منه،  
وتضمن إنشاء حنو 50 صومعة، بسعة ختزينية تقدر 

بنحو 1.5 مليون طن. موزعة عى  17 حمافظة.
وىف هذا اإلطار، تابع مصطىف مدبويل، رئيس جملس 
ال����وزراء املرصي، يف اجمتاع م����ع عيل املصيىحل، 
وزي����ر المتوين والتجارة الداخلية، إجراءات التوس����ع 
يف إنش����اء صوامع ختزين الغ����الل واحلبوب، تنفيذًا 
لتليف����ات الرئي����س عبدالفت����اح الس����ييس، رئي����س 

امجلهورية.
وأش����ار رئيس الوزراء، إىل تأكيد الرئيس عبدالفتاح 
الس����ييس، رئي����س امجلهورية، ع����ى رضورة اختاذ 
ما من ش����أنه توطني صناعة صوام����ع ختزين الغالل 
واحلب����وب، وذلك يف إط����ار تنفيذ امل����رشوع القويم 
للصوام����ع وزيادة الس����عة التخزينية وامل����دة الزمنية 
للتخزي����ن مبختلف احملافظ����ات، والتأكيد عى أمهية 
عقد املزيد من الرشااكت يف هذا املجال، س����عيًا لنقل 

اخلربات والتكنولوجيا العاملية، ومبا يهسم يف توطني 
هذه الصناعة املهمة .

وأوحض رئيس الوزراء، أن ما مت اختاذه من إجراءات 
لتطوير القدرات التخزينية للغالل واحلبوب، من خالل 
إنش����اء منظومة الصوامع، س����امه بش����لك كبر يف 
متكني الدولة من مواجه����ة األزمات العاملية املتالحقة، 
وتوفر االحتياجات، وحتقيق األمن الغذايئ املرصي، 
وذلك تنفيذًا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح الس����ييس 

املس����مترة برضورة العم����ل عى وج����ود رصيد آمن 
ملخزون السلع االسراتيجية األساسية.

وخالل اللقاء، أش����ار وزير المتوين إىل ما مت اختاذه 
م����ن إجراءات للبدء يف تنفي����ذ صوامع ختزين جديدة 
يف توش����ىك تصل س����عها التخزينية إىل حنو 500 
ألف طن مقح، موحضًا أنه متت الرسية عى الرشكة 

املنفذة، استعدادًا للبدء يف أمعال التنفيذ.
وأضاف الوزير، أن هن����اك صوامع أخرى يمت العمل 

عى تنفيذه����ا يف مرشوع "مس����تقبل مرص"، تصل 
س����عها التخزيني����ة إىل حنو 120 ألف طن، مش����رًا 
إىل أنه مت أيضًا ترس����ية أمعال تل����ك الصوامع عى 

الرشاكت املنفذة.
ونوه وزي����ر المتوين، خبطة الدولة للتوس����ع يف إقامة 
املزيد م����ن الصوامع، وخاص����ة باملناطق اليت تهشد 
توسعات يف الرقعة الزراعية عى مستوى امجلهورية، 
وذلك سعيًا إلتاحة سعات ختزينية إضافية، تهسم يف 
احملافظة ع����ى خمزون احملاصيل االس����راتيجية، 

وتقليل الفاقد مهنا.
ومن جانبه، قال السفر نادر سعد، املتحدث الرمسي 
بامس رائسة جملس الوزراء، إن رئيس الوزراء حرص 
خ����الل االجمت����اع ع����ى االمطئنان ع����ى االحتيايط 
االسراتيجي لسلع الحمق، واألرز، والسكر المتويين، 
والزيت المتوي����ين، واملكرونة، واللح����وم احلية، حيث 
مت التأكي����د ع����ى أن االحتي����ايط االس����راتيجي من 
هذه الس����لع آمن، وفقًا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح 

السييس، هبذا الشأن . 
وتابع مصطىف مدبويل، خالل االجمتاع، جهود وزارة 
الزراع����ة يف حتديث القطاع ال����زرايع وزيادة الرقعة 
الزراعي����ة، وتوفر احملاصيل املختلفة، يف إطار خطة 

الدولة لتحقيق األمن الغذايئ.
وأش����ار إىل املرشوعات الكربى ال����يت تبنها الدولة 
املرصي����ة من أجل زيادة مس����احة الرقع����ة الزراعية، 
مك����رشوع الدلت����ا اجلديدة العمالق وم����رشوع تمنية 

توشىك وجنوب الوادي.

املشروع القومى للصوامع..  كلمة السر فى حتقيق األمن الغذائي لـ »املصريني«
أطلق���ت وزارة التعاون الدويل، جولة مش���اورات مع بعثة 
بنك االس���تمثار األورويب اليت ت���زور مرص يف الفرة من 
17-21 أغسطس اجلاري، ملناقشة برناجم "ُنَويف" للمتويل 
واالس���تمثار يف مرشوعات املناخ؛ وفقا ملهنج متاكمل بني 

قطاعات املياه والغذاء والطاقة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
برناجم ُنَويفيِّ أطلقته الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون 
ال���دويل، خالل منصة التعاون التنس���ييق املش���رك اليت 
عق���دت مطلع يولي���و املايض مع مجموع���ة رشاكء التمنية 
برائس���ة األمم املتحدة والس���فارة األملانية ومبشاركة اكفة 

ممثيل رشاكء التمنية متعددي األطراف والثنائيني.
وي���أيت برن���اجم »ُن���َويف« يف إطار توجهي���ات مصطىف 
مدبويل، رئيس جملس ال���وزراء، بإعداد قامئة املرشوعات 
التمنوي���ة اخل���رضاء وال���روجي هل���ا ب���ني رشاكء التمنية 
ومؤسس���ات المتويل الدولية، مضن اجلهود اليت تقوم هبا 
الدولة للتحول إىل االقتصاد األخرض وتنفيذ االسراتيجية 
الوطنية للتغرات املناخية 2050 ودمع رؤية الدولة التمنوية 
 COP27 2030، مك���ا يعكس الربناجم أهداف مقة املناخ
واليت تس���ى مرص م���ن خالل رائس���ها لتحقيقها ويه 
االنتقال من التعهدات املناخية إىل التنفيذ واختاذ إجراءات 

مملوسة لدمع جهود التحول إىل االقتصاد األخرض.
وحرض االجمتاع من بنك االستمثار األورويب مدير وحدة 
امل���رشق بالبن���ك وعدد من اخل���رباء الفني���ني يف قطاعات 
الزراعة والري وكذلك مسوئيل البنك بالقاهرة، مكا حرض 

من وزارة التع���اون الدويل، رشهيان خبيت، معاون الوزير 
ل���إرشاف عى مل���ف التعاون مع األمريكت���ني وأوروبا، و 
داليا صادق، معاون الوزير للتنسيق مع االحتاد األورويب 
وبنك االس���تمثار األورويب، والفريق الفين املعين بربناجم 

»ُنَويف«.
وم���ن املق���رر أن تعقد البعثة ع���دًدا م���ن االجمتاعات مع 
مس���وئيل وزارة التعاون ال���دويل، باإلضافة إىل اجلهات 
الوطني���ة املعني���ة يف وزارات الزراعة والري واإلس���اكن، 
للتشاور والتنس���يق عى املس���توى الفين بشأن تفاصيل 

املرشوعات املدرجة مضن برناجم »ُنَويف«.
وع���ى م���دار العام اجلاري عق���دت رانيا املش���اط، وزيرة 
التع���اون الدويل، عدًدا من االجمتاع���ات مع اإلدارة العليا 
لبنك االس���تمثار األورويب مما يعكس العالقات القوية بني 
احلكومة والبنك، حيث زارت "املشاط" املقر الرئييس للبنك 
بلوكمسبورج وحبثت س���بل تعزيز التعاون املشرك خالل 
لقاهئ���ا مع الدكتور وارنر هوير، رئيس البنك. ويف س���ياق 
متصل اس���تقبلت "املش���اط"، خالل هش���ر يوليو املايض 
الس���يدة جيلس���ومينا فيجيلويت، نائب رئيس البنك، واليت 
زارت مرص ألول م���رة حيث عقدت اجمتاعات مع عدد من 
اجلهات الوطنية وتفقدت عدد من املرشوعات التمنوية اليت 

ميوهلا البنك يف مرص.

ى« لتمويل  »التعاون الدولي« تناقش تفاصيل برنامج »ُنَوِفّ
املشروعات اخلضراء مع بعثة بنك االستثمار األوروبي

أطلق���ت وزارة الربية والتعل���مي والتعلمي الفين، 
االس���راتيجية الوطنية إلص���الح وتطوير التعلمي 
الفين واالرتقاء به عامليًا، والتحول حنو تعلمي فين 
أفضل "TE 2.0" لتلبية احتياجات سوق العمل، 
وحتس���ني جودته مبا يتوافق م���ع معاير اجلودة 
العاملي���ة، تنفي���ذًا لتوجهيات القيادة السياس���ية 
برضورة االهمت���ام بإصالح التعل���مي الفين يف 

مرص.
وأوحضت ال���وزارة، يف بي���ان، أن معلية تطوير 
املناجه الدراس���ية للتعلمي الفين من خالل بناهئا 
وفق���ًا ملهنجية اجل���دارات، بالتش���اور مع خرباء 
س���وق العمل وأحص���اب األمعال، تع���د إحدى 
الراكئز األساس���ية الس���راتيجية تطوير التعلمي 
الف���ين، حيث تؤكد هذه املن���اجه املطورة عى ما 
ميكن للخرجي تنفيذه من مهارات بدلًا من الركزي 

عى ما يتوقع منه معرفته فقط.
وأش���ارت ال���وزارة، إىل أن تطوي���ر املناجه بدأ 
بإع���ادة بناء وتنفيذ 33 برناجمًا دراس���يًا خالل 
العام ال���درايس 2020-2019، وتال ذلك تطوير 
15 برناجم���ًا دراس���يًا خ���الل الع���ام الدرايس 
2021-2020، مث تطوير عدد 37 برناجمًا دراسيًا 
آخر خالل العام الدرايس 2022-2021، ليصل 

إمجايل عدد املناجه املطورة إىل 85 مهنجًا.

وتابعت: "بلغ إمجايل عدد املدارس الفنية املطبق 
هبا الرباجم املطورة عدد 107 مدراس يف سبمترب 
2019، و118 مدرسة يف سبمترب 2020، و453 
مدرس���ة يف سبمترب 2021، وس���يمت تطبيقه يف 
881 مدرس���ة يف س���بمترب 2022 باكفة نوعيات 
التعل���مي الف���ين )صن���ايع - زرايع - جتاري - 

فنديق - تعلمي مزدوج).
وأك���دت ال���وزارة، أن���ه س���يمت تطبي���ق الرباجم 
الدراس���ية املطورة عى مجيع الطالب امللتحقني 
بالص���ف األول الثان���وي باكفة م���دارس التعلمي 
الف���ين )احلكومية – اخلاص���ة( املطبق هبا هذه 
الرباجم مبختل���ف نوعياهتا، ومن املخطط أن يمت 
االنهاء م���ن تطوير اكفة الرباجم الدراس���ية مع 
تطبيقها باكفة مدارس التعلمي الفين يف س���بمترب 

.2024
واس���تطردت: "مت اعمتاد الحئة التقيمي والتحقق 
م���ن وزير الربي���ة والتعلمي والتعل���مي الفين عام 
2022، واليت تعمتد عى التقيمي التكويين، الذي 
هي���دف إىل متابع���ة تقدم الطالب وتق���دمي تغذية 
راجع���ة هلم تس���اعدمه عى التقدم يف دراس���ة 
وحدات الربناجم الدرايس، حيث يمت تزويد املعمل 
والطالب مبعلومات حول مدى التقدم الذي أحرزه 

الطالب يف اجلزء الذي درسه من الوحدة.

التعليم ُتطلق االستراتيجية الوطنية إلصالح 
وتطوير التعليم الفنى

اسامة السيد

سيد اجلارحي

    الجزار: خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق بدأت بتنفيذ 
سياسة "الشراء الرضائي".. ولم نخلى أهالى الجزيزة قسريا

اسالم عبدالفتاح

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  21  أغسطس  2022  •  العدد  656

   رئيس الحكومة يتابع إجراءات التوسع في إنشاء 
صوامع تخزين الغالل والحبوب
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حبث ساحم ش���كري وزير اخلارجية مع هسا جندي وزيرة الدولة للهجرة وشوئن 
املرصي���ني باخلارج، س���بل تعزيز وتوثيق التعاون يف اكف���ة امللفات ذات االهمتام 
املش���رك.. واس���تعرضت الوزيرة هسا جندي خالل اللقاء أبرز امللفات املستقبلية 
لعم���ل وزارة اهلجرة والرباجم املتطورة املوجهة لصاحل املرصيني باخلارج، مضن 
اسراتيجية معل حديثة ترايع البعد االجمتايع والسيايس والثقايف واالقتصادي 
ملواطنين���ا باخل���ارج، هبدف دمع عالقة أبناء الوطن يف اخل���ارج ببلدمه األم، وفقًا 

لبيان صادر عن وزارة اهلجرة املرصية.
وأكدت هسا جندي، حرصها عى أن يكون أول لقاء رمسي هلا مع وزير اخلارجية، 
معربة عن اعزتازها بأهنا أحد أبناء وزارة اخلارجية، واليت اكتس���بت خالل فرة 

معلها هبا خربات كبرة مما أهلها لرشيحها لتويل منصب وزيرة اهلجرة.
وأش���ارت وزيرة اهلجرة إىل حرصها عى التش���اور مع وزير اخلارجية س���احم 

شكري لتحقيق أكرب فائدة لملواطنني املرصيني باخلارج وربطهم بالوطن.

 وزير اخلارجية يستقبل 
وزيرة الهجرة لبحث تعزيز 

التعاون يف كافة امللفات

تسهدف  احلكومة  خالل موازنها  لعام 23/22  لتنويع 
مص���ادر المتويل وإدارة أك���رث كفاءة للدي���ن العام   من 
خالل ثالث حماور وىه خف���ض اعباء الدين واطالة معر 
الدين وتطوير س���وق األوراق املالي���ة ، حيث اكدت وزارة 
املالية  خالل تقرير للجنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب  
عى اتباع س�ياس����ة تنويع مص�ادر المتويل بني األدوات 
واألس�����واق احمللية واخلارجية، ومع اخنفاض أس���عار 
الفائ���دة خ���الل الفرات الس���ابقة أصبح هن���اك إماكنية 
للتوس�ع واستبدال االقراض قصر األجل بأدوات متويلية 

طويلة األجل سواء من السوق اخلاريج أو احملى.
وأوحضت “ املالية “  أنه ومع بدء ارتفاع أس���عار الفائدة 
حمليًا وعامليًا مرة أخرى فس���وف نسهدف إحداث توازن 
بني االقراض قص�ر وطويل األجل هبدف ختفيض تلفة 

خدمة الدين خالل موازنة العام املالی 2022 /2023 .
وتتب���ع وزارة املالية أس���عار الفائدة الس���ائدة املقررة من 
جلن���ة السياس���ات النقدية بالبن���ك املرك���زي، واليت يمت 
إقرارها لوضع االقتصاد إما يف مسار توسى أو مسار 
انمكايش الفتا  إيل أن   ارتفاع أسعار الفائدة خالل فرة 
املشاهدة اكن باألساس بسبب حترير سعر رصف اجلنيه 
يف نومفرب 2016 ،  وهو ما وضع ضغوطًا عى السياسة 
النقدية اليت اجتهت حيهنا للسياسة النقدية التقييدية لكبح 
مجاح الضغوط التضخمية املرتبطة باالرتفاع املفاجئ يف 
أس���عار الرصف ولملحافظة عى رءوس أم���وال البنوك، 
وبالتايل تأثر متوس���ط س���عر الفائدة عى الدين احمليل   
سلبًا  وأهسم اخنفاض أسعار الفائدة يف السوق احمليل 

يف قي���ام وزارة املالي���ة بالتوس���ع يف إصدار الس���ندات 
متوس���طة وطويلة األجل بدلًا من األذون هبدف زيادة معر 

الدين واحلد من خماطر إعادة متويل املديونية القامئة .
واخنفض متوس����ط أسعار الفائدة عى الدين احمليل من 
حوال���ی  8و17% يف يونيو 2017 إىل حوالی 7و13% يف 
يونيو ۲۰۲۱ وص�ول���ًا إىل 2و13% يف مارس ۲۰۲۲ وبدأ 
بع���د ذلك يف االرتفاع اعتبارًا م���ن منتصف هشر مارس 
أما بالنس���بة لس���عر الفائدة عى الدين اخلاريج فهناك 
ثبات نس����يب خالل فرة املش����اهدة حيث اكن قد وص�ل 
حل���وايل 1و7% فی یونی���و ۲۰۱۷ مث اخنفض حلوايل %6 
يف يونيو 2018 وعاود االرتفاع جمددًا إىل حنو 6و6%يف 
يونيو ۲۰۱۹ ، وواص�ل ارتفاعه لنحو 7% يف يونيو ۲۰۲۰ 
واخنفض يف يونيو 2021 ليص�ل إىل 9و6%  ، ويس���تقر 
ع���ى ذلك حىت مارس 2022 مث بدأ بعد ذلك يف االرتفاع 
الش�ديد نتيجة الرتفاع معدالت التمخض الشديد واندالع 

الرصاع بني روسيا وأوكرانيا.
وما تزال معدالت الفائدة مرتفعة رمغ تيس���رات السياسة 
النقدية، ويعزى ذلك إىل مشول سعر الفائدة عى رضائب 
األرباح الرأمسالية، ويمت استقطاعها من الفوائد املدفوعة 
حلاميل األوراق املالية احلكومية وبالنسبة الرتفاع معدالت 
الفائ���دة ع���ى الدين اخل���اريج  فان الس���بب يعود إىل 
التقلبات اخلارجية وخاصة تلك املتعلقة بأزمات األس���واق 
الناشئة؛ حيث عانت األسواق الناشئة منذ عام 2018 من 
أزمات طاحن���ة نتيجة لزيادة جعز املوازين اجلارية لدهيا، 
وزادت جاحئ���ة كورون���ا من حدة األزم���ات حيث وضعت 

ضغوطات عى صانيع الس�ياس�ات إلجياد وسائل وسبل 
لتحف���زي االقتصادات، ولكن بش���لك متوازن حىت ال تأيت 
بنتاجئ عكس���ية وهو ما ترتب هيلع رفع سعر الفائدة عى 
الدي���ن اخل���اريج للحفاظ عى اس���تمثارات األجانب يف 
األوراق املالية احلكومية واحلد من خماطر إعادة المتويل 
ولملحافظة عى تنافس���ية أدوات الدين احلكومية ويتوقع 
أن تس���متر تلك الضغوطات داخلي���ًا وخارجيًا ،  نظرًا ملا 
مير به الع���امل خالل تلك الفرة م���ن ارتفاعات تضخمية 
ح���ادة تبعها ارتفاعات يف أس���عار الفائدة مث جاءت أزمة 
ال���رصاع الرويس األوك���راين واآلثار الس���لبية هلا عى 
العامل وأضافت بشدة إىل حالة اضطراب سالسل إمداد 
امل���واد الغذائية والبرولية والغاز وارتفاعات ش���ديدة يف 

األس���عار مبا فهيا م���رص والعامل لكه م���ن آثار الرصاع 
وحالة عدم اليقني بنتاجئ هذا الرصاع.
تقليل املخاطر 

وأكد التقري���ر  أن  وزارة املالية  تعمل جبهد متواصل عى 
حتس���ني إدارة الدين وتقليل املخاطر املتعلقة بإعادة المتويل 
من خالل عدة قنوات رئيس���ية تمتثل ىف خفض أعباء الدين 
واطال���ة معر الدين وتطوير س���وق األوراق املالية ، مش���را 
إيل أنه  بالنسبة للهدف اخلاص خبفض أعباء الدين، تعمل 
وزارة املالية بالتنسيق مع األجهزة املعنية عى شقني، األول 
متعل���ق بالتحمك يف مع���دالت زيادة مدفوع���ات الفوائد من 
خ���الل اتباع سياس���ة تنويع مصادر المتوي���ل بني األدوات 
واألسواق الداخلية واخلارجية  حيث تعمل  املالية بالتنسيق 
مع اكمل املجموعة االقتص�ادية لتحسني كفاءة توجيه املوارد 
، وحبث بدائل متويلية تتناس����ب م���ع احتياجات لك مرحلة 
، و حجنت املالية خالل ش����هر أكتوب���ر 2020 يف إصدار 
أول س���ندات خرضاء يف تارخي م���رص واملنطقة كلك، ويمت 
توجيه المتويل الذي مت توفره من هذه السندات لالستمثار 
يف مش����روعات ذات بعد بيىئ وترايع االس���تدامة البيئية 
مم���ا حيفظ حقوق األجيال القادمة، مكا حجنت وزارة املالية 
يف إصدار س���ندات الس���اموراي بالني الياباين يف اليابان 
مبتوسط تلفة س���نوية 2.3% ملدة مخس سنوات وتسهدف 
أيضًا إصدار س���ندات الباندا الصينية يف الصني باليوان 
الصيين مكا جيرى العم���ل حاليًا عى إصدار أول صكوك 

سيادية متوافقة مع أحاكم الرشيعة اإلسالمية .

عقدت املبادرة الوطنية لملرشوعات الذكية، اجمتاًعا 
تنس���يقًيا حت���ت رعاي���ة الدكت���ورة هالة الس���عيد، 
وزي���رة التخطي���ط والتمنية االقتصادي���ة واملرشف 
ع���ى املب���ادرة، وحبضور الدكت���ور محمود حميي 
الدي���ن، رائد املناخ للرائس���ة املرصية ملؤمتر الدول 
األطراف باتفاقية األمم املتحدة لتغر املناخ ورئيس 
جلن���ة التحكمي عى املس���توى الوطين لملرشوعات 
اخلرضاء الذكية باملبادرة، والس���فر هش���ام بدر، 
املنس���ق العام لملبادرة، واملهندس خالد مصطىف، 
الوكيل الدامئ لوزارة التخطيط والتمنية االقتصادية.
ناق���ش االجمتاع حس���ب بي���ان ل���وزارة التخطيط 
الرتيب���ات األخ���رة لملبادرة قبل فت���ح باب التقدم 
رمسًيا لملرشوعات اخل���رضاء الذكية عى املنصة 

اخلاصة باملبادرة يف 21 أغسطس اجلاري.
وخالل اللق���اء، أكد الدكتور محم���ود حميي الدين 
أمهية توثيق مجيع اخلطوات اليت جتري منذ إطالق 
املب���ادرة ح���ىت ميكن البن���اء علهيا يف املس���تقبل، 
مش���ًرا إىل أن املب���ادرة تدرك البع���د الغائب عن 
التمنية املس���تدامة وهو موضوع املناخ، حيث يعاين 
العامل لكه من تغر املناخ، وأن إدراك هذا املوضوع 
املهم مككون رئييس يف التمنية ومتويلها من خالل 
هذه املبادرة؛ تعد أول حماولة معلية يف هذا اإلطار.
وأش���ار حم���يي الدي���ن إىل أن الفكرة الرئيس���ية 

لملبادرة تقوم عى خلق أولوية لالستدامة، وأن يكون 
امل���رشوع املتقدم لملبادرة اكم���ال من حيث الفرص 

واملزايا والتحديات املرتبطة بالتحول الرمقي.
وأوحض الدكتور محمود حميي الدين أن العمل يف 
املب���ادرة يمت من خالل حمورين أساس���يني، حمور 
حم���يل تقوده احملافظ���ات، مث حمور وطين يمت فيه 

اختيار املرشوعات.
وقال الس���فر هش���ام بدر إن املب���ادرة تعد فرصة 
ممتزية غر مس���بوقة، تركز ع���ى التنفيذ والتطبيق 
ع���ى أرض الواق���ع، يف إط���ار اس���تعداد م���رص 
الستضافة COP 27، مكا تؤكد املبادرة عى جدية 

التعام���ل مع البعد البي���يئ وتغرات املناخ يف إطار 
حتقيق أهداف التمنية املس���تدامة والتحول الرمقي 
من خالل تقدمي مرشوع���ات حمققة هلذه األهداف، 
موحًضا أنه وفقا لملبادرة سيمت وضع خريطة عى 
مستوى احملافظات لملرشوعات اخلرضاء والذكية 
وربطها جبهات المتويل وجذب االستمثارات الالزمة 

هلا من الداخل واخلارج.
م���ن جانب���ه، أوحض املهندس خال���د مصطىف أن 
لك حمافظ���ة س���تقوم بتحديد قامئ���ة باملرشوعات 
اخلرضاء الذكية من خالل قواعد منمظة لالختيار، 
مشًرا إىل أن املجاالت املسهدفة يف املبادرة تضم 

مرشوع���ات تقوم عى ممارس���ات األمعال املراعية 
للبيئ���ة، واليت تؤدي إىل خف���ض انبعاثات الكربون 
والتلوث، ومرشوعات عزي���ز كفاءة الطاقة واملوارد، 
ومرشوع���ات احلد م���ن فقدان التن���وع البيولويج 
وخدم���ات النظم البيئي���ة، باإلضافة إىل مرشوعات 
التخفي���ف من آث���ار تغر املن���اخ والتكيف مع تغر 
املناخ، واحلفاظ عى املوارد الطبيعية، وحفظ التنوع 
البيولويج، ومرشوعات احلد من التلوث والسيطرة 

هيلع.
ح���رض اللق���اء عدد من قي���ادات وممث���يل وزارات 
التخطي���ط واالتصاالت والتع���اون الدويل واملجلس 
القويم لملرأة، وعرب الفيدي���و كونفرانس؛ الدكتور 
هش���ام اهللباوي، مس���اعد وزير التمني���ة احمللية، 
وسارة البطويط، مؤسسة ECOnsult والدكتور 

أمحد فتىح، خبر التمنية املستدامة.
يش���ار إىل أن السيد رئيس جملس الوزراء اكن قد 
أصدر قرارا رمق 2738 لس���نة 2022 بشأن إطالق 
مبادرة وطني���ة لملرشوعات اخل���رضاء الذكية يف 
حمافظات امجلهورية، وذلك اس���تعداًدا الستضافة 
مرص مؤمت���ر ال���دول األط���راف يف اتفاقية األمم 
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أزمات عدة واجهت س���وق السيارات يف مرص بيهنا 
، أزمة “األوفر برايس”،  واليت  انهت يف الس���وق 
املرصي بش���لك واحض، وذلك عقب ق���رارات جهاز 
“محاي���ة املس���هلك”  ،  ال���يت ألزمت التج���ار ببيع 
الس���يارات بنفس س���عر الوكيل، وتوعدت املخالفني 

بغرامات كربي تصل إىل 2 مليون جنيه.
ويف ظل وج���ود التمخض العاملي جبميع األس���واق 
العاملي���ة وتأثره عى القطاع���ات الصناعية وخاصة 
الس���يارات، توقع خ���رباء يف قطاع الس���يارات، أن 
ينتعش سوق السيارات “ املستعملة “ ويكون اجتاه 
املس���هلك امل���رصي يف الوق���ت احلايل نظ���ًرا لقلة 
املعروض من الس���يارات اجلديدة وزيادة أس���عارها 
بش���لك كبر مكا أن “الس���يارات املستعملة” سوف 
تلىب احتياجات املس���هلك امل���رصي، رمغ زيادهتا 

نسبيا حبوايل %30 .
وقال خالد س���عد رئيس رابطة مصنيع الس���يارات، 
إن الت���مخض العاملي أثر بش���لك كب���ر عى مجيع 
الصناع���ات وخاص���ة صناعة الس���يارات مبختلف 
ماركه���ا، مضيف���ا أن عدد اإلنتاج للس���يارات كلك 

أصبح أقل بكثر من أعداد الطلب.
وأوحض “سعد”، أن الس���يارات “املستعملة” علهيا 
طلب كبر يف الوقت احلايل خوفا من زيادة أسعارها 
أكرث من ذلك، ويه بديل جيد يف ظل اختفاء ماراكت 
بعيهن���ا من الس���وق املرصية حلني ع���ودة التصنيع 
عامليا مرة أخري وتوزيع األعداد املطلوبة للك وكيل .
 املستش���ار “أس���امة أبو املجد” رئيس رابطة جتار 
الس���يارات،  أوحض يف ترصحيات سابقة أن  قرار 
جهاز محاية املس���هلك اخلاص بإلزام التجار بالبيع 
بنفس س���عر الوكيل جيد، ولك���ن هناك حالة اختناق 
يف معلية جتارة الس���يارات بس���بب  قلة املعروض ، 
ونصح “أبو املجد” املس���هلك املرصي بأن هذا هو 
الوقت األنسب للرشاء رمغ اختفاء ماراكت كثرة من 

السوق معلال أن البدائل كثرة.
 بدوره أوحض  اللواء حسني مصطىف خبر سيارات 
والرئي���س األس���بق ل”املرصية األمريكي���ة” التابعة 
للهيئ���ة العربية للتصنيع،   أن الس���يارات أصبحت 
س���لعة رضوري���ة وليس���ت رفاهية ،  مك���ا اكن ىف 
الس���ابق،   مضيفا  ان السيارات الصينية منترشة 
حالي���ا ويوجد طرازات تناس���ب مجيع الرشاحئ يف 
املجمت���ع املرصي، ألن الصيين مل يقترص عيل طبقة 
البس���طاء بل توجد سيارات صينية األن تتساوي مع 

ماراكت كورية ويابانية من حيث السعر واجلودة .
وأكد أن القادم أسوأ عامليا خاصة مع وجود احلرب 
األوكرانية الروس���ية وحال���ة التمخض العاملي ، حيث 
جند ماراكت أوروبية وأسيوية قد اختفت من السوق 

وأخري يف طريقها لالختفاء . 
وحبسب تقارير إعالمية ، فإنه بعد انهاء  أزمة األوفر 
برايس ونقص املعروض من الس���يارات يف الس���وق 

امل���رصي،  ظهرت  أزمة جديدة س���وق الس���يارات، 
ومتثل���ت يف قي���ام البعض  جبمع أن���واع معينة من 
الس���يارات واالحتفاظ هبا ملدة معينة بعد ترخيصها 
وم���ن مث عرضه���ا للبي���ع ع���ى منص���ات التجارة 
اإللكرونية من أجل حتقيق أرباح كبرة مستغلًا أزمة 
نقص املعروض م���ن املنتج ، وانترشت هذه الظاهرة   
بالزتامن مع تراجع املعروض واخنفاض حصة ولكاء 
الس���يارات يف مرص من الرشاكت األم بعد تراجع 
اإلنتاج عامليًا بفعل املتغرات اليت طرأت عى أسواق 
العامل عقب احلرب الروسية األوكرانية ، وهو ما أدى 

إىل حدوث ارتفاعات كبرة يف األسعار .
وتس���ببت احلرب الروسية واألوكرانية يف ارتفاعات 
مبالغ فهيا يف أس���عار السيارات، بنسبة تراوح بني 
50 إىل 100% حس���ب بلد املنشأ بعد تعطل رشاكت 
الحش���ن والتخ���وف من حال���ة الرك���ود العاملي بعد 
التعايف املؤق���ت من أزمة فروس كورونا، حبس���ب 

جتار يف  سوق السيارات   .
ويف ترصحيات له ، وصف  خالد سعد األمني العام 
لرابطة مصنيع الس���يارات يف مرص، املتسببني يف 
الظاه���رة ب” التاج���ر اخليف “ ، مش���را إيل أهنم 
مبثاب���ة عامل كبر يف حدوث االرتفاعات غر املربرة 
يف س���وق الس���يارات، باإلضافة إىل ظاهرة األوفر 
برايس اليت رضبت السوق خالل األعوام املاضية و 

أصبحت تشلك خطرًا عى سوق السيارات.
وأضاف األمني العام لرابطة مصنيع السيارات يف 
مرص،   أن  الظاهرة يه  نتاج واحض للسياس���ات 
غر الس���لمية اليت اتبعها بعض املوزعني يف ظاهرة 
األوف���ر برايس ع���ى مدار الف���رة املاضية، وهو ما 
جشع بعض التجار ممن ميتلكون س���يولة مادية عى 

رشاء الس���يارات وختزيهنا واالس���تفادة من ظاهرة 
األوف���ر برايس ومن مث حتقيق أرباح نظر تش���غيل 

السيولة املالية.
وأك���د س���عد أن  ه���ذه الظاهرة ليس���ت الس���بب 
األس���ايس يف ارتفاعات أس���عار الس���يارات يف 
م���رص، لكن هن���اك عوامل أخ���رى تتعلق براجع 
احلصص لدى الولكاء يف مرص من الرشاكت األم 
بالزتامن مع نش���وب احلرب الروس���ية األوكرانية 
وتأثر المكيات ال���واردة من االحتاد األورويب وهو 
ما أدي لحش املع���روض، فالولكاء يقومون بتوزيع 
النس���بة الضئيل���ة عى املوزعني، مش���رًا إىل أن 
هن���اك عوامل أخ���رى تتعلق باحل���رب الباردة بني 
أك���رب اقتصادي���ن يف الع���امل الص���ني والواليات 
املتح���دة وهو ما أدى الخنف���اض المكيات الواردة 

من رشق أسيا بشلك عام.
ولف���ت إيل أن  أزم���ة فتح اعمت���ادات جديدة من 
ال���دوالر يف البنوك س���بب آخ���ر يف االرتفاعات 
واخنف���اض المكي���ات الواردة من الس���يارات من 
الس���وق اخل���اريج، موحضًا أن أس���عار الدوالر 
ح���دث هبا تغ���ر كبر عى مدار امخلس���ة أهشر 
املاضية يف حتريك سعر الدوالر ليراوح حاليًا بني 
19.10 إىل 19.14 جنيه مقابل اجلنيه املرصي.

واعترب األم���ني الع���ام لرابطة مصنيع الس���يارات 
يف م���رص أن  الس���وق يهشد حالة م���ن الضبابية 
واملع���روض يف تراجع يف الوقت احلايل،  مش���را 
إيل أنه من الصعب التنبؤ باألسعار ، لكنه أشار يف 
الوقت نفس���ه إىل أن نظرية العرض والطلب تفرض 
نفهس���ا عى الس���وق  ، مؤكدا أن���ه طاملا اكن هناك  
طلب فهناك ارتفاع باألس���عار وأسعار الرصف يف 

تغير مسمتر”.
 وش���دد س���عد ع���يل رضورة اإلرساع باعمت���اد 
اسراتيجية صناعة الس���يارات اجلديدة، واالعمتاد 
ع���ى التصنيع يف الفرة املقبلة حلل أزمات س���وق 

السيارات املرصي.
يذك���ر أن اإلحصائي���ات الرمسية رص���دت تراجع  
مبيعات الس���يارات يف مرص بنسبة 11.5%، لتصل 
إىل 122 ألف���ًا و318 مركبة خالل النصف األول من 
العام احلايل، مقابل 138 ألفًا و311 وحدة يف الفرة 

املقابلة من العام السابق.
ارتفاعات جديدة 

وي���ري رئي���س رابطة جتار الس���يارات، أس���امة 
أبو املج���د، أن األجواء مهيأة حل���دوث  ارتفاعات 
جديدة يف أسعار السيارات،  مرجعا ذلك إيل قلة 
املعروض من السيارات يف السوق و زيادة  الطلب   
من قبل املس���هلك ختوفًا من موج���ات جديدة يف 
األس���عار  ، معت���ربا أن  االرتفاع���ات غر املربرة  
ترج���ع إيل وج���ود حالة من  التخبط الش���ديد يف 
توفر العملة األجنبية واخنفاض أعداد االعمتادات 
املس���تندية بالدوالر، مش���رًا إىل أن هناك قرارات 
أخرى سبب يف تراجع املعروض عى رأهسا قرار 
محاية املسهلك امللزم ببيع التجار السيارات حبد 
أق���ى 5% كهامش رحب،  منوه���ا  إىل أن جهاز 
محاية املسهلك ال يعمل مدى التغرات اليت طرأت 
عى األسعار فبالتايل يقوم بتحرير خمالفات تصل 
إىل 50 أل���ف جنيه حكد أدىن كعقوبة خمالفة قرار 

البيع بدون أوفر برايس.
 وأوحض  أب���و املج���د،  أن قان���ون ضوابط جهاز 
محاي���ة املس���هلك تضم���ن حق���وق احلاجزي���ن 
للس���يارات من خمتلف املوزع���ني، طاملا مت االتفاق 
عى س���عر حمدد، مش���ًرا إىل أن زيادة األسعار 
جتري فقط عى الراغبني اجلدد يف الرشاء نتيجة 
التأثر بالعوامل اخلارجية مثل عدد كبر من الدول.
 و »األوف���ر براي���س«  يه   املبال���غ املالي���ة اليت 
يق���وم املوزع���ون والتجار بإضافها ع���ى العميل 
»املس���هلك« من أجل رسعة تس���لمي السيارة بدلًا 
م���ن االنتظار يف قامئة الوكيل أو من خالل اختيار 

لون ممزي وحمدد للسيارة.
واكن  جهاز محاية املس���هلك قرر  إلزام معارض 
الس���يارات بدءًا من 15 نومف���رب املايض، بوضع 
ملص���ق عى لك س���يارة مبني فيه اكف���ة تفاصيل 
وأس���عار السيارة شاملة اكفة الرسوم الرضيبية ، 
مؤكدا  أن من خيالف القرار املتقدم، سيطبق هيلع 
املادتان )64، 65( من القانون رمق 81 لسنة 2018 
والذي يقيض بتغرمي املخالف حىت مليوين جنيه أو 

مثيل قمية السلعة أهيام أكرب.

»التضخم و األوفر برايس  والتاجر اخلفي« يتحكمون يف أسعار السيارات 
أخطر ٣ ظواهر تحكم سوق السيارات في مصر 

أطلق���ت وزارة التخطي���ط والتمني���ة االقتصادي���ة؛ الربناجم 
التدرييب االفراىض ألعضاء اللجان التنفيذية باحملافظات 
لملب���ادرة الوطنية لملرشوعات اخلرضاء الذكية، وذلك حتت 
رعاية الدكت���ورة هالة الس���عيد، وزيرة التخطي���ط والتمنية 
االقتصادية، وحبض���ور الدكتور محمود حمىي الدين، رائد 
املناخ للرائسة املرصية ملؤمتر الدول األطراف باتفاقية األمم 
املتحدة لتغ���ر املناخ ورئيس جلنة التحكمي عى املس���توى 
الوط���ىن لملرشوعات اخلرضاء الذكية باملبادرة، والس���فر 
هشام بدر، املنسق العام لملبادرة، واملهندس خالد مصطىف، 
الوكيل الدامئ لوزارة التخطيط، والدكتورة رشا راغب، املدير 
التنفي���ذي لألاكدميية الوطني���ة للتدريب، والدكتور هش���ام 
اهللباوى، مس���اعد وزير التمنية احمللي���ة، وأعضاء اللجان 

التنفيذية لملبادرة باحملافظات.
وأك���دت الدكتورة هالة الس���عيد، وزي���رة التخطيط والتمنية 
االقتصادية واملرشف عى املبادرة أمهية املبادرة اليت متتد 
إىل لك احملافظات، مش���رة إىل أهنا ت���أيت يف إطار دور 
مرص الريادي يف جمال التمنية املستدامة، وما توليه الدولة 
من أمهية لتوطني أهداف التمنية املس���تدامة عى مس���توى 
احملافظات، موحضة أن املب���ادرة تؤكد عى جدية التعامل 
مع البعد البييئ وتغرات املناخ من خالل مرشوعات حمققة 
لتلك األهداف. وأعلنت أنه سيمت فتح باب التقدم لملرشوعات 
الذكية واخلرضاء عى املنصة اخلاصة باملبادرة بدءا من 21 

أغسطس اجلاري.
وخالل لكمته االفتتاحية ق���ال الدكتور محمود حمىي الدين 
إن املب���ادرة الوطنية لملرشوعات اخل���رضاء الذكية مبادرة 
غر مس���بوقة عى مس���توى العامل يف إطار االستعدادات 
لقم���ة املناخ، مؤك���دا أن املبادرة تق���دم منوذجا رائدا ميكن 
االس���تفادة منه عامليا ويف تنظمي مقم املن���اخ القادمة بربط 
اس���تمثارات العم���ل املن���ايخ يف جماالت الطاق���ة ومحاية 

القطاع���ات املتعرض���ة للتأث���رات الضارة بتوط���ني التمنية 
املس���تدامة والتحول الرمقي، وإتاحة فرص العمل وماكحفة 

الفقر.
أضاف حم���ىي الدين أنه يف عرص التح���ول الرمقي هناك 
عنرصان ال ثالث هلام يف إماكنيات املرشوعات عى التطور 
والمنو، حيث جيب أن يكون املرشوع اكمال من حيث الفرص 
واملزايا وكذلك التحدي���ات املرتبطة بالتحول الرمقي، والبعد 

الثاين هو بعد االستدامة بشلك شامل.
من جانبه أشار السفر هشام بدر إىل أنه سيمت تنفيذ املبادرة 
الوطني���ة لملرشوعات اخل���رضاء الذكية ب���لك احملافظات 
مكبادرة رائدة يف جمال التمنية املستدامة والذكية والتعامل 
مع البع���د البييئ وآثار التغ���رات املناخية، وذلك من خالل 
وض���ع خريطة لملرشوعات اخلرضاء الذكية عى مس���توى 
احملافظات وجذب االستمثارت الالزمة هلا، مؤكدا أم مرص 
ت���ويل اهمتاما كبرا بتفعيل التعاون مع اكفة رشاكء التمنية 
س���واء من احملليني أو من القطاع اخلاص واملجمتع املدين 
أو رشاكء التمنية الدوليني من مؤسس���ات المتويل اإلقلميية 

والدولية يف سعهيا لتحقيق التمنية الشاملة واملستدامة.
أض���اف بدر أن املب���ادرة تعد فرصة ممتزية غر مس���بوقة 
وطنيا ودوليا، حيث تركز عى تنفيذ وتطبيق مرشوعات عى 
 27 COP أرض الواقع يف إطار استعداد مرص الستضافة
وما توليه الدولة من أمهية لتوطني أهداف التمنية املس���تدامة 
عى مس���توى احملافظات، مشرا إىل أن املبادرة تسهدف 
العديد م���ن املجاالت عى رأهسا املرشوع���ات اليت ترايع 
معاير االس���تدامة البيئية، واليت تؤدي إىل خفض انبعاثات 
الكربون وتلوث، وحتافظ عى املوارد الطبيعية، باإلضافة إىل 
املرشوعات اليت تع���زز كفاءة الطاقة واملوارد، واليت حتافظ 
عى التنوع البيولويج وخدمات النظم البيئية واليت تساعد 

عى التكيف مع تغرات املناخ.

 اليوم.. فتح باب التقدم للمشروعات الذكية 
واخلضراء على املنصة اخلاصة باملبادرة

 أكد وزير الكهرباء والطاقة املتجددة الدكتور دمحم ش����اكر، 
اجلهود اليت تقوم هبا مرص لتكون ممرًا لعبور الطاقة النظيفة 
ال����يت تمتتع هبا الق����ارة األفريقية، مش����رًا إىل األمهية اليت 

يولهيا القطاع ملرشوعات الربط الكهربايئ.
جاء ذلك خالل مباحثات وزير الكهرباء مع س����فرة سلوفانيا 
بالقاه����رة ماتيا بريفولش����يك واليت تناولت حبث س����بل دمع 
وتعزيز التعاون وفتح فرص االس����تمثار بني مرص وسلوفانيا 
يف جم����ال الكهرب����اء والطاقة اجلديدة واملتج����ددة وجماالت 

اهليدروجني األخرض .

وقال وزير الكهرباء، خالل اللقاء، إن مرص تش����ارك بفاعلية 
يف مجي����ع مرشوعات الربط الكهربايئ اإلقلميية، حيث ترتبط 
كهربائي����ًا م����ع دول اجلوار، رشقًا )م����ع األردن( وغربًا )مع 
ليبيا( وجنوبًا )مع الس����ودان( وي����مت حاليًا العمل عى زيادة 
ق����درة الرب����ط، مكا جيري تنفي����ذ مرشوع الربط م����ع اململكة 
العربية السعودية لتبادل )3000( ميجاوات الذي يعترب أكرب 

خط ربط كهربايئ يف املنطقة.
وأكد االهمت����ام بالربط الكهربايئ مع قربص واليونان، حبيث 
تكون مرص جرسًا للطاقة بني أفريقيا وأوروبا، حيث مت توقيع 

مذكرات تفامه يف هذا املجال وجار التنسيق بني لك اجلهات 
املعنية للسيع قدمًا لتنفيذ هذا الربط.

وأضاف أنه مت اختاذ العديد من اإلجراءات لتجشيع مشاركة 
القطاع اخل����اص يف مرشوعات الطاقة اجلدي����دة واملتجددة 
اليت تمتتع مرص ب����رثاء واحض يف مصادرها، واليت تمشل 
بش����لك أس����ايس طاقة الرياح والطاقة المشسية، منوهًا بأنه 
اكنت اخلطوة األكرث أمهي����ة، يه التعديالت الترشيعية اليت 
مت القيام هبا إلزالة عقبات االستمثار يف هذا املجال وتعكس 

الزتام الدولة املرصية جتاه مرشوعات الطاقة املتجددة.

مصر وسلوفانيا تبحثان فرص االستثمار مبجاالت الكهرباء والهيدروجني األخضر

أعلن اجله���از املركزي للتعبئة العام���ة واإلحصاء، عن 
نتاجئ حبث الق���وى العاملة للربع الثاين )أبريل- يونيو( 
لع���ام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7.2% من إمجايل 
قوة العمل وهو نفس املعدل يف الربع الس���ابق من عام 

.2022
جسل تقدير جحم قوة العمل 29،985 مليون فرد مقابل 
29.895 مليون فرد خالل الربع السابق بنسبة ارتفاع 

مقدارها %0.3.
ويرجع سبب ذلك االرتفاع إىل ارتفاع أعداد املشتغلني 
مبقدار 84 ألف مش���تغل خالل الربع احلاىل عن الربع 
السابق وارتفاع املتعطلني مبقدار )6( ألف متعطل مما 

أدى إىل زيادة قوة العمل مبقدار )90( ألف فرد.
وأش���ار اجلهاز إىل أن عدد املتعطل���ني جسل 2.151 
ملي���ون متعطل بنس���بة 7.2% من إمجاىل ق���وة العمل 
)1.250ملي���ون ذكور، 901 أل���ف إناث( مقابل 2.145 
ملي���ون متعطل يف الربع األول 2022 أرتفاع ق�دره )6( 
ألف متعطل بنس����بة 0.3%، وبارتف���اع ق��دره 36 ألف 
متعطل عن الربع املامثل من العام السابق بنسبة %1.7.

املتعطلون طبًقا للنوع :
وبلغت نسبة املتعطلني يف الفئة العمرية )15- 29 سنة ( 
61.3 % من إمجاىل املتعطلني، موزعة طبقًا لفائت السن 

التفصيلية اكآلىت 7.1% إلمج���اىل الفئة العمرية )15- 
19 س���نة(، حيث بلغت )8.4% للذكور، 5.5% لإناث( 
مقابل 8.2% يف الربع السابق )الذكور 10.6%و اإلناث 
4.9%(، و27.6% إلمج���ايل الفئ���ة العم�رية )20- 24 
س���نة(، حيث بلغت )26.7 % للذكور، 28.9 % لإناث( 
مقابل 28.2% يف الربع السابق )الذكور27.8% واإلناث 
28.6%(، و26.6% إلمجايل الفئ���ة العم�رية )25- 29 
س���نة(، حيث بلغت )25.7% للذك���ور، 27.8% لإناث( 
مقاب���ل 26.6% يف الربع الس���ابق )الذك���ور %24.7 
واإلن���اث 29.0%(، و38.6% من إمجايل املتعطلني يف 
الفئة العمرية )30- 64 س���نة(، حي���ث بلغت ) %39.2 

للذكور، 37.8 % لإناث( خالل الربع احلايل.
وبلغ معدل البطالة يف احلرض 10.6% من إمجاىل قوة 
العم���ل يف احلرض، بيمنا بل���غ 4.5% من إمجاىل قوة 

العمل يف الريف.
وأش���ار اجله���از إىل أن نس���بة املتعطل���ني م���ن محلة 
)الهشادات املتوس���طة وفوق املتوس���طة واجلامعية وما 
فوقه���ا( تص���ل إىل 82.2% يف الربع احل���ايل، حيث 
بلغ���ت 38.1% ب���ني احلاصل���ني عى محل���ة املؤهالت 
املتوسطة وفوق املتوسطة و44.1% بني مح�لة املؤه��الت 

اجلامعي��ة وما فوقه��ا.

اإلحصاء: استقرار معدل البطالة عند 7.2% خالل 
الربع الثاني لعام 2022

 ناقش خالد عبدالغفار وزير الصحة والس���اكن، 
يف اجمتاع موس���ع، مع قيادات الوزارة ورؤساء 
القطاع���ات واهلي���ائت، بدي���وان عام ال���وزارة، 
خط���ة العمل بع���دد م���ن امللفات خ���الل الفرة 
املقبل���ة، ومبش���اركة مديري مديريات الش���وئن 
الصحية جبمي���ع احملافظات عرب تقنية "الفيديو 

كونفرانس".
وناقش الوزير خطة العمل بعدد من امللفات اهلامة 
خالل املرحلة املقبلة أبرزها املبادرات الرائس���ية 
وخطة التوس���ع هبا، واملنظومة املميكنة لملرشوع 
الق���ويم للرعاي���ات واحلضان���ات والط���وارئ، 
وكذلك موقف اإلنشاءات والتطوير اجلارية بعدد 
م���ن املرشوع���ات القومية، عى رأهس���ا التأمني 
اليحص الشامل، وملف التعلمي الطيب املسمتر، 
واس���راتيجية االرتقاء مبنظوم���ة البحث العيمل 
بالوزارة، فضلًا عن مناقشة استعدادات الوزارة 
لملش���اركة يف مؤمتر املناخ cop27 وفقًا لبيان 

حصيف.
وش���دد الوزير عى التنس���يق ال���دامئ والتاكتف 
ب���ني مجيع قطاع���ات وهيائت ال���وزارة املختلفة، 
وتوحيد اجله���ود املبذولة هب���دف تقدمي خدمات 
طبي���ة متاكملة، بش���لك واقيع ومملوس يش���عر 
ب���ه املرددي���ن عى املنش���آت الصحي���ة جبميع 

احملافظات.

ووجه عبدالغفار، برسعة دراس���ة إنشاء خريطة 
حصية متاكملة للك حمافظة، تتضمن املنش���آت 
الصحية واخلدمات املقدمة هبا، والقوى البرشية 
العاملة، وحتديد التخصص���ات الطبية بناًء عى 
احتياج���ات املرىض بلك حمافظة، مبا يس���امه 
يف توفر مجي���ع اخلدمات الطبية اليت حيتاجها 

املواطن داخل حمافظته.
مكا وجه الوزير، مجيع رؤساء القطاعات واهليائت 
برسعة إعداد دراس���ة مقرحة لتطوير اخلدمات 
املقدمة وحتديد األهداف املرجوة بلك قطاع، للبدء 
يف التنفي���ذ مبا يتوافق مع اس���راتيجية العمل، 
مؤكدًا حرصه عى االستفادة القصوى من مجيع 
اإلماكنيات ال���يت متتلكها الوزارة لتقدمي خدمات 
طبية متطورة ومملوسة لدى املواطنني عى أرض 
الواقع، قائلًا: "الرئيس السييس يقدم دمعًا غر 

حمدود لالرتقاء باملنظومة الصحية ".
ووجه الوزير أيضًا برسع���ة انهاء جلنة الدالئل 
اإلرش���ادية من أمعاهل���ا وفق املعاي���ر العاملية 
لتخشي���ص  االسرش���ادي  الدلي���ل  لتوحي���د 
احلاالت املرضية، وبروتوك���والت العالج جبميع 
املستش���فيات، مؤكدًا أمهية التنس���يق والتعاون 
يف هذا الش���أن بني مجيع املستش���فيات التابعة 
للجهات احلكومية املختلفة وكذلك املستش���فيات 

التابعة للقطاع اخلاص.

وزير الصحة يطالب بإنشاء خريطة صحية متكاملة بكل 
محافظة و حتدد عدد املستفيات والتخصصات املطلوبة

داليا احمد

رضوى عبداهلل

أحمد ابراهيم

    توقعات بانتعاش سوق »المستعمل » بسبب قلة 
المعروض من السيارات الجديدة 
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يقدمها : مهاب العجمى بورصة

10 الرقابة املالية تعتمد مقترح 
البورصة بتصويب تعامالت 

البيع والشراء

اتس���اًقا مع مقتضيات تعزيز التنسيق بني اهليئة العامة للرقابة املالية 
والبورصة املرصية لالرتقاء بأداء سوق األوراق املالية، اعمتدت اهليئة 
مقرتح البورصة بالتوس���ع ىف استخدام آلية التنفيذ العكىس جبانب 
اآلليات األخرى، وذلك لتصويب خمالفات التداول وإزالة اآلثار املرتتبة 
علهي���ا عرب بيع ما مت رشاؤه ورشاء ما مت بيعه، مع العمل عىل حتييد 

األثر عىل سعر اإلقفال.

تأىت هذه اخلطوة ىف إطار حرص الطرفني عىل اس���تقرار األس���واق 
وس���المة التعام���الت ع���رب تطبيق آليات من ش���أهنا جتن���ب حدوث 
اضطراب���ات ىف الس���وق، حي���ث ترتكز ه���ذه اآللية ع���ىل تصويب 
التعامالت الىت تنطوى عىل خمالفات قد تكون إجرائية من خالل بيع 
م���ا مت رشاؤه أو رشاء ما مت بيعه، وذلك إلزالة أثر املخالفات ألحاكم 

القوانني والقرارات الصادرة تنفيًذا هلا. 

قالت رشك���ة القلعة لالستش���ارات املالية، 
إهنا تتوق���ع اإلفصاح ع���ن قوامئها املالية 
للنص���ف األول م���ن العام اجل���اري خالل 

هشر سبمترب املقبل.
ج���اء ذلك يف بيان للرشك���ة إىل البورصة، 
رًدا ع���ىل استفس���ارات تأخ���ر الرشك���ة 
اإلعالن عن القوامئ املالية، واليت أرجعهتا 
إىل عدم اإلنهتاء من إعدادها ومراجعهتا.

يش���ار إىل أن القلعة لالستشارات املالية، 
حققت خسائر بقمية 5.7 مليار جنيه خالل 
2021، مقابل خس���ائر بلغت 9.57 مليار 
جني���ه يف 2020، مع األخ���ذ يف االعتبار 

حقوق األقلية.
وبلغت خسائر مسامهي الرشكة األم حنو 
2.27 ملي���ار جنيه خ���الل العام املايض، 

مقابل خس���ائر بلغت 2.55 مليار جنيه يف 
.2020

بيمن���ا جسل���ت خس���ائر احلص���ص غري 
املس���يطرة 3.43 مليار جني���ه يف 2021، 
مقابل خسائر بقمية 7.02 مليار جنيه يف 

.2020
وارتفعت إيرادات الرشكة إىل 45.8 مليار 
جني���ه خالل 2021، مقاب���ل إيرادات بلغت 

35.97 مليار جنيه خالل 2020.
وع���ىل صعي���د الرشك���ة غ���ري املجمع���ة، 
تراجعت خس���ائر الرشكة املس���تقلة خالل 
العام امل���ايض إىل 509.46 مليون جنيه، 
مقابل خسائر 510.29 مليون جنيه خالل 

.2020

ق���ررت اهليئة العامة للرقاب���ة املالية، إعادة 
الت���داول عىل هسم رشكة احلديد والصلب 

املرصية.
وقالت الرقابة املالية، يف بيان هلا، أن إعادة 
التداول حلني قيام اهليئة يف النظر بتعديل 
أح���اكم قواعد قيد وش���طب األوراق املالية 
لتنظمي معلية ش���طب قيد أهسم الرشاكت 
حت���ت التصفية وذلك مبج���رد االنهتاء من 

تشكيل جملس إدارهتا.
قي���ام  رضورة  ع���ىل  الرقاب���ة  وش���ددت 
املس���تمثرين بتويخ احليط���ة واحلذر عند 
اختاذ قرارهتم االستمثارية يف ضوء ما مت 
االفصاح عنه من معلومات بش���أن الرشكة 

والسري يف إجراءات تصفيهتا.
ال  التصفي���ة  إج���راءات  أن  وأوحض���ت 
زالت مس���مترة ومتوقف���ة عىل حرص اكفة 

موجودات الرشكة وتقيمي أصوهلا وإعداد 
كراسات الرشوط الالزمة لطرحها للبيع.

واكن���ت امجلعي���ة العامة العادي���ة لرشكة 
احلدي���د والصل���ب املرصية، ق���ررت قبول 
استقالة احملاسب مصطىف حسن محمود 
مص���ىف رشكة احلدي���د والصلب املرصية 
اعتب���اًرا م���ن 15 يونيو امل���ايض وإخالء 
طرفه، وتعيني هشام نمظي سلميان مصفًيا 

للرشكة اعتباًرا من 15 يونيو 2022.
ووجهت العممومية املصىف بتقدمي حساب 
مؤق���ت حبد أق���ى لك س���تة أهشر إىل 
امجلعي���ة العام���ة للرشكة حت���ت التصفية 
عن س���ري األمع���ال وما ق���د يعرتضها من 
عقبات عىل أن يمت االلزتام من اكفة أمعال 
التصفية خالل عامني عىل األكرث من تارخي 

صدور قرار تعيينه.

القلعة تعلن موعد إعالن نتائج أعمال 
النصف األول من 2022

إعادة التداول على سهم احلديد والصلب املصرية

ارتفع املؤرش الرئييس للبورصة املرصية "إجيى 
إكس 30" بنس���بة 1.05% ليغلق عند مس���توى 
10094.16 نقط���ة، خالل جلس���ات األس���بوع 
امل���ايض، وصع���د م���ؤرش األهس���م الصغرية 
واملتوس���طة "إجيى إكس 70 متساوى األوزان"، 
بنس���بة 4.89% ليغلق عند مس���توى 2159.25 
نقطة، وجسل مؤرش "إجيى إكس 100 متساوى 
األوزان" صع���وًدا بنح���و 3.71% ليغل���ق عن���د 
مستوى 3093.89 نقطة، وجسل مؤرش "إجيى 
إك���س 30 حمدد األوزان" صعوًدا بنحو %1.14 
ليغل���ق عن���د مس���توى 12474.70 نقطة، وقفز 
مؤرش متزي بنس���بة 4.52% ليغلق عند مستوى 

3722.38 نقطة.
رأس املال السويق

ورحب رأس املال الس���ويق للبورص���ة املرصية، 
حنو 17.8 مليار جنيه خالل جلس���ات األسبوع 
املايض، ليغلق عند مستوى 681.7 مليار جنيه، 
بنس���بة منو 1.8%، وصعد رأس املال الس���ويق 
لمل���ؤرش الرئييس م���ن 432.6 مليار جنيه إىل 
437.4 مليار جنيه، بنس���بة من���و 1.1%، وقفز 
رأس املال ملؤرش األهسم الصغرية واملتوس���طة 
م���ن 119.5 مليار جنيه إىل 125.5 مليار جنيه 

بنسبة منو %5.1.
مك���ا ارتفع رأس املال ملؤرش األوس���ع نطاًقا من 
552 مليار جنيه إىل 563 مليار جنيه بنسبة منو 
2%، وصعد رأس املال الس���ويق لبورصة النيل 
من 1.9 مليار جنيه إىل 2.1 مليار جنيه بنسبة 

منو %9.4.
وبالنس���بة للتداول تراجع إمجايل قمية التداول 
بالبورصة املرصية إىل 21.9 مليار جنيه خالل 
األس���بوع املايض، يف حني بلغت مكية التداول 
حن���و 5.107 مليار ورقة منف���ذة عىل 315 ألف 
معلية، وذل���ك مقارنة بإمجايل قمية تداول قدرها 
36.2 ملي���ار جنيه، ومكية التداول بلغت 4.881 
ملي���ار ورقة منفذة عىل 292 أل���ف معلية خالل 

األسبوع قبل املايض.
أما مؤرش مت���زي، بلغ إمجايل قمي���ة التداول به 
حن���و 31.8 مليون جنيه، وبلغ���ت مكية التداول 
80.6 ملي���ون ورق���ة منفذة ع���ىل 2502 معلية 
خالل األس���بوع املايض، واس���تحوذت األهسم 
ع���ىل 36.01% م���ن إمج���ايل قمي���ة الت���داول 
داخل املقص���ورة، ىف حني مثل���ت قمية التداول 

للسندات حنو 63.99%، وفًقا للتقرير األسبويع 
للبورصة املرصية.

ووزعت إمجاليات التداول للرشاكت املدرجة ىف 
مؤرشات البورصة بني 3.2 مليار جنيه باملؤرش 
الرئي���ىس للبورصة حبجم تداول 666.8 مليون 
ورق���ة مالية منف���ذة، وعدد معلي���ات 86.9 ألف 
معلية، وبلغت قمي���ة التداول ب�"إجيى إكس 70" 
حنو 3.2 ملي���ار جنيه، حبجم تداول 3.1 مليار 
ورق���ة مالية منفذة من خالل 153.3 ألف معلية، 
وبلغت قمية الت���داول ب�"إجيى إكس 100" حنو 
6.4 مليار جنيه حبج���م تداول 3.7 مليار ورقة 

مالية منفذة من خالل 240.2 ألف معلية.
إمجايل التعامالت

وجسلت تعامالت املرصيني نس���بة 85.5% من 
إمجايل التعامالت عىل األهسم املقيدة بالبورصة 
املرصي���ة، خالل جلس���ات األس���بوع املايض، 
واس���تحوذ األجانب عىل نس���بة 9.6%، والعرب 
عىل 4.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفًقا 
ملا جاء ىف التقرير األسبويع للبورصة املرصية، 
وجس���ل األجانب صايف بيع بالبورصة املرصية 
بقمية 796.3 مليون جنيه، وجسل العرب صايف 
بيع بقمية 20.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد 

الصفقات.
ومثل���ت تعام���الت املرصي���ني 73.9% من قمية 
الت���داول لألهس���م املقي���دة من���ذ أول العام بعد 

اس���تبعاد الصفق���ات، بيمن���ا جس���ل األجانب 
17.7%، وجسل العرب 8.3%، وجسل األجانب 
صايف بيع بالبورصة املرصي���ة منذ بداية العام 
بقمي���ة 14.7 مليار جنيه، فميا اس���متر العرب 
بتجسيل صايف رشاء بنح���و 1.7 مليار جنيه، 
وذلك عىل األهسم املقيدة بعد استبعاد الصفقات 

منذ بداية العام.
صعود 14 قطاعا

وارتف���ع 14 قطاًعا بالبورص���ة املرصية، خالل 
تعامالت األس���بوع املايض، عىل رأهسا الورق 
وم���واد التعبئة والتغليف بنس���بة 11.4%، أعقبه 
قط���اع التج���ارة واملوزعون بنس���بة 6.5%، يليه 
قط���اع م���واد البن���اء بنس���بة 4.6%، مث قطاع 
الس���ياحة والرتفي���ه بنس���بة 4.4%، مث قط���اع 
املقاوالت واإلنشاءات اهلندس���ية بنسبة %3.4، 
وصع���د قطاع العق���ارات بنس���بة 2.8%، وقفز 
قطايع خدمات النقل والحشن، واخلدمات املالية 

غري املرصفية بنسبة %2.4.
مك���ا ارتفع قطايع املوارد األساس���ية، واألغذية 
واملرشوبات والتبغ بنس���بة 2.3%، 2.2%، عىل 
الت���وايل، وزادت قطاعات البن���وك، واالتصاالت 
واإلع���الم وتكنولوجي���ا املعلوم���ات، واخلدمات 
واملنتجات الصناعية والس���يارات بنسبة %1.5، 
1.3%، 1.3%، ع���ىل الت���وايل، وأخ���رًيا قطاع 
الرعاي���ة الصحية واألدوية بنس���بة 0.9%، فميا 

تراج���ع قطايع املنس���وجات والس���لع املعمرة، 
واخلدمات التعلميية بنس���بة 0.4%، 0.1%، عىل 
التوايل، بيمنا اس���تقر قط���اع الطاقة واخلدمات 

املساندة.
التداول بـ3 عالمات عرشية

وأعلن���ت البورصة املرصية، ع���ن قامئة األوراق 
املالي���ة املمسوح بالتداول علهي���ا بثالث عالمات 
عرشية خالل األسبوع اجلاري بناء عىل أسعار 
إغالق يوم امخليس املايض، ومضت 80 رشكة، 
وذل���ك بعد اس���تبعاد رشكيت اودن لالس���تمثار 
والتمني���ة، أم يب للهندس���ة، عقب ارتفاع س���عر 
الهسمني بقمي���ة 2.266 جني���ه، 2.041 جنيه، 

عىل التوايل.
خرباء: القرارات األخرية انعكست 

باإلجياب
هش���دت البورص���ة املرصية نش���اًطا يف حركة 
التداوالت بعد قرار تعيني حس���ن عبداهلل قامًئا 

بأمعال حمافظ البنك املركزي املرصي.
اكن الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، التىق حسن 
عبداهلل، القامئ بأمع���ال حمافظ البنك املركزي، 
وأكد خالل اللقاء عىل رضورة تطوير السياسات 
النقدية لتتواكب مع املتغريات االقتصادية العاملية، 
والعمل عىل توفري مص���ادر متنوعة لملوارد من 
العمالت األجنبية، مكا ش���دد خ���الل اللقاء عىل 

رضورة توفري املناخ املناسب لالستمثار.
م���ن جانهبا قال���ت حن���ان رمس���يس، اخلبرية 
االقتصادية، إن البورصة هشدت ماكس���ب قوية، 
الفت���ة إىل أن أداء جلس���ات البورص���ة املرصية 
خالل األيام املقبلة س���يعمتد أكرث عىل القرارات 
الداخلية لس���وق املال، وس���يكون لقرارات البنك 
املرك���زي تأثري أيًضا عىل البورصة خالل الفرتة 

املقبلة.
ويرى حس���ام عيد خبري أس���واق املال، أن قرار 
تلكيف حسن عبداهلل قامًئا بأمعال حمافظ البنك 
املرك���زي امل���رصي، انعكس إجيابًي���ا عىل أداء 
م���ؤرشات البورصة املرصية جبلس���يت األربعاء 
وامخليس، مكا اس���تعادة املؤرشات الرئيس���ية 
للبورصة املرصية مس���تويات املقاومة الرئيسية 

هلا.

البورصة تربح نحو 17.8 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع 
املاضي.. وخبراء: القرارات األخيرة انعكست باإليجاب

وائل خطاب

االقتصادي���ة  التمني���ة  وثيق���ة  توقع���ت  
واالجمتاعية للس���نة املالي���ة 2023/2022، 
املقدم���ة من وزيرة التخطي���ط الدكتورة هالة 
الس���عيد وواف���ق علهيا الربمل���ان بغرفتيه ) 
جمليس النواب و الش���يوخ(  أن يتحس���ن 
أداء البورص���ة املرصية م���ع تزايد اإلقبال 
يف  األهس���م  واقتن���اء  االس���تمثار  ع���ىل 
ال���رشاكت املقي���دة، وعودة األم���وال اليت 
س���بق أن ختارجت يف ظل أسعار الرصف 
اجلدي���دة املرنة املطبقة، وتصاعد قمي أهسم 
عدي���د من ال���رشاكت، وخباص���ة تلك اليت 
اس���تفادت من ارتفاع أسعار منتجاهتا بعد 
األزمة الروسية/ األوكرانية، واليت تعد بذلك 

فرصا جاذبة لالستمثار األجنيب. 
وتأيت تلك التوقعات بالتعايف بعدما تعرضت 
ل���ه البورصة املرصية م���ن اضطرابات يف 
أعقاب األزمة الروس���ية  األوكرانية، شأهنا 
يف ذلك شأن سائر األسواق املالية العاملية، 
وهذه الظاهرة جتد تفس���ريها يف اضطراب 
األس���واق املالية العاملية يف رغبة املستمثر 
يف تدبري السيولة جراء ختارجه من السوق 
املرصي لتدعمي مركزه املايل يف األس���واق 
اخلارجية، فضاًل عن رغبته يف االس���تفادة 
من االرتفاعات غري املس���بوقة يف أس���عار 
الفائ���دة واليت أعلنهتا لك م���ن االحتيايط 
الفي���درايل )األمري���ي( والبن���وك املركزية 
األوروبية، حسمبا تفيد وثيقة خطة التمنية. 

و  اكن م���ن ب���ني تداعياهتا ق���رارات البنك 
املرك���زي الصادرة مؤخ���را يف 21 مارس 
2022 وما تضمنته من رفع أس���عار الفائدة 
وط���رح هشادات بفائ���دة مرتفعة )18% ملدة 

عام( ورفع سعر مؤرشات البورصة. 
تنشيط سوق األوراق املالية 

ويف ه���ذا الص���دد، تتب���ي احلكومة خطة 
متاكملة لتنش���يط سوق األوراق املالية خالل 
خط���ة ع���ام 2023/2022، ويف مقدمهت���ا 
حتفزي الرشاكت الكبرية واملتوس���طة لطرح 
أهسمه���ا يف البورص���ة املرصية وتجشيع 
االكتتاب العام، تفعي���ل برناجم األطروحات 
لرشاكت قط���اع األمعال الع���ام، بالبدء يف 
ط���رح بعض ال���رشاكت ذات العائد املرتفع 

لتحفزي االكتتاب العام. 
يأيت ذل���ك  إيل  جانب العم���ل عيل  تأكيد  
س���المة أس���واق امل���ال املرصي���ة، ودعوة 
الرشاكت الكبرية واملتوسطة لطرح أهسمها 
يف البورصة املرصي���ة، وتجشيع االكتتاب 
هب���ا، وكذلك تفعي���ل برن���اجم األطروحات 
لرشاكت قطاع األمعال العام بالبدء يف طرح 
بعض الرشاكت ذات العائد املرتفع لتحفزي 
االكتتاب العام، و دعوة املس���تمثرين العرب 
لزي���ادة معامالهتم املالية من خالل نش���اط 
البورصة املرصية بالتوس���ع يف االستمثار 
يف أهسم ال���رشاكت املقيدة هبا، عىل غرار 
اإلمارات العربية املتح���دة اليت اكتتبت يف 
أهسم البنك التجاري الدويل ورشكة فورس 

لالتصاالت.
مكا تتضمن خطة احلكومة، حبس���ب خطة 
التمنية االقتصادية واالجمتاعية،  لتنش���يط 
س���وق األوراق املالية، تفعيل دور الصندوق 
السيادي يف تنش���يط االستمثارات العربية 
يف م���رص والدخ���ول يف مش���اراكت م���ع 
بف���رص  والتعري���ف  الوطني���ة  ال���رشاكت 
االس���تمثار املتاح���ة يف خمتل���ف املجاالت 
جل���ذب مزيد م���ن  االس���تمثارات العربية، 
باالضافة إيل النظر يف منح إعفاء رضييب 
الدي���ن  أدوات  لصنادي���ق االس���تمثار يف 
العام واألهس���م املقيدة بالبورصة ورشاكت 

رأمسال املخاطر.
البورصة و القطاع املرصيف 

اكن  الدكت���ور مصط���ىف مدب���ويل، رئيس 
جملس ال���وزراء،  الت���ي ، الدكتور دمحم 
فري���د، رئيس اهليئة العام���ة للرقابة املالية؛ 
ملتابعة آخر التطورات يف ملفات معل اهليئة.
ويف مس���هتل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن 
القطاع املايل غري املرصيف وما يتضمنه من 
أنش���طة وحلول متويلي���ة متنوعة يلعب دورا 
حموري���ا يف دمع من���و االقتصاد املرصي، 
عرب مس���اعدة الكيانات االقتصادية العاملة 
يف األنش���طة اإلنتاجية املختلفة عىل متويل 

توسعاهتا وتطوير جحم أمعاهلا مبا يضيف 
إىل ق���درات الدولة اإلنتاجية، ويدمع حتقيق 
مس���هتدفات خط���ط التمني���ة االقتصادي���ة 

واالجمتاعية.
وقال الدكت���ور دمحم فري���د، رئيس اهليئة 
العام���ة للرقاب���ة املالي���ة، إن اهليئ���ة تتبىن 
اس���رتاتيجية معل ش���املة ت���رايع تطوير 
وتمنية اكفة األنش���طة املكونة للقطاع املايل 
غري املرصيف، وفق أفضل املامرسات اليت 
ترايع قواعد السوق، مبا يضمن استقرار 
األس���واق وس���المة التعام���الت جنبًا إىل 
جنب م���ع توفري محاية لاكفة املس���تمثرين 

املتعاملني.
وأضاف “فريد”: منذ تلكييف برائسة اهليئة 
مت اخت���اذ عدة ق���رارات تس���هتدف تطوير 
وتمنية األس���واق، مهنا المس���اح للبورصة 
املرصية بالتوسع يف استخدام آلية التنفيذ 
العكيس وذلك لض���امن حتقيق التدرج يف 
تصوي���ب خمالف���ات الت���داول حفاظًا عىل 
اس���تقرار الس���وق، ومحاية لملس���تمثرين 

حسي النية.
وتاب���ع أن���ه اس���تجابة ملطال���ب مس���ؤويل 
بن���وك االس���تمثار ورشاكت إدارة األصول 
بتنشيط التعامل عىل الس���ندات بالرشاكة 
مع أطراف الس���وق اعمتدت هيئ���ة الرقابة 
املالية القواعد التنفيذية لتس���وية العمليات 
املنفذة عىل “س���ندات ال���رشاكت” املقيدة 
بالبورصة املرصية يف ذات جلسة التداول، 
موحض���ًا أن القواع���د اجلديدة تس���هتدف 
إلغاء تلكفة المتوي���ل املرحيل للفرتة ما بني 
التداول والتس���وية، ومن مث ختفيض تلكفة 
الت���داول ع���ىل الس���ندات، وذلك لتنش���يط 
الس���وق الثانوي لسندات الرشاكت وتقدمي 
احلافز عىل التعامل عىل الس���ندات املقيدة 

بالبورصة املرصية.
وأضاف: وافقت اهليئة العامة للرقابة املالية، 
عىل إصدار سندات توريق امسية يف مقابل 
حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع ختص 
“ حمفظة متويل اسهتاليك “ مببلغ 532.6 
مليون جنيه، مؤكدًا أن تنش���يط سوق رأس 
املال ال يرك���ز فقط عىل األهسم بل يتضمن 
أدوات الدين املمتثلة يف سندات الرشاكت، 
وس���ندات التوريق للحق���وق املالية اآلجلة، 
واملس���تقبلية، باإلضافة إىل الصكوك، نظًرا 
لدورها األس���ايس يف تعميق س���وق رأس 
األوراق املالي���ة املرصي وخلق قمية مضافة 

لالقتصاد القويم.
وأش���ار “فريد” إىل أن اهليئة  وافقت عىل 
إعادة التعامل عىل أهسم 3 رشاكت مقيدة 
يف ج���داول البورصة )اكن ق���د مت إيقاف 
التعامل هيلع حلني استيفاء املتطلبات(، وذلك 
بعد اس���تيفاء اكفة متطلب���ات اهليئة العامة 
للرقابة املالية مبا يكفل حقوق املس���تمثرين 
يف الدخ���ول واخلروج من الس���وق، ومهنا 
رشك���ة احلدي���د والصلب املرصي���ة، وذلك 
متهيدًا الخت���اذ قرارات م���ن جملس إدارة 

اهليئة العامة للرقابة املالية بإدخال تعديالت 
عىل قواعد قيد وشطب األوراق املالية تحمس 

بشطب الرشاكت حتت التصفية.
ارتفاع يوليو 

وهشد هش���ر يوليو املايض ارتفاع  املؤرش 
الرئي���يس للبورص���ة املرصي���ة،   بنس���بة 
2.62% ليص���ل إىل مس���توى 9467.08 
نقط���ة، ورحب رأس امل���ال الس���ويق 11.5 
ملي���ار جنيه )608.1 مليون دوالر( ليجسل 
633.4 مليار جني���ه )33.5 مليار دوالر(، 
وه���ذه يه  املرة الثانية ال���يت يجسل فهيا 
امل���ؤرش صعود هشري خ���الل عام 2022، 
وهو م���ا أرجعه خ���رباء إىل تنفيذ صفقات 
اس���تحواذ خالل الهشر امل���ايض، واجتاه 
احلكوم���ة لزيادة اس���تمثارات املؤسس���ات 

والصناديق احلكومية بسوق املال.
وصعدت لك م���ؤرشات البورصة املرصية، 
خالل جلسات هشر يوليو، حيث زاد مؤرش 
“إجيي إكس 70 متس���اوي األوزان” بنسبة 
8.55% مغلًق���ا عن���د مس���توى 1868.30 
نقط���ة، وزاد م���ؤرش “إجي���ي إك���س 100 
متس���اوي األوزان” بنس���بة 7.35% ليصل 

إىل مستوى 2734.85 نقطة.
  خب���رية أس���واق امل���ال حنان رمس���يس  
أوحض���ت أن  البورصة املرصي���ة ارتفعت 
لملرة الثانية هذا الع���ام نتيجة لعدة حوافز 
أعلنت عهنا احلكوم���ة أبرزها اجتاه اهليئة 
العام���ة للرقاب���ة املالية للمس���اح لصناديق 
االس���تمثار بزيادة اس���تمثاراهتا يف سوق 
امل���ال، مضيًف���ا يف ه���ذا الص���دد أن هذا 
القرار رمغ تأخريه إال أنه يهسم يف تنشيط 
الت���داوالت بالبورصة، وحيق���ق يف الوقت 
نفسه عائدا جمزيا للصناديق يف ظل تدين 

أسعار األهسم.
وتس���هتدف اهليئة العامة للرقابة املالية زيادة 
جحم إمجايل اس���تمثارات املؤسسات املالية 
بالبورص���ة املرصية، وذلك م���ن خالل تعديل 
التأمني  السياس���ات االس���تمثارية لرشاكت 
وصنادي���ق التأم���ني اخلاص���ة حلهث���ا عىل 

االستمثار يف األدوات املالية غري املرصفية.
واعتربت  حنان رمس���يس،   أن تدين أسعار 
األهسم بالبورصة س���امه يف جذب صناديق 
االس���تمثار العربية لتكوين مراكز رشائية يف 
العدي���د من األهس���م اليت تنخف���ض قميهتا 
الس���وقية ومتتلك أصواًل مخضة، مثل رشكة 
ال���دار العقارية اليت اس���تحوذت عىل رشكة 
الس���ادس من أكتوبر للتمنية واالس���تمثار-
سوديك، وتقدمت بعرض لرشاء رشكة مدينة 
نرص لإلس���اكن والتعمري، مكا تقدمت رشكة 
شميريا بعرض استحواذ عىل رشكة بلتون.

واس���تحوذت رشكة الدار العقارية اإلماراتية 
ورشكة ADQ القابضة، عىل نسبة %85.5 
م���ن رشكة س���وديك يف ديمس���رب املايض، 
وتقدمت مطلع الهش���ر املايض، بعرض غري 
مل���زم لالس���تحواذ النقدي ع���ىل 100% من 
أهسم رأس مال رشكة مدينة نرص لإلساكن 

والتعمري، بسعر رشاء اسرتشادي يرتاوح ما 
بني 3.20 جنيه إىل 3.40 جنيه للهسم.

ولفت���ت  حن���ان رمس���يس  إيل أن  زي���ادة 
السيولة بالبورصة املرصية العامل الرئييس 
الهش���ر  خ���الل  البورص���ة  ارتف���اع  وراء 
امل���ايض، مما أدى إىل حتقيق بعض األهسم 
مس���تويات صعود تراوحت ب���ني %50-10، 
وه���و ما يتطلب رضورة اس���تمكال تنش���يط 
التداوالت بالبورصة، وتيسري تنفيذ صفقات 
االس���تحواذ، واليت تعيط زمًخ���ا للبورصة، 
مستهشدة يف هذا الصدد بصفقة استحواذ 
رشكة أغذية اإلماراتية عىل حصة من رشكة 

أبو عوف.
وس���بق أن أعلنت مجموعة أغذية اإلماراتية، 
يوم 14 يوليو املايض، موافقة جملس اإلدارة 
عىل مقرتح رشاء حصة تبلغ 60% من رشكة 
أبو عوف املرصية مقاب���ل 2.92 مليار جنيه 

)154.4 مليون دوالر(.
وأش���ارت حن���ان رمس���يس، إىل  أن أب���رز 
القطاع���ات اليت حقق���ت أداء إجيابيا خالل 
الهش���ر امل���ايض،  تضمن���ت : العق���ارات، 
واألغذي���ة واملرشوبات، واخلدمات املالية غري 
املرصفية. وتوقعت أن يهش���د قطاع األدوية 
والرعاية الصحية من���ًوا خالل الفرتة املقبلة، 
عقب إعالن الدولة عن خطهتا للتخارج هنائًيا 
من ه���ذا القطاع، وإتاحت���ه للقطاع اخلاص، 
وفًق���ا ملا حددته وثيقة سياس���ة ملكية الدولة، 
واليت تضمنت أنشطة تتخارج مهنا احلكومة 
لصاحل القطاع اخل���اص أبرزها االتصاالت 

واخلدمات السياحية والصحية.
وحبس���ب التقرير الهشري للبورصة، صعد 
14 قطاًعا خالل الهش���ر املايض، تصدرها 
املق���اوالت واإلنش���اءات اهلندس���ية بنس���بة 
10.3%، واخلدم���ات املالية غ���ري املرصفية 
بنس���بة 7.1%، ومل يرتاج���ع س���وى قطايع 
االتصاالت، والرعاية الصحية واألدوية بنسبة 

2.7%، 2.3%، عىل التوايل.
عوامل متعددة 

  دمحم مك���ال عض���و جملس إدارة ش���عبة 
للغ���رف  الع���ام  باالحت���اد  املالي���ة  األوراق 
التجارية، يري أن  صعود البورصة املرصية 
خ���الل آخر 10 أي���ام من الهش���ر املايض، 
جاء نتيجة ع���دة عوامل أمهه���ا أواًل ارتفاع 
معدل الرشاء املؤسيس بس���وق املال، وذلك 
عقب اللق���اءات املمثرة اليت عقدت بني رئيس 
جملس الوزراء مع رئيس البورصة ومسؤويل 
ومديري صناديق االستمثار احلكومية لزيادة 
استمثاراهتا يف س���وق املال، مما سامه يف 
زيادة السيولة وحتس���ني نفسية املستمثرين 
احمللي���ني، ثانًيا وصول األهسم ملس���تويات 

دمع قوية ارتد مهنا لألعىل.
 وأض���اف  أن عروض صفقات االس���تحواذ 
اخلليجية عىل الرشاكت املرصية، سامه يف 
تجشيع املس���تمثرين للدخول للرشاء، مدلاًل 
عىل حديثه حول ارتفاع مس���تويات التداول 
خ���الل تقدم ال���رشاكت اخلليجي���ة بعروض 
االس���تحواذ، بزيادة سعر هسم رشكة مدينة 
نرص لإلس���اكن والتعمري عق���ب تقدم رشكة 

الدار العقارية بعرض االستحواذ.
 

توقعات حكومية متفائلة وخطة متكاملة لتنشيط سوق 
األوراق املالية خالل عام 2023/2022

  رئيس الوزراء لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرقابة المالية  : القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورا 

محوريا في دعم نمو االقتصاد المصري

قررت مجموع���ة عامر القابضة -عامر جروب-، 
استطالع رأى اهليئة العامة للرقابة املالية بشأن 
مرشوع التقسمي املقرتح لعامر القابضة لتصبح 

رشكتني.
وأوحض���ت الرشكة يف بيان هل���ا، أن مرشوع 
التقس���مي تضمن رشكتني مها رشكة مجموعة 
عام���ر القابضة -عامر جروب- )رشكة قامسة( 
ورشكة منقمسة سيمت اختيار امسها والعرض 
عىل العمومية غري العادي���ة بعد موافقة الرقابة 

املالية.
وحبسب البيان، س���يمت إجراء التقسمي بصورة 
أفقي���ة ع���ن طريق تقس���مي أص���ول والزتامات 
وحقوق امللكية لرشكة عامر جروب إىل رشكتني 

بالقمية الدفرتية يف التارخي الفعيل للتقسمي مع 
مراعاة أنه لن يمت إجراء أي إعادة تقيمي ألي بند 
م���ن بنود القوامئ املالية املتخذة أساًس���ا لعملية 

التقسمي.
وسيمت تنفيذ التقس���مي بإصدار أهسم الرشكة 
القامس���ة بنفس عدد األهسم قبل التقس���مي مع 
تعدي���ل القمية األمسية للهس���م وذلك يف ضوء 
ما خيصها من إمج���ايل حقوق امللكية للرشكة، 
وإص���دار أهسم الرشكة املنقمس���ة بنفس عدد 
أهس���م الرشك���ة القامسة وبقمي���ة امسية تعرب 
عن الف���رق بني القمية االمسي���ة لهسم الرشكة 
القامس���ة قبل التقس���مي والقمي���ة االمسية بعد 

التقسمي.

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

النصف األول من العام اجلاري، 
ارتفاع أرباح الرشكة بنسبة 71.6 

باملائة، عىل أساس سنوي.
وأوحضت الرشكة يف بيان 

للبورصة، أهنا جسلت صايف رحب 
بلغ 3.73 مليار جنيه منذ داية يناير 
حىت هناية يونيو2022، مقابل 2.17 

مليار  جنيه أرباحًا خالل نفس 
الفرتة من العام املايض، مع األخذ 

يف االعتبار حقوق األقلية.
وارتفعت مبيعات الرشكة املجمعة 
خالل الستة أهشر األوىل من العام 
اجلاري لتجسل 8.71 مليار جنيه 
بهناية يونيو، مقابل 4.18 مليار 
جنيه خالل نفس الفرتة من 2021.

يشار أن مرص إلنتاج األمسدة - 
موبكو،  جسلت صايف رحب مستقل 

بلغ 2.85 مليار جنيه منذ بداية 
يناير حىت هناية يونيو املايض، 

مقابل 655.49 مليون جنيه أرباحًا 
خالل نفس الفرتة من العام املايض.

الرقابة المالية تقر نشر عرض 
 Expedition investments

لالستحواذ على “دومتي«

أرباح موبكو لألسمدة تقفز 
%72 إلى 3.73 مليار جنيه 

القاهرة للزيوت تحصل 
على قرض بقيمة 120 

مليون جنيه 

القابضة للتشييد تستحوذ 
على %8.3 من رأسمال زهراء 

المعادي لالستثمار

وافقت اهليئة العامة للرقابة املالية، 
عيل نرش إعالن عرض رشاء إجباري 

 Expedition مقدم من رشكة
investments لرشاء حىت عدد 
96.18 مليون هسم بنسبة %34 

واملمكلة لنسبة 90% من اهسم 
رشكة الصناعات الغذائية العربية 

)دومىت(.
وأوحضت الرقابة املالية يف بيان 

هلا، أن العرض بسعر نقدي يبلغ 5 
جنيه للهسم الواحد.

وحبسب البيان، يلزتم مقدم العرض 
برشاء اكمل األهسم املعروضة للبيع 

اكستجابة لعرض الرشاء عمًلا 
بأنه إذا جتاوزت األهسم املعروضة 
للبيع عدد األهسم املطلوب رشاهئا 
سيقوم مقدم العرض بالرشاء من 

مجيع ماليك األهسم الذي استجابو 
للعرض بنسبة مجموع مامت عرضه 

إىل مجموع األهسم املطلوب رشاهئا 
مع جرب الكسور لصاحل صغار 

املسامهني البائعني.

 وافق جملس إدارة رشكة القاهرة 
للزيوت والصابون عىل العرض 
املقدم من رشكة الزين كميياكلز 

لرشاء املعدات واآلالت املستعملة 
اخلاصة مبصنع الرشكة يف مغرة 

بقمية 29.2 مليون جنيه.
ويذكر أن امجلعية العمومية للرشكة 

املنعقدة 18 أبريل 2022 اكنت قد 
وافقت عىل تفويض جملس إدارة 

الرشكة يف تنفيذ معلية البيع.
مكا وافق املجلس عىل إيقاف نشاط 

إنتاج وبيع الصابون واملنظفات 
باكفة أنواعها،

مكا كشف تقرير جملس إدارة الرشكة  
األسباب اخلاصة بعدم حتسن نتاجئ 

األمعال خالل الستة أهشر املاضية 
وذلك بسبب أن متحصالت زيادة 

رأمساهلا البالغة 195 مليون جنيه 
مل تدخل إىل الرشكة إال يف بداية 
هشر يوليو وهو ما يشري إىل أن 
التحسن يف نتاجئ األمعال سيبدأ 

خالل الفرتة املقبلة حيث مت استغالل 
متحصالت زيادة رأس املال يف رشاء 
خامات ومستلزمات إنتاج بقمية 50 

مليون جنيه.

قالت رشكة نعمي للوساطة يف 
األوراق املالية، إن رشكة القابضة 

للتشييد والتعمري، استحوذت عىل 
8.33% من رأمسال رشكة زهراء 

املعادي لالستمثار والتعمري.
وأوحضت الرشكة يف بيان 

للبورصة، أن القابضة للتشييد 
اشرتت 22 مليون هسم من أهسم 
زهراء املعادي لالستمثار، بقمية 

199.1 مليون جنيه، مبتوسط سعر 
9.05 جنيه للهسم.

وأشارت إىل أن نسبة حصص 
املجموعات املرتبطة باملسامه يه 
النرص لإلساكن والتعمري بنسبة 

.%10.08
يشار أن زهراء املعادي لالستمثار 
والتعمري،  جسلت صايف رحب بلغ 

109.72 مليون جنيه منذ بداية 
يناير حىت هناية يونيو املايض، 
مقابل 90.08 مليون جنيه أرباح 

خالل نفس الفرتة من العام املايض.

عامر جروب تستطلع رأي الرقابة املالية 
بشأن مشروع التقسيم إلى شركتني

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  21  أغسطس  2022  •  العدد  656

العجمي ..

   وافقت اهليئ����ة العامة للرقابة املالية عىل إصدار 
رشكة أي اف يج هريميس للتوريق سندات توريق 
امسي����ة يف مقابل حقوق مالية ومس����تحقات آجلة 
الدف����ع ختص “حمفظة متويل اس����هتاليك” مببلغ 
532.6 مليون جنيه مرصي، متثل اإلصدار الثاين 
من الربناجم الث����اين لرشكة أي اف ىج هريميس 
للتوري����ق البال����غ قميته 2 ملي����ار جنيه واملخصص 
حملاف����ظ المتويل االس����هتاليك احملالة من رشكة 

فاليو للمتويل االسهتاليك.
وقال دمحم فريد رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية 
يف بيان  له  إن الرقيب دامئا ما يسىع إىل تنشيط 
وتطوير س����وق رأس املال وم����ا يتضمنه من أدوات 
الدي����ن املمتثلة يف س����ندات الرشاكت، وس����ندات 
التوري����ق للحق����وق املالية اآلجل����ة، واملس����تقبلية، 
باإلضاف����ة إىل الصكوك، نظرا لدورها احليوي يف 
تعميق سوق رأس املال املرصي وخلق قمية مضافة 

لالقتصاد القويم.
وتابع، أنه مع إمتام املوافقة عىل إصدار س����ندات 
رشك����ة أي اف يج ه����ري مي����س للتوريق س����يبلغ 
إمجايل إصدارات الس����ندات والصكوك احلاصلة 
عىل موافقة اهليئة منذ بداية العام اجلاري ما قميته 
حوايل 14.4 مليار جنيه، مما يستدىع االسمترار 
يف حتس����ني إج����راءات ط����رح وإدراج الصك����وك 
وأدوات الدي����ن داخ����ل منظوم����ة الت����داول لدورها 
البارز يف متوي����ل الرشاكت واهليائت واألخشاص 

االعتبارية العامة.
يذك����ر  أن اهليئ����ة العام����ة للرقابة املالي����ة وافقت 
يف بداية هشر أغس����طس من الع����ام احلايل عىل 
قي����ام رشكة التعمري للتوري����ق بإحالة حمفظة هيئة 
املجمتعات العمرانية والص����ادر مقابلها اإلصدار 

السابع للرشكة بقمية تبلغ 20 مليار جنيه.
وهيئة املجمتعات العمرانية اجلديدة التابعة لوزارة 
اإلس����اكن واملراف����ق، يه صاحب����ة أك����رب إصدار 
س����ندات توري����ق يف الس����وق احمللي����ة بقمية 10 
مليارات جنيه والذي أغل����ق يف العام 2020، وهو 
أكرب إصدار يف تارخي أسواق املال املرصية ،  ومت 
اس����تخدام عائدات اإلصدار لمتويل أمعال تطوير 
املناط����ق العمراني����ة اجلديدة وم����دن اجليل الرابع 
ومهنا العامصة اإلداري����ة اجلديدة ومدينة العملني 

اجلديدة.
وحبس����ب خرباء ، فإن من ش����أن الصفقة أن ترفع 
جحم إصدارات س����ندات التوري����ق يف مرص يف 
الع����ام 2022 إىل م����ا يقرب م����ن 37 مليار جنيه. 
وبلغ����ت القمية اإلمجالية لس����ندات التوريق املباعة 
ح����ىت اآلن هذا العام حنو 16.6 مليار جنيه، ويه 
تتج����اوز ال����� 15.8 مليار جنيه ال����يت طرحت يف 

السوق العام املايض.
وم����ن املقرر أن يلعب البنك التج����اري الدويل دور 
املستش����ار امل����ايل لإلص����دار، بيمنا يق����وم مكتب 
واالستش����ارات  لملحام����اة  “الدري����ي ورشاكه” 
القانوني����ة ب����دور املستش����ار القان����وين، ويعم����ل 
مكتب “حازم حس����ن كي����ه يب إم يج” دور مدقق 

احلسابات.
والتوري����ق هو معلية مالية يمت فهيا إصدار صكوك 
محت����ل قمية أصول تدر عائد وتب����اع بعد ذلك إىل 
املس����تمثرين أو هو حتويل أقساط القروض طويلة 
األجل إىل سندات وبيعها يف سوق األوراق املالية 
هب����دف احلصول عىل قميهتا ف����ور اصدارها مما 
يتيح للرشاكت املصدرة توفري س����يولة متكهنا من 
التوس����ع يف تقدمي مزيد من القروض دون انتظار 
مواعيد س����داد األقس����اط، ودون محتيل مزيانيهتا 

مرصوفات متويلية مثل االقرتاض البنىك.
وبل����غ  عدد إصدارات س����ندات التوريق ىف مرص 
6 إص����دارات بقمية إص����دارات 4.5 مليار جنيه 
خالل الف����رتة من يناير إىل مايو عام 2022 مقابل 

5 إصدارات بقمية 3.96 مليار جنيه.

الرقابة املالية تعتمد إصدار سندات توريق بـ500 
مليون جنيه ملحفظة متويل استهالكي

أرباح هيرمس القابضة ترتفع لـ 907 ماليني 
جنيه خالل النصف األول من 2022

كش���فت القوامئ املالية املجمعة لرشكة املجموعة 
املالية هريمس القابض���ة، خالل النصف األول 
من العام اجلاري، ارتفاع أرباح الرشكة بنسبة 

20 باملائة عىل أساس سنوي.
وأوحض���ت الرشك���ة يف بي���ان للبورصة، أهنا 
حقق���ت أرباحًا بلغت 906.8 مليون جنيه خالل 
الفرتة من يناير حىت هناية يونيو املايض، مقابل 
أرب���اح بلغت 754.95 ملي���ون جنيه يف الفرتة 
املقارنة من 2021، مع األخذ يف األعتبار حقوق 

األقلية.
وبل���غ نصي���ب حق���وق ملكية الرشك���ة األم من 
األرباح خالل الستة أهشر حنو 689.09 مليون 
جنيه بهناية يونيو، مقابل 698.05 مليون جنيه 

خالل الفرتة املقارنة من العام املايض.
فمي���ا بلغ نصي���ب احلقوق غري املس���يطرة من 
األرب���اح خالل الفرتة حنو 217.7 مليون جنيه، 
مقابل 56.9 مليون جنيه خالل نفس الفرتة من 

.2021
وارتفعت إيرادات الرشكة خالل الس���تة أهشر 
األوىل من العام اجلاري إىل 3.98 مليار جنيه، 

مقاب���ل إي���رادات بلغت 2.84 ملي���ار جنيه يف 
الفرتة املقارنة من العام املايض.

وعىل مستوى القوامئ غري املجمعة، قفزت أرباح 
الرشك���ة خالل النصف األول من العام اجلاري 
إىل 2.85 ملي���ار جنيه، مقابل 307.32 مليون 

جنيه أرباح خالل نفس الفرتة من 2021.
يشار إىل أن املجموعة املالية هريمس القابضة، 
حقق���ت ص���ايف رحب بل���غ 448.1 مليون جنيه 
خالل الفرتة من يناير حىت هناية مارس 2022، 
مقاب���ل أرباح بلغت 312.13 مليون جنيه خالل 

الفرتة نفهسا من 2021.

داليا احمد

احلكومة تبني تفاؤلها علي زيادة االقبال علي االستثمار  وتقدم خطة متكاملة لتنشيط سوق األوراق املالية 22 /23 
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بـ10 مليارات جنيه.. احلكومة توافق 
على مرحلة خامسة من مبادرة 

السداد الفوري ملستحقات املصدرين

 وافق جملس الوزراء، برائس���ة مصطىف مدبويل، عىل ما عرضه الدكتور 
دمحم معيط، وزير املالية، بشأن تنفيذ املرحلة اخلامسة من مبادرة السداد 

الفوري ملستحقات املصدرين، وذلك مبقدار 10 مليارات جنيه.
ويف ه���ذا اإلطار، أوحض وزير املالية أن القرار ي���أيت تلبية ملطالب العديد 
رة بطرح مرحلة جديدة من مبادرة الس���داد الفورّي  من الرشاكت املُص���دّ

ملس���تحقات املصدرين ع���ن العامني األخريي���ن، وذلك اس���تمكالًا لنجاح 
املبادرات السابقة املقدمة من وزارة املالية، وخاصة مبادرة السداد الفوري 
مبراحله���ا األربع وأثرها اإلجيايب اململوس يف زيادة الصادرات املرصية، 
واملس���امهة يف إعطاء دفعة قوية للرشاكت خالل فرتة أزمة جاحئة كورونا، 

وفقًا لبيان حصيف.

انطلق معرض »أهلاً مدارس« لتوفير مستلزمات 
املدارس بأسعار مخفضة 1 سبتمبر 

 2000 محل تشارك يف األوكازيون الصيفي 

تفاصيل خارطة اإلجراءات احلكومية لزيادة  
املنتجات املصرية  باألسواق الدولية

معوق����ات كبرية واجهت حركة املنتجات يف األس����واق 
بس����بب احلرب الروس����ية األوكرانية وترضر سالسل 
االم����داد والتوريد وحركة اخلام����ات، إال أن مؤرشات 
الصادرات املرصية للقطاع����ات اإلنتاجية والصناعية 
يف النص����ف األول من 2022   كش����فت  األداء اجليد 
للقطاع����ات املختلفة وعىل رأهسا قطاعات اهلندس����ية 
والكمياويات والكتب واملصنفات ومواد البناء واألدوية 
وغريها من القطاعات القيادية،   مكا تتواصل اجلهود 
احلكومية بالتعاون مع القطاع اخلاص وذلك السمترار 
هنضة الصادرات الوطنية والتواجد بقوة يف األسواق 
الدولي����ة، وخلق تواجد عىل نطاق أوس����ع للصادرات 

املرصية.
زيادة الصادرات اهلندسية 

أعل����ن املجل����س التصدي����ري للصناعات اهلندس����ية، 
برائس����ة املهندس رشيف الصياد فتح باب االشرتاك 
يف النخس����ة الرابعة من مع����رض )HATS( والذي 
يعت����رب املع����رض األكرب واألمه يف قط����اع الصناعات 
اهلندس����ية، وذلك مبش����اركة قرابة 80 مشرتيا دوليا، 
وذل����ك لتوقيع عقود تصديرية من مرص يف إطار خطة 
املجلس التصديري للهنوض بالصادرات ودمعا خلطة 

الدولة لتحقيق اسرتاتيجية ال� 100 مليار دوالر.
وأض����اف املجل����س التصدي����ري، أن املعرض جيرى 
تنظمي����ه يف مرص خالل الفرتة من 2-4 أكتوبر املقبل 
هب����دف زيادة الصادرات املرصي����ة من قطاع األجهزة 
املزنلية وأدوات املائدة واملطبخ، والذي يس����هدف عقد 
عرشات اللقاءات الثنائية مع املشرتين الدوليني املقرر 

استقباهلم عىل هامش هاتس.
وأشار املجلس إىل أن معرض »هاتس« يعترب أحد أمه 
الفاعليات اليت ينمظها املجلس التصديري للصناعات 
اهلندسية سنويا هبدف مساعدة املصدريني املرصيني 
املتخصص����ني يف قطاعات األجه����زة املزنلية وأدوات 
املطب����خ املائ����دة والضياف����ة، الخرتاق أس����واق دولية 
جديدة والوصول إىل فرص تصديرية حقيقية وواعدة 
خ����الل الف����رتة املقبلة، مضن خط����ة املجلس للهنوض 
بالصادرات واسمترار حصوة الصادرات اليت جيري 

حتقيقها للعام الثاين رمغ األحداث العاملية.
وأك����د املجلس التصديري أن مع����رض »هاتس« يعد 
احلدث األكرب واألخضم الوحيد يف مرص الذي خيدم 
هذه القطاعات املهمة بطريقة فعالة ومالمئة لطبيعة هذه 
القطاعات من خالل استضافة بعثة من أكرب املشرتين 
الدوليني بأمه األس����واق الواعدة، حلضور احلدث يف 
القاه����رة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الرشاكت 

املرصية املشاركة وزيارات ميدانية لملصانع.
صادرات األجهزة املزنلية 

 أعلن املجلس التصديري للصناعات اهلندسية، أعلن 
كذل����ك    أن ص����ادرات الرشاكت اليت ش����اركت يف 
HATS Egypt النخسة األخ����رية جسلت منوًا يف 
ع����ام 2021 باملقارنة بعام 2020 بنس����بة زيادة %58، 
وأشار التقرير الصادر عن املجلس إىل أن الصادرات 
حققت 264 مليون دوالر يف 2021 »قطاعات األجهزة 
املزنلية وأدوات املائدة واملطب����خ« باملقارنة ب� 167.2 
 HATS ملي����ون دوالر يف 2020، وهو ما جيعل بعثة
فرصة مالمئة لمنو الص����ادرات املرصية يف قطاعات 
األجهزة املزنلية وأدوات املائ����دة واملطبخ، وفقًا لبيان، 
وأش����ار املجل����س إىل أن بعث����ة HATS تعد احلدث 
األكرب يف قطاع الصناعات اهلندسية، خاصة يف ظل 
مشاركة 80 مشرتيًا دوليًا، وهو ما يعد فرصة لتوقيع 
عق����ود تصديرية م����ن مرص يف إط����ار خطة الهنوض 
بالصادرات ودمعًا خلطة الدولة لتحقيق اس����رتاتيجية 

ال� 100 مليار دوالر.
أسواق تستقبل مواد البناء 

تع����زم 30 رشك����ة مرصية عاملة بقطاع م����واد البناء 
 construct Kenya Big5 املش����اركة يف معرض
2022 خ����الل الفرتة م����ن 9 إيل 11 نومفرب  املقبل ، 
وذل����ك بتنظمي م����ن املجل����س التصديري مل����واد البناء 
ورشكة أكس����بو كونس����لتنت بالتنس����يق م����ع اهليئة 

املرصية لملعارض واملؤمترات.
وأوحض املجلس التصديري ملواد البناء، أن املش����اركة 
املرصية يف معرض Big5 كينيا، تأيت يف توقيت مهم 
خاص����ة بعد أن قررت كينيا م����د اإلعفاءات امجلركية 
ملنتجات مرص ودول الكوميس����ا وذلك ملدة عام اعتبارًا 
م����ن يوني����و 2022 وح����ى 30 يوني����و 2023 وهو ما 

يعترب دفعة قوي����ة لملصدرين لتوجيه منتجاهتم وتوقع 
عق����ود تصديرية عىل هامش املعرض لالس����تفادة من 

اإلعفاءات امجلركية.
وارتفع جحم التب����ادل التجاري بني مرص وكينيا عام 
2021 بنس����بة 4.7% ليجسل ما قميت����ه 666 مليون 
دوالر مقارن����ة مبا قميت����ه 635.8 ملي����ون دوالر عام 
2020، لريتف����ع بذل����ك فائض امل����زان لصاحل مرص 
بنسبة 1.6% ليجسل 265.4 مليون دوالر مقارنة مبا 
قميته 261.2 ملي����ون دوالر عام 2020، وفقا لبيانات 

المتثيل التجاري.
مكا ارتفعت الصادرات املرصية بنسبة 3.3% لتجسل 
465.7 مليون دوالر مقارنة مبا قميته 448.5 مليون 
دوالر عام 2020، مما يؤكد عىل أمهية السوق الكيين 
مل����رص وكذلك ثقة املس����تورد واملس����هلك الكيين يف 

السلع املرصية، وفقا للواثق باهلل.
وتتضمن أمه بنود الصادرات املرصية للسوق الكيين 
لكا من اللكينكر، والورق ومنتجاته، وس����كر القصب، 
واألجه����زة  واآلالت  والصل����ب،  ومنتج����ات احلدي����د 
الكهربائية، ولدائن البالستيك، والصابون واملنظفات، 
والصناعات الغذائية من املكرونة والنش����ا، واألعالف 

احليوانية.
وحتتل الص����ادرات املرصية إىل كيني����ا املركز األول 
لع����دد 28 بندا مض����ن قامئة هيلك ال����دول املصدرة 
لكينيا عام 2021، وبنس����بة اس����تحواذ بالسوق أكرث 
من 70% مقارنة مبثيلها من صادرات الدول األخرى، 

وفق المتثيل التجاري.
طفرة يف صادرات املالبس اجلاهزة 

أعلن املجلس التصديرى لملالبس اجلاهزة مشاركته 
 Sourcing at Magic ىف الدورة الثاني����ة ملعرض
لع����ام 2022 مبدين����ة الس فيغاس بالوالي����ات املتحدة 
األمريكي����ة خالل الفرتة من 7 – 10 أغس����طس وذلك 
جبناح م����رصى يضم 8 مصانع م����ن قطاع املالبس 

اجلاهزة:
 Sourcing at وأش����ار املجل����س إىل أن مع����رض
Magic م����ن أمه املع����ارض املتخصصة ىف املالبس 
اجلاه����زة، وجيمع بني الكثري م����ن العالمات التجارية 
الكب����رية وبني جتار التجزئة م����ن خمتلف دول العامل، 
مما يع����د فرصة ممت����زة لعرض إماكني����ات القطاع 

والرتوجي ملنتجات املالبس اجلاهزة ىف اخلارج.
وأوحض املجلس أن املصان����ع املرصية التابعة لقطاع 
املالبس اجلاهزة تش����ارك باملعرض منذ أكرث من 10 
س����نوات حيث أنه من أكرب معارض املالبس اجلاهزة 
بالواليات املتحدة األمريكية الى تأىت عىل رأس قامئة 
األسواق املسهدفة ألنه سوق اسهالىك وميتلك قوة 
رشائي����ة كبرية حيث ميثل أكرث من 60% من صادرات 
املالبس اجلاهزة املرصية، حيث بلغت قمية الصادرات 
إىل الواليات املتحدة عام 2022 حى هناية يونية 746 

مليون دوالر
وأش����ار بي����ان املجل����س إىل أن املصان����ع املرصي����ة 
Sourcing at Magic ستس����امه ىف  مبع����رض 
رفع الوىع باملنتجات اجلديدة واخلامات املس����تدامة 

باألس����واق  املطلوب����ة   Sustainable Material
العاملي����ة إىل جان����ب االجتاهات واملتطلب����ات احلديثة 
وايضًا اح����دث التكنولوجيات والتغري ىف األس����عار، 
وأك����دت م����ارى لويس رئي����س املجل����س التصديرى 
لملالبس اجلاه����زة، أن املعرض يعد فرصة لملصانع 
املرصية املش����اركة ملقابلة أهش����ر العالمات التجارية 
الب����ارزة إىل جانب التعرف ع����ىل معالء جدد وتوطيد 

العالقات بالعمالء احلاليني
وأش����ارت م����ارى لوي����س إىل أن الس����وق األمريىك 
مازال من أكرث األس����واق اهلام����ة أمام قطاع املالبس 
اجلاهزة املرصية إىل جانب أن من أفضل الوس����ائل 
الرتوجيي����ة والتس����ويقية ال����ى تس����امه ىف ت����روجي 
املالبس ىه املش����اركة باملعارض الدولية املتخصصة 
باخل����ارج والبعث����ات الرتوجيي����ة، وش����ددت عىل أن 
املجلس التصديرى لملالبس يتطلع بش����لك دامئ إىل 
الرتوجي ملنتجات املالبس املرصية وعرض اإلماكنيات 
التصنيعية واملزايا التنافسية الى محتلها الصادرات 

املرصية.
 الطباعة والتغليف عيل اخلط 

أعلن املجلس التصدي����ري للطباعة والتغليف، انطالق 
فعاليات معرض بروباك غرب أفريقيا خالل الفرته من 
22 إيل 24 نومفرب 2022 بالجوس- نيجرييا بالتعاون 
مع أكس����بو كونس����لتنت العاملية وبالتنسيق مع اهليئة 
املرصية لملعارض واملؤمت����رات، وذلك يف إطار خطة 

الهنوض بالصادرات املرصية لدول أفريقيا.
وأش����ار املجلس يف بيان ل����ه، إيل أن معرض بروباك 
غرب أفريقيا م����ن أمه املعارض الدولية بغرب أفريقيا 
يف قطاع التعبئة والتغليف والبالستيك، ويعترب فرصة 
أمام 12 رشكة مرصية تشارك باملعرض للتعرف عىل 
احتياج����ات األس����واق األفريقية واالتف����اق عىل عقود 
التصدي����ر اخلارجية وكذلك الوق����وف عىل احتياجات 

األسواق.
وأوحض املجل����س، أنه س����يمت االش����رتاك يف معرض 
بروباك غرب أفريقيا جبناح ممز ملرص، يف ظل خطة 
املجلس التصديري لتحقيق أفضل استفادة للرشاكت 

املرصية املشاركة يف املعرض.
وأعل����ن املجلس التصديري ارتفاع الصادرات ألول 5 
أهشر م����ن 2022 لتجسل 512 ملي����ون دوالر مقابل 
344 مليون دوالر إىل حمققة منو بنسبة 49%، وحقق 
قط����اع التغليف ارتفاع بنس����بة 38% خالل الفرتة من 
يناي����ر إىل هناية مايو 2022 لرتتف����ع الصادرات من 
191.2 ملي����ون دوالر إىل 264.9 مليون دوالر خالل 

نفس الفرتة من 2021.
وبلغت صادرات التغليف املرن منو بنسبة 38% لرتتفع 
الصادرات من 136.8 مليون دوالر أول 5 أهشر من 
2021 إىل 187.2 مليون دوالر مكا ارتفعت صادرات 
الكرتون املضلع بنس����بة 36% لتصعد من 211 مليون 
دوالر إىل 286 ملي����ون دوالر، مكا ارتفعت صادرات 
الكرت����ون لتصعد من 4 مالي����ني دوالر إىل 13 مليون 

دوالر.

عقد مرك���ز املعلوم���ات ودمع اختاذ الق���رار مبجلس 
الوزراء ورش���ة العمل ال� 24 مضن سلس���لة جلسات 
»ح���وار اخلرباء«، وذلك ملناقش���ة مس���هدفات وثيقة 
»سياس���ة ملكية الدولة« بقط���اع الصناعات املعدنية، 
حبض���ور ع���دد من ن���واب الربملان وممث���ىل اجلهات 

التنفيذية املعنية ورشاكت القطاع اخلاص.
اكن���ت احلكومة قد أطلقت ح���واًرا جممتعًيا منتصف 
يوني���و املاىض، هب���دف االطالع ع���ىل رؤى اخلرباء 
واملتخصصني وأط���راف املنظوم���ة االقتصادية حول 
وثيقة »سياس���ة ملكية الدولة« الى تس���هدف زيادة 
املشاركة بني القطاعني العام واخلاص، دمًعا ألهداف 
التمنية وزيادة االستمثارات، حيث مت االنهاء من عقد 
23 ورش���ة معل حى اآلن، تضمن���ت وضع توصيات 
ومقرتحات للهنوض ب���أداء قطاعات الزراعة والصحة 
والنق���ل والتعلمي والرياضة واالتص���االت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات والتأمني والوس���اطة املالي���ة والصناعات 
الغذائية والدوائية والنسيجية واإللكرتونية واهلندسية 
والكمياوية وصناعة اجللود والطباعة والنرش والتغليف 

واملستلزمات الطبية وجتارة امجللة والتجزئة.
أكد دمحم سعداوى، العضو املنتدب للرشكة القابضة 
للصناع���ات املعدني���ة، أن القطاع اخل���اص املرصى 
يس���تطيع الدخول ىف رشااكت م���ع الرشكة القابضة 
للصناع���ات املعدنية، خاصة م���ع جناحها ىف حتقيق 
أرب���اح بقمية 3.5 مليارات جني���ه العام املاىض رمغ 
ظروف األس���واق العاملي���ة بعد أزم���ة »كوفيد-19«، 
مضيًف���ا أن أداء رشاكت القطاع العام قد تأثر لغياب 
خض االس���تمثارات الضخم���ة ملواكب���ة التكنولوجيا 
اجلديدة، وهو ما يس���توجب من الدولة حالًيا التحرك 
ملواجهة ذلك باملش���اركة مع القطاع اخلاص، سواء ىف 
اإلدارة أو رأس امل���ال أو المتويل، مش���رًيا إىل وجود 
ف���رص واع���دة لملش���اركة بني الطرف���ني ىف جماالت 

تصنيع األلومنيوم والرقائق والسيليكون.
وذك���ر مع���اد األل���ىف، رئي���س جمل���س إدارة غرفة 
الصناعات املعدنية، مدير الرشكة املرصية لتكنولوجيا 
الطحن املتقدمة »إجيات«، أن تجشيع القطاع اخلاص 
يتطلب اس���تقرار القوانني والق���رارات املنمظة، وكذلك 
بالنسبة ألس���عار الطاقة، مبا يس���اعد املستمثر عىل 
حتقيق مسهدفات دراسة اجلدوى اخلاصة مبرشوعه، 
مشرًيا إىل أنه من الرضورى اإلبقاء عىل استمثارات 
الدولة ىف جماالت املسابك لتمنية الصناعات املعدنية.

وأشار النائب هش���ام احلاج، عضو جملس الشيوخ، 
إىل أن ج���ذب املزي���د م���ن االس���تمثارات األجنبي���ة 
حيت���اج إىل دخ���ول الدول���ة بقوة ىف جم���االت توفري 
املادة اخلام وتكنولوجي���ات التصنيع لدمع الصناعات 
التحويلية والتمكيلية، مضيًف���ا أنه البد من دمع إنتاج 

»االس���تانلس س���تيل« مكادة خام لاكفة الصناعات، 
بدًءا من الس���يارات حى أواىن الطه���ى، خاصة مع 
تأكيد الرئيس عبدالفتاح الس���يىس عىل أمهية العمل 
عىل توفري مس���تلزمات اإلنتاج حملًيا لتقليل الفاتورة 
االس���تريادية، مطالًبا ىف الوقت ذات���ه بدخول الدولة 
بقوة ىف جماالت تصنيع اآلالت واملعدات الالزمة لدمع 

حركة الصناعة.
وطال���ب إهياب واصف، رئيس ش���عبة صناعة املعادن 
المثينة باحت���اد الصناعات، بإلغاء رمس التأمني الذى 
تفرض���ه وزارة المتوي���ن عىل صادرات املش���غوالت 
الذهبية بقمية 0.5 % من إمجاىل قمية املنتج الهناىئ، 
وذلك هبدف زيادة معدالت التصدير، ودمع تنافس���ية 
املنتج احملىل خارجًي���ا، وزيادة فرص العمل أيًضا.. 
مؤكًدا أمهية نقل تبعية قطاع املعادن المثينة من وزارة 
المتوي���ن إىل وزارة الصناعة، وحل املش���لكات الى 
تواجه صناعات الفضة، وتذليل العقبات االس���تريادية 

ملستلزمات اإلنتاج.
وأكد معرو أبوفرخية، الرئيس التنفيذى لرشكة »طنطا 
موت���ورز«، رضورة اتب���اع طرق خمتلف���ة لتقيمي أداء 
الرشاكت احلكومية لضامن حتقي���ق الرحبية وزيادة 
اإلنتاج مع وجود قواعد لملحاس���بة وتوقع التوجهات 
املس���تقبلية للسوق، مشرًيا إىل احلاجة لتحقيق الربط 
ب���ني احتياجات الس���وق وتوجهات التصدير بش���لك 
مس���تدام، ومؤك���ًدا رضورة تقيمي املمتل���اكت العامة 
وفًق���ا حلجم األص���ول وعوائد النش���اط للوقوف عىل 
أنس���ب ش���لك للرشاكة مع القطاع اخلاص.. وهو ما 
أي���ده معرو لبيب، العضو املنت���دب لرشكة »املتحدة« 
لملع���ادن، حيث اق���رتح الفص���ل ىف تقيمي الرشاكت 
العام���ة ما بني أصوهلا ورحبية نش���اطها لتكون قمية 
الرشاكت مناس���بة حلجم العوائد، ومبا يس���اعد عىل 

جتنب املغاالة ىف تقيمي الرشاكت.
وطال���ب النائب جماهد نصار، عض���و جلنة الصناعة 
مبجلس النواب، بإهناء استرياد خام »البيليت« الالزم 
لصناع���ات احلديد، وتجشيع سياس���ات اس���تخراج 
اخلام���ات حملًيا، وزي���ادة جهود اس���تخراج خامات 
الرمال البيضاء والس���وداء ك���رثوة قومية تقوم علهيا 
العدي���د من الصناعات، ىف ح���ني طالب النائب مجال 
عبي���د، عضو جلنة الصناعة مبجل���س النواب، بزيادة 
أدوار التوعي���ة بأمهية القطاع اخل���اص ىف اإلنتاج، 

وتغيري الصورة الذهنية السلبية بشأنه.
ولفت الدكتور ضياء حملى، مستش���ار مجموعة »ويل 
بوند« الدولية، ورئي���س االحتاد العرىب للتدريب، إىل 
إماكنية حتقيق الرشاك���ة بني الدولة والقطاع اخلاص 
ىف جمال إدارة املصانع املتعرثة ودمع أسس التدريب 
الف���ى واإلدارى، مضيًف���ا أن التجربة الصينية قامت 
عىل دمع خطط التدريب الفى واإلدارى، وأن الرئيس 
عب���د الفتاح الس���يىس اكن أول رئيس يزور أاكدميية 
التدريب الصينية عىل هامش مشاركته بقمة العرشين 
ىف »بك���ني« مؤخ���ًرا، إلميان���ه بأن تطوي���ر العنرص 

البرشى يعد حاًل مثالًيا ألغلب مشلكاتنا التصنيعية.
وطال���ب محم���ود الف���ى، العض���و املنت���دب لرشكة 
»الدلتا« للصلب، بوضع قواعد جديدة لتيسري أمعال 
استصدار الرتاخيص ىف إطار املرشوعات املطروحة 
للرشاكة مع القطاع اخلاص ىف وثيقة »سياسة ملكية 
الدولة« لض���امن عدم تأثري تض���ارب القرارات عىل 
أمعال ال���رشااكت اجلديدة ومبا يضم���ن هسولة بدء 
النشاط واألمعال، مشرًيا إىل رضورة زيادة التنسيق 
ب���ني وزارة الصناعة وجممتع األمع���ال قبل فرض أو 

إلغاء رسوم اإلغراق.

النقل واللوجستيات: الرئيس السيسي قدم دعما 
للصناعة لكنها ما زالت تعاني

أك���د املهن���دس أمحد مسري، وزي���ر التجارة 
والصناع���ة، أمهي���ة حتقي���ق التاكم���ل بني 
الس���لطتني الترشيعية والتنفيذية، ومبا يهسم 
ىف تنفيذ مس���هدفات خط���ة الدولة لتحقيق 
التمني���ة االقتصادية الش���املة واملس���تدامة، 
مش���ريًا إىل حرص ال���وزارة ع���ىل التعاون 
ال���دامئ مع املجال���س النيابية نظ���رًا لدورها 
الرئي���ىس ىف إص���دار الترشيع���ات وإقرار 

القوانني الدامعة لالقتصاد القوىم.
جاء ذلك خالل لق���اء الوزير مع أعضاء جلنة 
الصناع���ة مبجلس النواب برائس���ة املهندس 
مع���ز محم���ود، وحض���ور النائ���ب دمحم 
السالب، وكيل اللجنة، حيث استعرض اللقاء 
الدور املهم للجنة ىف دمع ومساندة الصناعة 
الوطنية وأمه التحدي���ات الى تواجه القطاع 

الصناىع خالل الفرتة احلالية.
وأوحض الوزير، حس���ب بيان للوزارة- أمهية 
تاكتف جه���ود اكفة أجه���زة الدول���ة لزيادة 

مسامهة القطاع الصناىع ىف الناجت احملىل 
اإلمجاىل والذى يبلغ حالي���ًا 11.7%، وذلك 
من خالل جذب املزيد من االس���تمثارات ىف 
قطاعات صناعية جديدة وزيادة االستمثارات 
ىف املرشوع���ات القامئ���ة، إىل جان���ب زيادة 
نسب املكون احملىل وتعميق الصناعة، فضلًا 
عن تطوير سالس���ل القمية للصناعة احمللية 
وحتقيق التاكمل بني الصناعات املتواجدة ىف 

مرص.
وق���ال املهن���دس معز محم���ود، رئيس جلنة 
الصناع���ة مبجلس الن���واب، إن اللجنة تعقد 
آمالًا كبرية ع���ىل وزير التج���ارة والصناعة 
اجلديد، الس���ميًا أنه عىل دراية اكملة باكفة 
امللفات والتحديات اخلاصة بقطاع الصناعة 
ىف م���رص، مش���ريًا إىل أن املرحل���ة املقبلة 
س���تهشد مزيدا من التنس���يق والتعاون بني 
اللجن���ة ووزارة التج���ارة والصناعة لتحديد 

الترشيعات اجلديدة املطلوب إقرارها.

أكد الدكتور معرو المسدوين س����كرتري ش����عبة 
النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، 
إن قط����اع الصناعة حظى عىل مدى الس����نوات 
ال8 س����نوات املاضية باهمتام غري مسبوق من 
اإلدارة املرصية وعىل رأهسا الرئيس عبدالفتاح 
الس����ييس، والذي أوىل ه����ذا القط����اع أولوية 
رئيس����ية ليس لكونه قاطرة التمنية االقتصادية 
يف مرص حفس����ب وإمنا ألنه أحد أمه الدعامئ 
لتحقيق االس����تقرار االجمتايع من خالل توفري 
ف����رص العمل وتش����غيل الش����باب وزيادة دخل 

املواطنني وحتسني مستوى معيشهم.

وأض���اف يف بي���ان للش���عبة، إن الرئي���س 
دامًئ���ا ما يوج���ه احلكومة بأمهية اس���مترار 
اجلهود الدامع���ة لقطاع الصناع���ة الوطنية 
كهنج اس���رتاتيجي ثاب���ت للدول���ة، واختاذ 
اكفة اإلج���راءات الالزمة لتوط���ني الصناعة 
ونق���ل التكنولوجي���ا احلديثة، وس���د الفجوة 
بني الصادرات وال���واردات وحتقيق االكتفاء 
الذايت من العديد م���ن مدخالت اإلنتاج، مبا 
يل���ي المطوح غري احمل���دود للدولة املرصية 
يف التطور الصنايع والتقدم والتمنية، وكذلك 

توفري فرص معل جديدة حالًيا ومستقبلًيا.

فى أولى لقاءاته.. وزير التجارة يستقبل أعضاء 
جلنة الصناعة مبجلس النواب

 

كش���ف أمحد مسري وزير التج���ارة والصناعة ع���ن عدد من 
امللف���ات اليت تتص���در أولويات الوزارة خ���الل الفرتة املقبلة، 
وال���يت يأىت عىل رأهسا ملف تعميق التصنيع احملىل وزيادة 
نس���ب املكون احملىل يف املنتجات الهنائية، وتوفري اخلامات 
ومس���تلزمات اإلنتاج لدفع جعلة اإلنتاج، وتجشيع اس���تخدام 
التكنولوجيات احلديثة والعمل عىل توطني عدد من الصناعات 

خاصة يف املنتجات اليت يمت استريادها من اخلارج.
ولف���ت الوزي���ر يف أول ترصحي حص���ىف له بع���د توليه مهام 
منصب���ه، إىل أنه س���يمت تقيمي السياس���ة الصناعي���ة احلالية 
وحب���ث ومراجع���ة الترشيع���ات االقتصادي���ة والس���ي إىل 
اخت���اذ قرارات حامسة هب���دف االرتقاء بتنافس���ية القطاعات 
الصناعي���ة وبصفة خاصة القطاعات ال���يت متتلك مرص فهيا 

مزايا تنافسية لملس���امهة يف زيادة 
نسبة مس���امهة الناجت الصنايع 

اإلمجايل  احمل���ي  الناجت  يف 
وكذا زيادة معدالت الصادرات 
وفتح املزيد من األسواق أمام 

لتحقيق  امل���رصي  املنت���ج 
مسهدفات الدولة املرصية 
بالص���ادرات  للوص���ول 
املرصي���ة إىل 100 ملي���ار 

دوالر سنوًيا.
وأض���اف الوزير أن 
املتغ���ريات الدولي���ة 
اليت يهشدها العامل 
م���ن جراء  حالي���ًا 
أزمة جاحئة كورونا 
الروس���ية  واألزمة 

األوكراني���ة وما ترتب 
علهيام م���ن تداعي���ات اقتصادية 

أثرت عىل دول الع���امل أمجع ومن بيهنا مرص فرضت العديد 
من التحديات اليت تتطلب العمل الدؤوب املتواصل بإرادة قوية 
لتعزيز منظوم���ة االقتصاد املرصي وحتلي���ه باملرونة املطلوبة 

ملواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلًا.
وأكد مسري أنه س���يعمل عىل تنفيذ تلكيفات الرئيس السييس 
للوزراء اجلدد واهلادفة إىل ترسيخ مبدأ الكفاءة واألداء املمتز 
وبذل اقىص جهد إلع���الء مصلحة الوطن والوقوف عىل اكفة 
أدوات وإماكنيات وزاراهتم واملؤسس���ات واهليائت التابعة هلا 
وحس���ن إدارهتا لتعظمي إنتاج تلك اإلماكنيات وتطوير أسلوب 
معلها هبدف حتقيق أقىص اس���تفادة عائد ممكن، مع االنتباه 
جي���دا لكفاءة آليات التنفي���ذ كعامل حامس يف جناح التخطيط 
ليصبح واقع مملوس، فضلًا عن تطوير براجم التدريب والتأهيل 
ورفع قدرات املوارد البرشية خاصة من الش���باب مع الرتكز 
ع���ىل العنارص املمتزة، باعتباره���ا الكتلة الواعدة اليت متتاز 
بالكف���اءة العملية والذهنية جبانب الق���درة عىل إنتاج األفاكر 
للتعامل مع خمتلف القضايا بشلك مبتكر وغري تقليدي، الفتًا 
يف هذا اإلطار إىل تعظمي االس���تفادة من اكفة الكوادر الفنية 
بالوزارة وإتاحة الفرصة أمام امجليع لملسامهة يف تنفيذ رؤية 

وخطة معل الوزارة خالل املرحلة املقبلة.

حبث اللواء مهندس دمحم فاضل الزالط، رئيس اهليئة 
العامة للتمنية الصناعية، عىل رأس وفد فى من قيادات 
اهليئة، خالل اجمتاع موس���ع عقده مع أعضاء الغرف 
الصناعي���ة مبقر احت���اد الصناع���ات املرصية، فرص 
االستمثار الصناىع والتواصل مع املستمثرين وتذليل 
التحديات الى تواجههم وعرض أبرز التيس���ريات اليت 
مت إقراره���ا، وخط���ط التمنية الصناعية خ���الل الفرتة 

القادمة.
وعقد االجمتاع حبضور املهندس محمود رسج، عضو 
مكتب هيئة االحت���اد والدكتور خالد عبد العظمي، املدير 
التنفيذي الحتاد الصناعات املرصي���ة والدكتورة ناهد 
يوس���ف مستش���ار رئيس اهليئة للرتاخيص وعدد من 
رؤساء الغرف والشعب الصناعية واألعضاء باالحتاد.

وأوحض رئي���س اهليئ���ة، أن توف���ري مناخ االس���تمثار 
الصنايع وتق���دمي اخلدمة عىل أمكل وجه لملس���تمثر 
يه حمور مع���ل اهليئة، ممثنا دور احت���اد الصناعات 
املرصي���ة يف دمع خط���ط التمني���ة الصناعي���ة للدول���ة 
مبس���امهاته الفاعلة، الفتا إىل حرصه عىل عقد لقاءات 
دورية مع أعضاء االحتاد للوقوف عىل التحديات وآخر 
املس���تجدات ومعدالت االجن���از يف القضايا املطروحة 
وتنفي���ذا لتوجهيات الوزارة بفت���ح قنوات اتصال دامئة 

مع جممتع األمعال.
واس���تعرض ال���زالط جهود اهليئة لتبس���يط اإلجراءات 
فميا يتعلق بالرتاخيص الصناعية وتعديل احاكم قانون 
تيسري اس���تخراج الرتاخيص الصناعية رمق 15 لسنة 
2017 ، حيث كش���ف انه مت تعدي���ل الالحئة التنفيذية 
مبد فرتة توفيق األوضاع لملنش���آت الصناعية القامئة 
والس���ابق حصوهلا عي رخص تشغيل من احملليات 
)الرخصة الكرتونية( قبل العمل بالقانون س���الف الذكر 
مبا يتيح هلا التقدم بشلك فورى للحصول عي رخصة 
بنظام توفيق األوضاع سواء لملرشوعات قليلة املخاطر 
)باالخطار( او مرتفعة املخاطر )باملس���بق( حيث مت فتح 

فرتة توفيق االوضاع ملدة عام.

وزير الصناعة اجلديد يضع 5 
أولويات للعمل خلل الفترة املقبلة

التنمية الصناعية: تعديل بعض أحكام قانون 
التراخيص ملد مهلة تقنني أوضاع املشروعات

سيد اجلارحي

محمد عارف

 إطالق خطة للسوق األفريقي تعتمد على تدريب 
المصدرين وتوفير برامج دعم الشحن 

إقبال كثيف من املواطنني على منافذ مبادرة كلنا 
واحد للحصول على السلع املخفضة

أ.ش.أ
تواف���د املواطن���ون، بكثاف���ة ع���ىل املناف���ذ 
والرسادق���ات ال���يت أعلن���ت عهن���ا وزارة 
الداخلية، لملش���اركة يف فاعلي���ات املرحلة 
ال�22 من مبادرة )لكنا واحد(، واليت أطلقت 
منتصف مارس املايض حتت رعاية الرئيس 
عبدالفتاح الس���ييس، مبناسبة حلول هشر 
رمض���ان الك���رمي، ومت مده���ا لهناية هشر 

أغسطس اجلاري.
وأعرب ع���دد م���ن املواطنني عن ش���كرمه 
ل���وزارة الداخلي���ة، لقيامها مبد  وامتناهنم 
املرحل���ة ال����22 من املب���ادرة ح���ى هناية 
هشر أغس���طس اجل���اري، بدال م���ن هناية 
عيد األحضى املب���ارك إلتاحة الفرصة هلم 
لالس���تفادة من التخفيض���ات الكبرية اليت 
وفرهت���ا املب���ادرة، واليت أهسم���ت يف رفع 
العبء عن اكهلهم، وجعلت السلع األساسية 

يف متناول أيدهيم.
وأش���اد املواطنون مببادرة )لكن���ا واحد(، 
ودوره���ا يف توف���ري الس���لع الغذائية وغري 

الغذائية هلم بأس���عار خمفضة، معربني عن 
ش���كرمه لوزارة الداخلي���ة، حلرصها عىل 
إطالق مث���ل املبادرات، ال���يت تعكس تطور 
الفك���ر األمين لل���وزارة، وإمياهنا برضورة 
املش���اركة املجمتعي���ة الفعال���ة، خاصة يف 
األعي���اد وامل���وامس االجمتاعي���ة، والدينية، 
والوطنية؛ ما يهسم يف مد جسور الثقة بني 

املواطن ورجال الرشطة.
واكن���ت وزارة الداخلية قد أطلقت منتصف 
مارس امل���ايض، فاعليات املرحلة ال�22 من 
مب���ادرة )لكنا واحد( مل���دة 30 يوما، مث مت 
مدها حى هناية هشر رمضان املبارك، قبل 
أن ي���مت مدها مرة حى هناية عيد األحضى 
املبارك، مث هناية هشر أغس���طس اجلاري، 
وذلك بالتنسيق مع خمتلف قطاعات الوزارة 
ومديري���ات األمن عىل مس���توى امجلهورية 
لتوفري اكفة مس���تلزمات األرسة من )سلع 
غذائية وغري غذائية( جبودة عالية وأس���عار 
خمفض���ة عن مثيالهتا باألس���واق بنس���بة 

تصل إىل %60.

كش����ف أمحد مكال املتحدث بامس وزارة 
المتوي����ن والتج����ارة الداخلية، عن وصول 
ع����دد احمل����الت املش����اركة يف التصفية 
املومسية الثاني����ة   «األواكزيون الصييف« 
ب����لك احملافظات، إىل حن����و 2400 حمل 

جتاري حى اآلن منذ بداية األواكزيون.
وأضاف مك����ال، يف بيان لوزارة المتوين، 
أنه يمت تسيري عدة محالت تفتيشية بأماكن 
باألواكزيون،  املش����اركة  احمل����ال  تواجد 
حي����ث وصل عدد احملارض النحررة ضد 
احملال املخالف����ة إىل 290 حمرضا حى 

اآلن.
من جهته، قال أمحد أبوالفضل، مدير عام 

الرقابة بوزارة المتوين والتجارة الداخلية، 
إنه مسهدف العام اجلاري مشاركة حنو 
3500 حم����ل جت����اري ما بني قط����اع عام 
وخاص واس����تمثاري يف التصفية الثانية 

من األواكزيون الصييف 2022.
وأوحض أن أك����رب احملافظات مش����اركة 
يف األواكزي����ون الصي����يف، يه: القاهرة، 
منوها  القليوبي����ة،  اإلس����كندرية، اجلزة، 
بأنه من الوارد مد فرتة األواكزيون، وذلك 
متوقف عىل رغبة التجار أحصاب احملال 
املش����اركة، ومدى وجود م����ا يجشع عىل 
ذل����ك حى يمت احلصول عىل موافقة وزير 

المتوين عىل مد فرتة األواكزيون.

ق���رر جملس إدارة غرف���ة القاهرة التجارية 
برائس���ة املهن���دس إبراهمي الع���ريب رئيس 
االحت���اد الع���ام للغ���رف التجاري���ة، تنظمي 

معرض أهلًا مدارس 2023-2022.
ج���اء ذل���ك بع���د خماطب���ة وزارة المتوين 
والتجارة الداخلي���ة الغرفة بناًء عىل موافقة 
الدكت���ور مصطيف مدب���ويل رئيس جملس 
ال���وزراء عىل إقامة معرض »أهلًا مدارس« 
خالل الفرتة من 1 إىل 10 س���بمترب املقبل 
بصال���ة جهاز تمنية املرشوع���ات الصغرية 
ب���أرض  الصغ���ر  ومتناهي���ة  واملتوس���طة 

املعارض مبدينة نرص.
ودع���ت وزارة المتوين والتج���ارة الداخلية 
غرفة القاهرة لملش���اركة يف تنظمي املعرض 

ختفيًف���ا عن اكهل املواطن املرصي، خاصة 
حمدودي الدخل، واملس���امهة يف تنش���يط 

احلركة التجارية.
وتتحمل غرفة القاهرة التجارية تلكفة معرض 
أهلًا مدارس لدمع املواطنني، وختفيف العبء 
ع���ن اكهلهم من خالل تلبي���ة اكفة مطالهبم 
من مس���تلزمات العام الدرايس اجلديد من 
» أدوات كتابية - ش���نط - أحذية - منتجات 
جلدية - مالبس - مواد غذائية- حاسب آيل 
- تابل���ت » ، وغريها من اكفة املس���تلزمات 
الدراس���ية دون أن يتحم���ل العارضون أي 
تلكف���ة يف مقابل تقدمي نس���بة خصم كبرية 
عىل أسعار الس���لع لدمع املواطنني، خاصة 

الفائت األكرث احتياًجا.

رضوى عبداهلل

أص���در وزي���ر المتوين والتج���ارة الداخلي���ة الدكتور عي 
املصييحل، ق���رارا بوضع ضوابط جدي���دة خالل معليات 
رصف الدمع الس���لي بداي���ة من الهشر املقب���ل، متهيدا 
لتطبيق الزيادة االستثنائية عىل بطاقات الدمع ملدة 6 أهشر 
بني 100 و300 جنيه للبطاقة الواحدة، حبس���ب عدد األرس 
يف البطاقة املستحقة، بإمجايل 9.1 مليون أرسة مستفيدة 

من تلك الزيادة.
وذك���ر القرار يف مادت���ه األوىل أن يمت رصف زجاجة زيت 
800 م���ي للك فرد وحبد أقىص 4 زجاجات للبطاقة، ويمت 
الرصف للك فرد 2 كيلو سكر حسب احتياجه وحبد أقىص 
8 كيلو س���كر للبطاقة، جبانب رصف كيلو أرز للبطاقة اليت 
يقل ع���دد األفراد هبا عن 4 أفراد ، و2 كيلو أرز للبطاقة 4 

أفراد فأكرث.
ولف���ت القرار إىل رصف عب���وة 800 جرام مكرونه للبطاقة 
اليت تق���ل عن 4 أفراد ، وعبوت���ان للبطاقة 4 أفراد فأكرث، 
إضاف���ة إىل رصف بايق املس���تحق من الدمع لملواطن من 
أصناف قامئة السلع المتوينية األخرى املتاحة عىل النظام، 
مكا وضع القرار حد أقىص لتجاوز إمجايل قمية الس���لع 
املشرتاه لرصيد الدمع ويمت دفعه نقدا مخسة جنهيات فقط، 
عىل أن يمت رصف احلصة الهشرية حبد أقىص عىل أربع 

دفعات طوال الهشر.
وأك���دت املادة الثانية من القرار عىل قيام مديريات المتوين 
والتجارة الداخلية مبتابعة رصف السلع المتوينية ألحصاب 
البطاقات المتوينية احمل���ددة واملقررة، فميا تضمنت املادة 
الثالثة أن يمت العمل هبذا التوجيه اعتبارا من بداية سبمترب 

املقبل ويليغ لك حمك خياله.

»التموين«: إضافة 5 سلع جديدة 
على البطاقات سبتمبر املقبل

خبراء: فرص واعدة للمشاركة بني القطاع العام واخلاص 
فى تصنيع األلومنيوم والرقائق والسيليكون
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