
2.4 مليار جنيه استثمارات يف  انشاء  مراكز  لوجيستية ب 3 محافظات السيـــــد القصــــير: صادرات مصر الزراعية تتـــــجــــــاوز 4.4 مليـــــون طــــن هذا العام

 

 

البنك األهلي املصري يطلق نسخته اجلديدة من خدمة األهلي نت واألهلي موبايل

الشركات املصرية تستعيد تواجدها 
القوي بالقارة اإلفريقية 

تفاصيل استعدادات مصر 
  COP27 الستضافة مؤمتر املناخ

نيابة  عن القارة السمراء

املصدرون »متفائلون« بإطالق
 املرحلة اخلامسة من مبادرة السداد 

الفوري لدعم الصادرات
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• السنة الرابعة عشر   •    العدد  657    •  الثمن 3 جنيه

الأحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

28  أغسطس 2022
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مصر علي أبواب استكمال االتفاق مع صندوق النقد علي قرض جديد دون الرضوخ إلجراءات متس املواطن 

 
 

»احلصاد« تنفرد بتفاصيل أكبر حزمة من احلماية 
االجتماعية قبل فرضها بداية سبتمبر القادم

 التحالف الوطني للعمل األهلي: دعم 600 ألف أسرة
ضمن حزمة الحماية االجتماعية في مصر

 

اس���تقبل الرئي���س قي���س س���عّيد، رئيس 
امجلهورية التونسية، وجنالء بودن، رئيسة 
احلكوم���ة التونس���ية، يوم أمس الس���بت، 
الدكتور مصطىف مدب���ويل، رئيس جملس 
الوزراء، بقرص املؤمترات حلضور اجللسة 
االفتتاحي���ة للقم���ة الثامنة ملؤمت���ر طوكيو 
الدويل للتمنية األفريقي���ة »تياكد8«، نيابة 
ع���ن الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، رئيس 

امجلهورية.
وأعرب الرئيس التونيس قيس س���عّيد، عن 
سعادته باملشاركة املرصية رفيعة املستوى .
م���ن جانبه، وج���ه مدبويل الهتنئ���ة للرئيس 
التونيس عىل جناح االستحقاق الدستوري 
باالس���تفتاء عىل الدستور التونيس اجلديد، 
التق���دم  دوام  الش���قيقة  لتون���س  ممتنًي���ا 

واالستقرار حتت قيادة الرئيس سعيد.
وي���رأس الدكت���ور مصطىف مدب���ويل  وفد 
مرص يف اجمتاعات القمة، نيابة عن الرئيس 

عبدالفتاح السييس، رئيس امجلهورية.
ومن املقرر أن ُيليق رئيس الوزراء لكمة خالل 
اجللس���ة العامة األوىل املخصصة ملناقشة 
املوضوعات االقتصادية، مكا سيعقد عدًدا 
من اللقاءات الثنائية عىل هامش مش���اركته 

يف القمة.
ويش���ارك يف فعالي���ات مقة »تي���اكد 8«، 
ال���ي تعقد عىل مدى يوم���ن، 66 وفًدا من 
دول إفريقي���ة واليابان ومنمظ���ات إقلميية 
ودولي���ة، و22 رئي���س دولة وملك ورؤس���اء 
حكومات واملفوضية اإلفريقية ومنمظة األمم 
املتحدة والربن���اجم اإلمنايئ لألمم املتحدة 
والبنك االفرييق والبن���ك الدويل ومنمظات 

اقتصادية دولية.

ق���ال وزير اإلس���اكن واملراف���ق واملجمتعات 
العمرانية الدكتور ع���امص اجلزار، إن جهاز 
تمني���ة مدين���ة العبور اجلديدة، س���يبدأ اليوم 
األحد اوحىت 3 نومفرب القادم يف تسلمي دفعة 
من وح���دات معارات  جدي���دة )432 وحدة( 
سكن مرص مبنطقة 2600 فدان باملدينة، وذلك 

وفقًا لملواعيد املقررة من اجلهاز.
م���ن جهته، ق���ال رئيس جه���از تمنية مدينة 

العب���ور اجلديدة املهندس أمح���د عيل، إنه 
س���يمت تس���لمي وحدات العامرة رمق 111، 
اليوم األحد ووحدات العامرة رمق 112، يوم 
الثالث���اء القادم ووحدات العامرة رمق 122، 
يوم 4 س���بمترب ووحدات العامرة رمق 123، 
يوم 6 س���بمترب ووحدات العامرة رمق 124 
يوم 11 سبمترب ووحدات العامرة رمق 125 

يوم 13 من نفس الهشر.

دعت الس���فرية هس���ا جندي وزي���رة اهلجرة، 
لالش���راك  باخل���ارج،  املرصي���ن  مج���وع 
واالس���تفادة من الرباجم التأمينية الي تقدمها 

الدول���ة املرصي���ة، وال���ي تس���هتدف 
توفري امحلاية لملرصين  باألساس 

باخل���ارج، ومهن���ا التأم���ن عىل 
جوازات الس���فر، وكذلك الوثيقة 
العاملن  لملرصي���ن  التأمينية 
باخلارج، حرصا عىل سالمة 
خ���ارج  م���رصي  ف���رد  لك 

البالد.
وقال���ت  إن "وثيق���ة تأمن 
أبناء مرص باخلارج" يه 
لملرصين  تأمينية  خدمة 

واملقمي���ن  العامل���ن 
باخلارج تغيط تاكليف يف حالة 

الوف���اة باخلارج ورجوع اجلمثان بش���ل آمن 
إىل أرض الوطن.

وميكن لملرصين باخلارج االش���راك فهيا من 
خالل الطرق اآلتية: -

- ماكت���ب تص���ارحي العم���ل التابعة ل���وزارة 
الداخلي���ة واملنت���رة يف مجي���ع حمافظ���ات 

امجلهورية واملطارات الرئيسية.
- اإلص���دار ع���ن طريق موق���ع املجمعة مجليع 

املرصي���ن خ���ارج مجهوري���ة م���رص العربية 
/https://epti-egy.org/ep

اب  الوات���س  تطبي���ق  طري���ق  ع���ن  أو   -
01501115242

قمية االشراك:
القسط التأميين السنوي: 100 جنيه 
مرصي أو ما يعادهلا مبلغ التأمن: 

100,000 ألف جنيه مرصي
عن احلاالت املمشول���ة بالتغطية 
واملبال���غ الي تؤدهي���ا املجمعة 
يف لك حالة وتفاصيل الدفع، 

أوحضت الوزارة اآليت:
1- حال الوفاة حبادث:

تل���زم املجمع���ة بدفع مبلغ 
100 أل���ف جنيه فقط، حيث 
الفعلية  التلكفة  املجمعة  تدفع 
لتجهزي وحش���ن ونقل اجلمثان 
إىل أرض الوطن طبقَا لملس���تندات الىت تقدم 
لملجمع���ة، مث يوزع ب���اىق املبلغ ع���ىل الورثة 
الرعين طبقَا إلعالم الوراثة الذى يمت تقدميه 

لملجمعة.
2- حال الوفاة الطبيعية:

تدف���ع املجمعة التلكف���ة الفعلية لتجهزي وحشن 
ونق���ل اجلمثان فقط، ومبا ال جي���اوز مائة ألف 

جنيه مرصى.

اليوم.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالعبور اجلديدة

الرئيس التونسي يستقبل مدبولي قبل افتتاح قمة »تيكاد 8«

وزيرة الهجرة تدعو املصريني باخلارج لالشتراك يف 
البرامج التأمينية للدولة املصرية

كتبت - رضوى عبداهلل

تماشيا مع قرار البنك المركزي.. 

كتب - اسامة السيد
أصدر الدكت���ور رشيف فاروق، 
اهليئ���ة  إدارة  جمل���س  رئي���س 
القومي���ة للربيد، ق���راًرا يتضمن 
إلغاء احل���دود القصوى لعمليات 
وال���راكت  لألف���راد  اإلي���داع 
جبمي���ع ماكت���ب الربي���د ع���ىل 
باإلضافة  امجلهورية،  مس���توى 
األق���ى  احل���د  زي���ادة  إىل 
لعمليات الحسب النقدي لألفراد 
وال���راكت من 50 أل���ف جنيه 
م���رصي إىل 150 أل���ف جني���ه 

مرصي من ماكتب الربيد.
 ورصح الدكت���ور رشيف فاروق، 
اهليئ���ة  إدارة  جمل���س  رئي���س 
القومي���ة للربيد، ب���أن قرار إلغاء 
لعملي���ات  القص���وى  احل���دود 
اإليداع ورفع حد الحسب اليويم 
لألفراد والراكت يأيت يف إطار 
دمع خط���ط الدولة حن���و تطبيق 
المشول املايل، ومتاشًيا مع قرار 
البنك املرك���زي املرصي للبنوك؛ 

هبدف التيس���ري ع���ىل املواطنن 
والراكت.

الق���رار  ه���ذا  أن  إىل  وأش���ار 
ىف  كب���ري  بش���ل  سيس���امه 
توفري الس���يولة النقدي���ة الالزمة 
والراكت،  واملؤسسات  لألفراد 
خاص���ة ال���ي يعمتد نش���اطها 
ع���ىل التحصي���ل النق���دي، مثل 
حمطات الوق���ود ورشاكت الغاز 
احلرة،  واملهن  التجارية  واملوالت 
إىل جانب أنش���طة بيع العقارات 

والسيارات وغريها.
وأوحض أن هذا القرار سيسامه 
أيًض���ا ىف اس���تقطاب العم���الء 
ومدخراهت���م  أمواهل���م  إلي���داع 
وس���يجشعهم  حس���اباهتم،  يف 
عىل االحتفاظ هبا يف احلس���اب 
وحسهبا وقت احلاجة إلهيا، مبا 
يوفر إتاحة الفرصة أمام العمالء 
إلهن���اء مصاحلهم، م���ع احلفاظ 
عىل التوجه الع���ام حنو جممتع 

أقل اعمتاًدا عىل النقد.

 
أك���د الدكتور دمحم معي���ط، وزير 
املالية، أنه تنفيذ للتلكيفات الرائسية 
مبس���اندة الصناعة والتصدير يف 
مواجه���ة اآلث���ار الس���لبية لألزمة 
الراهن���ة،  العاملي���ة  االقتصادي���ة 
س���تبدأ وزارة املالي���ة اعتباًرا من 
الي���وم األحد 28 أغس���طس  وملدة 
3 أسابيع حىت 15 سبمترب املقبل، 
يف تلىق طلبات املصدرين الراغبن 
يف االستفادة من املرحلة اخلامسة 

النق���دي  »الس���داد  ملب���ادرة 
ملس���تحقات  الف���وري« 

ال���راكت املص���درة 
»صن���دوق  ل���دى 
الصادرات«،  تمنية 
أن���ه  إىل  الفًت���ا 
موع���دان  حت���دد 
مس���تحقات  لرصف 

ين  ملس���تفيد ا
الذين يس���توفون 
املقررة،  الروط 

أحدمها يف األول 
م���ن أكتوب���ر املقبل، 

واآلخ���ر يف األول من ديمسرب 
.2022

أض���اف الوزير ، أنه س���يمت تدبري 
10 مليارات جني���ه إلطالق مرحلة 
»الس���داد  مب���ادرة  خامس���ة من 
النق���دي الفوري« ل���دمع احلكومة 
لملصدرين؛ مب���ا يهسم يف رسعة 
التصديري���ة  املس���اندة  س���داد 
للراكت املصدرة، ويس���اعد يف 
توف���ري الس���يولة النقدي���ة الاكفية 
الس���مترار دوران جعل���ة اإلنتاج، 
واحلف���اظ عىل العاملة، وتوس���يع 
وتعزي���ز  التصديري���ة،  القاع���دة 

املنتج���ات املرصية يف  تنافس���ية 
األس���واق اإلقلميية والعاملية، عىل 
حن���و يؤدى إىل رفع معدالت المنو 
املسهتدفات  وحتقيق  االقتصادى، 

التمنوية.
مش���ريا إىل أن جمل���س ال���وزراء 
واف���ق األس���بوع امل���ايض ع���ىل 
إطالق مرحلة خامس���ة من مبادرة 
»الس���داد النق���دي الفوري« لدمع 
احلكوم���ة لملصدرين، اس���تمكااًل 
لسلس���لة النجاحات الي حققهتا 
الس���ابقة  املالية مببادراهتا  وزارة 
دمع  متأخ���رات  لس���داد 
لدى صندوق  املصدرين 
الص���ادرات،  تمني���ة 
املراح���ل  خاص���ة 
ملب���ادرة  األربع���ة 
النق���دي  »الس���داد 
عىل حنو  الف���وري« 
زيادة  انعك���س يف 
الصادرات  جح���م 

املرصية.
فمي���ا ق���ال أمحد 
جك���وك، نائ���ب الوزي���ر 
للسياسات املالية والتطوير 
املؤس���ى، إنن���ا مس���مترون يف 
املتأخرة  التصديرية  األعباء  سداد 
للراكت املصدرة رمغ التحديات 
االقتصادي���ة العاملي���ة؛ وذلك حىت 
يتس���ى هل���ا توفري س���يولة مالية 
اكفية لضامن دوران جعلة اإلنتاج 
والتصدي���ر، الفًتا إىل أننا رصفنا 
أكرث من 33 مليار جنيه للراكت 
املصدرة، خالل العامن املاضين، 
ُمنذ بدء مبادرات سداد املستحقات 
لدى صندوق  لملصدرين  املتأخرة 
تمنية الصادرات يف أكتوبر 201٩ 

وحىت اآلن.

كتب - أحمد ابراهمي

كتب - محمد عارف

البريد يقرر رفع حد السحب اليومي لألفراد 
والشركات إلى 150 ألف جنيه 

اليوم .. بدء  تلقي طلبات »السداد النقدي 
الفوري« حتى 15 سبتمبر املقبل

 

العالم تجاوز الشعارات وبات مهما وضع المصالح أوال 

»لقاء العلمني« هل يكون انطالقة لتجسيد 
املصالح العربية علي أرض الواقع 

البنك األوروبي: دعم مصر قد يتجاوز مليار 
COP27 يورو العام الجاري مع استضافة

خبراء يرصدون توابع  ودالالت قرار  البنك المركزي بتعديل 
الحدود القصوى لعمليات السحب واإليداع النقدي 

تحويالت العاملين بالخارج تحقق قفزة تاريخية 
خالل 2022/2021   وتصل إلي 31.9 مليار دوالر  

ترحيب واسع بالقطاعات االقتصادية واملصرفية  
بعد اختيار "هشام عزالعرب" و "محمد جنيب"  

مستشارين ملحافظ البنك املركزي 
بحزمة مشروعات في مجاالت الزراعة 

والتعمير والمقاوالت 

رامي الدكاني
رئيــــــس البــــورصــــة 

اجلـــديـــــد يف سطــــــور 

دمحم معيط

هسا جندي



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

 

عقد مرك���ز املعلوم���ات ودمع اختاذ الق���رار مبجلس 
الوزراء ورش���ة العمل ال�26 مضن سلس���لة جلسات 
“حوار اخلرباء”، ملناقش���ة مسهتدفات وثيقة “سياسة 
ملكي���ة الدولة” بقطاع التش���ييد والبناء، حبضور عدد 
من ممثيل اجله���ات التنفيذية املعنية ورشاكت القطاع 
اخل���اص وقطاع األمع���ال العام واحت���اد الصناعات 

املرصية.
وق���ال طارق ش���كري وكي���ل جلنة اإلس���ان مبجلس 
الن���واب رئي���س غرف���ة التطوي���ر العق���اري باحت���اد 
الصناعات “إنه اكن من الرضوري زيادة استمثارات 
الدولة يف جماالت التشييد والبناء لتحقيق مسهتدفات 
اجمتاعي���ة وتمنوية خمتلفة خالل الس���نوات املاضية، 

ومبا يس���تلزم النظر إىل مس���هتدفات السنوات املقبلة 
بتوس���يع نسبة مس���امهة القطاع اخلاص بعد حتديد 
قواعد املنافسة مع القطاع العام، وذلك من أجل جذب 
املزيد من االستمثارات وزيادة نسب “تصدير العقار” 
لدوره يف توفري العملة الصعبة، وفقًا لبيان صادر عن 

جملس الوزراء.

معلومات الوزراء: مطالبة بزيادة 
استثمارات الدولة يف مجاالت 

اإلسكان االجتماعي

أعلنت وزارة الزراعة واستصالح األرايض، ممثلة يف اإلدارة املركزية 
للحجر ال���زرايع، عن أن إمجايل الص���ادرات الزراعية املرصية، إىل 
دول���ة ليبيا هذا العام بلغت ح���وايل 6٣ ألفا و١٨١ طنا، حىت منتصف 

أغسطس اجلاري.
وقال الدكتور أمحد العطار رئي���س اإلدارة املركزية للحجر الزرايع، إنه 
فمي���ا خيص ص���ادرات الفلف���ل إىل دولة ليبيا هذا الع���ام، مت تصدير ٩ 

حشنات، ومل يصل أية إخطارات رمسية برفض أية حشنات حىت اآلن.
وأك���د العطار، أنه مل ي���م حفص أو تصدير أي حشنات زراعية س���واء 
فلف���ل أو غ���ريه من منفذ الس���لوم إىل ليبيا للرشك���ة املذكور امسها يف 
البيانات املنسوبة إىل السلطات الليبية واملتداولة عىل صفحات التواصل 
االجمت���ايع، م���ا يؤكد أن هذه الحشنة املش���ار إلهيا مل ي���م تصديرها 
بالطرق القانونية، حيث إنه مل يم حفصها من احلجر الزرايع املرصي.

وبالنس���بة حملصول اجلوافة، أشار العطار، إىل أنه مل يم تصدير أية 
حشنات حملصول اجلوافة إىل ليبيا، هنائيا منذ بداية هذا العام وحيت 
اليوم، الفتا إىل أن لك ما يثار عرب بعض وسائل التواصل االجمتايع، 
حول رفض حشنات جوافة مرصية من قبل احلجر الزرايع بليبيا، ليس 
له أي أساس من الصحة.. وأوحض رئيس احلجر الزرايع املرصي، أن 
حركة الص���ادرات الزراعية املرصية إىل دولة ليبيا، ممتزية، وال تواجه 
أية عوائق، حي���ث بلغ امجايل الصادرات املرصية اىل ليبيا خالل عام 
2٠2٠ ح���وايل 6١ ألف���ا و٩٠٠ طن، وخالل ع���ام 2٠2١ بلغت حوايل 
٨٩ ألفا و٧٩٥ طنا.. وأهابت الوزارة وس���ائل اإلعالم، برضورة حتري 
الدقة واستيقاء املعلومات من مصادرها الرمسية، وعدم االنسياق وراء 

الشائعات، منعا إلثارة البلبة.

الزراعة: 63 ألف طن إجمالي الصادرات الزراعية إلى ليبيا حتى منتصف أغسطس اجلاري

 
جتديد تعيني الدكتور شريف فاروق 
رئيًسا للهيئة القومية للبريد ملدة عام

بقرارين.. مدبولي يلغي تفويض وزير 
التجارة بـ»مباشرة اختصاصاته«

أعل���ن الدكتور مصط���ى مدبويل رئيس جمل���س الوزراء، إنه 
من املقرر بداية من هشر س���بمترب القادم أن يم تطبيق حزمة 
امحلاي���ة االجمتاعية، الذي وجه الرئيس بتطبيقها بالتعاون مع 

املجمتع املدين.
تطبيق حزمة امحلاية االجمتاعية اجلديدة

 يف سبمترب
وأوحض مدبويل خالل املؤمتر الصحيف، أن احلكومة س���تبدأ 
يف األول م���ن هشر س���بمترب املقب���ل تطبيق حزم���ة امحلاية 

االجمتاعية اجلديدة.
وأضاف أهنا تأيت بالتعاون مع املجمتع املدين حكزمة إضافية 
ملواجهة األزمة العاملية الكربى اليت تسببت يف حدوثها احلرب 

الروسية األوكرانية.
ما يه حزمة امحلاية االجمتاعية اجلديدة؟

اكن رئي���س جملس الوزراء كش���ف يف وقت س���ابق من هشر 
يولي���و املايض، أن حزمة إجراءات امحلاية االجمتاعية تضمن 
زي���ادة عدد املس���تفيدين من برناجم تاف���ل وكرامة من ١.4 
ملي���ون أرسة إىل ٥ مالي���ن أرسة بزيادة تص���ل معدهلا إىل 

حوايل ٩٠٠ ألف أرسة.
وق���ال إن وزارة املالي���ة س���تتحمل خمصصات زي���ادة ٥٠٠ 
أل���ف أرسة مهنم واملجمتع املدين يتحم���ل من 4٠٠ إىل ٥٠٠ 
أل���ف أرسة، وبذلك س���وف ختصص من االحتي���ايط النقدي 

املخصص للطوارئ ٣ مليارات جنيه لتغطيته.
وأضاف مدبويل أن الدولة تتكفل بدمع نقدي ل�2٠% من الشعب 

املرصي، وتأخذ يف اعتبارها نسب الفقر.
تلكفة إجراء امحلاية االجمتاعية اجلديدة

وأوحض مدب���ويل يف وقت س���ابق، أن الدولة املرصية تتحرك 
بش���ل فوري لتنفيذ حزمة امحلاية االجمتاعية اجلديدة اليت 
وجه هبا الرئيس، وذل���ك لرفع العبء عن اكهل املواطنن للبدء 
يف تطبيقها يف أقرب وقت، مشرًيا إىل أن تلكفة إجراء امحلاية 
االجمتاعية اجلديدة سترتاوح بن ١١ و١2 مليار جنيه إضافية.
وأكد عىل أن ال���دمع واملبالغ اجلديدة لن تؤثر عىل عىل توافر 
الس���لع بمكيات مناس���بة، إذ أن االحتيايط االسرتاتيجي من 

السلع آمن متاًما.
خطة حكومية لتنفيذ حزمة امحلاية

 االجمتاعية اجلديدة
والت���ى الدكتور مصطى مدبويل، ي���وم امجلعة املايض، مع 
أعض���اء وممثىل مؤسس���ات التحالف الوط���ى للعمل األهىل 
والتمن���وى، حبضور نيفن القباج وزيرة التضامن االجمتايع، 
وذل���ك يف إطار تنس���يق احلكومة بش���أن خط���ة تنفيذ حزمة 
امحلاية االجمتاعية، إذ عرب عن تقديره للجهود اململوسة اليت 
بذلهت���ا هذه املؤسس���ات خالل الفرتة املاضية، يف مس���اعدة 
حم���دودى الدخل مبختلف املناطق عىل مس���توى امجلهورية، 

رمغ ما تواجهه من حتديات جراء األزمة العاملية.
وأوحض »مدبوىل«: »نس���هتدف تنس���يق اجله���ود ملنع وقوع 
ازدواجية يف االستفادة من حزم امحلاية االجمتاعية، ومضان 
وص���ول الدمع ملس���تحقيه، إذ س���بق إع���الن تفاصيل احلزم 
االجمتاعية اجلديدة، واجلهود اليت س���يتوىل التحالف الوطى 
القي���ام هب���ا يف هذا الش���أن، من حيث تغطية ع���دد معن من 

األرس املس���هتدفة يف برناجم تاف���ل وكرامة، يمتثل يف 6٠٠ 
ألف أرسة، لذا هناك حرص شديد عىل التواصل املسمتر من 
أجل تنسيق العمل املش���رتك وإحراز التامل املطلوب خلدمة 

أهالينا األكرث احتياًجا يف لك مناطق امجلهورية«.
وكش���ف رئي���س ال���وزراء، يف املؤمتر الصح���يف عن مالحم 

امحلاية االجمتاعية اليت ستطلقها احلكومة.
وق���ال مدبويل إن من بن هذه احلزمة س���يم زيادة ١٠٠ جنيه 

عىل البطاقة المتوينية اعتباًر من أول سبمترب.
ترحيب صندوق النقد الدويل حبزمة

 امحلاية االجمتاعية
وأكد رئيس جملس الوزراء الدكتور مصطى مدبويل، ترحيب 
صن���دوق النقد ال���دويل حبزمة امحلاي���ة االجمتاعية اجلديدة 
اليت تقوم هبا الدولة ومراعاهتا للبعد االجمتايع، مش���ريا إىل 
ع���دم وجود برن���اجم إصالح اقتصادي ب���دون برناجم محاية 

اجمتاعية؛ لتحقيق النجاح.
ون���وه مدبويل - خ���الل املؤمتر الصحيف ال���ذى عقده مبدينة 
العمل���ن اجلدي���دة لإلع���الن عن ب���دء تنفيذ حزم���ة امحلاية 
االجمتاعي���ة اجلدي���دة حبضور عدد من ال���وزراء - إىل أنه ال 
يوجد شئ جيرب الصندوق هيلع الدولة ومتس املواطن املرصي، 
بل عىل العك���س متاما رحب الصن���دوق باحلزمة االجمتاعية 
اجلديدة اليت تم حاليا، وكرر “ال يوجد أى نوع من االعرتاض 
أو التحفظ عىل براجم امحلاية االجمتاعية الىت تنفذها الدولة«.
وأش���ار إىل أن األس���اس وهو اس���تقرار االقتصاد املرصي، 
وعدم تعرضه هلزات عنيف���ة نتيجة لألزمات الكبرية املوجودة؛ 
أم���ال يف أن ي���م االنهتاء يف أقرب وقت ممك���ن من الربناجم 
اجلديد، وسيم يف ذلك الوقت اإلعالن عهنا جبميع تفاصيلها.
ولفت مدبويل إىل وجود حالة من اللغط يف الش���ارع املرصي 
حول تفاصيل االتفاق مع صندوق النقد، ويه لكها “ال أساس 

هل���ا من الصحة”، منوها إىل أن املناقش���ات حول املفاوضات 
تتس���م بصفة الرسية واخلصوصية للدولة، وال ميكن اإلعالن 

عهنا إىل أن يم التوصل إىل االتفاق.
وج���دد مدبويل تأكيده بأن املفاوضات مع الصندوق بدأت قبل 
األزمة الروس���ية االوكرانية، عندما انهت���ى الربناجم املايض 
يف ٣٠ يونيو، وبدأت املفاوض���ات اجلديدة، واكن يم االتفاق 
حىت هناية العام املايض، عىل برناجم دمع فين فقط ملس���اعدة 
الدولة املرصية عىل اس���تمكال ب���راجم اإلصالح االقتصادي 

واإلصالح اهليلكي للقطاعات املختلفة.
وأض���اف أنه عندما حدثت األزمة الروس���ية االوكرانية، جرى 
التفك���ري يف إضافة مكون متوييل مت���اح للدولة املرصية، مع 

ثبات نفس احملتوى للربناجم الذى تم مناقشته.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أن االحتيايط االسرتاتيجي 
م���ن الس���لع يف احلدود اآلمن���ة، حيث إنه يك���يف ألكرث من ٧ 
أهش���ر، مؤكدا أن مجيع الس���لع مس���تقر، ومل تتأثر باحلزمة 

االجمتاعية اإلضافية.
وق���ال رئيس جملس الوزراء، إن هن���اك ما يقرب من ٥ مالين 
أرسة مبا يقرب من ربع الش���عب املرصي ستحصل عىل دمع 
نق���دي، مش���ريا إىل أن احلكوم���ة تقدمت بترشيع���ات عاجلة 
للربملان تتعلق بتح���رمي زواج القارصات والترسب من التعلمي 

ومعالة األطفال.
وأك���د رئي���س الوزراء، أن ع���دم جتاوز عدد األف���راد لألرسة 
الواحدة عن مولودين س���يؤدي لضبط معدل المنو الس���اين 
وش���عور املواطنن باجلهد الذي تقوم به احلكومة، موحضا أن 
الزيادة الس���انية ىه التحدي الكبري وهذا العام سيكون عدد 
املواليد 2 مليون و١٨٥ ألف مولود جديد ومرص تس���تقبل لك 

عام مليون و6٠٠ ألف مولود.
وأشار إىل أن هذا العدد الكبري من الزيادة السانية لن ُيظهر 

اجله���د الذي تق���وم به الدولة، مؤك���دا أن اقتصاد مرص قوي 
وقادر ع���ىل مواجهة التحديات، موحضا أنه س���يم البدء ىف 
تنفيذ حزمة امحلاية االجمتاعية االس���تثنائية اليت وجه رئيس 
امجلهورية هبا، بعد إهناء اكفة االمعال اللوجستية وسيم بدء 

التطبيق الفعيل عىل األرض أول سبمترب املقبل.
وأضاف أن معدل المنو يرتفع بنسبة 6.6% خالل العام املايل 
امل���ايض مدفوعا بطف���رة المنو احمُلققة يف الهشور التس���عة 

األوىل من العام بواقع ٧.٨%.
وأج���اب رئي���س جمل���س ال���وزراء، ع���ن أس���ئلة الصحفين 
واإلعالمين، خالل املؤمتر الصحيف الذي عقده مبقر احلكومة 

مبدينة العملن اجلديدة.
وق���ال رئي���س ال���وزراء ردا ع���ىل س���ؤال حول م���دى كفاية 
االحتي���ايط االس���رتاتيجي للس���لع الغذائي���ة، إن���ه يتاب���ع 
بص���ورة يومية مع وزير المتوين أرصدة الس���لع الرئيس���ية، 
 مضيف���ا: امحل���د هلل أرق���ام االحتياطي���ات لكه���ا ُممطئنة.

وأضاف مدبويل خالل رده عىل هذا السؤال: قد يتبادر إىل ذهن 
البعض أن قيام احلكومة برصف ١٠٠ جنيه زيادة عىل البطاقات 
المتويني���ة، مضن احلزم���ة االجمتاعية االس���تثنائية اجلديدة، 
س���يؤدي إىل اسهتالك أكرب للس���لع الرئيسية وهو ما قد يؤثر 
عىل رصيدنا من السلع، ويف هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أنه 
 لن يكون لدينا أي تأثري هلذا األمر عىل احتياطاتنا من السلع.
وأضاف مدبويل: اكنت توجهيات الرئيس السييس لنا واحضة 
ويه أن تبى أرصدة السلع الرئيسية دامئا يف احلدود اآلمنة 
)6 أهشر(، مؤكدا أن احتياطياتنا من السلع تتوافر بالفعل يف 
 حدود ال� 6 أهشر، بل إن احتيايط الحمق يكيف ألكرث من ٧ هشور.
وأكد رئي���س الوزراء أنه توجد بالفع���ل مجموعة معل تنفيذية 
منعقدة بش���ل دامئ، مكونة من الوزراء، وهناك غرفة معليات 
ملتابع���ة تطبيق حزمة امحلاي���ة االجمتاعية االس���تثنائية عىل 
األرض، لتليق الشاوى املتعلقة هبذا األمر، مشريا إىل أنه من 
الطبييع مع تطبيق أي منظومة جديدة ورود شاوى، ومؤكدا: 
 س���يم التعامل مع هذه الشاوى حال ورودها بصورة فورية.
ويف س���ياق متصل، أكد مدبويل وجود تنسيق تام بن لك من: 
“مؤسس���ات الدولة املعنية بتطبيق براجم امحلاية االجمتاعية” 
و”املجمتع املدين” و”هيئة الرقابة اإلدارية”؛ حيث أصبح لدينا 
قاع���دة بيانات موحدة ميكن من خالهلا تتب���ع ومراقبة ما يم 
 رصفه لملواطنن املس���تحقن للدمع عىل مستوى امجلهورية.
وانتق���ل الدكت���ور مصطى مدبويل بعد ذل���ك إىل اإلجابة عن 
س���ؤال يتعلق خبطة احلكومة للرتوجي اإلعاليم الس���رتاتيجية 
تمني���ة األرسة املرصي���ة، موحض���ا يف ه���ذا الص���دد أنه مت 
بالفع���ل بدء محل���ة إعالمي���ة بش���أن االس���رتاتيجية، مؤكدا 
 أن���ه س���يم تكثي���ف ه���ذه امحلل���ة خ���الل الف���رتة املقبل���ة.
وق���ال رئيس الوزراء: احلكومة س���تبذل قص���ارى جهدها يف 
إجناز اجلوانب الفنية واللوجستية لتفعيل هذه االسرتاتيجية، 
لكن يتب���ى دور كبري للغاية عىل رج���ال اإلعالم والصحفين 
واملفكري���ن، فيجب أن يكون ه���ذا األمر حمل تركزي مهنم عىل 
 ه���ذه القضي���ة احملورية يف لك وس���ائل اإلع���الم املختلفة.
مث تط���رق الدكتور مصطى مدب���ويل إىل املفاوضات اجلارية 
بن م���رص و”صن���دوق النقد ال���دويل”، قائ���ال: أود التأكيد 

ع���ىل أن التف���اوض م���ع الصندوق ب���دأ قبل ان���دالع األزمة 
الروس���ية – األوكراني���ة، فمبج���رد انهتاء الربن���اجم املايض 
التف���اوض م���ع الصن���دوق.  يف ٣٠ يوني���و 2٠2١، بدأن���ا 
وأض���اف رئي���س ال���وزراء: اكنت رؤي���ة احلكوم���ة املرصية، 
مبنهت���ى األمان���ة، أن حناف���ظ ع���ىل عالقة ممت���دة بن مرص 
والصن���دوق خاص���ة يف ظ���ل األزمات الس���ائدة، ومهنا مثال 
أزم���ة جاحئ���ة “كورونا”، وهن���ا أود التأكيد ع���ىل أن األزمة 
 الروس���ية-األوكرانية، ح���ىت هذا التوقيت، مل تك���ن قد بدأت.
وتابع: بهناية العام املايض 2٠2١ ومع بداية العام اجلاري كنا 
نتحدث بش���أن برناجم دمع فين فقط من أجل مساعدة الدولة 
املرصية عىل استمكال براجم اإلصالح االقتصادي واهليلكي 
الذي نقوم به للقطاعات املختلفة، وعندما حدثت األزمة الروسية-

األوكرانية وما تبعها م���ن الضغط عىل العملة الصعبة، فكرنا 
يف إضافة مكون متوي���ل نقدي ميكن أن ُيتاح للدولة املرصية، 
مع التأكيد عىل أن حمتويات الربناجم اليت كنا حناول التوافق 
 علهي���ا قب���ل األزمة يه ذات البن���ود اليت نتفاوض بش���أهنا.
وأش���ار مدب���ويل إىل أن مس���ألة املفاوض���ات اجلاري���ة بن 
احلكومة املرصية و”صندوق النقد الدويل” يثار حوهلا الكثري 
من النقاش���ات، فالبع���ض يتحدث بدون معرف���ة عن تفاصيل 
املفاوض���ات، وهن���ا قد يس���أل أحدمه مل���اذا ال ختربونا هبذه 
التفاصيل؛ ذلك ألن ه���ذه التفاصيل محتل صفة اخلصوصية 
 والرسي���ة للدولة إىل أن يم التوصل إىل اتفاق مع الصندوق.
وأك���د رئيس الوزراء: املفاوضات مع الصندوق مس���مترة، وال 
جيربنا الصندوق عىل اختاذ أي إجراءات من املمكن أن متس 
املواط���ن املرصي، بل عىل العك���س فإنه رّحب حبزمة امحلاية 
االجمتاعية االس���تثنائية اليت أعلّنا عهنا ونقوم بتنفيذها؛ ألنه 
ال يوج���د برناجم إصالح اقتص���ادي ميكن أن يم بنجاح دون 
أن يصاحبه برناجم محاية اجمتاعية، بالتايل فالصندوق ليس 
لدي���ه أي اعرتاض أو حتف���ظ بل يرحب بل ب���راجم امحلاية 
 االجمتاعية ال���يت تنفذها الدولة املرصي���ة يف الوقت احلايل.
وأش���ار إىل أن التفاوض بن مرص و”صندوق النقد الدويل” 
يسهتدف يف األساس استقرار االقتصاد املرصي وعدم تعرضه 
ألي هزات عنيفة نتيجة لألزمات الكربى احمليطة، وهو ما نعمل 
هيلع معا بالفعل، موحضا: نأمل أن نهني االتفاق مع الصندوق 
يف أق���رب وقت فميا خي���ص لك مكونات الربن���اجم اجلديد، 
 وسيم اإلعالن عن لك التفاصيل مبجرد التوصل إىل االتفاق.
وأضاف: س���نبدأ مطلع س���بمترب تنفيذ احلزم���ة االجمتاعية 
االس���تثنائية اجلديدة اليت وّجه هبا الرئيس السييس، مؤكدا 
أن الدولة املرصية قادرة عىل التعامل مع لك التحديات الكبرية 
واألزمات اليت تواجهها، مكا أن الدولة س���تكون مستعدة ألي 

تدخالت من شأهنا محاية املواطن املرصي.
دمع 6٠٠ ألف أرسة مضن حزمة إجراءات امحلاية االجمتاعية

م���ن جانهبا، قال���ت هنى طلعت عبدالقوي أم���ن رس التحالف 
الوط���ين للعمل األهيل التمنوي، إن التحالف سيس���امه بدمع 
6٠٠ أل���ف أرسة مضن حزمة إج���راءات امحلاية االجمتاعية 

االستثنائية.

فازت كوري���ا اجلنوبية بصفقة قميهت���ا ٣ تريليونات وون )2.2٥ 
ملي���ار دوالر أمرييك( لبناء حمط���ة للطاقة النووية يف مرص، مما 

يوفر دفعة لتعزيز صناعة الطاقة النووية الواهنة يف الداخل.
وأف���ادت واكلة يوهناب لألنباء، أنه مبوجب االتفاق الذي مت توقيعه 
يف القاهرة، س���تقوم رشك���ة كوريا للطاقة املائي���ة والنووية، اليت 
تديره���ا الدولة، بتوريد املعدات وإنش���اء مب���اين التوربينات ألول 
حمطة للطاقة النووية يف الضبعة، اليت تقع عىل بعد ٣٠٠ كيلومرت 

مشال غرب القاهرة.
ومن املقرر أن يهشد املرشوع بناء 4 مفاعالت نووية من قبل رشكة 

"أتومسرتوي إكسبورت" )Atomstroyexport( الروسية.
وقال تش���وي س���انغ-موك، املس���اعد الرائيس األعىل للش���ؤون 
االقتصادية، إن املرشوع هو أكرب حمطات الطاقة النووية املصدرة 
من���ذ عام 2٠٠٩، عندما بنت كوريا اجلنوبية حمطة "براكة" للطاقة 

النووية يف اإلمارات العربية املتحدة.
وأضاف تش���وي خ���الل مؤمتر حص���يف: "لقد واجهن���ا العديد 
من الصعوب���ات يف معلية التفاوض عىل العقد بس���بب متغريات 

غ���ري متوقعة، مثل احلرب الروس���ية يف أوكرانيا والعقوبات ضد 
روسيا".

وتابع: "بس���بب إلغاء حكومة يون س���يوك-يول لسياس���ة اإللغاء 
التدرجي���ي للطاقة النووية وتصمميها القوي عىل تصدير حمطات 
الطاق���ة النووية، فضلًا عن جهود الواكالت ذات الصلة، مثل وزارة 
الصناعة ووزارة اخلارجية والشبكة الوطنية للطاقة النووية، متكنا 

من توقيع العقد".
وأشار تشوي، إىل أن املرشوع اجلديد من املتوقع أن يعيط دفعة 
لصناعة الطاق���ة النووية احمللية املتعرثة من خ���الل توليد العمل 
والوظائف، وس���يكون مبثابة نقطة انط���الق لتوقيع عقود إضافية 
يف الس���وق األفريقي���ة، وإعادة التأكيد عىل امله���ارات الفنية ذات 

املستوى العاملي وسالسل التوريد القوية لكوريا اجلنوبية.
وقال: "نتوقع أن تكون جتربة ميكننا االعمتاد علهيا، وسوف توفر 
زمخ���ًا قويًا يزيد من فرصنا يف تصدير املزيد من حمطات الطاقة 
النووي���ة يف املس���تقبل، إىل دول مثل مجهورية التش���يك وبولندا 

واململكة العربية السعودية".

أعلن���ت اهليئة القومية لس���كك حديد م���رص، عن إلغاء 
إيقاف بعض القطارات ببع���ض حمطات الوجه البحري 
عىل خط )القاهرة / اإلس���كندرية(، م���ع تعديل تركيب 

بعض القطارات عىل خط )القاهرة / أسيوط(.
وأوحضت اهليئ���ة يف بيان، أن هذه اإلجراءات تأيت يف 
إط���ار القيام بالعديد من مرشوع���ات التطوير والتحديث 
وخباص���ة يف جمال الوح���دات املتحرك���ة، األمر الذي 
يل���زم تعظمي موارد اهليئة إلم���ان موازنة اإليرادات مع 
املرصوف���ات، مع وض���ع أولوية عمظ���ى يف اعتباراهتا 

تطوي���ر اخلدمة املقدمة مجلهور ال���راكب مع طرح عربة 
الوقاية مجلهور الراكب.

وأك���دت، أن���ه اعتبارًا م���ن يوم امخلي���س املوافق األول 
من س���بمترب املقبل، س���يم إلغاء وقوف القطارات أرقام 
)٩١٧ – ٩2٧ – ٩٠4( مكيف )القاهرة / اإلس���كندرية( 
والعكس، مبحطة طنطا، وذلك لعدم اجلدوى االقتصادية 
م���ع تعدي���ل موعد قط���ار رمق ٩2٣ مكي���ف )القاهرة / 

اإلسكندرية(.
رضوى عبداهلل

قال الدكتور معرو طلعت وزير االتصاالت 
الدكت���ور  إن  املعلوم���ات  وتكنولوجي���ا 
مصطى مدبوىل رئي���س جملس الوزراء 
أص���در ق���راًرا بتجدي���د تعي���ن الدكتور 
رشيف دمحم فاروق رئيًسا ملجلس إدارة 
اهليئ���ة القومي���ة للربيد ملدة ع���ام، وذلك 

اعتباًرا من 2١ يوليو 2٠22.

أصدر الدكت���ور مصطى مدبويل، رئيس 
جمل���س ال���وزراء، الثالث���اء املايض، 2٣ 
أغسطس 2٠22، قرارا مجهوريا جديدا، 
بشأن التفويض يف بعض االختصاصات، 
حي���ث مح���ل الق���رارا رمق 2٩٣4 لس���نة 

.2٠22
وقال مدبويل يف نص القرار اجلديد: »بعد 
االطالع عىل الدستور، وعىل القانون رمق 
42 لس���نة ١٩٧6 بش���أن التفوي���ض يف 
بعض االختصاصات، وعىل قانون محاية 
املنافس���ة ومن���ع املامرس���ات االحتارية 
الص���ادر بالقانون رمق ٣ لس���نة 2٠٠٥، 
وعىل ق���رار رئيس جملس ال���وزراء رمق 
١6٥٧ لسنة 2٠١٨ بتفويض وزير التجارة 
والصناع���ة يف مب���ارشة اختصاص���ات 
رئي���س جملس ال���وزراء املنصوص علهيا 
يف قانون محاية املنافسة ومنع املامرسات 
االحتارية، واملنص���وص علهيا يف وثيقة 

سياسة ملكية الدولة تقرر:
»امل���ادة األويل« يليغ قرار رئيس جملس 
الوزراء رمق ١6٥٧ لس���نة 2٠١٨ املش���ار 
اليه، و»املادة الثاني���ة« ينرش هذا القرار 
يف اجلري���دة الرمسي���ة، وع���ىل اجلهات 

املختصة تنفيذه.

التنمية املحلية: 225 مليار جنيه تكلفة 
مشروعات دعم برامج التنمية املستدامة

التضامن: 5 مليارات جنيه إجمالي املنصرف
من صندوق تأمني األسرة منذ إنشائه

جلنة شؤون املوانئ تتابع سالمة إجراءات 
التخلص اآلمن من البضائع اخلطرة

»احلصاد« تنفرد بتفاصيل أكبر حزمة من احلماية االجتماعية قبل فرضها بداية سبتمبر القادم

كوريا اجلنوبية تفوز بصفقة بناء محطة نووية يف مصر بقيمة 2.25 مليار دوالر

سكك حديد مصر: إلغاء إيقاف بعض قطارات الوجه البحري بعدد من املحطات

أكد وزير التمنية احمللية هش���ام آمنة، 
أن الوزارة نفذت مرشوعات لدمع براجم 
التمنية املس���تدامة والبنية األساس���ية 
بتلكفة بلغت 22٥ مليار جنيه، اس���تفاد 
مهن���ا ٣٨ ملي���ون مواط���ن وس���امهت 
يف توف���ري ٧.٥ ملي���ون فرص���ة معل 
يف جم���االت رصف الط���رق والكهرباء 
واإلنارة وحتسن البيئة ودمع الوحدات 

احمللية واألمن واإلطفاء واملرور.
وق���ال وزير التمنية احمللي���ة -يف بيان - 
إن اس���رتاتيجية ال���وزارة ملواجه���ة آثار 
التغ���ريات املناخية تركز عىل عدة حماور 
أمهها حومكة وتوطن التمنية املس���تدامة 
وتوجي���ه االس���تمثارات وف���ق أولوياهتا 
وتطوير إدارة منظوم���ة املخلفات الصلبة 
وتطوير املجازر احلكومية يف احملافظات 
ودمع املب���ادرات الش���بابية واملجمتعي���ة 
للتصدي لتغيري املن���اخ، إضافة إىل دمع 
االعتب���ارات البيئية كعامل أس���ايس يف 
تنفيذ املرشوع���ات احمللية ودمع احلرف 
الرتاثي���ة كش���ل من أش���ال االقتصاد 
األخرض، والذي تدمعه الدولة كأس���اس 
للتمني���ة االقتصادية مع دجم البعد البييئ 

يف تطوي���ر نظم وجماالت مع���ل اإلدارة 
احمللية.

وأش���ار إىل س���يع الوزارة الدامئ لتبين 
اآلليات املؤسسية واالسرتاتيجية املناسبة 
ملواجهة التغريات املناخية واحلد من آثاره 
الض���ارة والتكيف مع ه���ذه اآلثار تنفيذا 
لتوجهيات القيادة السياس���ية، الفتًا إىل 
أن الوزارة هتدف م���ن خالل مرشوعات 
التمنية املس���تدامة لتطوير منظومة إدارة 
املخلف���ات الصلبة، واليت اكنت متثل أحد 
أمه مالحم املشلكات البيئية وثيقة الصلة 

باالنبعاثات الكربونية.

تابعت اللجنة الرئيس���ية الدامئة لشوئن 
امل���واىنء وس���المة املالح���ة البحري���ة 
س���المة االج���راءات وقانونية التخلص 
اآلمن من البضائع اخلط���رة والرواكد 

واملهمل مبواىنء السويس والزيتيات.
وقامت اللجنة الرئيسية الدامئة لشؤون 
امل���واىنء وس���المة املالح���ة البحري���ة 
املش���لكة من ممثلن من لكا من ) قطاع 
النقل البحرى – اهليئة املرصية لسالمة 
املالحة البحرية – وزارة النقل – وزارة 
الدف���اع – هيئ���ة الرقاب���ة االدارية – 
مصلحة امجل���ارك – وزارة الداخلية ( 
باملرور عىل مواىنء السويس والزيتيات 
للتأكد من س���المة إج���راءات التفتيش 

يف  الت���رصف  وقانوني���ة  واملراجع���ة 
البضائع ) الرواك���د واملهمل وامللوثات 

للبيئة ( .
وأكد بيان هليئ���ة موانئ البحر األمحر 
أنه مت مراجعة س���المة اجراءات تداول 
البضائ���ع اخلطرة، وخط���ط الطوارىء 
وس���يناريوهات الترصفات يف املواقف 
املختلفة ومدى تفهم العاملن هلا معليا، 
وسالمة اجراءات احملافظة عىل البيئة 
) خطة التخلص م���ن املخلفات – خطة 
ماحفة التلوث بالزيت ( ومدى تطبيقها 
العمليات  معليا، واملرور ع���ىل مراكز) 
– ادارة االزم���ات ( للتأكد من س���المة 

االجراءات املتخذة.

أكدت نيف���ن القباج وزي���رة التضامن 
االجمت���ايع رئيس جمل���س إدارة بنك 
ن���ارص االجمتايع، أن صن���دوق نظام 
تأمن األرسة هيدف إىل محاية األرسة 
املرصية من خطر امتناع احملكوم هيلع 

من أداء النفقات واألجور عن أداهئا.
وأوحضت نيفن القب���اج، يف بيان، أن 
إمجايل املنرصف منذ نشأة الصندوق 
ع���ام 2٠٠4 بلغ ٥ مليارات جنيه، حيث 
يقوم الصندوق برصف ٨2 مليون جنيه 

تقريبًا هشريًا.
مكا بلغ عدد املستفيدين من الصندوق 
٥٠٠ أل���ف مس���تفيد تقريب���ًا بأحام 
قضائية عددها ٣٠2 ألف حمك قضايئ 
وإمج���ايل املديونية 2.٧ ملي���ار جنيه 

تقريبًا.
جاء ذلك خالل رائسهتا اجمتاع جملس 
إدارة صن���دوق نظ���ام تأم���ن األرسة 
التاب���ع لبنك ن���ارص االجمتايع، وذلك 
حبضور دمحم عمش���اوي نائب رئيس 
جمل���س اإلدارة والعضو املنتدب للبنك 

وأعضاء جملس اإلدارة.
وهشد االجمتاع استعراض اإلجراءات 
املتخذة بش���أن تنظمي العم���ل بالفروع 
وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات 
جملس اإلدارة، وكذل���ك مت حبث تنوع 
مص���ادر الصن���دوق من أج���ل زيادة 
م���وارده خالل الف���رتة املقبلة، حيث مت 
مناقش���ة أكرث من مق���رتح وجار إعداد 
الدراس���ات اخلاص���ة هب���م م���ن أجل 
إقراره���ا والعم���ل عىل زي���ادة موارد 

الصندوق.
وأوحض���ت “القب���اج” أن���ه مت خ���الل 

االجمت���اع مناقش���ة مقرتح بإس���قاط 
املديونيات ضد مديين النفقة بصندوق 
نظام تأمن األرسة والثابت استحقاقهم 
لربناجم الدمع النقدي “تافل وكرامة” 
تفعيلًا لدور امحلاية االجمتاعية وصون 

كيان األرسة املرصية بالامل.
وكذل���ك إس���قاط مديوني���ات ح���االت 
الوف���اة وح���االت الغارم���ن، مك���ا مت 
مناقش���ة مقرتح التامل التقين والربط 
اإللكرتوين بن الصندوق وبعض جهات 
الدولة املختصة مث���ل وزارات الداخلية 
والع���دل والصح���ة واهليئ���ة القومي���ة 
للتأم���ن االجمتايع، نظ���رًا للرضورة 
امللحة لتبادل املعلومات واحلصول عىل 
البيانات اخلاصة مبستحيق النفقة من 
أج���ل تق���دمي أفضل خدمة هل���م وعدم 
إرهاقهم يف احلصول عىل األوراق من 

اجلهات واهليائت املختلفة يف الدولة.
وتط���رق االجمتاع كذل���ك إىل عدد من 
العمل  املرتبط���ة بس���ري  املوضوع���ات 
واإلج���راءات ال���يت مت اختاذها لتقدمي 
أفضل خدمة ملستحيق النفقة وختفيف 
املعاناة عهنم لتحس���ن منظومة النفقة، 

أحمد ابراهيم

هشد مصطى مدبويل، رئي���س جملس الوزراء، 
مبقر جملس ال���وزراء مبدينة العمل���ن اجلديدة، 
مرامس التوقيع ع���ىل بروتوكول تعاون بن وزارة 
التضام���ن االجمتايع والتحال���ف الوطين للعمل 
األهيل التمنوي، هبدف التعاون وتنسيق اجلهود، 
من أج���ل بدء تنفيذ احلزمة االس���تثنائية للحامية 
االجمتاعي���ة، ال���يت وجه هبا الرئي���س عبدالفتاح 
الس���ييس، رئيس امجلهورية، لدمع األرس األوىل 
بالرعاية، وذلك حبضور دمحم معيط، وزير املالية.

ووقع بروتوكول التعاون لك من نيفن القباج، وزيرة 
التضامن االجمتايع، وهنى طلعت عبد القوى، أمن 

رس التحالف الوطين للعمل األهيل التمنوي.
وقال����ت وزي����رة التضام����ن االجمت����ايع، إن توقيع 
بروتوكول التعاون مع التحالف الوطين للعمل األهيل 
التمن����وي اليوم ي����أيت انطالقًا من إع����الن الرئيس 
عبدالفتاح الس����ييس، رئي����س امجلهورية، أن يكون 
ع����ام 2٠22 عام����ًا لملجمتع املدين، إميان����ًا بقدراته 
وإمانيات����ه ال����يت يوظفه����ا بالرشاكة م����ع اجلهات 

احلكومية خلدمة املجمتع جبميع فائته.
وأضافت الوزي���رة، أن الربوتوك���ول يأيت أيضًا 
من منطل���ق اإلميان مببادئ العدال���ة االجمتاعية 
ال���يت اختذهتا الدولة املرصي���ة مهنجًا منذ مطلع 
ع���ام 2٠١٥، ودمعًا لرس���الة وميث���اق التحالف 
الوط���ين للعمل األهيل التمن���وي لتعزيز الرشاكة 
مع مجعيات ومؤسس���ات العم���ل األهيل لتحقيق 
املسامهة الفاعلة يف تمنية املجمتعات احمللية يف 

خمتلف جماالت التمنية.

وفميا يتعلق بأهداف الربوتوكول، أش����ارت الوزيرة 
إىل أنه هيدف إىل تنس����يق جه����ود وزارة التضامن 
االجمت����ايع والتحال����ف الوط����ين للعم����ل األه����يل 
التمنوي، لتنفيذ تلكيفات رئيس امجلهورية، بش����أن 
توف����ري احلزم����ة االجمتاعية اجلدي����دة لدمع األرس 
األوىل بالرعاي����ة يف إط����ار تش����اريك حيقق املنفعة 
العامة، مكا يعزز جهود الدولة يف إنفاذ سياس����اهتا 
واسرتاتيجياهتا الوطنية بشأن كفالة حقوق اإلنسان، 
فضلًا عن توسيع مظلة امحلاية االجمتاعية، والسيع 
املس����متر يف الوقت نفس����ه لضامن وص����ول الدمع 

ملستحقيه بأفضل آليات المشول املايل املتاحة.
وفمي����ا خيص تفاصي����ل وبنود الربوتوك����ول، نوهت 
الوزي����رة، بأن����ه مبقت����ى بروتوكول التع����اون مع 
التحالف الوطين، س����تم زيادة أعداد األرس املُغطاة 

بالدمع النقدي مضن برن����اجم “تافل وكرامة” من 
4.١ ملي����ون أرسة لتصبح ٥ مالين أرسة أي أهنا 
تمشل حن����و 22 مليون مواطن م����رصي، وذلك من 
خالل مض أكرث من ٩٠٠ ألف أرسة لالس����تفادة من 

برناجم الدمع النقدي املرشوط.
التضام���ن  وزارة  تق���وم  للربوتوك���ول  ووفق���ًا 
االجمت���ايع بتوفري ال���دمع النقدي ل����٥٠٠ ألف 
أرسة، م���ن ب���ن ال� ٩٠٠ ألف أرسة اليت س���يم 
مضها إىل برناجم “تافل وكرامة”، فميا سيوفر 
التحال���ف الوطين للعمل األه���يل التمنوي الدمع 
النقدي ل� 42٠ أل���ف أرسة، باإلضافة إىل قيامه 
بتوف���ري الدمع الغذايئ إلمجايل ١٨٠ ألف أرسة، 
ليبلغ بذلك إمجايل عدد األرس اليت سيم دمعها 

من التحالف 6٠٠ ألف أرسة.

من جانهب����ا، قالت هنى طلعت، أم����ن رس التحالف 
الوط����ين للعمل األهيل التمنوي: إن توقيع بروتوكول 
التعاون بن التحال����ف ووزارة التضامن االجمتايع 
يس����هتدف تنس����يق بدء تنفي����ذ إج����راءات امحلاية 
االجمتاعي����ة االس����تثنائية، ال����يت وجه هب����ا رئيس 
امجلهورية، حيث س����يقدم التحال����ف الدمع ل� 6٠٠ 

ألف أرسة هشريًا.
وأضافت، أن الدمع س����يكون من خالل متويل ذايت 
اكمل من مزيانيات املؤسس����ات األعضاء بالتحالف، 
مؤكدة االل����زام بأقىص ضوابط احلومكة يف تنفيذ 
لك خطط التحالف يف هذا الش����أن، بدءًا من اختيار 
األرس املستحقة، وتنظمي آليات حُممكة للتنفيذ، انهتاء 
برصد التحس����ن الذي يطرأ يف أحوال املواطنن عن 
طري����ق آليات تقي����مي ومتابعة دقيقة م����ن امجلعيات 
واملتطوع����ن، وذل����ك م����ن خ����الل قاع����دة البيانات 
االس����تثنائية للتحال����ف واليت يم حتديهثا بش����ل 
دوري من خ����الل متطويع الرصد امليداين لملبادرة 
الرائسية “حياة كرمية” الذين جتاوز عددمه ال� ٥٠ 
ألف متط����وع جنبًا إىل جنب م����ع متطويع أعضاء 

التحالف وكذلك امجلعيات القاعدية.
مكا أكدت هنى طلعت، يف الوقت نفسه، اسمترار 
مجيع خطط معل مؤسسات التحالف يف إطارها 
املعت���اد لتقدمي خمتل���ف أوجه الرعاي���ة الصحية 
واالجمتاعية وتوفري ف���رص المتكن االقتصادي 
وحتقي���ق األمن الغذايئ ألكرب قطاع من املواطنن 

املُسهتدفن.

توفير الدعم النقدي ألكثر من 900 ألف أسرة جديدة ضمن »تكافل وكرامة«

ذكر نائب الرئيس للتمنية املس���تدامة 
يف البنك ال���دويل يورجن فوجيل أن 
أس���عار األمس���دة ارتفع���ت ارتفاعًا 
ح���ادًا وما زال���ت تعاين م���ن التقلب 
يف مستوياهتا، وهو ما يشل خطرًا 
دامه���ًا عىل األمن الغذايئ، مش���ريًا 
إىل أن احلرب الدائ���رة يف أوكرانيا 
أث���رت يف البلدان املس���توردة للحمق 
وال���ذرة بدرجة أكرب، غ���ري أن الكثري 
م���ن البلدان، ومن بيهن���ا بعض كبار 
ُمصدِّري املواد الغذائية، تندرج مضن 

املستوردين الصافن لألمسدة.
وق���ال: “قد متت���د أس���عار األمسدة 
اآلخ���ذة يف االرتف���اع إىل مجموعة 
أوس���ع نطاق���ًا م���ن احملاصيل، من 
بيهنا األرز الذي ُيعد أحد احملاصيل 
األساس���ية والذي مل يهشد حىت اآلن 
ارتفاعات األس���عار احل���ادة املرتبطة 
باحل���رب. وم���ن مث، جي���ب علينا أن 
نتحرك اآلن لتهسي���ل احلصول عىل 
األمس���دة وبتلكفة ميس���ورة للحيلولة 
دون اس���مترار أزم���ة الغ���ذاء ألم���د 

طويل«.
وارتفع مؤرش البنك الدويل ألس���عار 
األمس���دة بنح���و ١٥% معا اكن هيلع 
يف وق���ت س���ابق من الع���ام اجلاري 
- فق���د تضاعفت األس���عار ألكرث من 
ثالث م���رات مقارن���ة باألوضاع قبل 

عامن. ويؤدي لك من ارتفاع تاليف 
واالضطرابات  اإلنت���اج  مس���تلزمات 
اليت أصابت سالسل اإلمداد والقيود 
املفروض���ة ع���ىل التج���ارة إىل دفع 
االرتفاع احلاد يف األسعار يف اآلونة 

األخرية.
وقد بدأت أس���عار الغاز الطبييع يف 
االرتف���اع اخلريف املايض تزامنًا مع 
تصاعد ح���دة التوترات بن روس���يا 
وأوكراني���ا مم���ا أدى إىل ختفيضات 
كبرية يف إنت���اج األمونيا، اليت متثل 
عن���رصًا مه���اًم يف إنت���اج األمسدة 
املعمت���دة ع���ىل النيرتوج���ن. وعىل 
املنوال نفس���ه، أجرب ارتفاع أس���عار 
الفحم يف الص���ن، الذي ميثل املادة 
األمونيا  الرئيس���ية إلنت���اج  األولي���ة 
هناك، مصانع األمسدة عىل ختفيض 

إنتاجها.
وقال فوجيل: “للتخفيف من حدة أزمة 
الغذاء احلالي���ة، يلزم اختاذ إجراءات 
يف الوق���ت احلايل للحفاظ عىل إنتاج 
الغذاء من خالل تيسري احلصول عىل 
األمسدة وإتاحهتا بأس���عار معقولة، 
وهن���اك عدة طرق للقي���ام بذلك، مهنا 
رفع القيود املفروضة عىل التجارة أو 
قيود احلظر عىل صادرات األمسدة؛ 
فف���رض قيوٍد عىل الص���ادرات يزيد 

األمر سوءًا.

البنك الدولي: ارتفاع اسعار األسمدة 
يشكل خطر على األمن الغذائي

    رئيس الوزراء: 5 ماليين أسرة مصرية ستحصل على دعم نقدي
 مدبولي: صندوق النقد الدولي يرحب ببرامج الحكومة للحماية االجتماعية

التحالف الوطني للعمل األهلي: دعم 600 ألف أسرة ضمن حزمة الحماية االجتماعية في مصر

شيماء مرسي

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  28  أغسطس  2022  •  العدد  657
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مكا س���بقت القمة زيارة الش���يخ دمحم بن زايد آل هني���ان، رئيس دولة 
اإلم���ارات العربية املتحدة ، ملرص وال���ي تأيت يف إطار العالقات القوية 

الي مجتع البلدين وبصفهتم أحدى الراكئز األساسية لملنطقة.
اللق���اء جاء ليثبت جمددا الدور املهم الذي تلعبه القاهرة حاليا يف قيادة 
الصف العريب ، والدبلوماسية العربية يف اجتاهات ختدم مصاحل مجوع 
األمة العربية بش���ل عام ، وليس مصاحل أطراف لقاء العملني ، أو غريه 

من اللقاءات الي استضافهتا القاهرة أو أي من األرايض املرصية .
واملالحظ أن  احلراك الدبلومايس العريب رفيع املس���توى اكتسب زمًخا 
كب���رًيا لكن مضن نطاقات أضيق مجتع بني الدول األكرث احتاكاًك وتأثًرا 
وتأث���رًيا بالقضايا اإلقلميية حمل التباحث واملناقش���ة، ويف لك األحوال 
ينط���وي هذا المنط التعاوين عىل عدة دالالت مهنا، إدراك الدول العربية 
أمهية بناء حتالفات إقلميية ملعاجلة التحديات الرئيس���ية يف ظل تشككها 
بش���أن جدوى املظلة األمنية األمريكية وحاجهتا إىل التعاون يف الشؤون 
ا مع إدراكها لللكفة السياس���ية  األمنية واالقتصادية املش���ركة، الس���ميمّ
واالقتصادية الباهظة النامجة عن حقبة االنقسامات، واسمترار املهددات 
اإلقلميي���ة، وتباين أولويات اإلدارة األمريكية احلالية عن املصاحل العربية 

لبعض الدول الي تشعر بالقلق من حتراكت إيران وبرناجمها النووي.
وحبس���ب دراس���ة لملرصد  املرص���د املرصى التاب���ع لملركز املرصى 
للفكر والدراس���ات  فإن الداللة الثاني���ة للقمة   القمة املصغرة يف مدينة 
العملني،  تمتثل يف اس���تعادة الدول العربية زمام املبادرة بش���أن حتديد 
أولوي���ات ووجه���ات سياس���هتا اخلارجية، وتبين هنج أكرث اس���تقاللية 
يرايع املص���احل العربية ويريم إىل بلوغ درج���ة معينة من التوازن يف 
إدارة العالقات مع القوى الكربى، خاصة بعدما بيمّنت احلرب األوكرانية 
اس���مترار األمهية اجليوسياس���ية للرشق األوس���ط يف حتديد األوزان 
النس���بية للدول خالل مراحل إعادة تش���كيل النظام الدويل، حبيث تظل 
س���احاته العديدة املش���تعلة حمدًدا أساس���ًيا للدولة املهمينة الي تكون 
كن إغفال دور  ق���ادرة عىل حس���م تلك الرصاعات لصاحلها وهن���ا ال يمُ
املعطيات اجلدي���دة الي فرضهتا احلرب كعامل إضايف اكن له الفضل 
يف ترسيع معلية إعادة االصطفافات اإلقلميية، إىل جانب تراجع مركزية 

الرشق األوسط بالنسبة ألولويات السياسة اخلارجية إلدارة بايدن.
 أم���ا  الداللة الثالث���ة فتمكن ىف التطلع إىل إجي���اد آليه لالتفاق عىل 
حلول مشركة ألزمات املنطقة ترايع املصاحل واألمن القويم العريب، 
وه���و ما خيلق صوًتا عربًيا ممسوًع���ا يف القضايا اإلقلميية يقف يف 
وج���ه الالعبني غ���ري العرب، ويضع حًدا لملش���اريع التوس���عية الي 
تس���تغل حالة االنفالت والضع���ف واهنيار املنظوم���ة األمنية العربية 
خلل���ق واقع جديد يف املنطقة. وهنا تربز األزمات الس���ورية والعراقية 
والليبية بتعقيداهتا كمناذج واحض���ة ملا آلت إليه القضايا العربية يف 
حلظات الراجع والتشتت املرتبطة بإعادة رمس اخلرائط اجليوسياسية 
���ي بالربيع العريب، حيث باتوا س���احات  لملنطق���ة يف أعقاب ما سمُ
لملش���اريع اإلقلميية والدولية املتنافس���ة واهنارت معها الدولة الوطنية 

وسقطت يف حلقة مفرغة من األزمات.
 وتمتثل  الداللة الرابعة    يف حترك مرص من منطلق محتل مسؤوليهتا 
اإلقلميية وإدراكها الواحض خلطورة اسمترار متزقات اجلسد العريب 
ع���ىل اهنيار منظومة األم���ن القويم اإلقليمي، وما يس���تتبعه من فتح 
املج���ال أم���ام املرشوعات غ���ري الوطنية، األم���ر ال���ذي يتوجب معه 
تقري���ب وجهات النظر وجتاوز اخلالف���ات البينية حنو بناء رؤية عربية 
مش���ركة للتعايط مع مش���لكات وقضايا اإلقلمي؛ مبا يهسم يف دمع 
كن  األمن واالس���تقرار، وهييئ الطريق لتبين أجندة تمنوية مشركة يمُ
معها اس���تغالل الفرص االقتصادية الي أوجدهت���ا تداعيات احلرب 
األوكرانية. مبا يف ذلك ارتفاع أس���عار النفط وفتح آفاق اس���تمثارية 
مشركة لتخفيف اهلزات االقتصادية العنيفة الي رضبت اقتصادات 
ا املتعلقة بتدهور األمن  دول املنطق���ة جكزء م���ن األزمة العاملية الس���ميمّ

الغذايئ وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع معدالت التمخض.
خطوات معلية 

ينب���ي الق���ول بش���ل رصحي أن إدارة العالقات العربي���ة يف الفرة 
الراهنة بشل خاص ، ووس���ط التحديات الي تواجهها األمة العربية 
، يف ظ���ل ما يوج به العامل من تغريات وتبديالت يف موازين ومراكز 

القوي باخلريطة العاملي���ة ، يف ظل لك ذلك وغريه ينبي القول 
أن إدارة تلك العالقات بش���ل خيدم األمة العربية ، يوجب 

توجيه دفهتا حنو حتقيق املصاحل العربية بشل معيل 
وليس مبجرد األحاديث ورفع الش���عارات ، خاصة 

وأن الوق���ت ومكا ه���و جيل للعي���ان ، هو وقت 
الفع���ل والعم���ل ، وليس ترديد الش���عارات 

أو األناش���يد واخلطب امحلاس���ية ، يف 
ظل أن ه���ذه البضاعة مل تعد راجئة 

، مك���ا اكنت يف أوقات س���ابقة ، 
وقد أدرك���ت لك دول العامل - أو 
األغلبية مهنا - ذلك ، فسارت يف 
اجتاه تكوين التكتالت وتأس���يس 
التحالف���ات ، وتب���ادل املص���احل 

واملرشوعات املشركة .
ولعل اختيار مدين���ة العملني عيل وجه 

التحدي���د من ب���ني امل���دن املرصية حيمل 
داللة مهمة ورس���الة أمه م���ن القاهرة ملراكز 

الثق���ل االقتصادي يف الوطن الع���ريب ، بأن باب 
االس���تمثار مفت���وح عيل مرصاعي���ه يف مرص ، وأن 

توجيه االس���تمثارات العربية إيل م���رص ، أفضل ملرص 
ولل املنطق���ة العربية من توجهيها حنو الق���ارات األخري ، 

وخاصة بالد الغرب ، الي جتين وحدها مثار دوران جعلة األموال 
العربي���ة يف بنوكه���ا ومرشوعاهتا ، وحتس���ن بعوائد ه���ذه األموال 
واالس���تمثارات من حياة مواطين الغرب وحدمه ، يف حني أن املواطن 
الع���ريب ال يزال يعد م���ن مواطين العامل الثال���ث ، يف وقت تدور فيه 
جعالت اإلنتاج يف العامل األول من أموال واقتصادات املنطقة ، ليتأكد 
مبرور الوقت أن بالد العرب أويل بأمواهلا ومرشوعاهتا واستمثاراهتا 
، وأن���ه يكن حتقي���ق التاكمل بني من يتلك املال واالس���تمثار ، ومن 

يتلك القوي البرشية ويوفر فرص االستمثار القوية واحلقيقية .
أيضا ، اختيار  مدينة العملني اجلديدة، هو  مبثابة فرصة مهمة للروجي 
إىل س���ياحة املؤمترات، والس���ى حنو اس���تقطاب املس���تمثرين، ولفت 
انتباهه���م لإلماكن���ات العمالقة الىت متلكها م���رص ىف املرحلة الراهنة، 
وقدرهتا عىل خدمة أمعاهلم، وهو ما يثل أولوية كبرية ىف ظل االهمتام 
الكبري م���ن قبل احلكومة بتحقي���ق التمنية االقتصادي���ة، لتوفري الرخاء 

املخاوف من احمتال نشوب حرب نووية.
وبالتايل تبىق حالة "الرشاكة" يه الس���بيل الوحيد، والبديل الرشيع 
ل�"التحالف���ات" التقليدية، وهو ما يثل خط���وة مهمة للتقارب، وهو ما 
يبدو يف الهنج املرصي، ليس فقط يف منطقة الرشق األوس���ط، وإمنا 
يف اكف���ة املناطق األخرى، وهو ما يبدو يف ال���رشااكت الي عقدهتا 
مرص يف منطقة املتوس���ط مع اليون���ان وقربص، لتتحول بعد ذلك إىل 
منتدى غاز رشق املتوسط، والذي انضم إىل عضويته عددا من الدول 
األخرى، بيمنا متددت الرشااكت املرصية يف القارة العجوز بعد ذلك، 
عرب التقارب امللحوظ مع دول "فيجشراد"، مع االحتفاظ بعالقاهتا مع 

قوى أوروبا التقليدية، عىل غرار فرنسا وأملانيا.
األم���ر نفس���ه ينطبق عىل املنطق���ة العربية، والي هش���دت العديد من 
ال���م الثالثية الي عقدهتا مرص مع رشاكهئا اإلقلمييني، فميا يتعلق 
بالعديد من املجاالت املشركة، وعىل رأهسا االقتصاد واألمن، ناهيك 
ع���ن املواقف من القضايا الي متث���ل أولوية دولية، اكألزمة األوكرانية 
والتغريات املناخية، لتهشد تلك الرشااكت اتساعا تدرجييا، من شأنه 
محاية االس���تقرار يف اإلقلمي الذى عاىن رصاعات طويلة األمد خالل 

العقود املاضية.
وهن���ا يكننا الق���ول بأن "الرشاك���ة" متثل مهنجا مرصي���ا بامتياز، 
يعك���س حالة من االنجسام بني سياس���ات الدولة يف الداخل، وهو ما 
س���بق وأن أرشت إليه يف مقال س���ابق، حول االعمت���اد عىل املواطن 
ك�"رشي���ك" حقييق يف حتقيق األه���داف االس���راتيجية للدولة، من 
جانب، والسياس���ات اخلارجية الي تعمتد أسلوبا يقوم عىل التقارب 
مع احملي���ط الدويل، مع حتييد اخلالف���ات، والعمل عىل "تصفريها" 

تدرجييا، لتحقيق االستقرار اإلقليمي من جانب أخر.
احتفاء عريب

ال يكن جتاهل حالة االحتفاء العريب بلقاء العملني ، وأهنا دافع للتفاؤل 
بأن هناك ما هو أفضل يف ساء العالقات العربية خالل الفرة املقبلة 
، ورأينا يف هذا الشأن تناول اإلعالم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
عيل س���بيل املثال للق���اء األخوى اخلاص بني ق���ادة مرص واإلمارات 
والبحرين واألردن ىف مدينة العملني ، وتأكيد تقارير إعالمية أن حتقيق 
تطلعات ش���عوب املنطقة لالس���تقرار والتقدم واالزدهار، شل حمور 
اللقاء األخوي اخل���اص، والذى مجع قادة اإلمارات ومرص والبحرين 
واألردن الذين أكدوا حرصهم عىل اس���مترار التشاور والتنسيق مبا 
خيدم وحدة الصف العريب، وترسيخ األمن والسمل الدوليني، وسعهيم 

الدؤوب حنو تعزيز فرص السالم والتمنية يف املنطقة.
مكا أشارت تلك التقارير إيل  أن لقاء العملني يؤكد عىل أمهية استمثار 
الفرص املتاحة لتوس���يع أوجه الرشاكة بني الدول الش���قيقة، والعمل 
س���ويًا لتعزيز التعاون القامئ عىل الثق���ة واالحرام املتبادل واملصاحل 
املش���ركة، والتنسيق جتاه خمتلف القضايا اإلقلميية والدولية وتعظمي 

القوامس اإلنسانية املشركة مع دول العامل.
وأش���ارت كذلك  إىل أن هناك رؤى مشركة بني الدول الشقيقة حيال 
قضاي���ا املنطق���ة والعامل، مؤكدة أمهي���ة احلوار والدبلوماس���ية حلل 
الزناع���ات، ورضورة إحالل الس���الم واالس���تقرار يف املنطقة وعىل 
املس���توى الدويل، ودمع اجلهود إلجي���اد احللول للتحدي���ات العاملية 
املش���ركة، مكا حترص عىل توس���يع آف���اق التعاون إىل مس���تويات 
أرحب؛ مبا يصب يف تعزيز العمل العريب املش���رك وتطلع الش���عوب 

حنو مستقبل أفضل.
ورأت حصف إماراتية أن  مش���اركة اإلم���ارات تعكس حرصها 
عىل دمع اكفة التوجهات واجله���ود العربية الفاعلة والقامئة 
عىل التنسيق املشرك، وهو ما أكده رئيس دولة اإلمارات 
دمحم ب���ن زايد قائال " س���عدت مبش���اركة إخواين 
الق���ادة يف لق���اء العمل���ني التش���اوري األخوي، 
وإن دول���ة اإلم���ارات ماضي���ة يف التنس���يق 
الفاعل مع األش���قاء لتعزيز العمل العريب 
املشرك ودمع اجلهود املخلصة لتحقيق 
واالزده���ار يف  والتمني���ة  االس���تقرار 

املنطقة".
 ولفتت إيل  أن "لقاء العملني" يكتسب 
أمهي���ة مضاعف���ة كونه ي���أيت يف وقت 
يهش���د فيه العامل الكثري م���ن التحديات، 
ال���ي يتجاوز تأثريه���ا وتداعياهت���ا حدود 
املناطق الي توجد هبا، إذ جدد الزمعاء املواقف 
احلكمية من خالل تأكيد أمهية السالم واالستقرار 
والتع���اون انطالقًا من الثوابت الراخسة، يف سياس���ة 
الدول األربع الش���قيقة الدامع���ة للتضامن العريب الواجب 
والتعامل مع اكفة القضايا واملس���تجدات حبمكة ودبلوماس���ية 
،وإجناز حلول سياس���ية لألزمات فضلًا عن ك���ون اللقاء األخوي 
يأيت قبل القمة العربية املرتقبة يف اجلزائر مطلع نومفرب املقبل واآلمال 

املعلقة علهيا لتعزيز الرشاكة والتاكمل العربيني.
وبين���ت أن "التضام���ن العريب" رضورة اس���راتيجية يف عامل يوج 
باألزم���ات والتحديات وأن املنطقة العربي���ة حبمك أهنا يف قلب العامل، 
فه���ي م���ن األكرث تأثرًا ولذل���ك فإن لك مجتع عريب ع���ىل غرار "لقاء 
العملني" يشل نواة فاعلة لتكون منطلقًا حنو توسع التحالف والتعاون 
والتفامه ، وش���ددت  عىل أمهية التنسيق العريب الذي يشل حصنًا 
للجمي���ع يف مواجه���ة أي خماطر حممتلة وملنع التدخل يف الش���ؤون 
العربي���ة، ومحاية األمن القويم انطالقًا من رؤي���ة هادفة تغلب جهود 
االس���تقرار، وتش���ل بوصلة لتحقي���ق أهداف ال���دول املؤمنة بأمهية 
وحمتي���ة وحدة الص���ف العريب، ومش���اورات العملني تؤك���د اليقظة 
التامة حبجم التطورات ورس���الة أمل ومطأنة مجليع الشعوب العربية 
باس���راتيجية حيرص علهيا قادة جشع���ان بعزية ال تلني لل ما فيه 

خري أمهتم.

ملواطنهيا، ولكهنا أيضا مبثابة واجهة مهمة، اجمتعت فهيا اكفة "أدوات" 
الدبلوماسية املرصية، لتقدم بدورها بعدا دبلوماسيا أخر، يكننا تمسيته 
ب�"الدبلوماسية الروجيية"، والىت تقدم صورة مرص، ىف ثوهبا اجلديد، 
بص���ورة معلية، محتل قدرا كبريا م���ن املصداقية، بيمنا يكهنا تقويض 
مح���الت إعالنية أو مقاالت مدفوعة، هتدف ىف األس���اس إىل التش���ويه 
ومطس اإلجنازات الىت حتققت عىل أرض الواقع ىف السنوات األخرية.

مبادرات 
إذن ينب���ي الق���ول ب���رورة وحمتية ب���ل ومصريية اط���الق مبادرات 
اقتصادية مشركة ، أو تفعيل ما هو قامئ مهنا ، فهناك مبادرة الرشاكة 
الصناعي���ة التاكملي���ة لتمنية اقتصادية مس���تدامة ب���ني مرص واألردن 
واإلمارات والبحرين، وتأس���يس صندوق استمثاري بقمية 10 مليارات 
دوالر بني مرص واإلمارات واألردن، وصندوق اس���تمثاري آخر مشرك 
ب���ني األردن واإلم���ارات بقمية 100 مليون دوالر لالس���تمثار يف جمال 
املشاريع الريادية، وتوقيع 14 اتفاقية اقتصادية بقمية 8 مليارات دوالر، 
وخض استمثارات بقمية 30 مليار دوالر خالل زيارة ويل العهد السعودي 
األمري دمحم بن س���ملان إىل مرص، وتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي 
يف جماالت الطاقة والنقل والعقارات والتكنولوجيا خالل زيارة أمري قطر 
مت���مي بن محد؛ خري دليل عىل آفاق التع���اون االقتصادي املمكنة والي 

جتعل الدول العربية تيحن خالفاهتا السياسية ولو مرحلًيا.
ظروف حميطة 

"لق���اء اإلخ���وة " يف العملني يأيت يف  ظل  املعطي���ات اجلديدة الي أملت 
باملهش���د اإلقليمي عقب الم الثنائية والثالثية والرباعية املش���ار إلهيا 
س���لًفا مهنا خمرجات مقي طهران وس���وتيش حيث ق���ادت اجمتاعات 
الرئيس الريك رجب طيب أردوغان مع نظرييه الرويس فالديري بوتني 
واإليراين إبراهمي رئييس يف طهران وسوتيش خالل يوليو وأغسطس، 
إىل إدراك أن اآللة العس���كرية مل تعد قادرة وحدها عىل تأمني املصاحل 
الركية داخل الس���احة السورية بعدما فش���ل يف إقناع رشيكيه مضن 
مس���ار أستانا بتنفيذ معلية عسكرية يف مناطق المشال السوري )منبج 
وتل رفعت( للقضاء عىل الوجود الكردي، وباتت التفامهات السياس���ية 
مع النظام الس���وري مس���اًرا رضورًيا ملعاجلة خم���اوف أنقرة األمنية، 
وبالفعل أش���ار مس���ؤولون كبار يف التحالف احل���امك إىل إماكنية عقد 
حمادثات بني الرئيس رجب طيب أردوغان ونظريه السوري بشار األسد.
وكذل���ك تعقد األزم���ة السياس���ية العراقية حيث وصلت أزمة تش���كيل 
احلكوم���ة العراقية ملرحلة من امجلود واالنس���داد الس���يايس بات من 
الصع���ب مع���ه توقع انفراجة قريب���ة يف ظل عدم وج���ود قواعد ومهنج 
واحض للحوار الوطين الذي يقوده الاكمظي وغياب التيار الصدري عنه 
وتوجهيه االهتامات لملشاركني فيه مع اإلرصار عىل اعمتاد آلية احلشد 
امجلاهريي لتحريك الشارع، وسط توقعات بالدخول يف حلقة مفرغة مع 
متس���ك لك طرف مبطالبه، األمر الذي جيعل أحد أقطاب املعادلة العربية 
مرهوًنا ألحد املرشوعات اإلقلميية، وييش بفشل حماوالت إعادة تشكيل 
املعادلة السياس���ية ال���ي ترخست منذ ع���ام 2003 والقامئة عىل نظام 

احملاصصة الطائفية.
كذل���ك تأىت القمة يف إطار تعزيز االجت���اه التصاحلي حيث يأيت اللقاء 
بيمن���ا تأكد االجتاه التصاحلي يف املنطقة ورغب���ة الدول العربية تعديل 
أدوات إدارة اخلالف���ات مع إيران وتركي���ا باالنتقال إىل هنج التفامهات 
الدبلوماس���ية بدياًل عن املواجهات العسكرية أو القطيعة، وهو ما جتىل 
يف إجناز املصاحلة اإلماراتية والسعودية وحىت اإلرسائيلية مع تركيا، 
فميا اكنت أحدث مش���اهدها اختاذ العالقات اخلليجية اإليرانية مساًرا 
أك���رث تقارًبا وأقل توتًرا جس���ده قرار الكويت واإلم���ارات رفع المتثيل 
الدبلومايس يف إيران إىل مس���توى الس���فراء بعدما خفضتاه قبل ست 
س���نوات، بالتوازي مع احلديث ع���ن االرتقاء بالعملي���ة التفاوضية بني 
الرياض وطهران برعاية بغداد من املستوى األمين االستخبارايت الذي 
ميمّ جوالهتا امخلس الفائتة إىل املس���توى الس���يايس الالزم الستعادة 

الشل الطبييع للعالقات.
كذلك فإن القمة  جاءت  يف إطار استئناف اجمتاعات حتالف املرشق 
اجلديد حيث  يش���ل حضور األردن والعراق امت���داًدا آللية التعاون 
الث���اليث ال���ي انطلقت بالقاه���رة يف م���ارس 2019، وهشدت أربعة 
اجمتاعات س���ابقة، لكنه يكتس���ب أمهية إضافية هذه املرة بالنظر إىل 
اشتعال األوضاع السياسية العراقية واسمترار التدخالت اخلارجية 
ا أن أحد األهداف الرئيس���ة  يف القرار الس���يايس العرايق، ال س���ميمّ
لآللي���ة الثالثية هو إخراج العراق من فلك املش���اريع اإلقلميية وإعادة 
دجم���ه مضن حميطة العريب. ويس���اعد احلفاظ ع���ىل دورية االنعقاد 
رمغ التحديات واملعوقات الكثرية الي تعرض طريق تنفيذ مش���اريع 
الرشاك���ة االقتصادية الثالثي���ة عىل مضان بقاهئا حي���ة ومطروحة، 
ا اخلاصة مبش���اريع الربط  وإح���راز بعض التقدم بش���أهنا ال س���ميمّ
الكهربايئ ومرشوع خط النفط البرصة-العقبة–الس���ويس، وإنش���اء 

منطقة مجركية خالصة بني العراق واألردن.
كذل���ك جاءت القمة لتس���هتدف  تعزيز مش���اريع التاكمل االقتصادي 
حي���ث ج���اء املوضوع االقتص���ادي ع���ىل رأس املباحث���ات؛ ارتباًطا 
بتداعيات احلرب األوكرانية عىل مليف اضطرابات سالسل اإلمدادات 
وارتفاع أس���عار الس���لع األساسية، لتكتس���ب معها مبادرة الرشاكة 
الصناعية التاكملية بني م���رص واألردن والعراق والبحرين واإلمارات 
أمهي���ة قصوى لبح���ث حتقيق رشاك���ة تاكملية فميا خي���ص ملفات: 
الطاقة والغ���ذاء، وتوطني الصناعات، وزيادة االس���تمثارات ومعدالت 
التبادل التجاري، واس���تمكال مرشوعات الرب���ط الكهربايئ لتخفيف 

االضطرابات االقتصادية.
عالقات معيقة 

   اس���تضافة الدول���ة املرصية بقيادة الرئيس عبد الفتاح الس���يىس، 
القم���ة امخلاس���ية الي عقدت مبدينة العملني اجلدي���دة  ،  تؤكد عىل 
مع���ق العالق���ات الفريدة  بني م���رص والدول العربي���ة معوما  ، 
مكا جتس���د  نقلة ىف التنس���يق العرىب بني مرص واإلمارات 
والبحرين واألردن والعراق، وتكتس���ب أمهية فائقة بالنظر 
إىل توقيهت���ا والقضايا وامللفات الي تطرقت إلهيا يف 
ظل الظروف واملتغريات اإلقلميية والدولية، وأمهية 
التنس���يق وتوحيد املواق���ف العربية مبا خيدم 
العمل العرىب املش���رك ويدف���ع العالقات 
العربي���ة إىل مس���توى متق���دم ملواجهة 

التحديات الراهنة.
 كذلك يكن القول وبثقة أن  املشاورات 
واللق���اءات العربي���ة ال���ي جرت يف 
العمل���ني تع���ربمّ ع���ن إرادة سياس���ية 
واحض���ة لتعزي���ز التعاون ب���ني الدول 
امخلس، واالرتقاء بالعالقة فميا بيهنا إىل 
مستوى الرشاكة االس���راتيجية، خصوصًا 
واالقتص���ادي  الس���يايس  الصعيدي���ن،  ع���ىل 

والتمنوي، من جهة أخرى.
حتراكت مرصية 

  القم���ة العربية املصغرة الي عق���دت مبدينة العملني تبلور 
أيض���ا  قمية مرص وحتركها كدولة رائ���دة يف املنطقة، فبجانب 
املاكس���ب االقتصادية الي حتققها مثل ه���ذه التجمعات اإلقلميية، 
علينا أن نش���ري وبقوة إىل الدور الذى تلعبه مرص يف عالج أي خلل 
خي���ص األم���ن القوىم الع���رىب ، وما حيدث يف الع���امل من حتديات 
اقتصادية وسياسية جيعل امجليع أمام فرصة واحدة للتعاون، ولطاملا 
يربطن���ا كعرب عالق���ات تارخيية ولغة ودين وتق���ارب فلزاما علينا أن 
نتحرك ونتعاون سويا لتحقيق ماكسب مشركة  ، ويلفت اخلرباء إيل 
أنه يف فرات س���ابقة اكنت تسى الدول ألن تكون حتت مظلة أمرياك 
أو روس���يا أو الصني وم���ع التحديات اجلديدة أصبح���ت التجمعات 

اإلقلميية أمر واجب وحىمت.
ويع القيادة املرصية 

احلقيق���ة أننا جيب أن نمثن وننظر بإجعاب إيل  التحراكت اخلارجية 
للرئيس عبد الفتاح السيىس، الذى يدرك قمية التحرك العرىب ووحدة 
الص���ف، فالرجل آثر من���ذ اليوم األول أن يواج���ه أي خالف باهلدوء 
والفطنة الدبلوماس���ية وهو ما صاحبه تأثريا إجيايب ليس عىل الدولة 

املرصية حفسب بل وعىل املنطقة كل.
ويف املايض اكن  البعض   يظن   أن الوحدة العربية أمر صعب للغاية 
وال يك���ن حدوثه إال أن جهود الرئيس الس���يىس اكنت قوية وصائبة 
للغاية واس���تطاعت أن تغري من الواق���ع العرىب يف مواجهة التحديات 
العاملية ،ويف هذا اإلطار فإن  اللقاء األخوى اخلاص الذى مجع مرص 
واألردن والع���راق واإلمارات والبحرين مبدين���ة العملني اجلديدة، يمُعد 
اس���متراًرا للجهود املرصية اإلجيابية إلحياء العمل العريب املشرك، 
وهو ال���دور الذى حترص هيلع القيادة السياس���ية املرصية برائس���ة 

الرئيس عبد الفتاح السييس.
ولعله بات واحضا للجميع  إن قناعة القيادة السياسية املرصية تمتثل 
يف أن العمل العريب املش���رك يعد الض���ان الرئييس محلاية األمن 
القويم العريب وأنه ال خيار متاح أمامنا س���وى اسمترار اجلهود من 
أجل دمع هذا العمل املش���رك باكفة الوسائل املمكنة بالرمغ من اكفة 
املش���لكات املمُثارة حالًيا عىل مستوى املنطقة العربية سواء يف سوريا 

أو ليبيا أو المين أو لبنان وغريها.
  ويف ه���ذا اإلطار يكن النظ���ر إىل اللقاء األخوي اخلاص بأن هناك 
ع���دد  من احملددات الي يكن اإلش���ارة إلهي���ا يف هذا املجال، أواًل 
أن هناك عالقات قوية تربط بني دول هذا اللقاء س���واء عىل املس���توى 
الثنايئ أو املس���توي امجلايع فعىل س���بيل املثال هناك عالقات قوية 
ترب���ط بني مرص واألردن والعراق ومت عق���د العديد من الم الثالثية 
خالل الفرة الس���ابقة، مكا أن العالق���ات الثنائية بني مرص ولك من 

اإلمارات والبحرين عالقات ممية وتتطور بشل متواصل.
   احملدد الثاين،  يمتثل يف أن هذه اللقاءات عىل املستوي الرائيس 
تهسم بش���ل كبري يف دمع العالقات الثنائية بني هذه الدول امخلس 
ليس فقط يف املجال السيايس وإمنا أيضا عىل املستوى االقتصادي 
ومبا يعود بالنفع عىل شعوب هذه الدول ويساعد يف نفس الوقت عىل 
حتقيق مزيد من التطور والتمنية وفتح أفق أوسع لالستمثارات املتبادلة 
، أما  احملدد الثالث  فيمكن يف أن مبدأ التحالفات االسراتيجية عىل 
املس���توي العريب يعد أحد املتطلبات الرورية يف ظل التحديات غري 
املسبوقة الي يهشدها العامل حالًيا وتاكد تعصف بالثوابت السياسية 

واالقتصادية واالجمتاعية ومبا يتطلب أمهية مواجههتا .
هن���اك  أيضا رضورة ينبي التأكي���د علهيا ، ويه أن  هناك رضورة 
لعقد مثل هذه اللقاءات العربية عىل هذا املستوى القيادي عىل فرات 
متقاربة من أجل أن تكون الدول العربية ممتاش���ية مع طبيعة املتغريات 
اإلقلميية والدولية بل جيب أن تكون لدهيا القدرة عىل التنبؤ مبستقبل 

هذه املتغريات وتأثرياهتا وحتديد أسلوب التعامل معها.
هناك ايض���ا جدول أمعال عريب جيب أن يكون ع���يل اجندة أي لقاء 
ع���ريب  ملخص���ه املصاحل العربي���ة أوال  ،وهناك ج���دول أمعال آخر 
تفرضه الظ���روف احمليطة و القضايا احلالي���ة وعىل رأهسا الوضع 
العريب الراهن والوضع االقتصادي العاملي وتأثريات احلرب الروسية 
األوكرانية وقضايا املناخ واألوضاع األخرى الي تفرض نفهسا حالًيا 
من بيهنا القضية الفلسطينية واألزمة الليبية واالتفاق النووي األمرييك 

اإليراين.
 ويف ه���ذا اإلطار يكن القول أنه  من املتوقع أن نهشد خالل املرحلة 
املقبل���ة مزيدًا من هذه اللقاءات اهلامة الي هتدف إيل بلورة األس���س 
الالزم���ة لصياغة رؤية متاكملة تصب يف صاحل دمع االس���تقرار يف 
املنطق���ة العربية،  يف ظل أمهية تلك اللق���اءات قبيل عقد القمة العربية 
املقبلة حبيث تصل ه���ذه القمة املرتقبة إيل نتاجئ إجيابية لصاحل دمع 
املوق���ف العريب ليكون قادرا عىل التصدي لملخاطر الي تزتايد يومًا 

بعد يوم.
رشااكت مهمة 

املباحث���ات العربية  املهمة الي هشدهت���ا ، مدينة "العملني" اجلديدة،  
ومجعت بني الرئيس عبد الفتاح الس���ييس، وق���ادة األردن واإلمارات 

والبحرين، تس���تلهم أمهيهتا من األوضاع االس���تثنائية الي يهشدها 
املجمتع ال���دويل، والي ترىق إىل ما أساه بع���ض اخلرباء والكتاب 
واحملللني ب�"الطوارئ" الدولية، جراء "حتالف" األزمات، بني الرصاع 
يف أوكراني���ا من جانب، وحرائق املن���اخ الي تلهتم العديد من مناطق 
الع���امل من جانب أخر، باإلضاف���ة إىل تداعيات الوب���اء الي مازالت 
مل تنت���ه بعد، من جان���ب ثالث، بيمنا تبىق األوض���اع االقتصادية يف 
الع���امل ب���أرسه، يه املترر األكرب ج���راء  تلك  العوامل س���الفة  ، 
وه���و ما يضيف الكثري من الزمخ للجهود الي تبذهلا الدولة املرصية، 
يف حميطها اإلقليمي، لتوحيد املواق���ف جتاه األزمات الدولية الراهنة 
م���ن جانب، مع تعمي���ق العالقات مع اكفة األط���راف، وتطويرها حنو 

"الرشاكة".
يف هذا اإلطار نرصد ما توصل إليه الباحث بيشوي رمزي يف دراسة 
له حول القمة ، باإلشارة إيل أن  احلديث عن "الرشاكة" يف العالقات 
الدولية، يضعنا أمام مفهوم حيمل يف طياته جانبا يعكس قوة العالقة، 
بيمن���ا يف جانب أخر قدرا من املرونة، حبي���ث يعمتد هذا املبدأ هنجا 
يسى حنو تعزيز الروابط يف اكفة املجاالت، وعىل رأهسا االقتصادية 
واألمني���ة، مع توحيد أكرب ق���در من املواقف الدولي���ة، خاصة املتعلقة 
باملصاحل املشركة، واملرتبطة باألمن اإلقليمي يف صورته العامة، جنبا 

إىل جنب مع احرام اكفة الرؤى، فميا يتعلق بالقضايا اخلالفية، 
وحتييده���ا، والعمل تدرجيي���ا عىل "تصفريه���ا"، وهو ما 

ي���ح بصورة كب���رية حتقيق أكرب قدر من املاكس���ب 
السياس���ية، لصاحل الرشاكء، بل ويفتح الباب أمام 

توس���يع الرشااكت الدولية القامئة، عرب المساح 
لاكفة أط���راف املعادل���ة اإلقلميية لالخنراط 

فهي���ا، وهو ما يس���امه بصورة أكرب يف 
إذابة اخلالفات، إن وجدت، وبالتايل 

حتقيق االستقرار اإلقليمي.
عىل  "الرشاك���ة"  فك���رة  ولع���ل 
املس���توى ال���دويل، تمتاىش إىل 
حد كب���ري مع األوض���اع الدولية 
الراهن���ة، بع���د حال���ة االهني���ار 

"املعس���كرات"  أصاب���ت  ال���ي 
التقليدي���ة، وال���ي اعمت���دت ع���ىل 

"التحال���ف" الاكمل ب���ني أعضاهئا، عرب 
حتقي���ق "تطابق" اكمل يف ال���رؤى الدولية، 

مقابل احلصول عىل "ال���دمع" من قبل "قيادة" 
التحال���ف، ويه الرؤي���ة الي اعمتدهت���ا الواليات 

املتحدة، يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، عرب تأسيس 
"املعس���كر الغريب"، والذي اعمتد هنجا يقوم يف األس���اس 

ع���ىل ال���دوران يف فلك واش���نطن، مقابل احلص���ول عىل دمع 
أمرياك إلعادة بناء دول القارة العجوز الي دمرهتا احلرب.

إال أن هن���ج التحالف���ات التقليدية، رمبا مل يعد حيظى بالزمخ نفس���ه، 
منذ هناية احلرب الباردة، وبداية اهلمينة األمريكية املطلقة عىل العامل، 
حي���ث محلت العالق���ة بني احللفاء، ب���ذور التناف���س، يف ظل صعود 
االحتاد األورويب، وتن���ايم قدرته عىل مزامحة الواليات املتحدة، وهو 
ما جت���ىل يف التغيري الكبري يف السياس���ات األمريكي���ة جتاه القارة 
العجوز، مجاعيا، من خالل االحتاد األورويب، والي س���عت واشنطن 
إىل تعزي���ز االنقس���ام داخله، عرب دمع خ���روج بريطانيا، خالل حقبة 
الرئيس السابق دونالد ترامب، أو فرديا، من خالل حرمان دول القارة 
من بع���ض املزايا الي طاملا متتعت هبا منذ أكرث من 7 عقود، س���واء 
فمي���ا يتعلق بالتجارة أو األمن، حىت حت���ول األمر إىل وضعهم حتت 
نري الهتديدات، إثر املس���تجدات عىل الس���احة األوكرانية، س���واء يف 
جم���ال أمن الطاقة أو الغذاء، بيمنا تتناىم الهتديدات تدرجييا إىل حد 

جاء  "لقاء اإلخوة " أو  القمة العربية المصغرة 
"الخماسية"،  والتي استضافتها مدينة العلمين ، بين 
قادة مصر والعراق واإلمارات واألردن والبحرين،  ليمثل 
فرصة هامة لتعزيز الصف العربي، وتقارب الرؤى في ظل 
التحديات العالمية الراهنة وتوحيد الموقف تجاه القضايا 
اإلقليمية والملفات المشتركة، في ظل وجود وعى 
سياسى يؤكد أن هناك ضرورة للعمل العربى المشترك، 
وستعطي القمة الخماسية بُعدا مهما لتحديات المنطقة، 
مما يدفعنها لوصفها بـ"االنطالقة الجديدة للعالم 
العربي" وتوطيد العالقات بين األشقاء.

 مبادرة
 قوية للشراكة الصناعية

 بين مصر واألردن والعراق 
والبحرين واإلمارات..والقاهرة 
تواجه تمزقات الجسد العربي 

وانهيار منظومة األمن
 اإلقليمي

اللقاء 
 إنطالقة جديدة للعالم 
العربى  وفرصة لتوحيد 
الرؤى في مواجهة أزمة 
الطاقة واألمن الغذائي 

وتحقيق التكامل
 لصالح التنمية
 االقتصادية  

   الغرب وحده يستفيد من دوران فوائد األموال العربية في بنوكه 
ومشروعاته والرفاهية يستفيد بها مواطنوه وحدهم 

 آن األوان لتحقيق المصالح العربية بشكل عملي 
وبعيدا عن أية شعارات 

»لقاء العلمني« هل يكون انطالقة لتجسيد املصالح العربية علي أرض الواقع 
العالم تجاوز الشعارات وبات مهما وضع المصالح أوال 

اختيارمدينة العلمين رسالة مصرية قوية بأن باب االستثمار مفتوح علي مصراعيه وأن أموال العرب أولي بها أرض العرب وحدهم 
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

أص���در البنك املركزي املرصي، امخليس املايض 
، قراًرا بش���أن تعديل احل���دود القصوى لعمليات 

الحسب وااليداع النقدي.
وتن���اول البيان املوج���ه مجليع البن���وك من البنك 
املركزي املرصي برائس���ة حس���ن عبداهلل القامئ 
بأمع���ال حمافظ البن���ك املركزي امل���رصي، عرب 
موقع���ه الرمس���ي، إنه احلاق���ا للكت���اب الدوري 
الص���ادر بتارخي 22 أبريل 2020 بش���أن احلدود 
القص���وى لعملي���ات الحس���ب واإلي���داع النقدي 
لألفراد والرشاكت س���واء من خالل فروع البنوك 
أو ماكينات الرصاف اآليل الذي مت العمل به لفرتة 
مؤقتة مض���ن التدابري اإلحرتازية املتخذة ملواجهة 
أثار أزمة فريوس كورونا، ويف ظل احنسار األزمة 
ومعلًا عىل التيسري عىل املواطنني والرشاكت، فقد 

تقرر ما ييل:
إلغ���اء احلدود القصوى لعمي���ات اإليداع لألفراد 
وال���رشاكت بف���روع البنوك وماكين���ات الرصاف 

اآليل.
زيادة احل���د األقىص الي���ويم لعمليات الحسب 
النق���دي لألف���راد وال���رشاكت من ف���روع البنوك 
من 50 أل���ف جنبه م���رصي إىل 150 ألف جنيه 
م���رصي، مع اإلبقاء عىل احل���د األقىص اليويم 
من ماكين���ات الرصاف األيل بواقع 20 ألف جنيه 

مرصي.
توابع القرار

وقد رص���د العديد من اخلرباء دالالت وتوابع هذا 
الق���رار ، فيف البداية ، أكدت أماىن بندارى، نائب 
رئي���س البحوث برشكة عالمة اكبيتال، إنه ىف ظل 
أزم���ة كورونا وضع���ت السياس���ة النقدية حدودا 
لعملي���ات الحسب للحفاظ عىل الس���يولة كإجراء 
احرتازى لألزمة، إال أنه بعد احنس���ار تداعياهتا، 
حت���ررت السياس���ة النقدية بإلغاء ق���رار احلدود 
القصوى لعمليات اإلي���داع وزيادة احلد األقىص 

للحسب النقدى.
»هذا ينىف ش���ائعة التذبذب ىف معدالت المنو ىف 
الس���يولة، إذ إن جحم السيولة ىف السوق تتجاوز 
3,5 تريليون جنيه، وهذا القرار من شأنه التيسري 
عىل األفراد وال���رشاكت، وله مردود إجياىب عىل 
الوضع االقتصادى ممتثال ىف االس���تمثارات من 
خ���الل زياده حرك���ة التش���غيل واإلنتاجية داخل 
الس���وق ويزيد من فرص العمل ومعدل المنو ىف 

االقتصاد القوىم«.
وأوحضت نائب رئيس البح���وث، أن القرار هدفه 
تجشيع معدالت االس���هالك احملىل لعدم الوقوع 
ىف مش���لة ركود اقتص���ادى، ىف ظل وىع البنك 
املرك���زى بأن أزمة التمخض ال���ى ترضب البالد 
ىف الوقت الراهن ليس���ت نتاج تمخض طلب وإمنا 
تمخض مس���تورد نتيجة تداعيات احلرب الروسية 

األوكرانية.
ويعد قرار إلغاء حدود اإليداع ورفع احلد األقىص 
للحس���ب هو األول من نوعه من حس���ن عبداهلل، 
فمي���ا اكن ق���راره الثاىن تعيني هش���ام عزالعرب 
ودمحم جنيب مستشارين حملافظ البنك املركزى.

فميا أشار ،  عبداملنعم السيد رئيس مركز القاهرة 
للدراس���ات االقتصادية إيل إن القرار يؤكد الثقة 
يف االقتصاد املرصي، ويرد عىل شائعات تواجد 

أزمة سيولة داخل السوق املرصي .
مضيف���ا: »قرار البنك املرك���زي يؤدي إىل حراك 
اقتصادي داخ���ل مرص، وقرار وضع حد أقىص 
لعملية الحسب لألفراد والرشاكت اكن من مضن 
إج���راءات الدولة ملواجهة أزمة جاحئة كورونا منذ 

عامني«.
وأمك���ل عبداملنعم الس���يد: »ال يوج���د ختوف من 
حسب األموال من البنوك بشلك كبري بسبب توفر 

السيولة النقدية«.
ولفت عبداملنعم السيد :»جحم السيولة يف السوق 

املرصية يتج���اوز 3.5 تريليون جنيه، مبا يمطنئ 
امجليع جتاه الوضع االقتصادي«.

وتاب���ع عبداملنعم الس���يد:»هذا الق���رار له مردود 
إجيايب ع���ىل حرك���ة البورصة املرصي���ة ونظرة 

العامل لالقتصاد املرصي«.
وم���ن جانبه ، أكد  خالد س���عيد نور الدين عضو 
جملس إدارة الشعبة العامة لملستوردين باالحتاد 
العام للغرف التجارية، أن قرار املركزي املرصي، 
ه���ام وإجي���ايب يف ه���ذا التوقيت للتيس���ري عىل 
املواطن���ني وكذلك جممت���ع األمعال ال���ذي اكنوا 

يعانون الفرتة املاضية.
وش���دد خال���د نور الدي���ن، ع���ىل رضورة اختاذ 
العديد من التيس���ريات أيضا والعمل مبستندات 
التحصيل مكا اكن معمول به س���ابقا، ألن توقف 
االسترياد سريفع أس���عار السلع بصورة جنونية 

األيام املقبلة.
فمي���ا  قال ه���اين جنين���ة احمل���ارض باجلامعة 
األمريكية تعليقا عىل ق���رار البنك املركزي بإلغاء 
احل���د األقىص لإلي���داع وزي���ادة احلد األقىص 
للحس���ب اليويم من فروع البن���وك إنه رمبا يعود 

ذلك القرار إىل سببني أساسيني.
وأض���اف” يف رأي الس���بب األول يعود إىل رفع 
القي���ود عن حرك���ة األم���وال البنكي���ة بالعملتني 
احمللي���ة واألجنبية إذ يعد ذلك أح���د اإلجراءات 
اليت يفضلها صندوق النقد الدويل بالنسبة للدول 
اليت ترغب يف احلص���ول عىل متويل أو دمع من 

الصندوق”
وتابع “ارى أن الس���بب الثاين يرجع إىل مطالب 
رجال االمعال وأحصاب الرشاكت وكذلك األفراد 
املتكررة بإلغاء رشط اإليداع اليويم وزيادة احلد 
األق���ىص لعمليات الحسب النقدي خاصة يف ظل 
ارتف���اع األس���عار و اخنفاض قمي���ة اجلنيه أمام 

الدوالر .
يف رأي الس���بب األول يع���ود إىل   وأض���اف” 
رف���ع القيود عن حركة األم���وال البنكية بالعملتني 
احمللي���ة واألجنبية إذ يعد ذلك أح���د اإلجراءات 
اليت يفضلها صندوق النقد الدويل بالنسبة للدول 
اليت ترغب يف احلص���ول عىل متويل أو دمع من 

الصندوق”
وتابع “ارى أن الس���بب الثاين يرجع إىل مطالب 
رجال االمعال وأحصاب الرشاكت وكذلك األفراد 
املتكررة بإلغاء رشط اإليداع اليويم وزيادة احلد 
األق���ىص لعمليات الحسب النقدي خاصة يف ظل 
ارتف���اع األس���عار و اخنفاض قمي���ة اجلنيه أمام 
ال���دوالر .. وتوقع جنينه أن ينعك���س ذلك القرار 
بش���لك إجياىب عىل أداء البورص���ة املرصية مع 

بداية تعامالت األسبوع اجلاري.
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البنك التجاري الدولي يحصد جائزة أفضل 
بنك يف دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة 

على مستوى مصر والشرق األوسط

أعلن البن���ك التجاري الدويل CIB، عن ف���وزه بأفضل بنك يف 
دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل مستوى مرص والرشق 
األوسط، وجاء ذلك مضن توزيع جوائز "يوروموين" للمتزي لعام 

.2022
وأضاف البنك عرب صفحته الرمسية عىل موقع التواصل االجمتايع 
"فيس���بوك" أن اجلائزة من أمه اجلوائز عاملًيا يف املجال املرصيف، 

وذل���ك دلي���ل واحض ع���ىل جن���اح CIB املهب���ر يف دمع الرشاكت 
الصغرية واملتوسطة حبلول مبتكرة سواء مالية أو غري مالية.

وجاء البنك التجاري الدويل- مرص CIB، مضن أقوى 30 بناك يف 
الرشق األوسط لعام 2022، وتبلغ قميها السوقية 3.9 مليار دوالر، 
وجسلت أصوهلا 26.8 ملي���ار دوالر، وبايرادات 2.7 مليار دوالر، 

وجسلت أرباح البنك 713 مليون دوالر.

جسل���ت  حتوي���الت املرصيني العامل���ني باخلارج 
خالل الس���نة املالي���ة 2022/2021 ارتفاعًا مبعدل 
1.6% لتجس���ل حن���و 31.9 ملي���ار دوالر )مقابل 
حن���و 31.4 ملي���ار دوالر خ���الل الس���نة املالي���ة 
2021/2020( ، مك���ا هشدت الف���رتة أبريل/يونيو 
2022 ارتف���اع التحويالت مبع���دل 3.0% لتجسل 
حنو 8.3 ملي���ار دوالر )مقاب���ل 8.1 مليار دوالر 

خالل الفرتة املناظرة(.
وجسل���ت حتويالت هشر يوني���و 2022 حنو 2.8 
ملي���ار دوالر )مقابل حن���و 2.9 مليار دوالر خالل 

هشر يونيو 2021(.  
وق���ال البن���ك املرك���زي امل���رصي  إن  حتوي���الت 
املص�ريني العامل���ني باخلارج جسلت خالل الفرتة 
يوليو/ماي���و 2022/2021 أى حنو 11 هشًرا حنو 
29.1 ملي���ار دوالر مبعدل زي���ادة بلغ 2.1% عىل 
أس���اس س���نوي )مقابل حن���و 28.5 مليار دوالر 

مقارنة بالفرتة يوليو/مايو 2021/2020(.
 وجسلت  حتويالت هش���ر مايو 2022  حنو 2.4 
ملي���ار دوالر )مقابل حن���و 2.6 مليار دوالر خالل 

هشر مايو 2021(.
  اخلبري املرصيف  أمحد ش���وىق،  أكد أن  هناك 
زيادة ىف معدل حتويالت املرصيني، وهو ما يرجع 
إىل ثق���ة العامل���ني باخلارج يف ق���درة االقتصاد 
امل���رصي عىل مواجه���ة األزمات يف ظ���ل أزمات 
اقتصادي���ة متر هب���ا دول الع���امل، موحًضا،   أن 
معدل الفائدة عىل هش���ادات االدخار يف القطاع 
املرصيف املرصي مرتف���ع مقارنة بعدد من الدول 
األخ���رى، وبالتايل فإن هذه التحويالت س���تكون 
وس���يلة مناس���بة لالدخار واحلص���ول عىل عائد 

مناسب من االدخار.
ب���دوره أوحض  الدكتور دمحم الكيالين، أس���تاذ 
االقتص���اد واالس���تمثار،  أن  ارتف���اع حتويالت 
املرصي���ني باخلارج مؤرش مه���م ويرفع احلصيلة 
الدوالري���ة بالبن���ك املرك���زي امل���رصي، حيث أن 
عدد املرصيني املقمي���ني يف اخلارج يتخىط وفق 

البيانات الرمسية املرصية ال�15 مليون.
 وأضاف “الكي���الين”  أن احلكومة وبالتعاون مع 
البنك املركزي حجنوا يف توفري وعاء ادخارى هلذا 
القط���اع مبوجب هشادات داخل البنوك العاملة يف 
مرص، ما ساعد وعزز يف ثقة العاملني باخلارج يف 

خض أمواهلم عرب القنوات الرشعية.
 وأشار إيل  أن زيادة حتويالت املرصيني إىل البنوك 
املرصية بالقنوات الرشعية ساعد يف التحول حنو 
الرمقنة بالقطاع املرصيف لكه، األمر الذي عزز من 
الثقة املتبادلة ب���ني املتعامل والبنك، وكذا فقد يرس 
الكثري من الصعوبات اليت اكن يعانهيا هذا القطاع 
الكبري وال���رضوري يف االقتصاد املرصي، وأهني 

عىل الصعوبات السابقة.
حتويالت العاملني باخلليج 

  حتوي���الت املرصيني العاملني باخلارج، يه  أحد 
أمه م���وارد النقد األجنيب يف مرص منذ س���نوات 
طويل���ة، و  تهشد منوا  مزتايدا ىف الفرتة األخرية، 
خاصة لملرصيني العاملني ب���دول جملس التعاون 
اخلل���ي، حيث تس���يطر تلك ال���دول عىل نصيب 
األس���د من إمجايل حتويالت العاملني باخلارج ىف 

لك عام.
وكش���فت بيانات اجله���از املرك���زي للتعبئة العامة 
واإلحص���اء، ع���ن خريط���ة دول جمل���س التعاون 
اخللي األكرث مس���امهة ىف حتويالت املرصيني 
العاملني باخلارج، حيث جسل���ت القمية اإلمجالية 
لتحويالت املرصيني العاملني بدول جملس التعاون 
اخللي حنو 20.9 مليار دوالر خالل العام املاىل 
2021/2020، مقاب���ل 18.8 ملي���ار دوالر خ���الل 
الع���ام امل���اىل 2020/2019 بنس���بة ارتفاع بلغت 

. %11.1

ورص���دت بيان���ات جه���از اإلحص���اء، أن اململكة 
العربية الس���عودية جاءت ىف املرتبة األوىل بقامئة 
أع���ىل دول جمل���س التعاون اخللي���ى ىف قمية 
حتويالت املرصيني العاملني هبا خالل العام املاىل 
2021/2020، حيث بلغت قمية حتويالت العاملني 
هبا 11.2 ملي���ار دوالر، يلهيا الكويت 4.4 مليار 
دوالر، مث اإلمارات 3.4 مليار دوالر، مث قطر 1.5 
مليار دوالر، مث مع���ان 162 مليون دوالر، وأخرًيا 

البحرين 104.1 مليون دوالر.
وتهش���د العالق���ات االقتصادية م���ع دول جملس 
التعاون اخلل���ي تطورا كبريا عىل مس���تويات 
خمتلفة، حيث ارتفع���ت قمية التبادل التجارى بني 
م���رص ودول جملس التع���اون اخللي لتجسل 
16.1 مليار دوالر خالل عام 2021 مقابل 13.3 
ملي���ار دوالر خالل ع���ام 2020 بزيادة بلغت 2.9 
ملي���ار دوالر، وبنس���بة ارتفاع قدره���ا %21.7، 
وبلغ���ت قمية الص���ادرات املرصية ل���دول جملس 
التعاون اخلل���ي 4.5 ملي���ار دوالر خالل عام 
2021 مقاب���ل 5.4 مليار دوالر خالل عام 2020 

بنسبة اخنفاض قدرها %16.8 .
وتأيت اململكة العربية  الس���عودية عىل رأس قامئة 
أعىل دول جملس التعاون اخلليى استرياًدا من 
مرص خالل عام 2021، حيث بلغت قمية صادرات 
مرص هل���ا 2.2 مليار دوالر، يلهيا اإلمارات 1.3 
مليار دوالر، مث البحرين 450.7 مليون دوالر، ث�م 
الكويت 320.7 ملي���ون دوالر، ث�م معان 163.3 

مليون دوالر، وأخرًيا قطر 4.5 مليون دوالر.
وارتفع���ت قمية الواردات املرصية من دول جملس 
التعاون اخلليى لتص���ل إىل 11.7 مليار دوالر 
خالل ع���ام 2021، مقابل 7.9 مليار دوالر خالل 
عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دوالر، وبنسبة 
ارتفاع قدرها 47.9%، وتصدرت السعودية قامئة 
أعىل دول جملس التعاون اخلليى تصديًرا ملرص 
خ���الل عام 2021، حيث بلغت قمية واردات مرص 
مهنا 6.9 مليار دوالر، يلهيا اإلمارات 2.4 مليار 
دوالر، مث الكويت 1.4 ملي���ار دوالر، مث البحرين 
466.5 ملي���ون دوالر، مث مع���ان 422.9 مليون 

دوالر، وأخرًيا قطر 40.3 مليون دوالر.
وجسلت قمي���ة اس���تمثارات دول جملس التعاون 
اخلليى مب���رص 3.9 ملي���ار دوالر خالل العام 
املاىل 2021/2020 مقابل 3.8 مليار دوالر خالل 
العام املاىل 2019 / 2020 بنس���بة ارتفاع قدرها 
1.9%، واحت�لت اإلمارات املرتبة األوىل ىف قامئة 
دول جملس التعاون اخلليى األعىل اس���تمثاًرا 
ىف مرص خالل العام املاىل 2020 /2021؛ حيث 

جسلت قمية اس���تمثاراهتا ىف م���رص 2.8 مليار 
دوالر، يلهي���ا الس���عودية 622 ملي���ون دوالر، مث 
الكويت 217.8 مليون دوالر، مث البحرين 160.4 
مليون دوالر، مث معان 68.8 مليون دوالر، وأخرًيا 

قطر 59.8 مليون دوالر.
وبل���غ ع�دد املص�ري���ني املتواجدي����ن بدول جملس 
التعاون اخلل���ي طبق��ًا لتق�دي����رات البعثة 4.7 

مليون مرصى حى هناية 2020.
دمع لالقتصاد الوطين 

الدكت���ور دمحم الوح���ش، وكي���ل جلن���ة الصحة 
مبجل���س الن���واب، اعت���رب يف ترصحي���ات له أن  
ارتف���اع حتوي���الت املرصيني العامل���ني باخلارج 
خالل الفرتة من يولي���و 2021 وحى مايو 2022 
إىل حن���و 29.1 مليار دوالر، مبعدل زيادة %2.1 
عىل أساس سنوي، مقابل حنو 28.5 مليار دوالر 
مقارن���ة بالفرتة من يولي���و 2020 إىل مايو 2021 
مبثاب���ة دمع كبري لالقتصاد الوطين وتوفري العملة 
الصعبة ىف ظل األزم���ة املالية العاملية موجهًا لك 
التحية والتقدي���ر مجليع ابناء مرص مبختلف دول 
العامل عىل دورمه الوطين ىف دمع الدولة املرصية.
وأك���د “الوحش” أن املرصيني باخل���ارج تعددت 
أدوارمه ىف عه���د الرئيس عبد الفتاح الس���يىس 
وأصب���ح مل���رص أك���رث م���ن 10 ماليني س���فريًا 
مبختل���ف دول العامل يقدم���ون مجيع أنواع الدمع 
السيايس واالقتصادي والصنايع والطىب ملرص 
وش���عهبا العظمي مش���ريًا إىل أن أكرب دليل عىل 
ذلك مشاراكهتم الناحجة ىف مجيع املبادرات اليت 
اطلقه���ا الرئيس الس���ييس ىف خمتلف املجاالت 
وايض���ًا حرصه���م الكب���ري ع���ىل املش���اركة ىف 
مجي���ع الفعاليات واملؤمت���رات املهمة الى تنمظها 
الدولة حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح الس���يىس 
وبتنفيذ رفيع املس���توى من الس���فرية نبيلة مكرم 
وزيرة اهلج���رة واملرصيني باخلارج، والى حققت 
جناح���ات كبرية داخل هذه ال���وزارة الى أعادها 
إىل الرئيس الس���يىس ملرص بعد القرار اخلاطئ 

وغري املدروس بإلغاهئا لعدة سنوات.
 واعت���رب  الوحش إن وزارة اهلج���رة واملرصيني 
باخل���ارج أصبح���ت واح���دة من أمه ال���وزارات 
واملؤسس���ات بالدولة بعد النجاحات الكبرية الى 
حققه���ا مجيع أبن���اء مرص مبختل���ف دول العامل 
لص���احل الدولة املرصية واالقتصاد الوطين معربًا 
ع���ن ثقته التامة ىف اس���مترار املرصيني باخلارج 
ىف دورمه الوطىن لدمع مرص واس���مترار حتقيق 
جناحاهتم ىف إفش���ال وإفس���اد مجيع املؤامرات 

والتحديات واملخاطر الى تواجه مرص.

أرجعها الخبراء إلي تصاعد الثقة في االقتصاد الوطني وقدرته علي مواجهة األزمات 

أطل���ق البنك األه���يل املرصي نخست���ه اجلديدة من 
خدم���ة األه���يل ن���ت وتطبي���ق األه���يل موبايل عىل 
 APPLEو  Google Play Store م���ن لك 
STORE، وهو ما يأيت حرصًا من البنك عىل تطوير 
خدمات���ه املرصفية الرمقية بش���لك مس���متر تدعميا 
الس���رتاتيجيته اهلادفة حنو االهمتام بالعميل وتقدمي 

أفضل اخلدمات لعمالئه من األفراد والرشاكت.
واكن البن���ك قد أخط���ر معالءه املتعامل���ني عىل تلك 
اخلدمات بتحديث اخلدمة، و دعوهتم لزيارة الصفحة 
اخلاص���ة خبدم���ات األهيل ن���ت و األه���يل موبايل 
http://srv.nbe.   ع���رب موقع البن���ك الرمس���ي
com.eg/AlAhlyNet للتع���رف ع���ىل اخلدمات 
ال���يت مت تطويره���ا باإلضافة للخدم���ات اجلديدة و 
كيفية استخدامها  واالس���تفادة مهنا بذات البيانات 
التعريفية اليت اعتاد العمالء التعامل هبا يف اخلدمة 
الس���ابقة، مك���ا يوجه البنك الدع���وة لعمالئه من غري 
املش���رتكني خبدم���ات األهيل ن���ت واأله���يل موبيل 
www.NBE.com. لزيارة موقع البن���ك الرمسي
eg لالش���رتاك من خالل رابط "اخلدمات الذاتية"، او 

من خالل التطبيق ذاته.
وقد رصح هشام عاكش���ة رئيس جملس إدارة البنك 
األهيل املرصي ب���أن اخلدمات اجلديدة اليت تتيحها 
النخس���ة اجلديدة تأيت يف اطار اس���رتاتيجية البنك 
لتدعمي التحول الرمقي واستمكاال خلطة التطوير اليت 
يضعها البنك للتوسع يف اخلدمات املرصفية الرمقية 
احلالية وإضافة املزيد من اخلدمات اجلديدة استنادا 
للدراس���ات اليت تمت الحتياج���ات العمالء ومن خالل 
متابعة أحدث التقني���ات العاملية يف العمل املرصيف، 

مؤكدا عىل حرص البنك ع���ىل تفعيل مبدأ ” العميل 
حمور اهمتام البنك “ والذي يعد أحد اس���رتاتيجيات 
البنك من أجل رفع معدالت اجلودة يف تقدمي اخلدمة 
املرصفية م���ن خالل اتاحة املزيد من التيس���ري عىل 

العمالء.
 وأضاف عاكش���ة أن البنك األهيل املرصي يس���ى 
إىل تعزي���ز التحول الرمق���ي يف خمتلف أوجه العمل 
املرصيف والذي يعد أيضا أحد حماور اس���رتاتيجية 
البنك للف���رتة القادمة، وذلك من خالل حتفزي العمالء 
عىل اس���تخدام القنوات الرمقي���ة لتلبية احتياجاهتم 
املرصفية املختلفة مبا يمتاىش مع التطورات الرسيعة 
واملتالحق���ة يف الذاكء االصطن���ايع عن طريق توفري 

جتربة ممزية للعمالء.
وأكد حي���ى أبو الفتوح نائب رئي���س جملس إدارة 
البنك األهيل املرصي أنه رويع يف النخسة اجلديدة 
اليت تمشل خدمات اإلنرتنت البنيك وتطبيق اهلاتف 
احملم���ول الهسول���ة التامة يف التعام���ل، مع اتباع 
اع���ىل معاي���ري األم���ان يف االس���تخدام، الفتا إىل 
أن مراح���ل العمل ع���ىل تطوير اخلدم���ات انطلقت 
من دراس���ة احتياجات العم���الء احلاليني واجلدد، 
واالط���الع ع���ىل طبيع���ة التطبيق���ات التكنولوجية 
املرصفية احمللية والعاملية لضامن رفع مس���تويات 
رضا العمالء،     وأشار أبو الفتوح اىل ان النخسة 
اجلدي���دة ال���يت أطلقها البنك )األه���يل نت واألهيل 
موباي���ل( تمش���ل ط���رح خدم���ات جدي���دة متطورة 
مهنا رشاء واس���رتداد وثائق صناديق االس���تمثار، 
 Prepaid التعامل عىل البطاق���ات املدفوعة مقدمًا
 Debit خدمات بطاق���ات اخلصم املبارش ،cards

Cards س���واء تفعي���ل، إيقاف، إعادة إنش���اء رمق 
رسى وإدارة األم���وال الخشصي���ة وإماكنية متابعة 
 Personal Finance املرصوف���ات وتصني���ف 
Manager وك���ذا إماكنية حتدي���ث بعض البيانات 
الخشصية اخلاصة بالعميل مثل الربيد اإللكرتوين 
وعن���وان املراس���الت وطلب للحص���ول عىل قرض 
خشيص، قرض سيارة، طلب إصدار بطاقة ائمتان، 
م���ع إماكنية طلب اس���تعالم ائمتاين I-Score من 

خالل التطبيق.
ومن جانهبا أش���ارت داليا الباز نائب رئيس جملس 
إدارة البنك األهيل املرصي إىل أن إعالن البنك عن 
اس���رتاتيجية مطوحة للتوس���ع يف خدماته الرمقية 
يسهدف زيادة نس���بة العمالء املستخدمني لتطبيق 
األهيل نت لتصل إىل 80% من معالء الودائع لتقليل 
الضغط عىل الفروع ومزيد من التيسري عىل العمالء، 
مش���رية إىل أن توس���ع البنك يف تق���دمي اخلدمات 
الرمقي���ة يتطل���ب التأمني التام لتل���ك اخلدمات ضد 
اكف���ة أنواع الهديدات، مع من���ح العمالء والعاملني 
التوعي���ة الالزمة مبخاط���ر التكنولوجي���ا جكزء من 
الدور املجمتيع للبنك، وه���و ما يوليه البنك األولوية 
القصوى ويضعه مضن أمه اولوياته لضامن توفري 
امحلاي���ة الالزمة لبيانات العمالء، خاصة يف ظل ما 
يهشده عاملنا يف الوقت احلايل من تطور متس���ارع 
يف وس���ائل االخرتاق واليت قد هت���دد أمن وبيانات 

املعلومات.
وأضاف���ت الب���از إىل إماكنية الدخ���ول عىل اخلدمة 
 Biometric البيو مرتي���ة باس���تخدام املصادق���ة 
Authentication م���ن خ���الل بصم���ة الوجه أو 

االصب���ع وذل���ك تهسيلًا ع���ىل معالء البن���ك األهيل 
امل���رصي عند االس���تخدام، مك���ا مت إتاح���ة تطبيق 
رموز االم���ان Soft Token بالنس���بة للعمالء من 
األف���راد لملصادق���ة ع���ىل املعامالت املالي���ة خارج 
حس���ابات العميل، مع اس���مترار اتاحة إماكنية طلب 
العميل جله���از رموز ام���ان Hard Token وفقًا 
ورغب���ة العميل، مؤكدة عىل حرص البنك عىل حتديث 
البنية التكنولوجية له باس���تمثارات متنامية لتستوعب 
التحديث���ات املس���مترة لتلك اخلدم���ات يف ضوء ما 
تظهره دراس���ة متطلبات العم���الء ولتضيف درجات 

أعىل من جودة اخلدمات املقدمة هلم.
 ومن اجلدير بالذكر أن التحديث يمشل اكفة اخلدمات 
القامئة للعم���الء األفراد وال���رشاكت واليت تتضمن 
خدم���ات التحويل بني حس���ابات العميل والتحويالت 
خارج حسابات العميل سواء لعميل آخر داخل البنك 
او معي���ل بنك آخ���ر داخل مرص، رشاء واس���رتداد 
الهش���ادات او الودائع ألجل، التحويل ملس���تفيد ملرة 
واح���دة دون احلاجة إىل تعريف حس���اب املس���تفيد 
مسبقا وكذلك إتاحة التحويالت املتعددة كإجراء أكرث 
من حتويل يف معاملة مالية واحدة والتحويل لملحافظ 
االلكرتوني���ة وس���داد بطاق���ات االئمت���ان )لألفراد( 
وس���داد املدفوع���ات من خالل رشكة ف���ورى مكقدم 
خدم���ة، مضيفا أن تلك الباق���ة من اخلدمات اجلديدة 
أو املط���ورة يتوىل تنفيذها أفض���ل الكوادر املرصفية 
م���ن العامل���ني بالبنك الذين ي���مت تدريهبم عىل تقدمي 
افضل خدمة للعمالء وفق���ا وأعىل املعايري املرصفية 
ويه الكوادر اليت تتوىل القيام بالدراسات املسمترة 

لتطوير تلك اخلدمات.

البنك األهلي املصري يطلق نسخته اجلديدة من خدمة األهلي نت واألهلي موبايل خبراء يرصدون توابع  ودالالت قرار
 البنك املركزي بتعديل احلدود القصوى 

لعمليات السحب واإليداع النقدي 

احتاد املصارف العربية ينظم 
ملتقى مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب بشرم الشيخ

NBE Mobile حوالي مليون عميل قاموا بتحميل التطبيق الجديد

شيماء مرسي

رئيس البنك اإلفريقي للتنمية: افريقيا لم حتصل سوى 
على 0.6% من الدعم املالي املقدم للعالم خالل 2022

أ ش أ
قال أكينوويم أ.أديسينا رئيس البنك اإلفرييق للتمنية 
إن الق���ارة اإلفريقية حباج���ة إىل 424 مليار دوالر من 
الدمع امل���ايل العاملي خالل عام 2022 اجلاري للتأقمل 
م���ع التأثريات االقتصادية اليت خلفها جاحئة كورونا 

واحلرب الروسية يف أوكرانيا.
واوحض أن القمية اإلمجالية للدمع املايل املوجه للدول 
األفريقية بلغ فقط 89،5 مليار دوالر، وهو مبلغ ال ميثل 
سوى نسبة 3،5% من ناجت القارة القويم اإلمجايل، 
وهو مبل���غ يعادل ايضا نس���بة 0،5% إىل 0،6% من 
إمج���ايل ال���دمع املايل ال���ذي مت توجهي���ه للدول عىل 

مستوى العامل ملساعدهتا يف ختيط هذه الظروف.
ج���اء ذلك خ���الل لكمت���ه باحلوار االفرتايض بش���أن 
سياس���ات إدارة الديون املستدامة يف إفريقيا، والذي 
عقد قبي���ل مؤمتر طوكيو ال���دويل الثامن حول التمنية 
األفريقي���ة )TICAD 8(، واملقرر انعقاده بالعامصة 

التونسية  اليوم  وغدا  28 و29 اغسطس اجلاري.
وقال أديسينا يف لكمة مجسلة “ال يوجد أدىن شك أن 
جاحئة كوڤيد 19 تسببت يف صدمات اقتصادية كربى، 
وألق���ت بأعباء مالية ثقيلة ع���ىل االقتصادات اإلفريقية 
وع���ىل مع���دل منو الن���اجت احمليل اإلمج���ايل والذي 
تراج���ع ليجس���ل -1،6%  عام 2020 وه���و أقل معدل 
للمنو خالل أكرث من عقدين، ومل يكد المنو االقتصادي 
يتع���اىف ليجسل 6،9%  يف ع���ام 2021، حى تعرض 
مرة أخرى للرتاجع إىل نس���بة 4،1%  جراء التحديات 
اجلديدة اليت فرضها احلرب الروس���ية يف اوكرانيا، 
فميا ظلت تأثريات الوباء تليق بظالهلا لتقيد االنفراجة 
املالية اليت اكنت هشدهتا الكثري من الدول االفريقية«.
وش���دد أ.أديس���ينا عىل أن الدول االفريقية ستحتاج 
ع���ىل األقل إىل 424 مليار دوالر خالل العام اجلاري 
للتأق���مل مع تلك التاثريات، قائال إن هذا املوقف يزداد 
س���وءا يف وجود التغري املنايخ، والذي يلف القارة 
ما ي���رتاوح بني 7 إىل 15 مليار دوالر س���نويا، ويه 
املبال���غ املعرض���ة للزيادة لتصل إىل حن���و 50 مليار 
دوالر س���نويا حبل���ول ع���ام 2030، يف الوقت الذي 

تهش���د اإلتاح���ة املالية املخصص���ة ملواجهة لك هذه 
التحديات جفوة كبرية بني اقتصادات الدول املتقدمة 

واقتصادات افريقيا.
وذك���ر رئي���س البنك اإلفري���يق للتمنية أن���ه من بني 
إجراءات مالية اختذت عامليا بلغت قميها 17 تريليون 
دوالر، مت ختصيص 13،5 تريليون دوالر لالقتصادات 
املتقدمة، بيمنا وجهت مجموعة العرشين 1،8 تريليون 
دوالر فق���ط لالقتصادات الناش���ئة، مكا بلغت القمية 
اإلمجالية لل���دمع املايل املوجه لل���دول األفريقية فقط 
89،5 ملي���ار دوالر، وهو مبلغ ال ميثل س���وى نس���بة 
3،5%  من ناجتها القويم اإلمجايل مكا يش���لك هذا 
املبلغ نسبة ترتاوح بني 0،5% إىل 0،6%  من إمجايل 

الدمع املايل الدويل.
وتابع بقوله “يأيت ذلك فميا فقدت إفريقيا العديد من 
التدفق���ات املالية جراء اجلاحئ���ة، وتراجعت تدفقات 
االس���تمثار املبارش من 47،1 مليار دوالر يف 2019، 
إىل 39،8 مليار دوالر يف 2020. مكا خرجت أموال 
احملافظ االس���تمثارية من الدول اإلفريقية بواقع 19 
مليار دوالر ع���ام 2020، مقارنة إىل صايف تدفقات 
إلهيا بلغت 14،5 مليار دوالر عام 2019، حيث جهر 
املستمثرون األسواق اإلفريقية إىل أخرى أكرث أمانا. 
مكا اخنفض���ت التحويالت املالية إىل دول القارة من 

87 مليار دوالر إىل 83،4 مليار دوالر«.

حتويالت العاملني باخلارج حتقق قفزة تاريخية
خالل 2022/2021   وتصل إلي 31.9 مليار دوالر  

أعلن احتاد املصارف العربية تنظمي ملتىق 
ماكحف�ة غس�ل األم�وال ومتوي�ل اإلره�اب 

ىف مدينة رشم الشيخ خالل الفرتة من 1- 3 
سبمترب 2022 املقبل، بالتعاون مع البنك املركزى 
املرصى، احتاد بنوك مرص، وحدة ماكحفة غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب، جامعة نايف العربية 
للعلوم األمنية بالسعودية، مكتب األمم املتحدة 

ملاكحفة اإلرهاب، األاكدميية الدولية ملاكحفة 
الفساد )IACA( المنسا ومكتب األمم املتحدة 
املعىن باملخدرات واجلرمية لدول جملس التعاون 

اخلليى.
يشارك ىف امللتىق أكرث من 250 مشاراك من 16 
دولة عربية وأجنبية من قيادات املصارف ومدراء 
االلزتام والسلطات القضائية واألمنية ومؤسسات 

ماكحفة الفساد ومركز األمم املتحدة ملاكحفة 
اإلرهاب ووحدات ماكحفة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب املرصية والعربية.
يفتتح أمعال امللتىق دمحم اإلترىب، رئيس 

جملس إدارة احتاد املصارف العربية، رئيس 
جملس إدارة احتاد بنوك مرص، الدكتور وسام 

فتوح، األمني العام، احتاد املصارف- لبنان.
ومن املقرر أن يناقش امللتىق العديد من 

املوضوعات املهمة، من بيهنا الرشاكة بني 
القطاعني العام واخلاص ىف مواجهة اجلرامئ 
املالية، وتأثري اجلرامئ املالية عىل النظام املاىل 
العاملى واالستقرار املاىل، وتقيمي خماطر غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب عىل املستوى الوطىن 
والقطاىع مع تقدمي نظرة عىل معلية تقيمي ُنظم 
املاكحفة وقانون ماكحفة تبييض األموال للعام 

2020 وتداعياته عىل املصارف ىف العامل، 
فضال عن خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
الناشئة عند استخدام التكنولوجيا املالية احلديثة 

وسبل احلد مهنا.
مكا يناقش املؤمتر التحديات واملخاطر الى 
تفرضها التكنولوجيا املالية والتحول الرمقى 

وأثرها عىل اجلرامئ املالية، خاصة املدفوعات 
الرمقية والتكنولوجيا احلديثة، وأيضا التطورات 

املتعلقة بالعقوبات الدولية وتأثري العقوبات 
املتعلقة باحلرب بني روسيا وأوكرانيا عىل 

النظم املالية واملرصفية، النظم اآللية للكشف عن 
العمالء املدرجني بالقوامئ السلبية والضوابط 

الداخلية املطبقة لدى املؤسسات املالية.

Scan me

قبيل عقد  مؤتمر طوكيو الدولي الثامن حول التنمية األفريقية )TICAD 8( اليوم بتونس 

محمد االتربى
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

ناصر ..

اش���ادت قي���ادات العدي���د م���ن القطاع���ات االقتصادية 
واملرصفية باختيار حس���ن عبداهلل القامئ بأمعال حمافظ 
البن���ك املركزي املرصي للك من "هش���ام ع���ز العرب" و 
"دمحم جنيب"  للعمل مكستش���ارين له خالل تلك الفرتة 
احلرجة اليت مير هب���ا الوضع االقتصادي واملايل للبالد  

نتيجة األضطرابات العاملية..
جاء ذل���ك اإلعالن عن هذا االختيار خ���الل أول أجمتاع 
عقده حس���ن عبداهلل مع مع رؤس���اء جمال���س إدارات 
البن���وك يوم األربعاء املايض ، وح���رضه معظم القيادات 
املرصفية ومهنم مجال جن���م نائب حمافظ البنك املركزي 
امل���رصي، ودمحم اإلترىب بنك مرص ال���ذي تؤىل توجيه 
الدعوة لقي���ادات البنوك احلضور هذا االجمتاع باعتباره 
رئيسا الحتاد البنوك و  هشام عاكشة رئيس البنك األهيل 
امل���رصي، وحيى أبو الفتوح نائ���ب رئيس البنك األهيل، 
وحس���ني أباظة الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدويل، 
وهشام رامز الرئيس التنفيذي لملرصف العريب الدويل.

مكا مض اللقاء رؤس���اء البنوك الس���ابقني بعد االجمتاع 
ال���ودي مع القط���اع املرصيف ويف مقدمهم هش���ام عز 
العرب رئيس البنك التجاري الس���ابق وفتيح الس���بايع 
رئي���س بنك التعمري واإلس���اكن الس���ابق ودمحم الديب 
رئي���س بنك QNB س���ابقا، ودمحم ب���راكت رئيس بنك 

املرصف العريب الدويل سابقا وغريمه.
وقالت مصادر ل�" احلصاد" أن حس���ن عبداهلل طلب يف 
بداية اجمتاعه الودي بعد الرتحيب بامجليع أن يس���متع 
هل���م يف لك ما خيص العمل املرصيف أو املش���الك اليت 

يقابلوها و طرح أفاكر جديدة هبدف التطوير.
وأضافت املص���ادر  أن الدوالر تناول الش���ق األكرب يف 
احلوار بني حمافظ البنك املركزي ورؤس���اء البنوك ودور 

البنوك لملساعدة يف حل هذه األزمة.
هشام عز العرب 

وتقول الس���رية الذاتية ل�"هش���ام دمحم عز العرب"  أنه 
خترج يف لكية التج���ارة من جامعة القاهرة يف منتصف 
س���بعينات القرن املايض ليبدأ معله املرصيف يف 1977 
إيل أن ش���غل منص���ب العض���و املنت���دب لبنك يج يب 
مورجان بالعامصة الربيطانية لندن  وعضوا منتدبا لبنك 

لندن يف تسعينات القرن املايض .
 CIB وتقلد عز العرب، ، منصب رئيس جملس إدارة بنك 
عىل مدار 18 عاما منذ 2002 وحى أكتوبر 2020، ويعد 
أول رئيس بنك خاص يش���غل منصب رئيس احتاد بنوك 
مرص خالل الفرتة من مارس 2013 وحى مارس 2020 

مدعوما بسلسلة من النجاحات.
ورائسة هشام عز العرب لبنك CIB جاءت بعد تدرجه يف 
العمل الوظييف حيث ش���غل منصب عضو جملس إدارة 
بنك CIB بني عايم 2001-2002، ونائب العضو املنتدب 

للبنك بني عايم 1999 و2002.
وت���وىل خالل رائس���ته CIB قيادة فريق م���ن الكفاءات 
وأحصاب اخلربات يف العم���ل املرصيف والذين حجنوا 
يف حتويل البن���ك التجاري الدويل من جمرد بنك جتاري 
إىل أك���رب مؤسس���ة مرصفي���ة تابع���ة للقط���اع اخلاص 

يف م���رص تتص���در حالًي���ا القطاع امل���رصيف من حيث 
اإليرادات، والرحبية.

وسامه عز العرب يف عهد الدكتور فاروق العقدة حمافظ 
البن���ك املركزي الس���ابق يف إعادة ضبط منظومة س���عر 
الرصف بني 2004 إىل 2008 بعد ظهور السوق املوازية 
"الس���وق الس���وداء" لل���دوالر، وذلك عرب تنفي���ذ برناجم 

إلصالح القطاع املرصيف.
واكن ع���ز الع���رب أحد ثالثة اس���تعان هب���م العقدة يف 
ه���ذا امللف مم���ن لدهيم خربة وكف���اءة يف قطاع اخلزانة 
واملعام���الت الدولي���ة، ومن بيهنم كذلك حس���ن عبد اهلل 
حماف���ظ البنك املركزي احلايل والذي اكن وقها يش���غل 
الرئيس التنفيذي للبنك العريب األفرييق الدويل، وهشام 
رام���ز حمافظ البنك املركزي الس���ابق والرئيس التنفيذي 

لملرصف العريب الدويل حاليا.
مكا ش���غل عضو املجلس االستش���اري اإلقليمي للرشق 
األوس���ط ومشال أفريقيا يف رشكة ماسرت اكرد العاملية 

لملدفوعات الرمقية.
ومعل عز العرب عضو املجلس االستش���اري لألس���واق 
الناش���ئة التابع ملعه���د المتويل الدولي���ة، وعضو جملس 

إدارة رشكة فريفاكس أفريقيا.
وأنش���أ ع���ز العرب قبل ع���ام ونصف رشك���ة "إتش إي 
لالستش���ارات املالية"، فهو املؤس���س والرشيك اإلداري 

بداية من فرباير 2021.
وحصل عىل "جائ���زة أفضل رئيس تنفيذي" لعام 2019 
من "مؤسسة جلوبال انفستور الرشق األوسط"، و"جائزة 
المتزي" يف جمال اخلدمات املالية عىل مس���توى الرشق 
األوس���ط عام 2016، مكا حاز ع���ىل لقب "أفضل رئيس 
تنفيذي يف قارة أفريقيا" لعام 2014 من قبل "مؤسس���ة 

امييا فاينانس".
دمحم جنيب 

واملستش���ار الثاين حملاف���ظ البنك املرك���زي هو دمحم 
جنيب  والذي ش���غل منصب رئي���س جملس اإلدارة غري 
التنفيذي لبنك saib س���ابقا بني 2011 و2018، ورئيس 
جملس إدارة “بنك مرص أوروبا” يف أملانيا، ونائب رئيس 
جملس إدارة ورئيس جلنة االئمتان واالستمثار يف “بنك 
م���رص”، ومدير عام إدارة االئمتان والتس���ويق يف “بنك 

مرص الدويل”.
مك���ا ش���غل منصب عض���و جمل���س إدارة “رشكة يج 
يب أوت���و” منذ 24 م���ارس 2019، وعضو جملس إدارة 
الرشك���ة الدولية للتأجري المتوييل “إنكوليس” بني 2000 
و2010، و”البن���ك األهيل املرصي”، و”الرشكة القابضة 
املالي���ة للط���ريان امل���دين”، و”اهليئة العامة لالس���تمثار 
واملناط���ق احلرة”، و”جهاز تمنية املرشوعات املتوس���طة 

والصغرية ومتناهية الصغر”.
وميتلك دمحم جنيب خربة تتجاوز ال� 40 عامًا يف جمال 
اخلدمات املرصفية والتأجري المتوييل واالئمتان، مكا أنه 
حاصل عىل ماجس���تري يف إدارة األمعال من “اجلامعة 
األمركي���ة بالقاه���رة”، وباكلوريوس يف احملاس���بة من 

اجلامعة ذاهتا.

ترحيب واسع بالقطاعات االقتصادية واملصرفية 
بعد اختيار "هشام عزالعرب" و "محمد جنيب"  

مستشارين ملحافظ البنك املركزي 

مصر  علي أبواب استكمال االتفاق مع صندوق النقد علي قرض 
جديد دون الرضوخ إلجراءات متس املواطن 

أ.ش.أ
قالت هايكة هارجمرت املديرة التنفيذية ملنطقة جنوب 
ورشق املتوس����ط يف البنك األورويب إلعادة اإلمعار 
والتمني����ةEBRD ، إن مرص يه إحدى أمه الدول 
اليت يس����تمثر هبا البن����ك األورويب عىل مس����توى 
الع����امل، موحضة أنه يق����دم ملرص ملي����ار يورو من 
االستمثارات س����نويًا، وعادة ما يتخذ خطة المتويل 

وفقًا ملا يعرض هيلع من مرشوعات.
وأوحض����ت هارجمرت،  أن مطوح����ات البنك تزداد 
للع����ام احل����ايل، ورمب����ا تتج����اوز القمية الس����نوية 
املرص����ودة للمتوي����الت البالغ����ة مليار ي����ورو، نظرًا 
إىل أن هذا العام س����يهشد انعقاد مؤمتر األطراف 
باتفاقي����ة األمم املتحدة بتغ����ري املناخ COP27 يف 

رشم الشيخ نومفرب القادم .
وتابع����ت: س����نكون بصدد متوي����ل مرشوعات تدمع 
التحول األخرض، حيث سيكون الرتكزي خالل العام 
اجلاري عىل االس����تمثار األخ����رض، من حيث دمع 
املزيد من الطاق����ة املتجددة وأيضًا وس����ائل التنقل 

الصديقة للبيئة واملدن اخلرضاء.
وعن توقعاهتا لالقتصاد املرصي يف ظل املس����ايع 
احلالي����ة لدمع موارده الدوالري����ة، قالت: "أعتقد من 
جان����يب أن البنك املركزي املرصي يقوم بعمل ممتاز 
عىل صعيد إدارة س����عر ال����رصف وكذلك توقعات 
التمخض، وفق����ًا ملا هو متاح له يف ظل وقت عصيب 
مي����ر به العامل، مفع اخلروج م����ن مرحلة وباء كوڤيد 
19، س����اد ارتفاع أسعار الفائدة وتصاعد التمخض 
يف مجي����ع أحن����اء الع����امل، مكا ألق����ت احلرب عىل 
أوكرانيا بثقلها عىل أس����عار الطاقة والغذاء، وأرى 
أن البنك املركزي املرصي يبذل جهدًا مضنيًا ويعمل 
عىل جعل االقتصاد املرصي تنافسيًا عىل الصعيد 

العاملي، ويستخدم سعر الرصف كإحدى أدواته".
وأضافت أنه: "يصعب التنبؤ بتغريات سعر الرصف 
اليت يقرها البنك املركزي املرصي بالنس����بة للجنيه 

حي����ث خفض بالفعل قميته بنس����بة 16% هذا العام، 
فميا تظهر توقع����ات باملزيد من ذلك يف ظل النفقات 
املطلوب����ة الس����هالك الس����وق وس����داد االلزتامات 
املس����تحقة، واكن م����ن ش����أن ه����ذا اإلج����راء دمع 
الصادرات، بيمنا ترتفع أس����عار ال����واردات، ولكن 
عىل أية حال ستظل اإلجراءات مبرص مضن معايري 

االقتصاد العاملي".
وح����ول فرص عودة االس����تمثارات قص����رية األجل 
يف أذون وس����ندات اخلزانة باجلنيه املرصي واليت 
انحسب����ت من الس����وق مع رف����ع البن����ك الفيدرايل 
األمري����يك ألس����عار الفائ����دة، قال����ت هارجمرت إن 
اس����تقرار االقتص����اد اللي يف م����رص ميثل جانبًا 
مهاًم الجتذاب االستمثارات اخلارجية، سواء اكنت 
اس����تمثارات قصرية األجل أم تلك األمه بالنس����بة 
ملرص ويه االس����تمثارات طويلة ومتوس����طة األجل، 
فهي األفضل نظرًا إىل أهنا تأيت هبدف االسمترار، 

سواء من مستمثرين مرصيني أم أجانب.
وأش����ارت، إىل أن البنك س����يعمل كذلك عىل تقدمي 
املزيد من أجل دمع املرشوعات الصغرية واملتوسطة، 
لملساعدة عىل خفض اسهالك الطاقة امللوثة للبيئة، 
والتحول األخرض للرشاكت، موحضة، أن المشول 
يأيت يف املرتبة الثانية بالنسبة إىل البنك بعد التحول 
األخ����رض، حيث تربز أمهي����ة تعزيز املس����اواة بني 
اجلنسني ودمع النوع االجمتايع، والذي يتنوع بني 
دمع النس����اء رائدات األمعال وتقلد املرأة لملناصب 

يف القطاع اخلاص، ومشوهلا باخلدمات العامة.
ولفت����ت، إىل أن األولوي����ة الثالث����ة للبن����ك األورويب 
إلعادة اإلمعار، تمتث����ل يف أن تصبح مرص واحدة 
من االقتصادات التنافسية، من خالل دمع سالسل 
القمية للرشاكت لتصبح أكرث فاعلية وتنافس����ية يف 
األسواق العاملية، ويمتاىش ذلك مع دمع مرشوعات 
اهليدروج����ني األخرض يف ظل اق����رتاب عقد مؤمتر 

COP27 يف مرص.

بنك القاهرة يوقع بروتوكول 
تعاون مع شركة مكسب لتوفير 

حلول دفع مختلفة للتجار

وّقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون م���ع رشكة "مكس���ب"، منص
ة التجارة اإللكرتونية الرائ���دة يف م���رص، وال���يت خت���دم جتار 
التجزئة يف جم���ال توصيل الطعام والبقال���ة؛ وذلك لتوفري حلول 
دفع خمتلف���ة للتجار الذين يتعاملون عىل املنصة.. حرض التوقيع 
لك من ط���ارق فاي���د، رئيس جمل���س اإلدارة والعض���و املنتدب 

التنفيذي واملؤس���س  املغربل، الرئي���س  وب���الل  لبنك القاه���رة، 
املش���ارك لرشكة "مكس���ب"، ولفيف من قيادات البنك والرشكة..
ويتيح بروتوكول التعاون إماكني���ة حص���ول التجار عىل س���يولة 
نقدية أهسل لترسيع دورة رأس املال، وبالتايل منو جحم العمليات 

اليومية للتجار.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  28  أغسطس  2022  •  العدد  657

    مدبولي : أولوياتنا تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات واإلجراءات 
التي تضمن استقرار األوضاع االقتصادية والمالية للبالد

 خبراء :  استمرار تأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وراء طرق 
أبواب الصندوق من جديد 

علي عهدة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي 

ج���اءت ترصحي���ات رئي���س ال���وزراء  الدكتور 
مصطىف مدب���ويل، حول تط���ورات التفاوض مع 
صن���دوق النقد الدويل ، لتكش���ف ع���ن اقرتاب 
مرص من حسم التفاوض ، واحلصول عيل قرض 
جدي���د من الصندوق ، حيث أك���د رئيس الوزراء  
أن "  احلكوم���ة يف مرحل���ة االتفاق���ات الهنائية 
بش���أن متويل جديد من صندوق النقد الدويل"  ، 
حامسا بذلك  آخر املس���تجدات الرمسية املتعلقة 
مبفاوض���ات مرص مع صن���دوق النق���د الدويل 
بش���أن برناجم جديد للتعاون من أجل اإلصالح 

االقتصادي وجتاوز األزمة االقتصادية احلالية.
 وتتف���اوض م���رص مع صن���دوق النق���د الدويل 
إلطالق برن���اجم تعاون جدي���د مصاحب بمتويل 
يهسم يف س���د الفجوة ال���يت تعاين مهنا مرص، 
ويه املفاوضات  اليت بدأت  منذ مارس املايض 
وهش���دت نقاش���ات ح���ول برناجم اإلص���الح  ، 
ومتطلب���ات الصندوق ، حي���ث طلبت  مرص دمًعا 
م���ن الصن���دوق لتنفي���ذ برناجمه���ا االقتصادي 
الش���امل،   بع���د حنو هش���ر من ان���دالع األزمة 
الروس���ية األوكرانية، واليت رفعت أسعار السلع 
والطاقة وخاصة البرتول والحمق الذي تعد مرص 

أكرب مستورد له.
وي���وم امخليس املايض ، أك���د الدكتور مصطىف 
مدبويل، أن املفاوضات مع صندوق النقد الدويل 
مس���مترة، "وال جيربنا الصندوق عىل اختاذ أي 
إجراءات من املمكن أن متس املواطن املرصي، بل 
عىل العكس فإنه رّحب حبزمة امحلاية االجمتاعية 
االس���تثنائية اليت أعلّنا عهنا ونقوم بتنفيذها؛ ألنه 
ال يوجد برن���اجم إصالح اقتصادي ميكن أن يمت 
بنجاح دون أن يصاحبه برناجم محاية اجمتاعية، 
بالت���ايل فالصن���دوق ليس لدي���ه أي اعرتاض أو 
حتفظ بل يرحب بلك ب���راجم امحلاية االجمتاعية 

اليت تنفذها الدولة املرصية يف الوقت احلايل".
وذكر البيان الصادر عن املكتب االعاليم ملجلس 
الوزراء ان ذلك ج���اء خالل رد الدكتور مصطىف 
مدب���ويل، رئي���س جملس ال���وزراء، عن أس���ئلة 
الصحفي���ني واإلعالميني، خالل املؤمتر الصحيف 
ال���ذي عق���ده    مبق���ر احلكومة مبدين���ة العملني 
اجلدي���دة؛ لإلعالن عن بدء تنفي���ذ حزمة امحلاية 
االجمتاعي���ة اليت وّج���ه هبا الرئي���س عبدالفتاح 
الس���ييس، رئي���س امجلهورية، ل���ألرس األوىل 

بالرعاية.
وأضاف مدب���ويل: أود التأكيد عىل أن التفاوض 
مع الصندوق بدأ قبل اندالع األزمة الروس���ية – 
األوكرانية، فمبج���رد انهاء الربناجم املايض يف 
30 يوني���و 2021، بدأن���ا التفاوض مع الصندوق 
.. مش���رًيا إىل أن رؤية احلكومة املرصية، اكنت 
مبنه���ى األمان���ة، أن حنافظ ع���ىل عالقة ممتدة 
بني م���رص والصندوق خاصة يف ظ���ل األزمات 
السائدة، ومهنا مثال أزمة جاحئة "كورونا"، وهنا 
أود التأكيد عىل أن األزمة الروس���ية-األوكرانية، 

حى هذا التوقيت، مل تكن قد بدأت.
وأوحض رئي���س جملس الوزراء أن���ه بهناية العام 
امل���ايض 2021 وم���ع بداية العام اجل���اري كنا 
نتحدث بش���أن برن���اجم دمع فين فق���ط من أجل 
مس���اعدة الدولة املرصية عىل اس���تمكال براجم 
اإلص���الح االقتص���ادي واهليل���ي ال���ذي نقوم 
به للقطاع���ات املختلف���ة، وعندما حدث���ت األزمة 
الروس���ية-األوكرانية وما تبعها من الضغط عىل 
العمل���ة الصعبة، فكرن���ا يف إضافة مكون متويل 
نقدي ميكن أن ُيت���اح للدولة املرصية، مع التأكيد 
ع���ىل أن حمتوي���ات الربن���اجم اليت كن���ا حناول 
التواف���ق علهيا قبل األزم���ة يه ذات البنود اليت 

نتفاوض بشأهنا اليوم.
وأشار مدبويل إىل أن مسألة املفاوضات اجلارية 
بني احلكومة املرصية و"صن���دوق النقد الدويل" 
يثار حوهلا الكثري من النقاشات، فالبعض يتحدث 
ب���دون معرفة عن تفاصي���ل املفاوضات، وهنا قد 
يس���أل أحدمه ملاذا ال ختربون���ا هبذه التفاصيل؛ 
ذلك ألن هذه التفاصيل محتل صفة اخلصوصية 
والرسية للدولة إىل أن يمت التوصل إىل اتفاق مع 

الصندوق.
ولف���ت إىل أن التف���اوض بني م���رص و"صندوق 
النقد الدويل" يس���هدف يف األس���اس استقرار 
االقتصاد املرصي وعدم تعرضه ألي هزات عنيفة 
نتيج���ة لألزمات الكربى احمليط���ة، وهو ما نعمل 
هيلع معا بالفعل، موحضا: نأمل أن نهني االتفاق 
م���ع الصن���دوق يف أقرب وق���ت فميا خيص لك 
مكونات الربناجم اجلديد، وسيمت اإلعالن عن لك 

التفاصيل مبجرد التوصل إىل االتفاق.
وحبسب خرباء ، فإن الترصحيات 

تكشف عن أن  احلكومة اقرتبت 
من االتفاق ع���ىل الرشوط مع 
صن���دوق النق���د، وأهنا رمبا 
خ���الل  الصن���دوق  اقنع���ت 
صعوب���ة  ع���ن  املفاوض���ات 
تطبيقه���ا بالاكم���ل يف ظ���ل 
الظروف احلالي���ة ،  خاصة 

مع يتعلق مهنا بالدمع.
واكن  رئيس جملس الوزراء،  
الدكت���ور مصط���يف مدبويل 
عق���د قب���ل أي���ام  اجمتاعا؛ 
امللفات  م���ن  ع���دد  ملناقش���ة 
ال���يت  املهم���ة  االقتصادي���ة 
تضعها احلكوم���ة عىل أجندة 

أولوياهتا خالل املرحلة الراهنة، 
وذل���ك حبض���ور لك من حس���ن 

عب���داهلل، القامئ بأمع���ال حمافظ 
البن���ك املركزي امل���رصي، والدكتور 
محمود حميي الدين، املدير التنفيذي 

لصندوق النقد الدويل.
 وقال الس���فري نادر سعد، املتحدث 
الرمس���ي ب���امس رائس���ة جملس 
تن���اول  االجمت���اع  إن  ال���وزراء، 
العاملية  األوض���اع  تطورات  آخر 
الراهنة يف ظل ما يهشده العامل 
من اس���مترار تداعي���ات األزمة 
الروسية – األوكرانية والتحديات 

اليت تواجهها دول العامل ملجاهبة 

ه���ذا الظ���رف الدقي���ق ، وأض���اف "س���عد" أن 
االجمتاع تناول استعراض مستجدات املشاورات 
اجلارية بني مرص وصندوق النقد الدويل للتوصل 
إىل اتفاق عىل مستوى اخلرباء بني اجلانبني مبا 
يحمس ب���دمع خطط الدولة املرصي���ة االقتصادية 
يف املدى املتوس���ط، ويهسم يف احلد من التبعات 
السلبية ألوضاع االقتصاد العاملي عىل االقتصاد 

املرصي.
 وأش���ار املتحدث الرمسي ملجلس الوزراء إىل أن 
الدكتور مصط���ىف مدبويل أكد، خالل االجمتاع، 
أن أولويات الدولة املرصية خالل املرحلة احلالية 
تمتثل يف رسعة اختاذ السياس���ات واإلجراءات 
اليت تضم���ن اس���تقرار األوض���اع االقتصادية 
واملالي���ة للبالد، واحل���د من االثار الس���لبية لتلك 
األوض���اع العاملي���ة ع���ىل االقتص���اد املرصي، 
بالتوازي مع معل احلكومة عىل تعزيز جهود تنفيذ 

اإلصالحات االقتصادية واهليلية الرضورية.
 وتاب���ع  أنه  مت التأكيد ع���ىل أن الدولة املرصية 
ومؤسس���اهتا مس���مترة يف التع���اون م���ع اكفة 
الرشاكء الدوليني واملؤسس���ات الدولية، لضامن 
اتس���اق السياس���ات واإلصالح���ات املتبعة مع 
أفضل املامرس���ات والتج���ارب الدولية، ومن بني 
تل���ك اجلهات صندوق النقد ال���دويل الذي ترتبط 
الس���لطات املرصية معه بعالقات ورشااكت قوية 

ومسمترة.
 إصالحات جذرية 

 اكن هاين جنينة اخلبري االقتصادي واحملارض 
يف اجلامع���ة األمريكي���ة، ق���ال يف  ترصحيات 
تليفزيوني���ة قبل أي���ام ،  إن رشوط صندوق النقد 
ال���دويل أصبحت صارم���ة خاصة بع���د أزميت 
جاحئ���ة كورونا واحلرب الروس���ية عىل أوكرانيا 
وتك���رار األزمات ال���يت تواجه ال���دول اليت تنفذ 
إصالح���ات، وبالت���ايل رأى الصن���دوق أن هذه 

الدول يف حاجة إلصالحات جذرية من أجل عدم 
تكرار هذه األزمات.

وأوحض ه���اين جنين���ة أن الصن���دوق يطلب من 
مرص طلبات قاسية، أوهلا الدمع، حيث ال يفضل 
الصندوق الدمع العي���ين، ألنه هيدر موارد الدولة 
، مضيف���ا  أن أمه بنود الدمع هو اخلزب الذي مل 
يتحرك س���عره منذ المثانينيات، والسوالر، حيث 
نسهلك س���نويا 10 مليارات لرت، وبالتايل دمعه 
وفقا لألس���عار احلالية وتلف���ة إنتاجه يصل إىل 

50 مليار جنيه سنويا.
ونقلت ش���بكة ال���رشق بلومربج ع���ن 3 مصادر 
حكومي���ة قوهلم إن صندوق النق���د الدويل طالب 
البنك املرك���زي املرصي بإلغاء لك املبادرات ذات 
الفائ���دة املنخفضة، مثل الق���روض لملرشوعات 
الصغرية واملتوسطة، ولقطاع السياحة، والمتويل 
العقاري، مش���ّددا عىل رضورة أن تكون أسعار 
الفائ���دة موحدة بالس���وق املرصفي���ة ، لكن وزير 
املالي���ة  الدكتور دمحم معي���ط وزير املالية قال إن 
املب���ادرات ال���يت أعلنها الدولة ل���دمع االقتصاد 
مس���مترة، بغض النظر عن اجلهة اليت تديرها أو 

تتحمل أعباءها.
كذلك أكد  الدكتور عيل املصييحل وزير المتوين،  
أن الوقت غري مناسب لملساس مبلف دمع اخلزب 
، مضيف���ا أن صن���دوق النقد ال���دويل يتفهم مثل 
هذه األم���ور ألن لديه بعدا آخر يف كيفية احلفاظ 
عىل األمن والس���مل املجمتيع حى ال حيدث عدم 

استقرار بسبب إجراءات معينة".
واكن الرئيس عبد الفتاح السييس، خالل زيارته 
إىل أملاني���ا يف يولي���و املايض، طل���ب من أوروبا 
التوسط ملرص لدى صندوق النقد الدويل، للحصول 
عىل قرض مل حتدد قميته بعد ، وقال الس���ييس، 
يف مؤمتر حصيف مشرتك مع املستشار األملاين: 
"منق���درش نعمل زي أوروبا إن األس���عار 
تنعك���س عىل املواطن ألن ده لو حصل يف 
مرص هيحصل مشلة كبرية جدا هيعمل 
ت���مخض ال يتحمله املواطن وهنا حالة عدم 

االستقرار هتبىق عىل احملك".
وتاب���ع: "ال���يل بنطلب���ه م���ن أصدقائنا 
يف أوروب���ا يعاونونن���ا يف هذا الوضع 
إليص���ال رس���الة ملؤسس���ات المتويل 
الدولي���ة زي صندوق النق���د أو البنك 
الدويل بأن الواقع املوجود يف بالدنا 
ال حيمت���ل املعايري املعمول هبا خالل 
ه���ذه املرحل���ة وحى تنه���ي هذه 

األزمة".
زيارة بعثة الصندوق 

ويف هناي���ة يونيو املايض ، زارت 
بعثة من صندوق النقد مرص يف 
هناي���ة يوني���و امل���ايض، وعقدت 
لق���اءات م���ع  عدد م���ن الوزراء 
واملسوئلني ، وذكر الصندوق يف 
تقري���ر بعدها أن  مرص حباجة 
يف  إلج���راء "تق���دم ح���امس" 

اإلصالحات اهليلية واملالية.
وحبسب توقعات القتصاديني 
فإن م���رص تس���يع إيل أن 
حتص���ل   عىل ما بني 5 إىل 
20 مليار دوالر من صندوق 
النقد الدويل مضن برناجم 
جدي���د س���تنفذه مرص مع 
الصن���دوق ، إال أن وزي���ر 
املالي���ة دمحم معيط،  ذكر 
أن   ل���ه  ترصحي���ات  يف 
جحم ال���دمع املطلوب من 
الدويل،  النق���د  صندوق 
أقل من 15 مليار دوالر، 
وال���ذي س���يكون مضن 
آلي���ة تهسيالت  إط���ار 
جيري  موس���عة  متويل 
التف���اوض علهي���ا بني 
اجلانب���ني من���ذ ع���دة 

هشور.
يف  م���رص  وحصل���ت 
ق���رض  ع���يل    2016
دوالر    ملي���ار   12 بنح���و 
مض���ن برن���اجم اإلصالح 

االقتص���ادي مث يف عام 2020، ونتيجة لتداعيات 
أزم���ة كورونا، حصلت عىل ق���رض بآلية المتويل 
الرسي���ع بقمية 2.77 ملي���ار دوالر ، مث حصلت 
مرص عىل قرض آخر مضن برناجم االس���تعداد 

االئمتاين بقمية 5.2 مليار دوالر.
وخب���الف هذه الق���روض حصلت م���رص   عىل 
دمع بقمي���ة 2.8 ملي���ار دوالر م���ن خمصصات 
الحس���ب اخلاصة ال���يت وزعه���ا الصندوق عىل 
الدول األعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا، 
واليت تهسم يف دمع االحتياطات الدولية يف البنك 

املركزي.
ودخل���ت  م���رص  يف مفاوض���ات م���ع صندوق 
النقد الدويل   بش���أن السياس���ات واإلصالحات 
االقتصادي���ة مضن برناجم يس���ى الطرفان إىل 
االتفاق هيلع من ن���وع تهسيالت الصندوق املمدد 
وال���ذي مت تنفيذه من قبل خ���الل فرتة اإلصالح 
االقتص���ادي يف الف���رتة م���ن 2016 وحى عام 
2019 ، فمي���ا ذك���ر  صندوق النق���د الدويل، إن 
احلكوم���ة املرصي���ة حباجة إىل اخت���اذ مزيد من 
اخلطوات لتعزيز تطوير القطاع اخلاص وحتسني 
احلومك���ة وتقلي���ص دور الدول���ة، يف حال حاجة 
البالد للحصول عىل قرض جديد لدمع االقتصاد 

املترضر من تداعيات احلرب يف أوكرانيا.
وقال املجلس التنفيذي للصندوق ومقره واشنطن 
يف بيان، إن مرص حباجة إىل إحراز تقدم حامس 
بش���أن إصالح���ات مالية وهيلية أمع���ق لتعزيز 
القدرة التنافسية لالقتصاد وجعله أكرث مرونة يف 

مواجهة الصدمات.
تأثريات 

 وأك���د خ���رباء اقتص���اد، أمهية جل���وء احلكومة 
املرصي���ة لالق���رتاض من صن���دوق النقد الدويل 
ملواجهة تأثر املوارد س���لبا من الدوالر بعد خروج 
االس���تمثارات األجنبية غري املبارشة من األسواق 
الناشئة ومهنا مرص، واس���مترار تأثري تداعيات 
احلرب الروسية عىل أوكرانيا سلبا عىل إيرادات 

السياحة وفاتورة استرياد من الحمق والنفط.
وق���ال   الدكتور خفري الفيق، رئيس جلنة اخلطة 
واملوازن���ة مبجلس الن���واب،   إن  مرص وضعت 
س���يناريو ألوضاعها االقتصادية عىل أساس أن 
احلرب الروس���ية األوكرانية لن تسمتر ألكرث من 
ع���ام  ، مضيفا أن  مرص وضع���ت حوايل 130 
ملي���ار جني���ه احتياطًيا ملواجه���ة تداعيات األزمة 

الروسية األوكرانية.
 وأش���ار خف���ري الف���يق إىل أن م���رص حصلت 
من صن���دوق النقد الدويل ع���ىل متويل بداية من 
العام 2016، مؤكًدا س���يع مرص للحصول عىل 
ق���رض جديد من صندوق النقد الدويل حبوايل 3 

مليارات دوالر.
 وق���ال أمح���د أبو الس���عد عضو جمل���س إدارة 
البورصة املرصي���ة، إن تدفقات العمالت األجنبية 
مبرص تأثرت بش���دة منذ هشر سبمترب  املايض 
نتيجة خ���روج بعض االس���تمثارات األجنبية غري 
املب���ارشة يف أدوات الدي���ن احلكومية، مع إعالن 
الفيدرايل األمرييك   تش���ديد السياس���ة النقدية 
ورف���ع أس���عار الفائ���دة، مم���ا أدى إىل خ���روج 
االستمثارات األجنبية من األسواق الناشئة بصفة 

عامة، وعودهتا مرة أخرى للدول املتقدمة.
وأضاف أبو السعد،   أن مرص اكنت من أكرث الدول 
الناش���ئة ترضرا من خروج االس���تمثارات األجنبية 
ألهنا إحدى أكرب الدول املستقبلة هلذه االستمثارات، 
مم���ا أدى إىل اخنفاض صايف األص���ول األجنبية 
بالبنوك املرصية، ووصل بالس���الب مما أثر س���لبا 

عىل الوضع اخلاريج ملرص.
وتابع أن أزمة خروج االس���تمثارات األجنبية غري 
املب���ارشة، تزامنت مع بدء احلرب الروس���ية عىل 
أوكراني���ا خالل هش���ر فرباير  امل���ايض، واليت 
تس���ببت يف التأثري سلبا عىل السياحة واسترياد 
ال���حمق والنفط من اخلارج مم���ا أدى إىل ارتفاع 
فاتورة االس���ترياد، وزاد من الضغط عىل موارد 
الدولة من العمالت األجنبية، مما اضطر احلكومة 
إىل البح���ث عن مص���ادر جدي���دة للنقد األجنيب 
مثل االستمثارات األجنبية املبارشة و املساعدات 
و الودائ���ع اخلليجية، و االجت���اه لصندوق النقد 

الدويل.
 

البنك األوروبي: دعم مصر قد يتجاوز مليار يورو 
COP27 العام اجلاري مع استضافة
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قال أمين عبد احللمي هيبة، املدير التنفيذي مجلعية تمنية الطاقة “سيدا”، 
إن هناك حالة من القلق تس���ود رشاكت الطاقة المشس���ية واملستمثرين 
يف جمال الطاقة املتجددة والمشس���ية، نتيجة النقص احلاد يف مكونات 
الطاقة المشس���ية من األس���واق املرصية س���واء اخلاليا المشس���ية أو 
حم���والت التيار )اإلنفرترز( والاكبالت ولك لوازم إش���اء حمطات الطاقة 

المشسية والخسانات المشسية.

وأضاف يف بيان حصيف للجمعية، أنه يف الوقت الذى تنادي فيه الدولة 
برتشيد اسهتالك الكهرباء لتوفري الغاز الطبيىع، هبدف تعظمي االستفادة 
منه يف التصدير والتوس���ع يف زيادة نس���بة مش���اركة الطاقة املتجددة 
معوما والطاقة المشسية بشلك خاص، تعاين رشاكت ومستمثرو الطاقة 
املتجددة والمشسية من أثار القرارات احلالية لتنظمي معليات االسترياد 

وإلغاء االسترياد مبستندت التحصيل.

شركات الطاقة الشمسية حتذر 
من تداعيات نقص املكونات على 

تنفيذ املشروعات

 

فودافون مصر تراجع عمليات 
»كاش« وترد التحويالت 

المتكررة بسبب العطل الفني

أصدر الرئيس عبدالفتاح الس���ييس قرارا بتعيني املهندس 
خالد عباس نائب الوزير لملرشوعات القومية رئيًسا ملجلس 
إدارة رشك���ة العامصة اإلدارية اجلديدة، خلفا للواء أمحد 

زيك عابدين، الذي تقدم باستقالته من منصبه.
وتويل اللواء أمحد زيك عابدين رائسة جملس إدارة رشكة 
العامص���ة اإلداري���ة اجلديدة يف ع���ام 2017، حىت تقدمه 
باالستقالة من الرشكة، اليت بررها بظروف حصية والرغبة 

يف احلصول عىل بعض الراحة.
ويعد خالد عباس أبرز قيادات وزارة اإلساكن، حيث يشغل 
س���ابقا منصب نائب وزير اإلس���اكن لملرشوعات القومية، 
ويمتزي عب���اس بالكفاءة واخلربات الفنية املمتدة لس���نوات 
طويلة، اليت ساعدته يف وضع الرؤى واملشاركة يف العديد 
م���ن القرارات والترشيع���ات وأيضا املرشوع���ات الكربى 
اليت تبنهتا وزارة اإلس���اكن، فضال ع���ن امتالكه عالقات 
واس���عة وطيبة مع العديد من املستمثرين ورشاكت التطوير 

العقاري.
وخترج عباس يف لكية هندس���ة قسم العامرة عام 1990، 
ومت تعيينه مديرا لملرشوعات بالرشكة السعودية املرصية 
للتعمري عام 1993 وحيت 2009 وتدرج يف الوظائف داخل 
وزارة اإلس���اكن حيت تويل منصب مساعد الوزير للشؤون 
الفنية عام 2011، وبعدها مس���اعدا للوزير للشؤون الفنية 

عام 2012، مث مت تصعيده إىل منصب نائب وزير اإلساكن 
لملرشوعات القومية عام 2019.

ومن املتوقع أن يقود عب���اس ملف طرح العامصة اإلدارية 
يف البورصة خالل الفرتة املقبلة حبسب توجهيات القيادة 
السياس���ية، حي���ث طال���ب يف أغس���طس 2021 بوضع 
خط���ة لقيد أهسم رشكة العامص���ة اإلدارية يف البورصة، 
واإلرشاف ع���ي افتت���اح املرحلة األويل م���ن املدينة، مع 

التجهزي للبدء يف أمعال طرح املرحلة الثانية.

أش���اد عي املصييحل وزير المتوين  والتجارة الداخلية، 
ع���ىل ال���دور احلي���وي الذي تؤدي���ه الرشك���ة القابضة 
 للصناع���ات الغذائي���ة وتوفريه���ا للس���لع باملجمع���ات 
االس���هتالكية وخمازن  رشاكهتا والتخفيضات املوجودة 
هبا لصاحل املواطن، فضلًا عن ما تتحمله الرشكة القابضة 
من أعباء مالية لقيامها بتوفري السلع االسرتاتيجية ومن 
أمهها الزيت والسكر يف ظل االرتفاعات املتتالية ألسعار 
هذه الس���لع عامليًا ج���راء األزمات املالي���ة واالقتصادية 

العاملية.
وقال الوزير يف بيان، إن ذلك أدى إىل استدامة إتاحة هذه 
السلع بمكيات كبرية لتحقيق التوزان املطلوب يف األسواق 
واخنف���اض أس���عار المتوينية واألساس���ية داخ���ل فروع 
املجمعات االس���هتالكية واملنافذ المتوينية مقارنه بأس���عار 
القطاع اخلاص وهو ما س���امه حبق يف حتقيق االنضباط 

السليع وعدم وجود نقص او ازمة يف أي سلعة.
وأكد املصييحل،  أن ميكنة الرشكة لملجمعات التابعة هلا 
وخمازهنا س���امه يف معرفه  حركه تداول السلع ومعرفه 
الوارد واملنرصف مهنا، واش���ار خالل  ترأس���ه اجمتاع 
امجلعية العامة للرشكة القابض���ة الصناعات الغذائية، 
ان  ال���وزارة تتبىن خطط كبريه لتطوير املصانع اخلاصة 
بالرشكة  باس���تمثارات كبرية للوصول هبا اىل املقاييس 
واملعاي���ري العاملي���ة مكا حي���دث يف رشكة قه���ا وادفينا 

للصناعات املتطورة.
من جانبه، أكد أمحد حس���نني الرئيس التنفيذي للرشكة 

 القابض���ة للصناع���ات الغذائية، أن الرشكة تس���هتدف 
حتقيق إيرادات مببل���غ 21.46  مليار جنيه خالل العام 
امل���ايل احلايل مقابل 17.48 ملي���ار جنيه عام 2020-
2021 بنسبه  زيادة قدرها 123%، مشريًا إىل أن صايف 

الرحب املسهتدف للعام احلايل 210 ماليني جنيه.
وأك���د حس���نني، أن  مرشوع���ات اإلح���الل والتجدي���د 
والتوس���عات ومحاية البيئة بلغت  االستمثارات هبا 453 
مليون جنيه مهنا 440 مليون جنيه متويل  ذايت، و13.5 

مليون جنيه قروض حسنه.
وانهت���ت جلس���ة امجلعية  العام���ة ال���يت ترأهسا عي 

املصييحل باعمتاد املسهتدفات املقدرة للعام احلايل.

الت���ى املهندس محم���ود عصمت، وزير قط���اع األمعال 
العام، مع الرشاكت القابضة التابعة للوزارة، مع الدكتور 
أرشف اخل���ويل، العض���و املنت���دب التنفي���ذي للرشكة 
القابض���ة لألدوية والكمياوي���ات واملس���تلزمات الطبية، 
والدكتور مج���ال عوض العضو املنتدب للش���ؤون املالية 

واالستمثار بالرشكة القابضة.
وق���دم الدكت���ور أرشف اخل���ويل عرًضا ح���ول حمفظة 
ال���رشاكت التابعة ومنتجاهتا من املس���تحرضات الطبية 
البرشي���ة والبيطري���ة واخلام���ات الدوائي���ة، واحلص���ة 
اليت تس���تحوذ علهيا يف س���وق الدواء احملي وموقف 
الصادرات، باإلضافة إىل قيام عدد من الرشاكت العاملية 
بتصنيع بع���ض منتجاهتا عىل خط���وط إنتاج الرشاكت 

التابعة.
ومشل الع���رض املوقف التنفيذي مل���رشوع GMP يف 
رشاكت ال���دواء اإلنتاجية التابعة للتواف���ق مع متطلبات 
التصني���ع اجلي���د والتوس���ع يف التصدي���ر لألس���واق 
اخلارجية، وآخر التطورات بالنسبة ملرشوع إنتاج بعض 
املكونات الصيدالنية واخلامات الدوائية الفعالة بالتعاون 
مع رشيك حمي من القطاع اخلاص ومس���تمثر أجنيب، 

هبدف تلبية احتياجات السوق احملي والتصدير.
ويف ه���ذا اإلطار، أكد الوزير محمود عصمت أن صناعة 

األدوية متثل أح���د القطاعات الصناعية احليوية واملهمة، 
مشرًيا إىل رضورة االهمتام بقطاع الدراسات والبحوث 
العملي���ة ملواكبة التطور يف ه���ذه الصناعة عاملًيا، وتنويع 
املزجي اإلنتاىج لدى الرشاكت عن طريق إدخال منتجات 
جديدة وذات طلب مرتفع، مع اتباع أساليب بيع وتسويق 
حديثة لملنتجات، وحتقيق أقىص اس���تفادة من األصول 
اململوكة للرشاكت سواء اإلنتاجية أو العقارية، وبالرشاكة 

مع القطاع اخلاص.

تعهدت النقابة العامة للغزل والنس����يج برائسة عبدالفتاح 
إبراه����مي، بتب����ي مطالب أك����ر م����ن 7000 عامل برشكة 
مرص للغزل والنس����يج بكفر الدوار، واخت����اذ اإلجراءات 
الع����امل املرشوع����ة.  القانوني����ة حفاظ����ا ع����ىل حق����وق 
وق����ال إبراهمي، خالل لقائه م����ع أعضاء اللجن����ة النقابية 
بالرشك����ة، إن النقاب����ة العام����ة تلق����ت مذكرة م����ن اللجنة 
النقابي����ة بش����أن مطالب الع����امل حبل مش����لة صندوق 
التاكف����ل مب����ا يحمس ب����رصف مجيع مس����تحقات العامل 
املتأخرة، ومضان قي����ام الصندوق بدوره يف دمع العامل، 
وكذلك التدخل حلل مش����لة عرشات العامل الذين، قررت 
 اإلدارة إهناء عق����ود معلهم قبل انهت����اء العقود الرمسية.
التف����اوض  ه����و  العام����ة  النقاب����ة  س����الح  أن  وأوحض 
واحل����وار املجمتيع ب����ني لك األطراف، ذاك����را أن النقابة 
العام����ة س����وف تتخ����ذ اإلج����راءات القانوني����ة والرشعية 
ع����ن مص����احل  الدف����اع  الوط����ي يف  لدوره����ا  تنفي����ذا 

 العامل واالس����تقرار يف مواق����ع العمل وزي����ادة اإلنتاج.
وأض����اف أن امجليع يعمل من أجل حتقيق األهداف اليت 
ختدم امجلهورية اجلديدة ال����يت أرىس قواعدها الرئيس 

عبدالفتاح السييس.

أعلنت رشكة »أنكوراج 
لالستمثارات«، اليت تعمل 
يف تطوير وتنفيذ وتشغيل 

املرشوعات الصناعية يف قطاع 
البرتوكمياويات واهليدروجني 
األزرق، عن تأهل أربع رشاكت 

عاملية لملرحلة الثانية من 
مناقصة مرشوع »أنكور 
بينيتويت«، الذي تعزتم 
“أنكوراج لالستمثارات” 

إقامته يف املنطقة الصناعية 
التابعة للهيئة العامة لملنطقة 

االقتصادية لقناة السويس 
مبرص، وهو مجمع صنايع 

باستمثارات تزيد عىل ملياري 
دوالر.

وأوحضت الرشكة يف بيان 
هلا أن معلية التقيمي باملرحلة 

األوىل لملناقصة أسفرت 
عن اختيار قامئة خمترصة 

لملقاولني الرئيسيني ألمعال 
التصممي )FEED( وأمعال 

اهلندسة واملشرتيات والبناء 
)EPC( لملرشوع تضم أربع 
رشاكت عاملية متخصصة يف 
وحدات نزع اهليدروجني من 

الربوبان )PDH( إلنتاج 
الربوبيلني وإنتاج البوىل 

بروبيلني.

أعلنت فودافون مرص، عن 
مراجعهتا مجليع معليات 

التحويل اليت متت أثناء فرتة 
العطل واليت اسمترت بضع 
ساعات يوم الثالثاء املوافق 
23 أغسطس، ذلك إىل جانب 

إعالهنا عن إعادة مجيع 
حتويالت “اكش” املتكررة.

جاء ذلك يف بيان للرشكة، ردًا 
عىل ما نرش بشأن عطل فين 

حدث باخلدمة.
وأكد أمين عصام، رئيس قطاع 
العالقات اخلارجية والشوئن 

القانونية بفودافون مرص، 
حدوث عطل فين بالفعل 

خاص بالرسائل املؤكدة عىل 
املعاملة واليت تقدمها إحدى 

رشاكت اخلدمات املمكلة 
لعمليات التحويل، وبالنسبة 

للتحويالت اليت قام هبا 
العمالء فعملياهتا حجنت 

بالفعل، ومت التحويل بشلك 
طبييع.

وأضاف: “ولذا ميكن القول إن 
خدمة فودافون اكش مكحفظة 

مالية إلكرتونية مل تتوقف ومل 
تواجه أي عطل فين، ولكن 

العطل الذي هشدته اخلدمة 
املمكلة -خدمة الرسائل املؤكدة 

عىل جناح أو فشل معليات 
التحويل- هو السبب الرئييس 

وراء شاكوى العمالء، والذي 
نتج عنه تكرار معليات 

التحويل.«

شيماء مرسي

أحمد زكي عابدين يستقيل من رئاسة »العاصمة 
اإلدارية«.. وخالد عباس خلًفا له

القابضة الغذائية املصرية تستهدف   21.46 مليار جنيه 
إيرادات خالل 2023-2022

وزير قطاع األعمال العام يتابع جهود تطوير
شركات القابضة لألدوية

العامة للغزل والنسيج تتعهد بتبني مطالب عمال
 شركة مصر بكفر الدوار

مصر تبحث مع شركة 
أسترالية فرص االستثمار 

بالطاقة والهيدروجين 
واألمونيا الخضراء

4  شركات عالمية تتأهل 
لمناقصة إنشاء مجمع 

للبتروكيماويات باقتصادية 
قناة السويس

حبث دمحم شاكر وزير 
الكهرباء والطاقة املتجددة، 

مع معزت قنديل املدير 
اإلقلميى للرشق األوسط 

ومشال افريقيا لرشكة 
FFI االسرتالية، سبل دمع 

وتعزيز التعاون بني الرشكة 
وقطاع الكهرباء والطاقة 
املتجددة املرصي وزيادة 

فرص اإلستمثار مبجاالت 
اهليدروجني األخرض 
واألمونيا اخلرضاء.

وأكد دمحم شاكر، يف 
بيان، أن هذا اللقاء يعكس 
حرص الوزارة عىل تعزيز 

سبل التعاون بني مرص 
وأسرتاليا خالل الفرتة 
القادمة واالستفادة من 

اخلربات املتطورة للرشاكت 
االسرتالية يف جمال الطاقات 

املتجددة.
واستعرض اإلجنازات الىت 

جنح قطاع الكهرباء والطاقة 
املتجددة ىف حتقيقها مؤكدًا 

عىل االهمتام الذى يوليه 
القطاع لنرش إستخدامات 
الطاقات املتجددة وخفض 

إنبعاثات الكربون.

اسالم عبدالفتاح

مشروعات
 تعاون مع

 أوغندا تشمل المجال 
الزراعي والبحث العلمي 

واالستزراع السمكي 
واللقاحات البيطرية 

وتطوير نظم
 الري 

يوما بعد اآلخر ، تستعيد الرشاكت املرصية 
تواجدها القوي يف السوق اإلفريقية ، حيث 
تتنوع أنش���طهتا ب���ني مرشوع���ات زراعية 
وأخري يف جمال اإلساكن والتعمري ، فضال 

عن مرشوعات السدود.
وقب���ل أيام ، عق���د الدكتور عامص اجل���زار، وزير 
اإلس���اكن واملرافق واملجمتعات العمرانية، اجمتاعا 
ملتابع���ة املوق���ف التنفي���ذي ملرشوع س���د وحمطة 
“جولي���وس نريي���رى” الكهرومائي���ة، ال���ذى ُينفذه 
التحال���ف امل���رصي لرشكيت “املقاول���ون العرب” 
و”الس���ويدى إليكرتيك” عىل هن���ر روفيىج بدولة 
تزناني���ا، حبض���ور مس���ويل ال���وزارة، وممث���ي 

التحالف املُنفذ لملرشوع.
وأكد الدكتور عامص اجلزار، أن مرشوع سد وحمطة 
“جوليوس نرييرى” الكهرومائية، تمت متابعته بشلك 
دورى م���ن  الرئي���س عبدالفتاح الس���ييس، رئيس 
امجلهوري���ة، وذلك ىف إط���ار العالقات املمتزية بني 
البلدين، واهمتام مرص بتوطيد عالقاهتا باألش���قاء 
األفارقة، ولألمهية الكبرية الىت ميثلها هذا املرشوع 
للشعب التزناين، والدور املنتظر للسد واحملطة يف 
توف���ري الطاقة الكهربائية لدولة تزنانيا، والس���يطرة 
ع���ىل فيضان هنر روفيىج، واحلف���اظ عىل البيئة، 
مك���ا أن هذا امل���رشوع جيس���د ق���درة وإماكنات 
ال���رشاكت املرصية ىف تنفي���ذ املرشوعات الكربى 

خاصة يف قارة أفريقيا.
وأشار وزير اإلس���اكن، إىل أن املرشوع يسهتدف 
إنش���اء س���د بطول 1025 مرتًا عند القمة بارتفاع 
131 م���رتًا، وب���ه 7 خمارج لملياه، وتصل الس���عة 
التخزينية لبحرية السد إىل 34 مليار م3، مكا يضم 
حمطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا 
وات، وتق���ع احملطة عىل جان���ب هنر روفيجي ىف 
جنوب  مبنطقة “مورغورو”  محمية “سيلوس جام” 
غرب مدينة دار الس���الم )العامصة التجارية وأكرب 

مدن دولة تزنانيا(.
وأض���اف الوزير أن املكونات الرئيس���ية لملرشوع 
اجلاري تنفيذها تمشل )الس���د الرئيىس باملرشوع 
- حمطة التولي���د الكهرومائية وأمع���ال املأخذ، و3 
أنف���اق ملرور املياه الالزم���ة إىل مبىن التوربينات - 
حمط���ة ربط للكهرب���اء - 4 س���دود تمكيلية لتكوين 
اخل���زان املايئ - كوبرى خرس���اىن دامئ عىل هنر 
روفيىج - إنشاء طرق دامئة لتهسيل احلركة وربط 
مكون���ات املرشوع - تدب���ري االحتياجات واملكونات 

الكهرومياكنيكية لملرشوع(.
جت���در اإلش���ارة إىل أن التحالف املرصي “رشكة 
و”رشكة الس���ويدى إليكرتيك”،  املقاولون العرب” 
املُنفذ لملرشوع، وقع يف ديمسرب 2018، حبضور 
رئيس مجهورية تزنانيا االحتادية السابق، والدكتور 
مصط���ى مدبويل، رئيس جملس الوزراء املرصي، 
عق���دًا بقمية 2.9 ملي���ار دوالر، يف دار الس���الم 
بتزناني���ا، لتنفيذ مرشوع بناء س���د، وحمطة توليد 
كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، عىل هنر روفيجي 
بتزنانيا، هبدف توليد 6307 آالف ميجاوات / ساعة 
س���نويًا، تكيف اس���هتالك حوايل 17 مليون أرسة 
تزناني���ة، مكا يتح���م الس���د يف الفيضان محلاية 
البيئة احمليطة من خماطر الس���يول واملستنقعات، 
ولتخزين ح���وايل 34 مليار م3 من املياه يف حبرية 
ُمس���تحدثة مبا يضمن توافر املياه بشلك دامئ عىل 
مدار العام ألغراض الزراعة، واحلفاظ عىل احلياة 
الربية احمليطة يف واحدة من أكرب الغابات يف قارة 

أفريقيا والعامل.
مرشوعات الزراعة 

يف قطاع الزراعة ، تتع���دد مرشوعات التعاون مع 
خمتل���ف دول القارة ، ويف هذا اإلطار ، اس���تقبل 
الس���يد القص���ري وزي���ر الزراع���ة واس���تصالح 
األرايض،      “اكج���يجي تومويباز” وزير الزراعة 
والتصنيع احليواين والمس���ي األوغندي، والوفد 
املرافق له لبحث س���بل  تعزيز التعاون يف املجاالت 

الزراعية املختلفة بني البلدين.
وأكد وزير الزراعة خ���الل اللقاء الذي عقد بديوان 
ال���وزارة،  عىل معق العالقات التارخيية اليت تربط 
البلدين، عىل املس���تويني الشعيب والرمسي، واليت 
يعززها توافق القيادة السياسية بلا البلدين، معربًا 
ع���ن تطلع���ه ألن تكون هذه الزي���ارة مبثابة انطالقة 
جدي���دة لتعزي���ز أطر التعاون يف املج���ال الزرايع 
وقضاي���ا األمن الغذايئ بصفة عام���ة بني البلدين، 

ومبا حيقق األمن الغذايئ للشعبني الشقيقني.
وأش���ار القصري إىل توجهيات   الرئيس عبدالفتاح 
الس���ييس، بتكثيف سبل التعاون يف اكفة املجاالت 
الس���ميا القطاع ال���زرايع، بني م���رص واكفة دول 
الق���ارة المسراء، مبا فهيا دول���ة أوغندا، الفتا إىل 
 COP أن مرص خالل اس���تضافهتا لقم���ة املناخ
27، املقررة يف نومفرب املقبل،  ستس���تعرض اكفة 
القضاي���ا املرتبطة بق���ارة أفريقي���ا، وعىل رأهسا 

قضايا ارتباط األمن الغذايئ بالتغريات املناخية.
ومن جهته أعرب الوزير األوغندي عن شكره ملرص 
حكومًة وشعبًا عىل كرم الضيافة وحفاوة الرتحاب 
مش���ددًا أيضًا عىل العالقات التارخيية اليت تربط 
لكًا من مرص وأوغندا، ومتطلعًا إىل تعزيز التعاون 

يف املجال الزرايع بني البلدين.
مكا أش���اد اجلانب األوغندي بالتطور الذي هشده 
قطاع الزراعة يف مرص خالل الس���نوات األخرية، 

خاص���ة بعد زياراته امليداني���ة لعدد من مرشوعات 
الروة المسكية،  ومركز البحوث الزراعية واملعاهد 
واملعام���ل البحثية التابعة ل���ه للتعرف عىل التجربة 
املرصية بقط���اع الزراعة، حيث أع���رب عن تطلعه 
للتعاون مع اجلانب املرصي يف هذا املجال اهلام.

واتف���ق اجلانب���ان خ���الل اللقاء، ع���ىل أن تمشل 
جم���االت التع���اون املش���رتك تعزي���ز التعاون يف 
جمال ال���روة المسكي���ة واحليواني���ة، فضال عن 
تعزي���ز التج���ارة البينية ىف املج���ال الزرايع مبا 
يليق حبجم البلدي���ن، كذلك التعاون يف جمال بناء 
القدرات والتدريب باكفة األنشطة الزراعية املختلفة 
واالس���تفادة من إماكني���ات املركز املرصي الدويل 
للزراع���ة و مركز األقرص التنس���ييق لنقل املعرفة 
وذلك يف ظل امتالك الدول���ة املرصية ملجموعة من 

املراكز البحثية املتقدمة. 
ومشلت جماالت التعاون اليت اتفق علهيا اجلانبان 
ايض���ا ، تعزيز التعاون يف اكفة املجاالت الزراعية 
وال���يت تمشل أحب���اث إنتاج احملاصي���ل احلقلية 
والبس���تانية، التصنيع ال���زرايع، اإلنتاج المسي 
واحليواين وحصة احلي���وان، واللقاحات البيطرية 
والتطعمي���ات، والتحس���ني ال���ورايث، اضافة اىل 
تجشيع االس���تمثار املش���رتك يف املجال الزرايع 
من خالل تق���دمي الدمع الفي وتذليل العقبات أمام 
املس���تمثرين، مع تجشيع التصدي���ر الزرايع بني 
البلدين مبا يتواف���ق مع متطلبات الصحة والصحة 
النباتية، وك���ذا تصدير حلوم ومنتج���ات الدواجن 
وبيض املائ���دة والتفرخي والكتاكيت احلية معر يوم 

من املنشآت اخلالية من مرض إنفلونزا الطيور.
ومن املقرر أن يمشل التعاون أيضا تجشيع جتارة 
األمصال واللقاح���ات البيطرية بني مرص وأوغندا، 

باالس���تفادة من خربات وإنت���اج معهد حبوث 
األمص���ال البيطري���ة مب���رص، فضال عن 

التعاون يف جمال حتسني تقنيات الرى 
احلديث، والزراعة املناخية الذكية، و 

امليكنة الزراعية املناسبة.
مك���ا اتف���ق اجلانب���ان عىل 

حتديد نق���اط اتصال من 
لتهسيل  البلدي���ن،  لكا 
يف  التواف���ق  معلي���ة 
التع���اون،  جم���االت 
وإزالة أي���ة عقبات، مع 

زراعية  تش���كيل جلن���ة 
مش���رتكة م���ن اجلانب���ني 

ملتابع���ة تنفيذ ما ي���مت االتفاق 
هيلع، وعرضه بش���لك دوري عىل 

وزيري الزراعة بالبلدين.
ح���رض اللق���اء م���ن اجلان���ب املرصي: 

املهندس مصطى الصياد نائب وزير الزراعة 
لل���روة احليوانية والمسكية والداجن���ة، والدكتور 
دمحم س���لميان رئي���س مركز البح���وث الزراعية، 
والدكت���ور عب���داهلل زغل���ول رئي���س مركز حبوث 
الصح���را، والدكتور س���عد م���وىس املرشف عىل 

العالقات الزراعية اخلارجية بوزارة الزراعة.
خدمات مالية 

خالل األي���ام املاضية ، أعلن���ت   رشكة »ڤاليو«، 
املنص���ة الرائ���دة لل���رشاء اآلن والدف���ع الحًق���ا 
)BNPL( لتعزي���ز منط احلياة املتطور يف الرشق 
األوس���ط ومش���ال إفريقيا، أهنا اس���تحوذت عىل 
حص���ة 100% م���ن رشك���ة »باي ن���اس«، منصة 
إلكرتوني���ة خلدم���ات إدارة املوظف���ني، واليت تتيح 
مجموعة من اخلدمات املالي���ة للرشاكت الصغرية 
واملتوس���طة ومتناهية الصغ���ر )MSME(، حيث 
هشد حفل توقيع الصفقة الدكتورة رانيا املش���اط، 
وزيرة التعاون الدويل. وتأيت معلية االستحواذ يف 
إطار اجلهود ال���يت تبذهلا رشكة »ڤاليو« لتهسيل 
حص���ول رشحي���ة أكرب م���ن املجمتع ع���ىل حلول 

ممتزية م���ن اخلدم���ات املالية اليت تل���يب خُمتلف 
احتياجاهتم اليومية وتعزيز منط حياهتم، باإلضافة 
إىل كوهنا أحد الدعامئ الرئيسية لتنفيذ مهمة »باي 
ن���اس« ويه أن تصبح املنص���ة املالية الرائدة يف 
منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا فميا خيص 
خدم���ات إدارة املوظفني من خ���الل توفري خمتلف 
احلل���ول االبتاكرية ملتخلف املراحل س���واًء ما قبل 
التوظي���ف أو م���ا بعدها. وتس���ىع »ڤاليو« أيًضا 
إىل تعزي���ز قدرة الرشكة ع���ىل الوصول للرشاكت 
 )MSME( الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر
باعتب���ارمه أب���رز دع���امئ االقتص���اد امل���رصي، 
باإلضاف���ة إىل توفري العديد م���ن الفرص للك من 

أحصاب األمعال واملوظفني.
وتقدم »ب���اي ناس« باقة من احللول االبتاكرية يف 
جمال خدم���ات إدارة املوظفني وخدمات املدفوعات 
لل���رشاكت الصغرية واملتوس���طة ومتناهية الصغر 
خدم���ات  تق���دمي  ذل���ك  ويتضم���ن   ،)MSME(
احلوس���بة الحسابي���ة اليت تس���اعد ع���ىل إدارة 
الوق���ت ومتابعة احلض���ور واالن���رصاف وطلبات 
املوظف���ني اليومي���ة إىل جان���ب حس���اب وحتويل 
املرتب���ات، باإلضافة إىل عدد م���ن اخلدمات املالية 
مث���ل بطاقات “باي ناس” والتأمني اليحص بتلفة 
معقول���ة، فضاًل عن مجموعة م���ن اخلدمات لتقليل 
الع���بء امل���ايل ع���ىل املوظفني مث���ل خدمة رصف 
الرات���ب مبكًرا. وس���وف توفر معلية االس���تحواذ 
مزجًي���ا فريًدا من باقة خدمات »باي ناس« وخطط 
وبراجم التقسيط امليرسة من »ڤاليو« واليت تمشل 
جماالت الرعاية الصحية والتعلمي واألجهزة املزنلية 
واألثاث والسفر، حيث تسىع »ڤاليو« إىل حتقيق 
رؤيهتا يف أن تصبح مؤسس���ة متويلية تكنولوجية 
ش���املة تقدم حل���ول ابتاكرية تليب خمتلف 
االحتياجات اليومية للعمالء وتعزز منط 

حياهتم.
م���ن جههت���ا أك���دت الدكتورة 
وزي���رة  املش���اط  راني���ا 
التع���اون ال���دويل، عىل 
أمهية ه���ذه الصفقة 
ال���يت تؤك���د المنو 
املس���متر والفرص 
ية  ر س���تمثا ال ا
املتاح���ة يف قطاع 
الناش���ئة  الرشاكت 
وتكنولوجي���ا اخلدمات 
املالي���ة يف مرص، والتطور 
ال���ذي تهشُده مرص كس���وق 
إقل���ي رائد يف ه���ذا املجال يف 
ظل امتالكه���ا ملقومات عدة تمتثل يف 
الش���باب املبتك���ر والف���رص االقتصادية 
وكذلك اجلهود املبذول���ة من احلكومة والقطاع 
اخل���اص لهتيئ���ة بيئ���ة مع���ل الرشاكت الناش���ئة 
وتيس���ريها، مب���ا حيفز مش���اركة القطاع اخلاص 
يف التمني���ة. وأضاف���ت أن ه���ذه الصفقة تعكس 
أيًض���ا جناح االس���تمثارات ال���يت خضهتا رشكة 
“مرص لريادة األمعال واالس���تمثار” - أول رشكة 
رأمسال خماطر مبسامهة حكومية – منذ تدشيهنا 
ع���ام 2017، وكذلك مرسعة األمع���ال التابعة هلا 
للرشك���ة  اململوك���ة   –  )EFG-EV Fintech(
بالرشاكة مع املجموعة املالية هريميس القابضة – 
يف دمع منو الرشاكت الناشئة وتعزيز قدرهتا عىل 
التوس���ع يف السوق املرصي وبذل جهد يتسق مع 
اخلطط اليت تنفذها الدولة لتوس���يع نطاق التحول 
الرمقي وزيادة نس���بة المشول املايل وفتح املجال 
لرواد األمعال والرشاكت الناش���ئة للقيام بدورمه 

يف حتقيق التمنية يف السوق املرصي.

    التحالف المصرى لشركتى “المقاولون العرب” و”السويدى 

إليكتريك« ينفذ  مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريرى” 

الكهرومائية على نهر روفيجى بدولة تنزانيا

   وزير اإلسكان :  المشروع تتم متابعته بشكل دورى من 

الرئيس السيسي ويجسد قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى 

تنفيذ المشروعات الكبرى خاصة في القارة السمراء 

بحزمة مشروعات في مجاالت الزراعة والتعمير والمقاوالت 

الشركات املصرية تستعيد تواجدها 
القوي بالقارة اإلفريقية 

محمد عارف

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  28  أغسطس  2022  •  العدد  657

وزير اإلسكان مع ممثلي المقاولون العرب والسويدي الكتريك

 وزير الزراعة مع نظيره األوغندي

أعلن���ت الرشكة املرصية لالتصاالت، أول مش���غل متاكمل 
خلدم���ات االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلوم���ات يف مرص 
وأحد أكرب مش���غي الاكبالت البحرية يف املنطقة، ورشكة 
أورجن األردن، املشغل الرائد خلدمات االتصاالت املتاكملة 
وإحدى الرشاكت التابعة ملجموعة أورجن العاملية، عن توقيع 
اتفاقية تعاون اس���رتاتيجية إلنشاء مسار دويل جديد يربط 

دولة العراق بأوروبا عرب األرايض املرصية واألردنية.
CAB( CAIRO-( اجلدي���د  املس���ار  يمت���اىش 
م���ع   AMMAN-BAGHDAD System
اس���رتاتيجية الرشكت���ني حنو التوس���ع يف تقدمي أحدث 
خدم���ات االتصاالت عالية اجلودة لملش���غلني يف منطقة 
الرشق األوسط وحتديًدا الس���وق العرايق اعمتاًدا عىل 
البنية التحي���ة الدولية املمتزية للرشكت���ني عرب الاكبالت 
البحرية املتعددة. حيث س���يمت دجم ش���باكت الرشكتني 
لتوف���ري خدم���ات اتصاالت عالي���ة اجل���ودة، وذات زمن 
انتقال منخفض من خالل مسارات متنوعة وعالية املرونة 

لتلبية الطلب املزتايد عىل خدمات االتصاالت يف السوق 
الع���رايق.. ومن املنتظر أن يدخ���ل نظام CAB اخلدمة 
خالل الرب���ع الثالث من ع���ام 2022، ومبج���رد إطالقه 
سيكون أكر مس���ار متطور رسيع يربط العراق بأوروبا 
اعمتادا عىل البنية التحتية لملرصية لالتصاالت وأورجن 

األردن.

املصرية لالتصاالت توقع اتفاقية مع أورجن األردن 
إلنشاء مسار دولي جديد يربط العراق بأوروبا
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وافق جملس الوزراء، برائس���ة الدكتور مصطى مدبويل، بشلك 
مبديئ، عىل إس���ناد منطقة “مشال رشق العريش البحرية” إىل 
لك من “الرشكة املرصية القابضة للغازات الطبيعية” )إجياس( 
ورشكة )إيي( اإليطالية؛ للبحث عن الغاز والزيت واستغالهلام 

يف املنطقة.
وُيق���ام امل���رشوع، يف إط���ار التوج���ه حن���و تعجي���ل العمليات 

االستكش���افية يف منطقة “مشال رشق العريش البحرية”، ويف 
ض���وء توجه الدولة املرصية حنو زيادة المكيات املُنتجة من الغاز 
خالل الفرتة املقبل���ة، واحلفاظ عىل ثبات منحىن اإلنتاج وهو ما 
يهسم بشلك كبري يف احملافظة عىل ماكنة مرص مكركز إقلي 
لتداول الغاز الطبييع يف حوض البحر املتوس���ط، واالسمترارية 

يف تصدير الغاز لتعظمي العائد االقتصادي.

مجلس الوزراء يوافق على إسناد منطقة 
شمال شرق العريش البحرية إليجاس وإيني 

اإليطالية للبحث عن الغاز والزيت

تفاصيل استعدادات مصر الستضافة مؤمتر املناخ 
COP27  نيابة  عن القارة السمراء

تتواص���ل االس���تعدادات ع���ي ق���دم وس���اق مبختلف 
القطاعات الس���تضافة مرص للح���دث العاملي األمه هذا 
العام ، وهو مقة املناخ املقرر انعقادها يف نومفرب املقبل 
، عي أرض مدينة رشم الش���يخ، يف الدورة 27 لملؤمتر 
الس���نوي ال���ذى يعقد ىف إط���ار اتفاقي���ة األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن التغري املنايخ لتقيمي التقدم احملرز ىف 
التعامل م���ع التغري املناىخ، من أج���ل وضع الزتامات 
ملزم���ة قانوًنا للدول املتقدمة للح���د من انبعاثات غازات 

االحتباس احلرارى.
 و  مت إع���الن اختيار مرص الس���تضافة الدورة القادمة 
)COP27( نيابًة ع���ن القارة اإلفريقية، وانعقاد املؤمتر 
ىف مدينة رشم الش���يخ خالل الفرتة من 6 -18 نومفرب 
2022، أعلنت الدولة املرصية حالة التأهب واالس���تعداد 
الس���تضافة ه���ذا احل���دث، وأعلن���ت  تركزيه���ا ىف 
اس���تضافهتا عىل املوضوعات امللح���ة ذات األولوية ىف 
القارة االفريقية خاصة والدول النامية عامة مكوضوعات 

التكيف ومتويل املناخ.
ووضعت م���رص  لملؤمتر عددا من األه���داف تتفق مع 
تطلعاهتا ىف البناء عىل خمرجات جالجسو لوضع هدف 
عاملى للتكيف، طبقًا لربناجم معل “من جالجسو - رشم 
الش���يخ”، خاصة بعد االنهتاء من كتيب قواعد باريس، 
وهو أن يكون مؤمت���ر املناخ cop27 هو مؤمتر للتنفيذ، 
حي���ث هي���دف إىل اخلروج بنت���اجئ موضوعية ش���املة 
ومطوحة ومستندة إىل قواعد تتناسب مع التحدي القامئ 
عىل النوايح العملية؛ مسرتش���دًة باملبادئ الىت تستند 
إىل االتفاقيات والق���رارات والتعهدات وااللزتامات، منذ 
اتف���اق باريس2015 إىل مؤمت���ر جالجسو عام 2021، 
إضافة إىل أن مرص تستضيف املؤمتر نيابة عن القارة 
األفريقية، وتس���ىع من خالله إىل ترسيع العمل املنايخ 
العاملي، ع���ن طريق احلد من االنبعاث���ات وزيادة جهود 
التكيف وتعزيز تدفقات المتويل املناسبة للدول األفريقية 

والنامية.
استعدادات 

بدأت مرص االس���تعدادات بتش���كيل اللجنة التنسيقية 
العليا الستضافة مؤمتر املناخ القادم COP27 برائسة 
الدكت���ور مصط���ى مدبويل رئي���س جملس ال���وزراء، 
وعضوية السفري ساحم شكري وزير اخلارجية والرئيس 
املعني لملؤمت���ر، والدكتورة يامسني ف���ؤاد وزيرة البيئة 
واملبعوث الوزاري لملؤمتر، والوزارات واجلهات املعنية.

وخ���الل ه���ذه الف���رتة قامت الدكت���ورة يامس���ني فؤاد 
بصفهت���ا املبعوث الوزاري ملؤمتر املناخ بعقد العديد من 
االجمتاعات مع ال���وزارات املعني���ة، للوقوف عىل خطة 
العمل، وتش���كيل مجموع���ات العمل م���ن لك الوزارات 

املعنية.
وبالتع���اون م���ع وزارة اخلارجي���ة أع���دت البيئة تصور 
لملوضوع���ات اخلاص���ة باملس���ار التف���اويض والبعد 
الس���يايس والف���ي املرتبط بتغ���ري املن���اخ لملبادرات 
املقرتحة والتنسيق مع رشاكء التمنية، وصياغة الرسائل 
املوضوعية والسياس���ية، وتوجيه الرس���ائل اإلعالمية، 
والتنس���يق فميا خيص الفنادق وجح���م الغرف الفندقية 

املطلوبة.
مسامهات  وطنية

وتنفي���ذا لتوجهي���ات الرئيس عب���د الفتاح الس���يىس،   
برسع���ة إع���داد وثيقتني قب���ل انعقاد مؤمت���ر املناخ ال�
Coo27، األوىل ىه م���ا تتعلق بال���زتام الدولة املرصية 
وفق���ًا التفاق باريس، وه���و رضورة إعداد تقرير حمدث 
لملس���امهات احمل���ددة وطني���ًا، والوثيق���ة الثانية ىه 
االس���رتاتيجية الوطني���ة لتغ���ري املن���اخ 2050، والىت 
توحض الرؤي���ة املرصية، واأله���داف العامة واملؤرشات 
واحتياجات الدولة ىف هذا الصدد ، أطلق رئيس الوزراء 
الدكتور مصطى مدبويل يف مايو 2022، االسرتاتيجية 
الوطني���ة لتغري املن���اخ 2050، مضن خطوات مرص يف 
تعزي���ز ملف التصدي آلث���ار تغري املناخ، واالس���تعداد 
لرائس���ة مؤمتر املن���اخ الق���ادم COP27، مؤكدة أهنا 
هتدف االس���رتاتيجية إىل حتس���ني جودة حياة املواطن 
وحتس���ني المنو االقتص���ادي املس���تدام واحلفاظ عىل 
املوارد الطبيعية، وتعزيز دور مرص الريادي ىف التعامل 
مع اكفة املستجدات العاملية، وتعد اسرتاتيجية التغريات 
املناخية تعد اس���رتاتيجية متاكملة تتضمن عدة أهداف، 
مهنا حتقيق منو اقتصادي مستدام مع تقليل االنبعاثات 
وهو يعكس هدف التخفيف املوضوع ىف اتفاق باريس.

وج���اء بع���د ذل���ك اخلط���وة األمه وىه إط���الق املوقع 
اإللك���رتوين اخل���اص باملؤمت���ر وصفح���ات التواصل 
االجمت���اىع واإلعداد للحملة اإلعالمي���ة، وإعالن املدينة 
املضيفة مدينة رشم الشيخ أهنا ىف طريقها للتحول إىل 

مدينة خرضاء.
مكا مشلت االستعدادات  فميا   يتعلق باجلوانب  الفنية  
، إعداد القامئة املبدئية لملبادرات الفنية بالتنس���يق مع 
الوزارات املعنية، وإعداد ورقة مفاهمي وخطة تنفيذية للك 
مب���ادرة، واعداد مصفوفة للتعاون م���ع رشاكء التمنية، 
مكا مت أيضا اعداد قامئة املرشوعات اخلاصة بالتكيف 
واخلفيف ىف جماالت ال���رى وتبطني الرتع واملصارف، 
الزراعة، محاية الش���واطئ، تأهي���ل البحريات واملجارى 
املائية، حتلية مياه البحر وحمطات املعاجلة ,كفاءة الطاقة 
والطاقة املتجددة، والنقل املستدام، الصناعة، املخلفات.

 محالت توعية 
 و أطلق���ت وزارة البيئة امحلل���ة الوطنية للتوعية بقضية 
التغريات املناخية حتت شعار “ رجع الطبيعة لطبيعهتا” 
من خالل فيديوهات تتضمن التعريف بالتغريات املناخية 
وتأثريها عىل حياة املواطن من خالل نرش رس���ائل عن 
مدى األرضار الىت تس���بهبا التغريات املناخية وارتفاع 
واخنف���اض درجات احلرارة بش���لك كبري م���ن ارتفاع 
منسوب س���طح البحر وتصحر واختفاء بعض األطعمة 

وتدهور األرايض الزراعية وغريها من التأثريات.
مكا ي���مت حاليا نرش تل���ك مواد إعالمية باكفة وس���ائل 
اإلعالم املختلفة وعىل منصات التواصل االجمتاىع، مكا 
يمت نرش الرس���ائل التوعوية عىل الشاشات اإللكرتونية 
بامليادين العامة وإعداد لقاءات وندوات مجاهريية باكفة 

احملافظات حول التوعية بقضية التغريات املناخية.
 وعرض���ت الدولة أيضا   ع���ددا من مرشوعات جماهبة 
التغ���ريات املناخي���ة، ودور املواط���ن من خ���الل اتباع 
الس���لوكيات اإلجيابية، لتقليل م���ن االنبعاثات وختفيف 
آث���ار التغريات املناخية، هب���دف خلق وىع بييئ حقييق 
بقضاي���ا التغ���ريات املناخية وس���ط املجمت���ع املرصي 
باكف���ة أطياف���ه وفائته العمري���ة، مع املش���اركة الفعالة 

للك فائت الش���عب ىف محاية البيئة م���ن آثار التغريات 
املناخية، وتمنية املس���ولية لدى املواطنني بأمهية دورمه 

ومسامههتم ىف حل قضايا املناخ.
محلة »إيكو إجييبت« للرتوجي للسياحة 

البيئية 
  مك���ا أعلنت وزارة البيئة إطالق محلة »إيكو إجييبت«، 
كأول محل���ة لل���رتوجي للس���ياحة البيئية مب���رص، لرفع 
الوىع البيىئ لدى املواطنني بأمهية احملميات الطبيعية، 
بالتعاون مع وزاريت الس���ياحة واآلثار والدولة لإلعالم، 
 )UNDP( مبش���اركة برناجم األمم املتح���دة اإلمنايئ
ومرشوع دجم التنوع البيولويج يف الس���ياحة املرصية 
)MBDT( املم���ول م���ن قب���ل مرف���ق البيئ���ة العاملية 
)GEF(، م���ن خ���الل تنفي���ذ خط���ة متاكمل���ة تتضمن 
اكفة وس���ائل التواصل والتوعية لدمع الس���ياحة البيئية 
املس���ؤولة واملس���تدامة، والعمل عىل خض استمثارات 
جدي���دة هبذا القطاع الواعد مبا يدمع اس���تدامة املوارد 

الطبيعية.
ومت الرتك���زي م���ع 13 محمي���ة ذات طاب���ع س���ياىح، 
واس���هتدفت 4 أش���ياء هب���ا »امل���وارد الطبيعية« اليت 
يش���اهدها الس���احئ، األنش���طة املتوافق���ة بيئيا ىف لك 
محمي���ة، الثقاف���ات احمللي���ة أو القبيلة املوج���ودة هبا، 
مقر لإلقامة متوافق بيئيا، أما اخلارجية فمت التنس���يق 
مع هيئة تنش���يط الس���ياحة للرتوجي حتت شعار »إيكو 

إجييبت« ىف لك املعارض اهلامة الدولية للسياحة.
احلوار الوطىن لملناخ

مكا مت إطالق احلوار الوطي للتغريات املناخية، مبدينة 
رشم الش���يخ خ���الل هشر مارس امل���ايض كآلية خللق 
اهمت���ام وطي مبوضوعات تغ���ري املناخ مجليع الفائت، 
مع طرح اس���متارة لملش���اركة ىف هذا احلوار الوطي 
حول التغريات املناخية عرب الرابط الرمسي للوزارة، من 
أجل إرشاك املواطن املرصي ىف العمل املنايخ، وخلق 
 COP27 رواب���ط بني اس���تضافة مرص ملؤمتر املن���اخ
وقضية تغري املناخ بشلك عام باملواطن البسيط، ليصبح 
املؤمت���ر وتغري املن���اخ حديث مرص لكه���ا، لدى الفائت 
األكر تأثريا باملجمتع جكزء من االستعداد ملؤمتر املناخ 
القادم باملدارس واجلامع���ات والنقابات خللق حالة من 
احل���وار بني اطياف املجمت���ع، وقامت الوزارة من خالل 
األف���رع اإلقلميية جبهازها التنفي���ذي بتنفيذ العديد من 

األنش���طة لتفعيل احلوار الوطي، وصلت ل�400 
ندوة ولقاء.

حزمة مرشوعات
ووضعت الدول���ة حزمة من األولويات 

لع���دد م���ن املرشوع���ات اكلطاقة 
والنقل والزراعة واملياه والرى 

ىف  الكرب���ون  وخف���ض 
بتلفة  الب���رتول  قطاع 
211ملي���ار  ح���واىل 
دوالر للتخفيف و113 
ملي���ار دوالر ل���رباجم 
التكي���ف ح���ىت ع���ام 

فمي���ا حددت   ،  2050
برناجم  املؤمت���ر  رائس���ة 

األي���ام املوضوعي���ة لملؤمتر 
غري الرمسي���ة، ومه يوم التكيف 

والزراعة، والمتويل، الطاقة، والتنوع 
وخفض  واحللول،  والع���م،  البيولويج، 

االنبعاثات، واملياه، واملرأة، والشباب.
املنطقة اخلرضاء

مكا حددت رائس���ة املؤمتر تفاصيل املنطقة اخلرضاء 
ال���ىت تعد حتت إدارة الدولة املضیفة خمصصة للقطاع 
اخل���اص واملجمتع املدين، وهتدف ملن���ح الفرصة للدولة 
والقط���اع اخلاص والش���باب وامل���رأة واملجمتع املدىن 
الس���تعراض قصص جناحهم فیام یخص تغیر املناخ، 
حيث س���يمت عقد أحداث جانبي���ة خمتلفة داخل املنطقة 
اخل���رضاء مبش���اركة ال���وزراء والرؤس���اء التنفیذیین 
والخشصي���ات رفيعة املس���توى من البن���وك ورشاكت 
القط���اع اخلاص، اضاف���ة إلقامة مس���احة لملعارض، 
مرسح، وغرف االجمتاعات، مس���احة لملجمتع احملىل 

البدوى، مطامع واكفيرتيات.
جتهزيات األحداث اجلانبية واملعارض

وقامت الدكتورة يامسني فؤاد وزيرة البيئة بعدة جوالت 
ميداني���ة ملتابعة أمع���ال التطوير ورف���ع الكفاءة حلديقة 
الس���الم مبدينة رشم الشيخ والىت س���يقام هبا املنطقة 
اخل���رضاء حيث تابعت الوزيرة خ���الل اجلوالت امعال 
التطوي���ر ورفع كفاءة النافورة ورص���ف الطريق املؤدى 
إىل املنطقة اخلرضاء، كذل���ك األمعال اخلاصة بمتهيد 
األرض إلنش���اء املعرض وخاص���ة االجنحة املخصصة 
لملجمتع امل���دىن والش���باب والعارض���ني من رشاكت 
القط���اع اخل���اص للتأك���د م���ن قدرهتا واس���تعدادها 

الس���تيعاب األعداد املتوقع مشاركهتا خالل املؤمتر من 
مرص والعامل عالوة ع���ىل األماكن املخصصة لألطعمة  
والاكفيرتي���ات  وامعال رفع كف���اءة املرسح والزراعات 

املوجودة باحلديقة
مكا مت فتح باب احلجز لالش���رتاك ىف اجنحة املعرض 
باملنطقة اخل���رضاء واالحداث اجلانبي���ة، الىت تتضمن 
ع���رض ملرشوع���ات الش���باب وامل���رأة باإلضاف���ة إىل 

مرشوعات القطاع اخلاص واملرشوعات القومية.
دمع برملاين

أشاد تقرير صادر عن جملس الشيوخ باستضافة مرص 
لملؤمتر السابع والعرشين للدول األطراف التفاقية األمم 
املتحد للتغريات املناخية يأيت تقديرًا لريادهتا وماكنهتا 
الدولي���ة، وتتوجيًا جله���ود مرص الرامي���ة إىل جماهبة 
حتديات تغري املناخ وحتس���ني ظروف احلياة وإرس���اء 

قواعد التمنية املستدامة.
ج���اء ذلك خ���الل تقرير جلن���ة الطاقة والبيئ���ة والقوى 
العاملة، عن طلب مناقشة من النائب وليد المتاىم وثالث 
اقرتاحات  برغبة من النواب محمود بكرى ودمحم عىل 
ومع���رو عزت ع���ن مواجهة ظاهرة تغ���ري املناخ  ورمس 
اس���رتاتيجية تنفيذي���ة وطنية حم���ددة املعامل ىف جمال 
احتواء اآلثار الس���لبية للتغ���ريات املناخية وإدراج مادة 
الرتبي���ة املناخي���ة ىف براجم التعلمي  وال���ذى مت إحالته 

للحكومة من جملس الشيوخ لتنفيذ ماجاء به.
وأك���د تقرير اللجن���ة، أن مرص يف طليع���ة الدول اليت 
س���امهت يف اجلهود الدولية ملاكحفة آث���ار تغري املناخ 
ومن أوائ���ل الدول اليت اختذت العدي���د من اإلجراءات 
ملجاهب���ة التغريات املناخية وتأثرياهت���ا احملمتلة، وذلك 
من خالل التصدي بفاعلي���ة لتلك اآلثار والتداعيات مبا 
يس���امه يف حتس���ني جودة احلي���اة لملواطن املرصي 
وحتقي���ق المنو االقتص���ادي املس���تدام، واحلفاظ عىل 
املوارد الطبيعية والنظ���م البيئية، مع تعزيز ريادة مرص 

عىل الصعيد الدويل يف جمال تغري املناخ.
وقالت اللجنة ىف التقرير، أن مواجهة قضايا املناخ تتطلب 
رشاكة اكفة مؤسس���ات املجمتع وعىل رأهسا املؤسسات 
التعلميية والبحثية اليت جيب أن تقدم مش���اريعها البحثية 
وابتاكراهتا مبا خيدم توجهات الدولة يف خفض االنبعاثات 
الكربونية ومحاية التنوع البيولويج وإدراج قضايا التغري 
املنايخ مضن املناجه الدراسية جبميع املراحل التعلميية، 
لزرع ال���ويع املنايخ لدى الطلب���ة وتجشيعهم عىل 
إدراك األبع���اد املناخية ومراع���اة األبعاد البيئية 

لألنشطة املختلفة.
يف  اإلرساع  رضورة  اللجن���ة  وأك���دت 
معلية إص���دار قان���ون البيئة املوحد 
ع���ىل أن يتضمن فص���ل خاص 
بالتغ���ريات املناخي���ة وخفض 
الدفيئة،  الغازات  انبعاثات 
إحداث  ع���ىل  والتجشيع 
منو اقتصادي مس���تدام 
االنبعاثات، مبا  منخفض 
توجهات  م���ع  يتناس���ب 
الدول���ة يف احملافظة عىل 
ال���روات الطبيعي���ة وحتقيق 
الت���وازن البييئ، ومواكبة التوجه 
العاملي لتقلي���ل االنبعاثات الكربونية 

مبوجب اتفاق باريس لتغري املناخ.
وقال����ت اللجنة، أن اس����تضافة مرص لملؤمتر 
الس����ابع والعرشين للدول األطراف التفاقية األمم 
املتح����د للتغ����ريات املناخية  ي����أيت تقدي����رًا لريادهتا 
وماكنهتا الدولية، وتتوجيًا جلهود مرص الرامية إىل جماهبة 
حتديات تغري املناخ وحتس����ني ظروف احلياة وإرساء قواعد 
التمنية املس����تدامة، ولي يقدم فرص����ة فريدة ملرص لتكثيف 
جهوده����ا للعمل املنايخ، عىل عدد من اجلهبات مبا يف ذلك 
الويع بتغ����ري املناخ، والتخفيف والتكي����ف، والمتويل، ودمع 
القدرات الوطنية يف جمال تغري املناخ، مش����ددة عىل أمهية 
العمل عىل استمثار هذا احلدث العاملي من أجل تقدمي حزمة 
من املرشوع����ات الوطنية ملواجهة التغ����ريات املناخية وتوفري 
مص����ادر متويل إضافية م����ن املنمظات الدولي����ة لمتويل تلك 
املرشوع����ات ذات الصلة بالتصدي لتغ����ري املناخ يف مرص، 
وكذل����ك الرتوجي الس����يايح مل����رص، وللصناع����ة واملنتجات 
املرصية واحلرف والصناعة التقليدية، وجذب االس����تمثارات 
من خ����الل رشااكت دولي����ة وإقلميي����ة، ودمع وتعزيز العمق 
والبع����د األفرييق ملرص، والعمل ع����ىل حتويل حتديات تغري 
املناخ إىل فرص لتحقي����ق تمنية منخفضة االنبعاثات وزيادة 
املرونة والتكيف يف إطار اسرتاتيجية مرص للتمنية املستدامة 
2030 ، واالسرتاتيجية الوطنية لتغري املناخ يف مرص 2050 

من خالل خطط وطنية تنفيذية شاملة.

 

توقيع 7 مذكرات تفاهم 
إلنشاء مجمعات إلنتاج 
الهيدروجين األخضر 
بالعين السخنة

 8 %  زيادة في قيمة 
الطاقة العاطلة بالقطاع 
العام -أعمال عام خالل 
2019-2020

خالد حنفي: مبادرة 
»الطريق والحزام« عززت 
الترابط المؤسسي والمادي 
بين الصين والبلدان العربية

هشد الدكتور مصطىف مدبويل 
رئيس جملس الوزراء، امخليس 
املايض، مبقر جملس الوزراء يف 
مدينة العملني اجلديدة، مرامس 
توقيع 7 مذكرات تفامه جديدة؛ 
لتنفيذ مرشوعات إنشاء مجمعات 
صناعية هبدف إنتاج اهليدروجني 
األخرض داخل املنطقة الصناعية 
يف العني الخسنة، وذلك بني 
عدد من اجلهات احلكومية، 
ممتثلة يف هيئة الطاقة اجلديدة 
واملتجددة، واهليئة العامة 
لملنطقة االقتصادية لقناة 
السويس، والرشكة املرصية لنقل 
وتوزيع الكهرباء، وصندوق مرص 
السيادي، من جانب، وبني 7 
رشاكت وحتالفات عاملية رائدة يف 
إنتاج الطاقة اجلديدة واملتجددة 
من جانب آخر.
وحرض التوقيع لك من الدكتور 
دمحم شاكر، وزير الكهرباء 
والطاقة املتجددة، والدكتورة هالة 
السعيد، وزيرة التخطيط والتمنية 
االقتصادية، واملهندس فيصل 
الميين، وكيل وزارة االستمثار 
باململكة العربية السعودية، 
ومزيد دمحم اهلويشان، قنصل 
عام اململكة العربية السعودية 
باإلسكندرية.

كشفت النرشة السنوية لإلنتاج 
الفعيل والطاقة العاطلة 
واملخزون من اإلنتاج التام عىل 
مستوى األنشط�ة الصناعية 
مبنش�آت القطاع العام/األمعال 
العام، أن إمجايل قمية الطاقة 
العاطله بلغ 10.1 مليار جنيه 
عام 2020/2019 مقابل 9.7 
مليار جن�ي�ه عام 2019/2018 
بنسبة ارتفاع ق�دره�ا %3.8، 
ويرجع ذلك إىل وجود نقص 
يف اخلامات وصعوبات يف 
التسويق.
وأوحضت النرشة اليت أصدرها 
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء، أن نسبة الطاقة 
العاطلة يف صناعة املنتجات 
الغذائية بلغت 32.3% عام 
2020/2019، يلهيا صناعة 
املنتج��ات امل�واد واملنتج�ات 
الكمييائية بنسبة 23.6% من 
إمجايل قمية الطاقة العاطلة.
وحول اإلنتاج التام بسعر 
البيع، أشارت النرشة إىل أن 
إمجايل قمية اإلنتاج التام 
بسع�ر البيع بلغ 201.8 
مليار جنيه عام 2020/2019 
مقابل254.1 مليار جنيه عام 
2019/2018 بن�س�بة اخنفاض 
ق��درها %20.6.

أّكد أمني عام احتاد الغرف 
العربية، الدكتور خالد حنيف، 
خالل مشاركته افرتاضيا يف 
منتدى التعاون الدويل الذي 
نّظه املجلس الصيين لتعزيز 
 CCPIT التجارة الدولية
حول دور الرشاكت الصينية 
يف إطار مبادرة احلزام 
والطريق بعنوان: »تعزيز 
الرخاء املشرتك من خالل 
مواجهة التحديات واحتضان 
املستقبل«، أّن »االنتعاش 
االقتصادي العاملي الضعيف 
واملتعرث يتفامق بسبب 
االضطرابات يف سالسل 
التوريد، يف حني أن جماالت 
مثل تغري املناخ مل تمت 
معاجلهتا إال بصعوبة«.

ولفت حنيف إىل أّن »الصني 
أصبحت يف العقود املاضية 
املصدر الرئييس لالستمثار 
األجنيب يف العامل العريب، 
فضالاً عن كوهنا رشياكاً 
ا ملعظم الدول  ا رئيسياً اقتصادياً
العربية«، موحضا أّن »الصني 
يه الرشيك التجاري الثاين 
الرئييس للدول العربية، 
حيث بلغت األرقام 330 مليار 
دوالر يف عام 2021. إىل 
جانب مائت املليارات من 
االستمثارات يف إطار مبادرة 
احلزام والطريق وغريها 
من مشاريع البنية التحتية 
والتكنولوجيا الفائقة«.

ونّوه حنيف إىل أّن »اخلدمات 
اللوجستية هشدت تقدمًا يف 
العامل العريب متاشيًا مع 
مرشوع طريق احلرير المخض، 

وزراء التعاون الدولي والبيئة واالتصاالت يشهدون حفل إطالق 
مسابقة »Climatech Run 2022« الدولية

هشدت الدكتورة رانيا املش���اط، وزي���رة التعاون الدويل، 
ويامس���ني ف���ؤاد، وزي���رة البيئ���ة، ومعرو طلع���ت، وزير 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، حفل إطالق مس���ابقة 

»Climatech Run 2022« الدولية.
وأكدت املش���اط، الدور احليوي الذي ميك���ن أن تقوم به 
الرشاكت الناش���ئة م���ن خالل األف���اكر املبتكرة ملاكحفة 
تداعي���ات التغريات املناخية من خ���الل تقليل االنبعاثات 
يف قطاعات الطاقة وتعزيز األمن الغذايئ وحتفزي وسائل 
النق���ل الذيك واملس���تدام، موحضة أن مرص تس���هتدف 
حتفزي مشاركة األطراف ذات الصلة يف حتويل التعهدات 
املناخية إىل إجراءات واقعية وتدابري مملوس���ة خالل مقة 
املناخ COP27 من أجل التحول إىل االقتصاد األخرض.
وأش���ارت إىل أن املبادرة اليت حنن بصددها تأيت نتيجة 
رشااكت ب���ني احلكومة والقطاع اخلاص ورشاكء التمنية 
ومرسع���ات األمعال من أجل حتفزي الرشاكت الناش���ئة 
العاملة يف جم���ال تكنولوجيا املناخ، واس���تقبال أفضل 
األف���اكر من خمتلف أحناء العامل الس���ميا قارة أفريقيا، 
موحضة أن املبادرة ت���أيت مضن عدد من احملاور اليت 
تعمل علهيا الوزارة اس���تعداًدا لقمة املناخ ومتاش���ًيا مع 

سيع احلكومة لدمع االنتقال من التعهدات إىل التنفيذ.
وأش���ارت إىل أن إطالق هذه املس���ابقة اليت تس���هتدف 
الش���باب من رواد األمعال والرشاكت الناشئة من حول 
الع���امل يف جم���ال تطبي���ق تكنولوجيا االتص���االت تأيت 
للتصدي لتح���دي تغري املناخ مبا يؤكد الدور الذي ميكن 
أن يلعبه هذا القطاع برؤى الش���باب وابتاكراهتم يف دفع 

العمل املنايخ.
وأوحض���ت أن ظاه���رة حت���دي املناخ أصبح���ت حقيقة 

مع���رتف هبا يف الع���امل أمجع بع���د اآلث���ار الواحضة 
املتالحق���ة ع���ىل كوك���ب األرض، وال���يت تتطلب حترك 
رسيع من امجليع، ويف طريقنا حنو مؤمتر املناخ القادم 
COP27 والذي تستضيفه مرص مكؤمتر للتنفيذ ورؤية 
الرائس���ة املرصية له كطريق لالنتق���ال المطوح العادل، 
ما يعي ترمجة هذا الطري���ق للتنفيذ المطوح، من خالل 
تنفيذ اجراءات عاجلة عىل أرض الواقع وكيفية تنفيذها، 
والمطوح مبا يعي رفع مستوى تطلعاتنا، والذي ال ميكن 
أن يمت بدون قوة األصوات املنادية بالتصدي لتغري املناخ، 
ويف مؤمتر رشم الشيخ لملناخ ستكون أصوات الشباب 
من رواد األمعال وأحصاب الرشاكت الناش���ئة القادرة 

عىل تقدمي إبداعات يف تكنولوجيا املناخ قوة دافعة.

رضوى عبداهلل

تابع مصط����ى مدب����ويل، رئيس جملس ال����وزراء، 
املوق����ف التنفيذي خلطط ومرشوعات صندوق مرص 
السيادي اليت تسهتدف جذب مزيد من االستمثارات 
األجنبية املبارشة خالل الفرتة املقبلة، وذلك حبضور 
هالة الس����عيد، وزيرة التخطيط والتمنية االقتصادية، 
ورئي����س جملس إدارة الصن����دوق، ودمحم أبا زيد، 
املستش����ار القان����وين لوزي����رة التخطي����ط، عبداهلل 
اإلبي����اري، رئيس قطاع االس����تمثار بصندوق مرص 
الس����يادي، وهن����ى خليل، رئيس قطاع املس����تمثرين 

بالصندوق.
ويف مس����هتل االجمت����اع، ق����ال رئيس ال����وزراء إن 
صندوق مرص الس����يادي يضطلع ب����دور مهم للغاية 
باعتباره الذراع االستمثاري للدولة املرصية، مؤكدًا 
أن الصندوق مي����ي يف تنفيذ ما تتبناه الدولة من 
العمل عىل اس����تقطاب االس����تمثارات م����ن القطاع 
اخلاص وخاصة االس����تمثار األجنيب املبارش، أحد 
أمه موارد النقد األجنيب للبالد، وفقًا لبيان حصيف.

ويف غضون ذلك، أش����ارت وزيرة التخطيط والتمنية 
االقتصادية، إىل الدور االسرتاتيجي لصندوق مرص 
السيادي كرشيك اس����تمثاري مع القطاع اخلاص، 

مضيفة: “جهود الصن����دوق تتاكمل مع الدور الذي 
تلعبه املؤسس����ات احلكومية الرمسية وأهدافها اليت 
تركز بشلك أسايس عىل إيالء أمهية كبرية للقطاع 
اخلاص وزيادة مسامهته يف االقتصاد، ويه اخلطة 

اليت تتبناها احلكومة بالفعل«.

قال���ت الدكتورة هالة الس���عيد وزي���رة التخطيط والتمنية 
االقتصادية، إن االس���تمثارات الُلية ال�ُمسهتدفة لقطاع 
التمنية العُمرانية تبُلغ 294.2 مليار جنيه، بنس���بة %21 
من إمجايل االس���تمثارات ال�ُمسهتدفة خلطة العام املايل 

.2023/22
ج���اء ذلك مبناس���بة إص���دار وزارة التخطي���ط والتمنية 
االقتصادي���ة تقريًرا حول مس���هتدفات خطة العام املايل 

احلايل 2023/22 يف جمال التمنية العمرانية.
وأضافت السعيد أن قطاع التمنية الُعمرانية يرتبط ارتباًطا 
وثيًقا بقطاعات التمنية االقتصادّية واالجمتاعّية من خالل 
توفري جُممتعات معرانية وسكنية ُمتاكملة اخلدمات تُضم 
وحدات اإلساكن املُناسبة لاكفة فائت ال�ُمجمتع، واملُزّودة 
باملرافق العام���ة واخلدمات التعلميية والصحية والثقافية 
جبانب تمنية ال�مناطق، وترفي���ق ال�ُمخّصصة لألغراض 
التجارّي���ة والصناعّية والرتفهيّية وغريها، وأن األنش���طة 
الُعمرانية تمت���زّي بأهنا ذات طابع ديناميي رسيع المنو، 
ع���الوة عىل فاعلي���ة تأثريها يف دفع جعل���ة المنو حُبم 
تعّدد جماالهت���ا وتنّوعه���ا وامتداد نطاقه���ا اجُلغرايف، 
ولكوهنا قامًسا ُمشرتاًك وُمكّوًنا أساسًيا يف استمثارات 
اكف���ة القطاعات االقتصادّية، فضاًل ع���ن ارتفاع الكثافة 
العاملّية هلذه األنش���طة الُعمرانية اليت ُيوّسع من طاقهتا 

االستيعابّية للعاملة عىل اختالف ُمستوى مهاراهتا.
وتابع���ت الس���عيد أن االس���تمثارات املُوّجهة ملرشوعات 
األنش���طة العقارية تأيت يف املقدمة بنسبة ُتناهز %53.7 
)157.9 مليار جنيه( ُمقابل حنو 35.1% لملياه والرصف 
اليحص )103.4 مليار جنيه( و11.2% ألمعال التشييد 

والبناء )32.9 مليار جنيه(.
وفميا يتعلق مُبس���هتدفات خطة ع���ام 2023/22، أوحض 
تقرير وزارة التخطيط أنه من ال�ُمس���هتدف زيادة اإلنتاج 
للقطاع من 2936.5 مليار جنيه عام 2022/21 إىل حنو 
3395.2 مليار جنيه خالل عام اخلطة 2023/22، بنسبة 

زيادة قدُرها 15.6%، مكا تسهتدف خطة عام 2023/22 
زي���ادة الناجت ال�محي اإلمجايل لقطاع التمنية الُعمرانية 
بنس���بة 16.3% ليبُلغ حنو 1955.5 مليار جنيه، ُمقارنة 

بنحو 1681.7 مليار جنيه خالل عام 2022/21.
وأرج���ع التقرير الزيادة املس���هتدفة إىل ُمواصلة تنفيذ 
عدد م���ن املرشوع���ات القومّية الُكربى والتوّس���ع يف 
مرشوعات اإلس���اكن اليت ُتنّفذها احلكومة، فضاًل عن 
تنايم ناجت القطاعات األساسية الثالثة اليت يتضّمهنا 
قطاع التمنية الُعمرانية، ويه: قطاع التش���ييد والبناء: 
ومن املُس���هتدف زي���ادة ناجت هذا القط���اع ليصل إىل 
985 ملي���ار جنيه خالل عام اخلط���ة مقابل 834 مليار 
جنيه خالل العام الس���ابق، ب�ُمعدل منو 18.1%، قطاع 
األنش���طة العقارية: ومن ال�ُمس���هتدف زيادة ناجت هذا 
القطاع بنحو 14.5% لُيحّقق ناجًتا قدُره 922.4 مليار 
جنيه خالل ع���ام اخلطة، ُمقارنة بنح���و 805.8 مليار 
جني���ه خالل العام الس���ابق، قطاع ال�مي���اه والرصف 
وإع���ادة التدوير: من ال�ُمس���هتدف حتقي���ق ناجت قدُره 
48.1 ملي���ار جني���ه خطة ع���ام 2023/22 مُبعدل منو 

14.8% عن العام السابق 2022/21.

 صندوق مصر السيادي يجذب استثمارات بقيمة 3.3 
مليار دوالر خالل العام اجلاري

وزيرة التخطيط: 294.2 مليار جنيه استثمارات كلية 
مستهدفة للتنمية العمرانية

    استراتيجية وطنية حتى عام 2050  .. وحمالت 
متواصلة بينها الترويج للسياحة البيئية

داليا أحمد

رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض 
استراتيجية الهيئة أمام رئيس الوزراء 

أك���د مصطى مدب���ويل رئيس ال���وزراء، أنه يتابع بش���لك 
دامئ س���ري العمل يف مرشوعات املنطق���ة االقتصادية لقناة 
السويس، مكا حيرص عىل حضور اجمتاع جملس اإلدارة 
لك 3 أهش���ر، هبدف تذلي���ل أية عقبات، ودف���ع املرشوعات 
املختلفة هبذه املنطق���ة الواعدة، اليت حتظى باهمتام القيادة 

السياسية وتعترب قاطرة التمنية االقتصادية يف مرص.
جاء ذلك خالل اجمتاع رئيس جملس الوزراء، مبقر احلكومة 
يف مدين���ة العملني اجلدي���دة، مع وليد مج���ال الدين رئيس 

اهليئة العامة لملنطقة االقتصادية لقناة السويس.
م���ن جانبه، أك���د مجال الدي���ن، أن اهليئة العام���ة لملنطقة 
االقتصادية لقناة الس���ويس ماضية يف تنفيذ اسرتاتيجيهتا 
لألع���وام من 2020 إىل 2025، والبناء عىل ما حتقق خالل 
فرتة تويل املهندس حيىي زيك، الفتًا إىل اس���مترار التعاون 
والتنسيق الدامئ مع مجيع اجلهات بالدولة ورشاكء التمنية، 
الس���تقطاب املزيد من االس���تمثارات، السميا يف القطاعات 

الصناعية املسهتدفة وفق رؤية الدولة املرصية.
وعرض رئيس اهليئة رؤية اهليئة خالل الفرتة املقبلة، واخلطة 
الرتوجيي���ة جلذب املزيد من االس���تمثارات س���واء لملناطق 
الصناعية أو املوانئ التابعة، مش���ريًا إىل أن اس���رتاتيجية 
اهليئة ترتكز عىل إجياد جممتع متاكمل يرتكز عىل الصناعة، 
والنقل البحري، واخلدمات اللوجس���تية، لدفع جعلة التمنية 
االقتصادي���ة يف مرص، قادر عىل أن يكون منصة للتصدير 

لألسواق العاملية خاصة يف القارة األفريقية.
وأش���ار، إىل أن مس���هتدفات اهليئة من هذه االسرتاتيجية، 
تمتثل يف خلق فرص استمثارية جديدة يف قطاعات صناعية 
وحبرية مس���هتدفة، وكذا توطني الصناع���ات والتكنولوجيا 
من خالل منظوم���ة التجمعات الصناعي���ة املتاكملة، فضلًا 
ع���ن هتيئة البنية التحتية لملوان���ئ واملناطق الصناعية طبقًا 
لملعاي���ري الدولية، مع تعظمي دور املنطقة االقتصادية مكركز 
لوجس���يت عاملي وحموري يف سالس���ل اإلم���داد العاملية، 
إىل جانب تطوير نظام العمل باملوانئ جلذب االس���تمثارات 
واخلطوط املالحية العاملية، وكذا وضع منظومة فاعلة لتقدمي 
اخلدم���ات البحرية وخدمات متوين الس���فن، باإلضافة إىل 
إنش���اء مراكز مالية وجتارية وخدمية، واستحداث منصات 

للصناعات الصغرية واملتوسطة.

تقرير برلماني :
 استضافة مصر للمؤتمر تأتي 

تقديرًا لريادتها ومكانتها 
الدولية  وتتويجًا لجهودها    
الرامية إلى مجابهة تحديات 
تغير المناخ وتحسين ظروف 

الحياة  

محيي السعيد

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  28  أغسطس  2022  •  العدد  657

القاهرة تطرح  حزمة 
مشروعات بتكلفة 211 مليار 
دوالر للتخفيف و113 مليار 
دوالر لبرامج التكيف البيئي
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حبث وزير املوارد املائية والري الدكتور هاين س���ويمل، مع عدد من 
قيادات الوزارة إجراءات إدارة وتطوير البحريات.

واس���تعرض وزير ال���ري خالل االجمتاع، جمه���ودات التعاون مع 
مؤسسات الدولة املختلفة وُسبل االسمترار يف تطوير حبرية املزنلة 
وحتس���ن نوعية املياه بالبح���رية، األمر ال���ذي ينعكس عىل تمنية 
ال���روة المسكية هبا وتأمن فرص معل لع���دد كبري من الصيادين 

وحتسن دخوهلم.
وحبس���ب بيان،  س���بق للوزارة تنفيذ أمعال محاي���ة لثالثة بواغزي 
محلايهت���ا من اإلمطاءات واحلفاظ علهيا مفتوحة بش���ل دامئ، مبا 
يحمس باس���مترار حركة املياه بن البحر املتوس���ط وحبرية املزنلة، 
مكا نفذت رشكة الكرااكت التابعة للرشكة القابضة للري والرصف 

أمعال تكريك وإزالة حشائش وبوص للبحرية.

الت���ى الفري���ق دمحم عب���اس حمل���ى وزي���ر الط���ريان امل���دين، 
وأمح���د عي���ي وزي���ر الس���ياحة واآلثار لبح���ث أوج���ه التعاون 
 والتنس���يق املش���رك ب���ن الوزارت���ن خ���الل الف���رة املقبل���ة.
واس���تعرض الوزيران عددًا من امللف���ات اهلامة ىف مقدمهتا آليات 
تعزيز التعاون لدفع مزيد من احلركة اجلوية والس���ياحية وتشغيل 
نش���اط الطريان منخفض التاكليف مبا يهسم ىف تنش���يط احلركة 

اجلوية والسياحية إىل مرص.
ش���ارك ىف حضور اللقاء، الطيار منترص مناع نائب وزير الطريان 
املدىن، وغادة ش���ليب نائب وزير السياحة واآلثار وعدد من قيادات 

الوزارتن.

وخالل اللقاء أشاد الفريق دمحم عباس وزير الطريان املدىن بدمع 
القي���ادة السياس���ية والدولة املرصية لقطاىع الطريان والس���ياحة 
وتجشيع االس���تمثارات كوهنام حمورين رئيسين لدمع االقتصاد 
الق���وىم، مش���ريًا إىل أمهي���ة التعاون والتنس���يق املش���رك بن 
الوزارتن بش���أن تشغيل نشاط الطريان منخفض التاكليف، مؤكدا 

أن هذا امللف يأىت ىف مقدمة أولويات وزارة الطريان.
ولف���ت وزير الط���ريان املدىن إىل التوافق عىل ع���دد من الضوابط 
مهنا بدء التش���غيل ب�عدد من الطائ���رات مكرحلة أوىل عىل أن يمت 
زيادة العدد تدرجييًا يف ضوء نتاجئ التش���غيل وتقيمي التجربة مع 
االستعانة بطائرات ذات طراز حديث منخفض االنبعاثات مع توافر 

احلجز عرب املنصات اإللكرونية، ذاكرا أنه جارى اختاذ إجراءات 
احلص���ول عىل أفضل الع���روض الىت تمتاىش مع طبيعة نش���اط 

الطريان منخفض التاكليف.
ومن جهته، أكد أمحد عيي أمهية التعاون والتنس���يق الاكمل بن 
وزاريت الس���ياحة واآلثار والطريان املدين جلذب مزيد من احلركة 
اجلوية والس���ياحية الوافدة ملرص من األسواق السياحية املختلفة، 
مشريًا إىل أمهية التعاون واملسوئلية املشركة لاكفة األطراف ذات 
الصل���ة بالقطاع الس���يايح للهنوض به وتعزيز القدرة التنافس���ية 
لملقصد الس���يايح امل���رصي مبا يلي���ق بمسعة مرص س���ياحيًا 

وماكنهتا الريادية يف مصاف الدول السياحية الكربى.

وزير الري يبحث 
مع قيادات الوزارة إجراءات 

تطوير البحيرات

وزيرا الطيران املدني واآلثار يبحثان آليات تنشيط احلركة اجلوية والسياحية ملصر

يف خط���وة جديدة تق���رب الطريق حنو حتقيق حمل 
“الس���يارة الكهربائية “ ، استقبل املهندس دمحم 
صالح الدين وزير الدولة لإلنتاج احلريب املهندس   
محمود عصم���ت وزير قطاع األمعال العام واللواء  
خمتار عبد اللطيف رئيس اهليئة العربية للتصنيع،  
حي���ث أكد وزير الدولة لإلنتاج احلريب بالضيوف، 
مشريًا إىل أن اللقاء يعد أول اجمتاع بعد التشكيل 
الوزاري مما يعد دليل عىل أن التنس���يق مس���متر 
والتوافق عىل التاكمل بن اجلهات الثالثة لتحقيق 
اهل���دف املرجو إلنت���اج س���يارة كهربائية مرصية 

تنافس السيارات العاملية جودًة وسعرًا.
وأضاف صالح الدين  أن هذا اللقاء يأيت يف ضوء 
توجهيات  الرئيس  عبد الفتاح الس���يي   بتعزيز 
أوجه التعاون املمثر والبّناء بن مؤسس���ات الدولة 
املختلفة واالس���تغالل األمثل للق���درات التصنيعية 
الوطنية مبا حيقق التمنية الش���املة واملس���تدامة، 
مضيفًا أنه مت خالل اللقاء حبث موضوعات التعاون 
القامئة بن الوزارتن واهليئة وعىل رأهسا التعاون 
املش���رك يف جمال إنتاج الس���يارات الكهربائية 
وال���ي تويل الدولة اهمتامًا بالغ���ًا مبواكبة التطور 
التكنولويج العامل���ي يف إنتاجها والعمل عىل نقل 
وتوطن تكنولوجيا هذه الصناعة مبرص، الفتًا إىل 
أن خط���ة وزارة اإلنتاج احل���ريب تتضمن رضورة 
مواكب���ة االجتاه العاملي املزتاي���د للنقل الكهربايئ 
واحلف���اظ عىل البيئة م���ن خالل تقلي���ل االعمتاد 
ع���ىل الوق���ود األحف���وري واالنبعاث���ات احلرارية 
وأن ال���وزارة يف هذا الصدد قام���ت بالتعاون مع 
إحدى رشاكت القطاع اخل���اص إلنتاج األتوبيس 
الكهربايئ SETIBUS وكذلك حتويل األتوبيسات 
ال���ي تعمل بالس���والر للعمل بالغ���از، مؤكدًا عىل 
إميان احلكوم���ة املرصية برضورة إرشاك القطاع 
اخلاص يف املرشوع���ات القومية الي يمت تنفيذها 
وزيادة الفرص املتاحة أمام املس���تمثرين، مشددًا 
ع���ىل أمهي���ة أن يمت االتفاق ع���ىل خريطة للتاكمل 

والفكر التصنييع ملا يفيد البالد.
وأض���اف وزير الدولة لإلنتاج احلريب أنه مت كذلك 
خالل اللقاء حبث موضوعات التعاون املس���تقبلية 
ذات االهمتام املش���رك يف العدي���د من املجاالت، 
مش���ددًا ع���ىل أن مهم���ة وزارة اإلنت���اج احلريب 
الرئيس���ية يه تلبي���ة احتياجات القوات املس���لحة 
املرصية م���ع احلرص عىل تعظمي االس���تفادة من 
فائ���ض الطاقات اإلنتاجي���ة برشاكهتا املختلفة من 
أجل تلبية احتياجات املواطنن من املنتجات املدنية 
املختلفة واملسامهة يف تنفيذ العديد من املرشوعات 

التمنوية.

م���ن جانبه مّث���ن املهندس  محم���ود عصمت وزير 
قطاع األمعال الع���ام التعاون اجلاد بن الوزارتن 
وكذا اهليئة العربية للتصنيع لالستفادة من املوارد 
املتاحة واإلماكنيات التكنولوجية والبرشية املتوفرة 
هبام لتحقيق تعمي���ق التصنيع احمليل يف العديد 
من جم���االت الصناعة املختلف���ة وفقًا ألحدث نظم 
اجل���ودة العاملية، معربًا عن تطلعه إىل إعطاء دفعة 
أكرب لتعزيز التعاون املش���رك م���ع وزارة اإلنتاج 
احل���ريب واهليئ���ة العربية للتصني���ع اللتن تعدان 
ركزيتن أساس���يتن للتصنيع العسكري ومن أمه 
األذرع الصناعية بالدول���ة نظرًا ملا تمتزيان به من 
توفر إماكنيات وخربات كبرية نثق هبا مجيعًا وهو 
ما يس���امه ىف حتقيق رشاكة اسراتيجية واعدة 
تع���ود باإلجياب عىل لك اجلهات وحتقيق أهدافها 
املش���ركة يف خدمة املواطن وحتقيق قمية مضافة 
لالقتصاد القويم، متابعًا أن الشفافية يف التعاون 

يه أمه اخلطوات الي نسىع إلهيا. 
عيل أبواب احلمل 

وأك���د وزير قطاع األمعال الع���ام عىل أن تصنيع 
س���يارة كهربائية يف مرص حمل نس���ىع لتحقيقه 

قريبًا وأن هذا املرشوع ي���أيت عىل رأس أولويات 
وزارة قط���اع األمعال العام وال تن���ازل عنه تنفيذًا 
لتوجهي���ات القي���ادة السياس���ية واحلكومة هبذا 
الشأن وحمل رجل الشارع املرصي لتوفري سيارة 
كهربائي���ة مرصية صديق���ة للبيئة جب���ودة عاملية 
وأس���عار تنافس���ية لذا فهو حريص ع���ىل متابعة 
آخ���ر تطورات امللف ال س���ميا أن العامل لكه يتجه 
للس���يارات الكهربائية والنقل األخرض بشل عام 
خلفض االنبعاث���ات الكربونية الضارة واحلد مهنا 

بشل كبري.
من جانبه أش���ار اللواء خمتار عبد اللطيف رئيس 
اهليئة العربية للتصنيع إىل أن السيارات الكهربائية 
يه موضوع الساعة وأن مرص قادرة عىل توطن 
تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية من خالل 
م���ا يتواف���ر مبؤسس���اهتا الوطنية م���ن إماكنيات 
وخربات ممت���زية، الفتًا إىل أن إنتاج الس���يارات 
الكهربائية يف مرص س���ميثل نقلة حضارية حيث 
س���يمت السيع حنو حتقيق صناعة سيارة مرصية 
كهربية مبواصفات عاملية وأنه سيمت احلرص عىل 
تدريب وإع���داد الكوادر البرشي���ة والفنية املاهرة 

ىف هذه الصناع���ة املتخصصة وفقًا آلليات الثورة 
الصناعية الرابعة، مشددًا عىل رضورة وضع خطة 
معل تتضمن آليات االس���تعداد ألي شل للتعاون 

ونقل للتكنولوجيا.
وأكد “عب���د اللطيف” عىل ح���رص اهليئة العربية 
للتصني���ع لتنفيذ خط���ة الدولة لتعمي���ق التصنيع 
احمليل وتوط���ن التكنولوجيا املتطورة وتنفيذ رؤية 
مرص 2030 وأه���داف امجلهورية اجلديدة والي 
من بيهن���ا تنفيذ االس���راتيجية الوطني���ة للتحول 
األخرض، وذلك يف إط���ار اإلميان بدورها الوطين 
باعتبارها ظهري صنايع هام للدولة، ومش���اركهتا 
ىف تنفي���ذ املرشوعات القومي���ة والتمنوية وحتقيق 
خط���ة الدولة لعودة الصناع���ة املرصية إىل دورها 

الريادي باملنطقة.
دفعة قوية  

 وبات حمل تصنيع سيارة كهربائية برشاكت قطاع 
األمعال العام قريبا للغاية،  وخاصة  مع اسمترار 
املفاوض���ات بن رشك���ة النرص للس���يارات وبن 
رشكة “بايك” الصينية، لتصنيع السيارة مبصانع 
رشكة النرص مبكونات تزيد عىل 50%، حيث يقود 
املفاوضات مكتب استشارى عاملى يتقاىض حنو 6 
مالين يورو هو رشكة  FEV األملانية املتخصصة 
يف جم���ال االستش���ارات اخلاص���ة بالتطوير يف 
قطاع السيارات.. ويتضمن نطاق التعاون مع رشكة 
FEV األملانية متابعة إدارة مرشوع إنتاج الس����يارة 
الكهربائية مع رشكة النرص للسيارات، وكذلك تطوير 
الطراز الكهربايئ الذي م����ن املقرر بدء إنتاجه خالل 

عام 2023.
ويأيت ه���ذا التوقيع يف إطار التعاون الذي بدأ يف 
 »FEV« نومفرب 2021 مع االستش���اري األملاين
من خالل قيامه برشيح عدد من الرشاكت العاملية 
املصنعة للسيارات الكهربائية املتوافقة مع املعايري 
ال���ي حددهتا رشك���ة الن���رص للس���يارات وفًقا 
للدراس���ات، وذل���ك الختيار إحداه���ا للرشاكة يف 

إنتاج سيارات الركوب الكهربائية.
واكن قد وقع االختيار ع���ىل رشكة بايك املرحشة 
للرشاكة مع رشكة النرص يف فرباير 2022 ، فميا 
كش���ف الدكتور محمود مصط���ى مكال عصمت 
وزير قطاع األمع���ال العام  يف ترصحيات له  عن 
أن مرشوع تصني���ع س���يارة كهربائية عىل رأس 
أولوي���ات الوزارة وال تنازل عن���ه تنفيذا لتوجهيات 

القيادة السياسية واحلكومة هبذا الشأن .

وزيرا »اإلنتاج احلربي« و«قطاع األعمال العام« ورئيس »الهيئة العربية للتصنيع« 
يبحثون سبل تعزيز التعاون املشترك يف مجال النقل الكهربائي  

أكد أمحد عيىس، وزير السياحة واآلثار، أمهية فتح 
أسواق سياحية جديدة، والتوسع يف إقامة رشااكت 
دولية؛ للروجي لملقصد السيايح املرصي، وتنظمي 

قوافل سياحية للروجي ملرص داخليًا وخارجيًا.
جاء ذلك خالل اجمت���اع امحد عيىس، مع الرئيس 
التنفيذي للهيئة املرصية العامة للتنش���يط السيايح 
مع���رو القايض؛ لبح���ث اخلطط واالس���راتيجيات 
الروجيي���ة الي تق���وم اهليئ���ة بتنفيذه���ا للروجي 
لملقصد الس���يايح امل���رصي وأمناط���ه ومنتجاته 
املتنوعة، مبا يس���امه يف جذب املزي���د من احلركة 
السياحية الوافدة إيل مرص من األسواق السياحية 
املختلف���ة، وحتقيق املس���هتدفات الي تس���امه يف 
التمنية الش���املة لالقتص���اد القويم، وفق���ا لبيان 

حصيف.
واس���تعرض الرئي���س التنفي���ذي للهيئ���ة- خ���الل 
االجمت���اع- امحللة الروجيية ملرص، والي س���يمت 
إطالقه���ا خالل الرب���ع األخري من الع���ام اجلاري، 
 »McCann« وال���ي س���تقوم بتنفيذها رشك���ة
األمريكية الي تعد واحدة من كربى واكالت اإلعالن 

الدولية املتخصصة.
وم���ن املقرر أن ي���مت إطالق ه���ذه امحللة يف ضوء 
االس���راتيجية اإلعالمية للروجي السيايح ملرص، 
وال���ي أعدها حتال���ف كندي إجنل���زيي خالل عام 
2021، وال���ي هتدف إىل إبراز املقصد الس���يايح 

املرصي بصورة عرصية شابة نابضة باحلياة.
مكا مت اإلشارة إىل األنشطة الروجيية من فعاليات 
وأحداث مهمة، والي س���تنمظها أو ستشارك فهيا 

اهليئة خالل الفرة القادمة حمليًا ودوليًا، والي من 
بيهنا املش���اركة يف املعارض الدولية، واس���تضافة 
املؤمت���رات، وتنظمي ع���دد من الفعاليات؛ مبناس���بة 
االحتف���ال بذكرى م���رور 200 عام ع���ىل فك رموز 
الكتاب���ة املرصية القدمية ونش���أة ع���مل املرصيات، 
و100 عام عىل اكتشاف مقربة امللك توت عنخ آمون.
وتطرق االجمتاع أيض���ا، إىل ما تقوم به اهليئة من 
حتديث وإط���الق لتطبيقات ع���ىل اهلاتف احملمول 
وبواب���ات إلكروني���ة للهيئة عىل مواق���ع التواصل 
االجمت���ايع املختلف���ة للروجي لملقصد الس���يايح 
املرصي، مبا يتواكب مع املستجدات العاملية املتعلقة 
بصناعة السياحة، وذلك مبا يتسق مع االسراتيجية 

اإلعالمية للروجي السيايح ملرص.
مكا مت إلقاء الضوء عىل الدور الذي تقوم به املاكتب 
الداخلي���ة للهيئة املوج���ودة يف خمتلف احملافظات 
عىل مستوى امجلهورية من أنشطة توعوية لتنشيط 
الس���ياحة الداخلية ورفع الويع السيايح واألثري 
لدى املواطنن وغريها، ومت اإلشارة إىل دور املاكتب 
اخلارجي���ة التابع���ة للهيئ���ة يف ال���روجي ملرص يف 

األسواق السياحية املختلفة.
وعقب االجمتاع، قام وزير الس���ياحة واآلثار جبولة 
باهليئة الت���ى خالهلا العامل���ن، حيث تعرف عىل 
مه���ام معلهم وال���دور املنوط هبم، مكا اس���متع إىل 
مطالهب���م ومقرحاهتم لتطوير آلي���ات العمل داخل 

اهليئة.

مصر تبحث خطط واستراتيجيات الترويج 
ملقصدها السياحية

شيماء مرسي

هشد الدكتور مصطى مدب����ويل، رئيس جملس 
ال����وزراء،   مبق����ر احلكوم����ة يف مدين����ة العملن 
اجلدي����دة، مرامس توقي����ع عقد تصني����ع وتوريد 
320 عربة للخط����ن الثاين والثالث ملرو األنفاق، 
بواق����ع 40 قطارا جديدا، وذلك بن اهليئة القومية 
لألنفاق وحتالف رشاكت هيونداي روتمي الكورية 
اجلنوبي����ة / ن����ريك )الرشك����ة الوطني����ة املرصية 

لصناعة السكك احلديدية(.
حرض التوقي����ع لك من الدكتورة هالة الس����عيد، 
وزي����رة التخطيط والتمني����ة االقتصادية، والفريق 
مهن����دس/ اكمل الوزير، وزير النق����ل، والدكتورة 
رانيا املش����اط، وزيرة التعاون الدويل، واملهندس 
أمح����د مسري، وزير التجارة والصناعة، وس����فري 

مجهورية كوريا اجلنوبية بالقاهرة.
ووقع عقد االتفاق اللواء مهندس رشيف حس����ن 
لي����ل، رئيس جملس إدارة اهليئة القومية لألنفاق، 
ومن جانب رشكة هيونداي روتمي السيد/ “يوجن 
باي يل”، الرئيس واملدير التنفيذي للرشكة، ومن 
جانب الرشك����ة الوطنية املرصية القومية لصناعة 
الس����كك احلديدية )ن����ريك( الدكتور أمحد فكرى 

عبد الوهاب، العضو املنتدب للرشكة.
ويمشل عقد التوقيع )عايْم الضامن(، باإلضافة 
إىل أمع����ال الصيانة ملدة 8 س����نوات وعدد )1( 

معرة جس����مية لل قطار، وذل����ك بقمية إمجالية 
656 مليون دوالر.  

وع����ىل هامش التوقي����ع، أكد رئيس ال����وزراء أن 
توقيع هذا العقد يعترب خطوة مهمة يف إطار تنفيذ 
توجهيات الس����يد الرئيس عبد الفتاح السيي، 
رئيس امجلهورية، حنو توطن الصناعات الثقيلة 
يف مرص، ومهنا صناعة الوحدات املتحركة وفق 
أحدث األس����اليب، وذلك مب����ا يتوافق مع املعايري 
العاملي����ة  من خالل التع����اون مع كربى الرشاكت 
العاملية املتخصصة، ويف ضوء توجهيات القيادة 
السياسية بتعظمي مش����اركة القطاع اخلاص يف 

خمتلف املرشوعات، ومهنا مرشوعات النقل.
وعق����ب التوقيع، رصح الفري����ق مهندس   اكمل 
الوزير، وزير النقل، بأن احلكومة املرصية، ممثلة 
يف وزاريت النق����ل والتخطي����ط، تبنت خطة عاملية 
لتطوير وحتدي����ث قطارات مرو األنفاق وقطارات 
اجل����ر الكهربايئ؛ هبدف تعزيز ش����بكة النقل يف 
مجهوري����ة مرص العربية، وهو أمر رضوري لدمع 
المن����و االقتصادي والتوس����ع العمراين احلايل، 
مش����ريا إىل أن هذا التوقيع جيس����د التعاون بن 
الدول����ة، ممثل����ة يف هيئ����ة األنف����اق   والصندوق 
الس����يادي امل����رصي، التاب����ع ل����وزارة التخطيط 

والتمني����ة االقتصادي����ة،  واهليئة العام����ة لملنطقة 
االقتصادي����ة لقناة الس����ويس، والقطاع اخلاص، 
املك����ون من عدد من ال����رشاكت املرصية الوطنية 
املتعاونة مع اجلهات الثالث يف تأسيس الرشكة 
 ، NERIC  الوطنية لصناعات  السكك احلديدية
باإلضافة إىل القطاع اخلاص الدويل املمتثل يف  
رشكة “هيونداى روتمي” الكورية اجلنوبية، ويه 

إحدى الرشاكت العاملية يف هذا املجال.
مك����ا أوحض وزي����ر النقل أن التع����اون مع رشكة 
هيون����داي يمشل تصنيع وتوريد  40  قطار مرو  
بعدد 320 عربة مرو مكيفة جديدة، بنسبة توطن 
ال تقل عن 30%، مش����ريا إىل أن التعاقد يأيت يف 
إطار التوسع يف زيادة أسطول القطارات العاملة 
عىل  اخلط الث����اين وكذا اخلط الثالث لملرو؛ من 
أجل اس����تيعاب الزيادة يف أجح����ام النقل، حيث 
م����ن املقرر أن ينقل اخلطان الث����اين والثالث بعد 
اس����تمكاله حوايل 3 مالي����ن راكب/يوم، مكا أن 
التعاون مع  كربى الرشاكت العاملية، املتخصصة 
يف جمال توط����ن  صناعة الوح����دات املتحركة، 
جيع����ل م����رص أوىل ال����دول املصنع����ة للوحدات 

املتحركة يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا.

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطني الثاني والثالث 
ملترو األنفاق مع احتاد شركات هيونداي روتيم / نيرك

اس���تقبل خالد عبدالغفار، وزير الصحة والس���اكن، الثالثاء 
املايض، مبقر وزارة الصحة والس���اكن مبدينة العملن، مدير 
الواكلة األمريكية للتمنية الدولية بالقاهرة ليسيل ريد، ونعمية 
القصري، ممثل منمظ���ة الصحة العاملية مبرص والوفد املرافق 

هلام، لتعزيز سبل التعاون ودمع القطاع اليحص املرصي.
يف بداي���ة االجمتاع، رح���ب الوزير مبدي���ر الواكلة  والوفد 
املرافق هلا، وعرب عن امتنانه وتقديره للتعاون املس���متر مع 
الواكل���ة يف القطاع اليحص، والي هش���دت خالل جاحئة 

كورونا خطوات تضامنيه من اجلانبن.
وأش���ار وزير الصحة والساكن إىل تكثيف العمل املشرك، 
من خ���الل الرباجم تقدمه���ا مبادرة حياة كرمي���ة ومنظومة 
التأمن اليحص الش���امل، وملف الزيادة الس���اكنية، خالل 

السنوات القادمة.
وخالل اللقاء أعلن خالد عبد الغفار، وزير الصحة والس���اكن، 
إط���الق العمل باملنحة املقدمة م���ن الواكلة األمريكية، يف إطار 
التعاون الثاليث بن الوزارة والواكلة ومنمظة الصحة العاملية، 
والي ستكون رشياًك أساسًيا لدمع األنشطة وامللفات الصحية 

املرصية، وذلك هبدف اإلرتقاء مبستوى اخلدمات الصحية.
ومن جانبه قال حس���ام عبدالغف���ار، املتحدث الرمسي لوزارة 
الصحة والس���اكن، إن الوزي���ر أكد عىل أمهي���ة التعاون مع 
الواكلة األمريكية، لتدريب اكفة اجلهات املعنية بالوزارة مبجال 
الرصد والتتبع واالس���تجابة للجاحئة، باإلضافة إىل إرسال 
بعثات من الفرق الطبية املتخصص���ة مبجال التحاليل الطبية 

مض���ن برن���اجم تدرييب مدت���ه 6 أهشر، وذل���ك هبدف صقل 
مهاراهت���م املهنية ورفع كفاءهتم، مؤكًدا أن الوزير حرص عىل 
حبث التعاون يف جمال املس���تلزمات واألدوات واملس���اعدات 

الطبية.
وتاب���ع، أن الوزي���ر حب���ث التعاون يف جم���ال ميكنة مجيع 
املنش���آت الصحي���ة، مب���ا يتيح إنش���اء مل���ف حصي لل 
مواط���ن، وهو ما ُيي���ر إجراءات احلص���ول عىل اخلدمة 
الصحي���ة، من خالل أي مركز حصي أو مستش���ى قريب 
، وهو ما س���ينعكس عىل تاكمل وتراب���ط الوحدات واملراكز 
واملستش���فيات التابعة لوزارة الصحة، مشرًيا إىل أن امللف 
هسم يف إح���داث نقله نوعية يف جودة  اليحص املوحد س���يُ
اخلدمات الصحية وتيس���ريها ع���ىل املواطن، باإلضافة إىل 
ترشيد النفقات وحتسن آليات إدارة معلية الرعاية الصحية 

من أجل تقدمي خدمة طبية ممتزية بأقل تلكفة.
وق���د أعربت مدي���رة الواكلة، عن احلرص ع���ىل دمع القطاع 
اليحص املرصي، مكا أبدت اهمتاما لتفعيل التعاون يف ملف 
الس���اكن وكذلك بناء قدرات العاملن يف القطاع اليحص من 

خمتلف احملاور.
م���ن جانهب���ا،  أثنت نعمي���ة القصري عىل متان���ة التعاون بن 
املكتب اإلقليمي لملنمظة ووزارة الصحة والساكن يف جماالت 
مواجهة األوبئة واألمراض املتوطن���ة وتعزيز الرعاية الصحية 
وغريها م���ن املجاالت ، وأكدت عىل رضورة التاكمل والتنامغ 

يف تفعيل االتفاقيات املشركة لتعظمي الفائدة املرجوة.

مصر تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية

أصدر الدكت���ور عىل املصييحل وزير 
قرارا  الداخلي���ة  والتج���ارة  المتوين 
وزاري���ا مبد ف���رة التصفي���ة الثانية 
األواكزي���ون الصي���ي ح���ى بداي���ة 
أكتوب���ر املقب���ل بدال من 8 س���بمترب 
املقبل، مؤكدا أن مد األواكزيون هدفه 
تنش���يط التج���ارة الداخلي���ة وتلبية 
احتياج���ات املواطن���ن م���ن الس���لع 
س���واء املالبس أو األدوات املزنلية أو 

املصنوعات اجللدية.
وأض���اف وزي���ر المتوي���ن أن���ه وجه 
مديري���ات المتوي���ن بتهسي���ل دخول 
احمل���ال ىف التصفية رشيطه االلزتام 
بالضواب���ط والقواع���د املنمظة لذلك 
واالل���زتام بوضع س���عرين قبل وبعد 
املش���اركة يف األواكزيون مع االهمتام 

جبودة السلع املعروضة.
ومن جهته، أك���د أمحد مكال املتحدث 
لل���وزارة ومع���اون وزي���ر  الرمس���ي 
التخفيض���ات املوجودة  المتوين، أن 
باألواكزي���ون  املش���اركة  باحمل���ال 

وصلت إىل 50% بالكثري من املنتجات 
أن  إىل  الفت���ا  لدهي���ا،  املعروض���ة 
مديريات المتوين تتابع يوميا السلع 
املعروض���ة من حي���ث اجل���ودة بناء 
عىل توجهيات األس���تاذ الدكتور عىل 
والتجارة  المتوي���ن  وزير  املصييحل 

الداخلية.
كش���ف أمح���د  ذات���ه  الس���ياق  ويف 
أبو الفض���ل مدير ع���ام االحتياجات 
بالوزارة، أن عدد احملال املشاركة ىف 
األواكزيون حى اآلن وصل إىل 2900 
حم���ل جت���ارى متنوع ما ب���ن حمال 
مالب���س وأدوات مزنلية ومصنوعات 
جلدية، وذلك عىل مس���توى عدد كبري 

من احملافظات.
واكن م���ومس األواكزيون الصيي قد 
انطلق يوم 8 أغسطس اجلاري وملدة 
هشر لينهتي يوم 8 س���بمترب املقبل، 
قبل أن يص���در وزير المتوي���ن قرارا 
باس���مترار ف���رة التخفيضات حى 

بداية أكتوبر املقبل.

وق���ع برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ يف مرص، مذكرة تفامه 
م���ع رشكة صافوال لألغذية من أج���ل تعزيز حتقيق أهداف 
التمنية املستدامة ورؤية مرص 2030 من خالل الركزي عىل 
الصم���ود والتكي���ف مع تغري املناخ، وع���ىل األمن الغذايئ، 

حبضور رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدويل.
وحبسب بيان، تمشل اتفاقية الرشاكة راكئز الدمع املتبادل، 
حيث س���ركز اجلهود املش���ركة ملخترب تري���ع األمعال 
التاب���ع لربن���اجم األمم املتحدة اإلمن���ايئ يف مرص ومركز 
االبتاكرات اإلقل���يمي التابع لرشكة صاف���وال لألغذية عىل 
جتربة اس���راتيجيات مبتكرة بالتعاون م���ع واكالت التمنية 
الوطنية والدولية لملس���اعدة يف توسيع وحتسن املامرسات 

املستدامة واملؤثرة يف قطايع األغذية والزراعة. 
ومبوجب مذكرة التفامه، ستسىع هذه الرشاكة إىل تطبيق 
معايري تأثري أهداف التمنية املس���تدامة وممارس���ات قياس 

وإدارة األثر املعرف هبا عامليا من أجل حتقيق أهدافها.
وس���يقوم مركز صافوال لالبت���اكرات الغذائية بتجربة دجم 
احملاصي���ل املقاومة لملناخ مث���ل الذرة الرفيع���ة والكينوا 
والذرة البيضاء، مضن تصنيع املنتجات القامئة عىل الحمق، 
مبا يتوافق مع اسراتيجية التمنية الزراعية احلكومية بشأن 

مواجهة التغريات املناخية.
ومن ناحيهتا، قالت رانيا املش���اط، وزي���رة التعاون الدويل، 
إن���ه يف ظل التحدي���ات الي يواجهها األم���ن الغذايئ عىل 
مس���توى الع���امل، فقد أحض���ت احلاجة ملح���ة للرشااكت 
الدولية والتعاون متعدد األطراف لدمع مصود ومرونة الدول 

وقدرهت���ا عىل مواجه���ة التحديات الطارئ���ة وحتقيق األمن 
الغذايئ.

وأش���ارت، إىل أن مذكرة التف���امه املوقعة اليوم بن برناجم 
األمم املتح���دة اإلمنايئ ورشك���ة صافوال تأيت لتمتاىش مع 
جه���ود الدولة املرصية لتعزيز القدرة عىل مواجهة التغريات 

املناخية وحتقيق أهداف التمنية املستدامة.
 مك���ا أهنا تعكس أمهية الدور الذي يقوم به القطاع اخلاص 
يف زيادة اإلنتاجية الزراعية وحتقيق االستدامة ودمع القدرة 

عىل الصمود أمام تغري املناخ.
وأك���دت وزيرة التعاون الدويل، أن احلكومة املرصية ملزتمة 
باس���مترار العمل عىل تعزيز الرشااكت مع رشاكء التمنية 
متعددي األط���راف والثنائين والقط���اع اخلاص من خالل 
احللول املبتكرة الي تدمع جهود حتقيق رؤية التمنية الوطنية 

2030 الي تتسق مع األهداف األممية للتمنية املستدامة.

وزير التموين: مد فترة األوكازيون 
الصيفي حتى بداية أكتوبر املقبل

األمم املتحدة و«صافوال« يوقعان مذكرة تفاهم لدفع 
عجلة التنمية املستدامة مبصر

اسامة السيد

     محمود عصمت : حلم تصنيع سيارة كهربائية في مصر 
نسعى لتحقيقه قريبًا  محمد صالح الدين : الحكومة  تؤمن 

بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية   وزيادة 
الفرص المتاحة أمام المستثمرين

اسالم عبدالفتاح

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  28  أغسطس  2022  •  العدد  657

خطوات جديدة علي أبواب » حلم السيارة الكهربائية »

استقبل املهندس طارق املال، وزير البرول 
والروة املعدنية، كوستاس اكديس، وزير 
البيئ���ة والزراعة وتمنية الريف القربىص، 
والس���فرية القربصي���ة ىف م���رص بوىل 

لوانوا.
وخ���الل اللقاء، أكد امل���ال متانة العالقات 
املرصي���ة القربصية قيادًة وش���عبًا والىت 
االقتص���ادى  التع���اون  تهس���م ىف دمع 
والعمل عىل تعظمي االستفادة من املوارد 
الطبيعية وحتقيق املنفعة املشركة للبلدين، 
مشريا إىل أن التعاون ىف جمال البرول 
والغاز ميثل أحد احملاور اهلامة ىف دمع 

العالقات االقتصادية بن البلدين.
وش���دد الوزير ع���ىل أمهية القم���ة العاملية 
لملن���اخ “COP27”، والىت تس���تضيفها 
مرص هش���ر نومف���رب املقب���ل مبدينة رشم 
الشيخ، وتضافر لك جهود الوزارات املعنية 
باحلكومة ع���ىل إجناز الرتيب���ات الالزمة 
لتنظ���مي املؤمت���ر ىف ش���ل يلي���ق بأمهيته 
ومسع���ة مرص، مش���ريا إىل أنه من مضن 
فعاليات املؤمتر يوما معنيًا خبفض انبعاثات 

الكربون والذى ستش���ارك في���ه الرشاكت 
العاملية العامل���ة ىف صناعة البرول والغاز 
ىف م���رص من أجل دمع اجلهود العاملية ىف 

مواجهة التغري املناىخ.
م���ن جانب���ه، أكد الوزي���ر القربىص عىل 
أمهية انعقاد مقة املناخ وأن هناك اهمتام 
كب���ري م���ن جانب ق���ربص ب���دمع جهود 
احلكومة املرصية إلجناح املؤمتر وبقضية 
احلفاظ ع���ىل البيئة وخف���ض االنبعاثات 
والتح���ول الطاىق ىف إطار التوجه الدوىل 

ىف هذا الشأن.

»البترول«: الغاز أحد املحاور الهامة يف دعم 
العالقات االقتصادية بني مصر وقبرص
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قال الدكتور عامص اجلزار، وزير اإلس���اكن واملرافق واملجمتعات العمرانية، 
إنه مت اإلثنن 22 أغس���طس 2022، البدء يف تجسيل التحويالت وختصيص 
األراىض والوح���دات، ال���ي مت طرحه���ا باملرحل���ة الثامنة مب���رشوع »بيت 

الوطن«، لملرصين باخلارج.
وأكد وزير اإلساكن، يف بيان، أن مرشوع »بيت الوطن« لملرصين باخلارج، 
حقق جناًحا كبرًيا، والىق إقبااًل واستحس���اًنا م���ن املرصين باخلارج، منذ 

أطلقته الوزارة يف مطلع عام 2012، من أجل ربط املرصين باخلارج بوطهنم 
األم، وحتقيق رغبهتم يف متلك وبناء مس���كهنم اخلاص، موحًضا أنه س���بق 
طرح 7 مراحل باملرشوع، مشلت حنو 18 ألف قطعة أرض س���كنية لألفراد، 
وحنو 50 قطعة أرض بأنش���طة خدمية متع���ددة، جبانب طرح آالف الوحدات 
الس���كنية، مبرشويع مدين���ي والرح���اب، واملرشوعات الس���كنية املختلفة 

ملتوسىط وحمدودي الدخل بعدد من املدن اجلديدة.

اإلسكان: بدء تسجيل التحويالت 
وتخصيص األراضى باملرحلة الثامنة 

»بيت الوطن« للمصريني باخلارج

 أعلن الدكتور ع����ىل املصيىحل وزير المتوي����ن والتجارة 
الداخلية أن املناطق التجارية   اللوجستية املقرر إنشاؤها 
يف ثالثة حمافظات يه  السويس وكفر الشيخ والدقهلية 
، س����تتضمن أنش����طة جتارية متنوعة وتقدر استمثارات 
هلذه املناطق يف الثالثة حمافظات حبوايل 2 مليار و400 
ملي����ون  ، مش����ريا إيل أنه  س����بق ومت ط����رح العديد من 
الفرص االس����تمثارية بالعديد من احملافظات عىل مدار   
الس����نوات  األربعة املاضي����ة تنفيًذا لتوجهي����ات القيادة 

السياسية .
وتابع أنه جارى إنش����اء مناطق جتارية عىل أرض الواقع 
يف العديد من احملافظات املختلفة، هبدف توفري الس����لع 
الغذائية وغريها من الس����لع األساسية، وتتضمن مناطق 
لوجستية ومراكز جتارية متعددة األنشطة، مما سيسامه 
يف تقلي����ل حلق����ات تداول الس����لع واحلد م����ن اهلدر يف 
املنتجات، خاص����ة وأن تاكليف النقل تراوح من 10 اىل 
15 % م����ن الس����لع الهنائية لملنتج وان انش����اء مثل هذه 
املناطق التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تاكليف النقل 
األمر الذى ينعكس عىل السعر الهنايئ لصاحل املسهتلك.
ج����اء ذلك خالل توقيع وزارة المتوين، األس����بوع املايض 
،  ممثلة يف جهاز تمنية التجارة الداخلية التابع للوزارة، 
عقود إنش����اء مناطق جتارية /لوجيستية/ختزينية جديدة، 
بث����الث حمافظ����ات يه: »الدقهلي����ة، والس����ويس، وكفر 
الشيخ«، وتشمتل املناطق اللوجستية مرشوعات وأنشطة 
جتارية متنوعة ووقع الدكتور إبراهمي عمشاوي مس����اعد 
أول وزير المتوين ورئيس جه����از تمنية التجارة الداخلية 

عق����ود انش����اء 3 مناطق عقود إنش����اء مناط����ق جتارية /
لوجيس����تية جديدة حي����ث تتضمن مرشوعات وأنش����طة 

جتارية متنوعة .
 ووج����ه وزير المتوين بأن تك����ون األولوية يف اتاحة فرص 
العمل هبذه املرشوعات ألبناء هذه احملافظات، مؤكدا أن 
التعاون بن وزارة المتوين والس����ادة احملافظن له قمية 
مضافة حقيقية يف التوسع يف انشاء املناطق اللوجستية 
والتجارية عىل أرض احملافظات، مش����ريا اىل أنه سبق 
ومت إعداد خطة اسراتيجية بشأن تمنية التجارة الداخلية 
عىل مستوى امجلهورية، تنفيذا لتوجهيات خفامة الرئيس 
عبد الفتاح الس����يي   بتطوير منظومة التجارة الداخلية 

ومت عرضها عىل س����يادة الرئيس ىف ع����ام 2021، وأنه 
جارى حاليا تنفيذ العدي����د من هذه املرشوعات التجارية 

عىل أرض الواقع باحملافظات املختلفة.
من جانب����ه ، أوحض الدكتور إبراهمي عمشاوي مس����اعد 
أول وزير المتوين ورئيس جه����از تمنية التجارة الداخلية 
بأن املناط����ق التجارية / اللوجس����تية اجلدي����دة يف هذه 
احملافظ����ات س����توفر ما يقرب م����ن 15 ألف فرصة معل 
مبارشة وغري مبارشة وتتضمن أنشطة جتارية /إدارية / 
وخمازن وقاعات عرض للسلع، وأن معاىل وزير المتوين 
وجه بتذليل أي عقبات تواجه املس����تمثرين واملطورين يف 
تنفيذ مرشوعات املناطق التجارية / اللوجستية، والتوسع 

يف انشاء املتاجر والسالسل التجارية الكربى، الفتا اىل 
أنه يمت طرح الفرص االس����تمثارية اجلديدة مبرافق اكملة 
ع����يل رأس أرض املرشوع وكذا املعاونة يف اس����تخراج 
الراخيص، وفرة مساح ان اس����تلزم االمر، حىت يمتكن 
املستمثر من تنفيذ مرشوعاته املتفق علهيا دون أي عقبات 

او حتديات.
 وأك����د »عمشاوي«، أن م����ا طرحه جهاز تمني����ة التجارة 
الداخلية من فرص اس����تمثارية حقيقية عىل مدار األربع 
سنوات املاضية وجارى تنفيذها عىل أرض الواقع وتبلغ 
أكر من 18 مرشوعًا يف 14 حمافظة ومنطقة باستمثارات 
تتع����دي ال 50 ملي����ار جنيه، وتتضمن مناطق لوجس����تية 
ومراكز جتارية متعددة األنش����طة، وأن����ه مع توقيع عقود 
الفرص االس����تمثارية اجلديدة س����تصل عدد املرشوعات 
ال����ي يمت تنفيذها ع����ىل أرض الواق����ع اىل 21 مرشوعًا 
جبانب الفرص االس����تمثارية األخرى الي مت طرحها مبا 
يغ����ي ما يقرب من 60 % من حمافظات امجلهورية حىت 
اآلن، وأن هذه املرشوع����ات تمتزي بأهنا مرشوعات كثيفة 
االس����تمثار وكذا كثيفة العامل����ة وتوفر فرص معل كبرية 
ألبناء هذه احملافظات، مكا أهنا ترتيق مبس����تويات تقدمي 
اخلدمة لملس����هتلك وكذا تري ثقافة التس����وق والتبضع 
بتل����ك احملافظات فضلًا عن تغي����ري الثقافة التجارية يف 
تق����دمي اخلدمة لملواطنن واحلصول عيل قمية اقتصادية 

مضافة.

2.4 مليار جنيه استثمارات يف  انشاء  مراكز  لوجيستية ب 3 محافظات

أكد الدكت���ور دمحم معيط وزي���ر املالية، انضامم 
لك ال���رشاكت العاملة يف م���رص ملنظومة الفاتورة 
اإللكروني���ة ىف ديمسرب هذا العام،  مش���ريا يف 
ترصحيات ل���ه إيل أنه اعتباًرا من األول من أبريل 
2023، ل���ن ي���مت االعتداد ىف إثب���ات التاكليف أو 
املرصوف���ات عند تقدمي اإلق���رارات الرضيبية، أو 
خصم أو رد رضيب���ة القمية املضافة إال بالفواتري 

اإللكرونية فقط وسيمت إهدار ما دون ذلك.
أض���اف وزير املالية :  حجنن���ا ىف تطبيق منظومة 
»الفات���ورة اإللكرونية«، ومت رف���ع أكر من 313 
مليون وثيقة إلكرونية حىت اآلن، موحًضا أن هذه 
املنظومة املتطورة  تأيت جنًبا إىل جنب مع األنمظة 
اإللكروني���ة األخرى تهس���م ىف حتقي���ق العدالة 
الرضيبية ب���ن خمتلف املمول���ن ودجم االقتصاد 
غ���ري الرمسي يف االقتصاد الرمسي وزيادة جحم 
الناجت احمليل ملرص، واستيداء مستحقات اخلزانة 

العامة للدولة.
أضاف الوزير، أن منظومة »الفاتورة اإللكرونية«، 
ترتكز عىل التبادل اللحظي لبيانات الفواتري بصيغة 
رمقية دون االعمتاد عىل املعامالت الورقية حلرص 
املجمتع الرضييب مبا ُيساعد يف تهسيل إجراءات 
الفحص الرضييب للرشاكت، يف أقل زمن ممكن، 
وإهناء زيارات االس���تيفاء املتكررة، وحفص ملفات 
فوات���ري البي���ع وال���رشاء إلكرونًيا، م���ع إماكنية 
الفحص عن بعد وتيس���ري إج���راءات رد الرضيبة، 
ومعلية إعداد وتقدمي اإلقرارات الرضيبية، إضافة 
إيل تعزيز املراكز الرضيبية للرشاكت بوضعها يف 
قامئ���ة »املخاطر الرضيبية املنخفضة«، وتبس���يط 

إجراءات التسوية بن الرشاكت.
مراحل 

من جانب���ه ، أكد خمت���ار توفيق رئي���س مصلحة 
الرضائب، أن���ه مت إعالن اجل���دول الزمىن إللزام 
مجيع ال���رشاكت املجسلة باملأموري���ات الرضيبية 
ب���ل احملافظ���ات، بإص���دار فوات���ري رضيبي���ة 
إلكرونية معا تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، 
وفًقا لقامئة املمولن املنش���ورة باملوقع اإللكروىن 
https://www.eta.gov.« ملصلحة الرضائب 

eg«، ىف املرحل���ة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة 
اإللكرونية، الىت تتضمن أربع مراحل فرعية.

وأوحض أن املرحل���ة الفرعي���ة األوىل تمشل إلزام 
مبحافظ���ات  باملأموري���ات  املجسل���ة  ال���رشاكت 
اإلس���كندرية والبحرية ومرىس مطروح باالنضامم 
ملنظوم���ة الفات���ورة اإللكروني���ة اعتب���اًرا من 15 
سبمترب املقبل، بيمنا تمشل املرحلة الفرعية الثانية 
إل���زام الرشاكت املجسل���ة باملأموريات مبحافظات 
الرشقي���ة والغربية وكفر الش���يخ واملنوفية ودمياط 
اعتب���اًرا من 15 أكتوبر املقب���ل، وتتضمن املرحلة 
الفرعية الثالثة إلزام الرشاكت املجسلة باملأموريات 

مبحافظ���ات الدقهلي���ة وبورس���عيد واالمساعيلية 
والسويس ومشال س���يناء وجنوب سيناء اعتباًرا 
م���ن 15 نومف���رب املقبل، وتمشل املرحل���ة الفرعية 
الرابع���ة إل���زام ال���رشاكت املجسل���ة باملأموريات 
مبحافظات الفيوم وأسيوط وس���وهاج واملنيا وقنا 
وبين س���ويف والوادي اجلديد واألقرص وأسوان 
والبحر األمح���ر، ولك املمولن املجسلن مبصلحة 
الرضائب جبمي���ع حمافظات امجلهورية، الذين مل 
يصدر هلم قرارات إل���زام باالنضامم إىل منظومة 
الفاتورة اإللكرونية ىف أى مرحلة سابقة، اعتباًرا 
م���ن 15 ديمسرب املقبل، وبذلك يكون مجيع ممويل 
املصلح���ة ملزمن بالفاتورة اإللكرونية اعتباًرا من 

15 ديمسرب هذا العام.
وتابع  رئي���س مصلحة الرضائ���ب املرصية،  أنه  
بدًءا من مطلع العام املقبل، س���يمت إرس���ال فواتري 
منظومة الفات���ورة اإللكرونية حلظًيا عىل املنظومة 
خالل نفس يوم اإلصدار، وذلك بعد ختفيض املهلة 
املمنوحة لملمولن إلرس���ال الفوات���ري االلكرونية 
عىل املنظومة تدرجيًي���ا، إىل أن يمت إلغاهئا ليقوم 

املمولون بإرسال الفواتري اإللكرونية حلظًيا.
 وأوحض “توفي���ق”    أنه اعتباًرا من 1 أغس���طس 
احل���ايل مت ختفي���ض مهلة ال���� 6 أي���ام املمنوحة 
لملمول���ن املجسل���ن ع���ىل منظوم���ة الفات���ورة 
اإللكروني���ة إلرس���ال الفوات���ري اإللكرونية عىل 
املنظوم���ة لتصبح املهلة 5 أي���ام من تارخي إصدار 
الفاتورة اإللكرونية، وذلك طبًقا لقانون اإلجراءات 
الرضيبية املوحد رمق )206( لسنة 2020 والحئته 

التنفيذية وتوجهيات وزير املالية.
 وأض���اف رئي���س مصلحة الرضائ���ب، أن وزارة 
املالي���ة ومصلحة الرضائب تقدمان لك التهسيالت 

وال���دمع لل���رشاكت لالنضامم اإلل���زايم ملنظومة 
الفاتورة االلكرونية  سواء من خالل مراكز الدمع 
اخلاص���ة بالفات���ورة اإللكروني���ة باألماكن اآلتية 
مركز كبار املمولن باحل���ي العارش مبدينة نرص، 
أو قطاع احلرص واإلقرارات بأغاخان ،أو مأمورية 
الرشاكت املس���امهة ،أو مأمورية االس���تمثار ، أو 
املقر االداري إلدارة التعامالت اإللكرونية بصالح 
سامل ، أومن خالل  الزيارات امليدانية ،ومن خالل 
مركز االتصاالت املتاكمل عىل رمق 16395 أو من 

خالل الربيد اإللكروين.
وق���ال   توفيق   إننا  مس���مترون يف اس���تمكال 
اكفة مراحل املنظومة يف التوقيتات احملددة لذلك 
مش���رًيا إيل أن منظومة الفات���ورة االلكرونية تعد 
خط���وة مهمة عيل طريق التح���ول الرمقي لتحقيق 
رؤية م���رص2030  مكا أهنا تعد خطوه رئيس���ية 
لتطوي���ر املنظومة الرضيبية ورف���ع كفاءة الفحص 
الرضييب مبا يهسم يف إس���تيداء حقوق اخلزانة 
العامة للدولة عيل النحو الذي يس���اعد يف حتقيق 
املسهتدفات املالية واالقتصادية ومتكن الدولة من 
استمكال مس���ريهتا التمنوية ، مؤكدا أن الفاتورة 
اإللكرونية من ش���أهنا تعظمي فرص دجم وإدخال 
االقتص���اد غري الرمس���ي يف االقتصاد الرمسي 
لتحقيق العدالة الرضيبية وإرس���اء دعامئ منظومة 

رضيبية متطورة تضايه الدول املتقدمة.  
وأوحض  خمت���ار توفيق  أن أكر من 297  مليون 
وثيقة )فاتورة، إش���عار إضافة ، إشعار خصم (  
مت إرس���اهلا عىل املنظومة منذ بداية تفعيلها حىت 
اآلن ، مش���ريا إىل أن    ع���دد املمولن املجسلن 
عىل منظومة الفاتورة اإللكرونية طواعية أى بدون 

قرارات إلزام بلغ   ) 40,549 ( ممول .

 وطال���ب رئي���س مصلح���ة الرضائ���ب املرصية  
ال���رشاكت امللزمة باالنض���امم ملنظوم���ة الفاتورة 
االلكرونية ىف مراحلها السابقة ، رسعة االنضامم 
لملنظوم���ة حىت ال يمت اختاذ اإلج���راءات القانونية 

ضدها .
 إجراءات 

 اكنت  مصلح���ة الرضائب املرصي���ة أعلنت أهنا 
تس���تعد  لتطبيق املرحلة الثامن���ة ملنظومة الفاتورة 
اإللكروني���ة بعد إصدار الق���رار الوزاري رمق رمق 
323 لس���نة 2022 الذي حدد ج���دول زمين ملزم 
مجليع الرشاكت املجسل���ة باملأموريات الرضيبية 
باكف���ة حمافظ���ات امجلهوري���ة، بالتجسي���ل عىل 

منظومة الفاتورة اإللكرونية.
وحبسب املوقع الرمسي  ل “الرضائب “  تتضمن 
املرحلة الثامن���ة من منظومة الفاتورة اإللكرونية 4 
مراحل ملزمة تضم وتلزم مجيع الرشاكت املجسلة 
باملأموريات الرضيبية باكفة حمافظات امجلهورية، 

بالتجسيل عىل منظومة الفاتورة اإللكرونية.
وتب���دأ املرحل���ة األوىل الفرعية بإل���زام الرشاكت 
املجسل���ة باملأموري���ات مبحافظات »اإلس���كندرية 
والبح���رية وم���رىس مط���روح« بداي���ة منتص���ف 
س���بمترب املقبل بيمنا تمشل املرحلة الفرعية الثانية 
مض ال���رشاكت املجسلة باملأموري���ات مبحافظات 
»الرشقية والغربية وكفر الشيخ واملنوفية ودمياط«، 

وذلك بداية من منتصف أكتوبر املقبل.
وحبس���ب موقع مصلحة الرضائب،   تبدأ املرحلة 
الفرعي���ة الثالثة يف منتص���ف نومفرب 2022 بضم 
مبحافظ���ات  باملأموري���ات  املجسل���ة  ال���رشاكت 
»الدقهلي���ة وبورس���عيد واإلمساعيلية والس���ويس 

ومشال سيناء وجنوب سيناء ».
وتطبق املرحلة الفرعية الرابعة يف 15 ديمسرب املقبل 
بعد مض ال���رشاكت املجسلة باملأموريات مبحافظات 
»الفيوم وأسيوط وس���وهاج واملنيا وقنا وبين سويف 
والوادي اجلديد واألقرص وأسوان والبحر األمحر«، 
ومجي���ع املمول���ن املجسل���ن مبصلح���ة الرضائب 
املرصي���ة جبميع حمافظ���ات امجلهوري���ة، الذين مل 
يصدر هلم ق���رارات إلزام باالنض���امم إىل منظومة 
الفات���ورة اإللكروني���ة يف أي مرحلة س���ابقة، وذلك 

اعتباًرا من 15 ديمسرب 2022.
وح���ددت مصلحة الرضائب رشوطا وضوابط فنية 
جيب ع���ىل الرشاكت امللزم���ة بالتجسيل مبنظومة 
الفات���ورة اإللكرونية تنفيذها، أبرزها اس���تخراج 
هشادة اخلمت اإللكروين، واس���تخدام نظام تكويد 
GSI أو EGS، وتنفي���ذ إجراءات تجسيل الرشكة 
مبنظومة الفات���ورة اإللكرونية، من خالل خاصية 

التجسيل الذايت عىل املنظومة ومتطلباهتا.

 املالية : عدم خصم أو رد الضريبة إال للفواتير اإللكترونية فقط اعتباًرا من األول من أبريل 2023 

عق���د الدكتور خال���د عبد الغف���ار وزير الصحة والس���اكن، 
والدكتور معرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
والدكتور أمين عاش���ور وزير التعل���مي العاىل والبحث العملى 
اجمتاع���ا عرب تقني���ة ال�»فيدي���و كونفران���س« ملتابعة العمل 
مببادرة »التخشيص عن ُبعد«، وذلك ىف إطار اس���راتيجية 

الدولة للتحول الرمقى .
ناقش احلضور خالل االجمتاع س���ري العمل باملرحلة األوىل 
من املبادرة، بطاقة 150 وح���دة للتخشيص، والىت بدأ العمل 
هبا منذ سبمترب 2021، وذلك مضن ال� 300 وحدة املسهتدف 
إنشاهئا مبختلف حمافظات امجلهورية، حيث اسمتع الوزراء 
الثالث���ة إىل عرض مفصل حول آليات تنفيذ املبادرة ومعدالت 
مناظرة احلاالت، باإلضافة إىل اس���تعراض مراحل استمكال 

املبادرة .
وأك���د الدكت���ور خالد عبد الغف���ار وزير الصحة والس���اكن، 
أمهية املتابعة املس���مترة والوقوف عىل التحديات الىت تواجه 
منظوم���ة العمل، حيث يمت عرض احلاالت عىل االستش���ارين 
واألخصائي���ن لتخشيص احلالة املرضي���ة ىف أى وقت وأى 
ماكن، من خالل التطبيقات والتقنيات احلديثة، وذلك ىف وجود 

طبيب وسيط بالوحدة .
مك���ا راجع الوزير آليات ربط الوحدات مبختلف مستش���فيات 
وزارة الصح���ة، واملستش���فيات اجلامعي���ة، ومراك���ز العالج 
الرئيسية، لتقدمي االستشارات الطبية لملرىض، مؤكًدا أمهية 
التضاف���ر والتاكمل ب���ن الوزارات املعنية، الس���تمكال العمل 

باملبادرة .
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إىل رضورة املراجعة والتقيمي 
املس���متر لكفاءة العمل بتلك الوح���دات والوقوف عىل معدالت 
ال���ردد، موجًها بتكثي���ف ال���رباجم التدريبية للف���رق الطبية 
العاملن بتلك الوحدات، مبا يس���امه ىف رفع قدراهتم العملية 
ىف جم���ال التخشيص والعالج، مكا أك���د حرصه عىل توفري 

اكفة س���بل الدمع املادى للعامل���ن بوحدات » التخشيص عن 
ُبعد «.

وم���ن جانب���ه، أك���د الدكتور مع���رو طلعت وزي���ر االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات ع���ىل أن تنفيذ مبادرة إنش���اء 300 
وح���دة للتخشيص ع���ن ُبعد ميث���ل منوذًجا للتع���اون الوثيق 
ب���ن وزارات االتص���االت وتكنولوجيا املعلوم���ات، والصحة، 
والتعل���مي الع���اىل م���ن أج���ل تطوي���ع التكنولوجي���ا احلديثة 
واس���تخدام تطبيق���ات التخشيص عن ُبع���د لتطوير اخلدمات 
الطبي���ة والصحية وتوفريها لملواطن���ن ىف املناطق النائية من 
خالل الربط التكنولوىج للوح���دات الصحية ىف هذه املناطق 
بوحدات مركزية ىف املستشفيات اجلامعية، ليحصل املرىض 
ع���ىل أفضل خدمة طبي���ة، من كب���ار األطباء االستش���ارين 

باملستشفيات اجلامعية، دون محتل عبء السفر واالنتقال .
وأوحض الدكت���ور مع���رو طلع���ت أن املبادرة تأىت جتس���يدا 
ألهداف اس���راتيجية الدول���ة الرامية إىل تفعي���ل تكنولوجيا 
املعلوم���ات واالتصاالت يف منظومة العم���ل احلكوىم لتوفري 
خدم���ات تكنولوجية ممتزية لملواطن���ن ىف اكفة ربوع مرص 

وخاصة املناطق النائية واحملرومة .
مكا أشاد الدكتور معرو طلعت بالتعاون بن الوزارات الثالث 
لتحقيق االس���تفادة القصوى من املبادرة وتذليل العقبات الىت 
قد تواجهها، واحلفاظ عىل اس���متراريهتا واس���تدامهتا، مع 

العمل بالتوازى عىل التخطيط لملرحلة الثانية من املبادرة .
وب���دوره؛ أش���ار الدكتور أمين عاش���ور إىل أن وزارة التعلمي 
الع���اىل والبحث العيمل، تش���ارك ىف هذا املرشوع من خالل 
منظومة املستش���فيات اجلامعية، والىت تضم 120 مستشى 
جام���ىع، الفًت���ا إىل التعاون م���ع وزارة الصحة والس���اكن، 
لتطوي���ر املنظومة الطبي���ة ىف مرص، فضاًل ع���ن التعاون مع 
وزارة االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات مليكنة املستش���فيات 

اجلامعية، وربطها مًعا ىف منظومة رمقية واحدة.

الصحة واالتصاالت والتعليم العالى يتابعون 
منظومة العمل مببادرة »التشخيص عن ُبعد«

حبث أس���امة ربي���ع رئيس هيئ���ة قناة الس���ويس، مع دان 
يورجنس���ن وزير الطاقة واملناخ الدمناريك، وسفيند أولينج 
الس���فري الدمن���اريك بالقاهرة، س���بل التعاون املش���رك 
ومناقش���ة آلي���ات تعزيز التوجه حن���و التحول األخرض يف 

املجال البحري.
 وأكد أس���امة ربيع، يف بيان، حرص اهليئة عىل فتح آفاق 
أرحب للتعاون واس���تمثار عالقات الرشاك���ة املمتدة خللق 
مزيد من فرص النجاح وتبادل اخلربات لتظل قناة السويس 
حلقة أساس���ية لتحقيق املصاحل املشركة وتعزيز العالقات 

بن مرص والدمنارك.
وأعرب عن تقديره للجهود املبذولة من قبل حكومة الدمنارك 
وس���عهيا ال���دؤوب لتعزي���ز التوجه حنو التح���ول األخرض 
واس���تخدام الطاقة النظيف���ة يف املجال البح���ري، وهو ما 
يتالىق مع اس���راتيجية اهليئة لإلعالن عن قناة الس���ويس 

“القناة اخلرضاء” حبلول عام 2030.
وش���دد رئيس اهليئة، عىل أن قناة الس���ويس تويل اهمتامًا 
كبريًا مبراعاة البع���د البييئ يف اكفة مرشوعاهتا وخططها 
املس���تقبلية مب���ا يمت���اىش مع توجه���ات الدول���ة املرصية 

.27 COP واستضافة مرص لقمة املناخ
وأش���ار إىل اعزتام اهليئة منح حوافز وختفيضات للس���فن 
الصديقة للبيئة لتجشيع اخلطوط املالحية عىل بناء الس���فن 
ال���ي تعمل بوق���ود نظيف وتقلي���ل االنبعاث���ات الكربونية، 
باإلضاف���ة إىل اعمت���اد آليات معل جدي���دة باالعمتاد عىل 
الطاقة النظيفة مثل اجتاه اهليئة لتحويل حمطات اإلرش���اد 
املوجودة عىل طول القناة للعمل بالطاقة المشسية باإلضافة 
إىل حتويل أس���طول سيارات وحافالت اهليئة للعمل بالغاز 

الطبييع.

قناة السويس تبحث مع الدمنارك آليات تفعيل التوجه نحو التحول األخضر باملجال البحري

ىف أول رد فعل للش���عبة العام���ة لألقطان باالحتاد العام 
للغ���رف التجارية عىل قرار وزي���ر ى التجارة والصناعة 
ووزي���ر الزراع���ة بش���ان ت���داول القطن الزه���ر ملومس 
2022_2023، ق���ال أمحد عياد رئيس الش���عبة العامة 
لالقطان باالحتاد العام للغرف التجارية  إن الش���عبة ىف 
اجمتاعها املقبل س���تدرس تداعي���ات القرار عىل القطاع 
التجارى مؤكدا بأن هذا الق���رار يؤكد عىل أمهية تداول 
أقطان الزهر ىف توفري م���واد خام ومدخالت إنتاج ذات 
ج���ودة مرتفعة تلىب احتياجات صناعة الغزل والنس���يج 
واملالب���س اجلاه���زة الوطني���ة ومب���ا يهس���م يف الوفاء 

باحتياجات السوق احمللية.
الفت���ا أن املنظوم���ة اجلديدة لألقطان حقق���ت عىل مدار 
الثالث س���نوات املاضية العديد من النجاحات، وسامهت 
بشل كبري يف حتسن جتارة األقطان ونظافهتا وحتقيق 
الش���فافية الاكملة يف حتديد أس���عار األقط���ان وربطها 
باألس���عار العاملي���ة، باإلضافة إىل حتقيق س���عر عادل 

لملزاعن.
وأوحض بأن األس���باب احلقيقية وراء صدور هذا القرار 
هو بأن   وزارة التجارة والصناعة سوف تستمكل متابعة 

تنفيذ املنظوم���ة يف املومس اجلديد حيث تنتقل املهمة من 
رشكة م���رص لتجارة وحلج األقطان  إىل إحدى اجلهات 

التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدًءا من العام املقبل.
 ودعا رئيس الش���عبة العامة لألقطان إىل رضورة األخذ 

بآراء أهل املهنة فميا يتعلق بأى قرار وزارى
واكن املهن���دس أمحد مس���ري وزير التج���ارة والصناعة 
والسيد القصري وزير الزراعة واستصالح األرايض، قد 
اصدرا قرارًا مش���راًك بش���أن نظام تداول القطن الزهر 

ملومس 2023-2022.
ون���ص القرار عىل أن يكون تداول أقطان اإلكثار وغريها 
من األقطان يف لك احملافظات ملومس 2022-2023 وفًقا 

ألحاكم نظام التداول امللحق هبذا القرار.
مكا تضمن القرار تشكيل جلنة تنفيذية منبثقة من اللجنة 
الوزارية املش���ركة للقطن ملتابع���ة نظام تداول القطن يف 
اكفة احملافظات برائسة معاون وزير التجارة والصناعة 
للسياس���ات التجارية وعضوية ممثلن عن وزارة الزراعة 
واس���تصالح األرايض، ومس���اعد وزير قطاع االمعال 
العام، ورئيس اهليئ���ة العامة للتحكمي واختبارات القطن، 

وممثل عن البنك الزرايع املرصي.

5 إجراءات جديدة لتداول القطن

وزيرا التجارة والزراعة يصدران قرارًا مشتركًا
بشأن نظام تداول القطن الزهر

أطلقت نيفن القباج وزيرة التضامن االجمتايع مبادرة 
"طريق����ك أمان" محلاي����ة العاملن يف جم����ال خدمات 
التوصي����ل أو عامل »الديلفري«، لتمش����ل فئة جديدة 
فبعد مبادرة بر أمان لرعاية ومحاية صغار الصيادين 
ومبادرة تتلف يف حرير لدمع صغار الصانعن بقطاع 
الجساد واللكمي اليدوي، ت����أيت مبادرة "طريقك أمان" 

محلاية العاملن يف جمال خدمات التوصيل.
وقال����ت القب����اج، إن املبادرة هت����دف إىل مض العاملن 
خبدمات توصيل الطلبات حتت مظلة امحلاية التأمينية، 
فض����ال عن متكن العاملة غ����ري املنتمظة اقتصادًيا من 
خالل توف����ري مرشوع����ات صغرية تس����امه يف توليد 
الدخل، الفتة إىل إنش����اء مجعية خدمات للعاملن هبذا 
القطاع والتوعي����ة والتدريب للعامل����ن بقطاع خدمات 

التوصيل.
ووزع����ت وزيرة التضام����ن، أوىل خ����وذ امحلاية عىل 
مجموع����ة من معال التوصيل ودراجات هنارية وهوائية 

ألحد أبطال التوصيل مكاكفأة هلم.
وأك����دت أن مرص ومنطق����ة الرشق األوس����ط ومشال 
أفريقيا تهشد منوا قويا بقطاع توصيل الطلبات والذي 
جتاوزت عوائده السنوية 9 مليارات دوالر طبقا ألرقام 
مارس 2022، مكا منا س����وق توصيل الطلبات بنسبة 

8% العام املايض.
وذكرت أن جحم سوق توصيل الطعام يقدر بنحو 2.5 
ملي����ار دوالر، ومع ه����ذا المنو املتس����ارع للقطاع فأنه 

حباجة إىل جهود تنظميية واس����تمثارات حيث تش����ري 
التقدي����رات إىل أن أك����ر من 6 مالين ش����اب وفتاة، 

يعملون يف خدمة توصيل الطلبات يف مرص.
وأضاف����ت القباج أن مبادرة "طريقك أمان" تس����هتدف 
توفري م����ات اآلالف من فرص العم����ل بقطاع خدمات 
التوصيل لش����بابنا وفتياتنا عرب االس����تفادة من حزمة 
من خدمات امحلاية االجمتاعية الي س����تمشل جبانب 
خدم����ات التغطية التأمينية وخدم����ات التأمن اليحص 
الشامل تنفيًذا لربوتوكول التعاون بن وزارة التضامن 
االجمت����ايع وهيئ����ة التأمن اليحص الش����امل لتوفري 

الرعاية الصحية للعاملة غري املنتمظة.

أعلن���ت اهليئة العامة للرعاي���ة الصحية، عن حرص 
147.378 ألف أصل ط���يب وغري طيب تابع للهيئة 
اإلمساعيلية(،  األق���رص،  )بورس���عيد،  مبحافظات 
باعتبارمه احملافظات الثالث اأُلَول لتطبيق منظومة 

التأمن اليحص الشامل.
ويأيت ذل���ك مضن املنظومة الذكي���ة إلدارة وصيانة 
األصول، الي استحدثهتا اهليئة للحفاظ عىل املال 

العام واستمثارات الدولة.
ج���اء ذل���ك خ���الل االجمتاع ال���ذي ترأس���ه أمحد 
الس���بيك، رئي���س هيئة الرعاية الصحية ومس���اعد 
وزير الصحة والساكن واملرشف العام عىل مرشوع 
التأمن ال���يحص الش���امل باحملافظ���ات، ملتابعة 
مرشوع حرص واس���تدامة األص���ول التابعة للهيئة 
باحملافظ���ات، والذي يحمس ب���إدارة هذه األصول 
واس���تمثارها واالس���تفادة مهنا عىل الوجه األمثل، 
ويضمن اس���تدامة هذه األصول بأعىل كفاءة ممكنة 

تؤهلها لتقدمي اخلدمة الطبية لملواطنن.
وقال الس���بيك، إن تفعيل املنظوم���ة الذكية حلرص 
واس���تدامة أص���ول هيئ���ة الرعاية الصحي���ة يعزز 
احلفاظ ع���ىل اس���تمثارات الدولة ويضم���ن كفاءة 
التش���غيل طوال العمر االفرايض، وذلك يف إطار 
من احلومكة، مكا تضمن متابع���ة الصيانة الدورية 
الذكي���ة لاكفة األصول س���واء الطبية أو غري الطبية، 

فميا يمت ربطها مبنظومة تقارير ذكية لتس���عري اكفة 
األص���ول الطبية وغري الطبية داخل اهليئة من خالل 
احلل���ول التكنولوجية والرمقنة اخلاصة بالش���بكة 
الوطنية املوحدة خلدمات الطوارئ والسالمة العامة.
وأش���ار رئيس هيئة الرعاية الصحي���ة، إىل أنه من 
خالل تل���ك املنظومة يمت تتبع األص���ل الطيب وغري 
الط���يب الذي مت تكويده بعد اس���تالمه، س���واء يف 
ح���االت النق���ل أو اإلح���الل أو أٍي م���ن اإلجراءات 
املختلفة الي تمت لألصل، وذلك يف إطار من املتابعة 
الدورية ومبا يضمن التحمك يف األصل بش���ل عام 
وحال الطوارئ بشل خاص، مؤكًدا أن حرص اكفة 

األصول يمت من خالل نظم رمقية ذكية ال ورقية.

أعلنت منمظة األغذية والزراعة لألمم 
املتح���دة )الف���او(، دمعه���ا لملبادرة 
اخل���راء  لملرشوع���ات  الوطني���ة 
الذكي���ة يف حمافظ���ات م���ر، اليت 
هت���دف للتأكي���د ع���ىل جدي���ة الدولة 
املرية يف التعامل مع البعد البييئ 
وتغ���ريات املناخ، يف إط���ار جهودها 
لتحقيق أه���داف التمنية املس���تدامة 
إىل  إضاف���ة  الرمق���ي،  والتح���ول 
االس���راتيجية الوطنية لتغري املناخ 
2050، حس���ما ذكر بي���ان من مكتب 

املنمظة يف القاهرة اليوم.
املب���ادرة، حت���ت  ه���ذه  إط���الق  ومت 
إرشاف الدكتورة هالة السعيد وزيرة 
االقتصادي���ة،  والتمني���ة  التخطي���ط 
مكب���ادرة رائ���دة يف جم���ال التمنية 
املستدامة والذكية والتعامل مع البعد 
البييئ وآثار التغريات املناخية، وذلك 
من خالل تقدمي مرشوعات خمصصة 
لذلك ووض���ع خريطة عىل مس���توى 
احملافظ���ات لملرشوع���ات اخلراء 

الذكي���ة وربطه���ا جبه���ات المتوي���ل 
وجذب االستمثارات الالزمة هلا.

وق���ال نر الدين ح���اج األمن ممثل 
الف���او يف م���ر: "س���تقوم منمظ���ة 
الف���او بتقدمي الدمع ال���الزم لملبادرة 
اخل���راء  لملرشوع���ات  الوطني���ة 
الذكية يف حمافظات مر عرب تقدمي 
الدمع الف���ي من خالل جلنة الفحص 
والتقي���م لملرشوع���ات، وال���روجي 
منصاهت���ا  خ���الل  م���ن  لملب���ادرة 

اإلعالمية".
ويش���ار إىل تنفيذ املب���ادرة الوطنية 
الذكي���ة  اخل���راء  لملرشوع���ات 
إط���ار  يف  املري���ة  باحملافظ���ات 
اجلهود احلالية لرائس���ة واستضافة 
مؤمتر أط���راف اتفاقية األمم املتحدة 
 ،COP27 املن���اخ  لتغ���ري  اإلطاري���ة 
واجلهود الرامية إىل حتقيق التمنية 
املستدامة يف سياق تنفيذ رؤية مر 
2030 وتنفيذ االسراتيجية الوطنية 

لتغري املناخ 2050.

التضامن تطلق مبادرة »طريقك أمان« حلماية 
العاملني يف مجال الديلفري

رئيس الرعاية الصحية يتابع آخر تطورات مشروع 
حصر واستدامة األصول الفاو تدعم املبادرة الوطنية للمشروعات 

اخلضراء الذكية يف محافظات مصر

سليمان عالم

أحمد ابراهيم

   وزير المالية بعد انضمام كل الشركات بمصر لمنظومة »الفاتورة 
اإللكترونية« فى ديسمبر هذا العام: إثبات التكاليف أو المصروفات فى 

اإلقرارات الضريبية  للفواتير اإللكترونية فقط 
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10 بلتون القابضة تتحول 
للخسائر وتتكبد 105.5 مليون 

جنيه خالل النصف األول

كشفت القوامئ املالية املجمعة لرشكة بلتون املالية القابضة، 
خ���ال النصف األول من العام اجلاري، حتول الرشكة من 

الرحبية إىل اخلسائر عىل أساس سنوي.
وأوحض���ت الرشكة يف بيان لبورص���ة مرص، أهنا حققت 
صايف خس���ائر بلغ 105.58 مليون جنيه منذ بداية يناير 
حىت هناية يوني���و 2022، مقابل أرباح بلغت 8.54 مليون 

جني���ه يف الفرتة املقارنة من 2021، مع األخذ يف االعتبار 
حقوق األقلية.

وتراجع إمج���ايل إي���رادات الرشكة خال الس���تة أهشر 
األوىل م���ن العام اجلاري إىل 110.39 مليون جنيه بهناية 
يونيو املايض، مقابل إيرادات قدرها 193.82 مليون جنيه 

يف النصف األول من العام املايض.

قالت رشكة األهيل للتمنية واالس���تمثار، إنه 
سيمت إعان القوامئ املالية للرشكة عن الفرتة 
املنهتية يف يوني���و 2022، يوم األحد املوافق 

28 أغسطس اجلاري.
وأوحضت الرشكة يف بي���ان لبورصة مرص 
بش���أن مربرات التأخري يف إرس���ال القوامئ 
املالي���ة املجمعة واملس���تقلة، إن إج���ازة عيد 
األحض���ى املب���ارك واليت امتدت ل����10 أيام 
خ���ال هشر يوليو يه الس���بب الرئييس يف 

تأخر إصدار القوامئ املالية.
يش���ار إىل أن األه���يل للتمنية واالس���تمثار، 
جسلت صايف رحب بلغ 2.05 مليون جنيه من 
يناي���ر حىت مارس امل���ايض، مقارنًة بصايف 
رحب بلغ 4.46 مليون جنيه خال نفس الفرتة 
املقارنة يف عام 2021، مع األخذ يف االعتبار 

حقوق األقلية.
وبلغ نصيب الرشك���ة األم من األرباح خال 
الثاثة أهشر حنو 3.14 مليون جنيه، مقابل 

5.1 مليون جنيه خال نفس الربع من 2021.
بيمنا جسلت احلقوق غري املسيطرة خال 
الفرتة خس���ائر بقمي���ة 1.08 مليون جنيه 
بهناية مارس 2022، مقابل خس���ائر بلغت 
645.68 أل���ف جنيه خال نفس الربع من 

.2021
وارتف���ع إمج���ايل إي���رادات الرشكة إىل 
17.92 ملي���ون يف الربع األول من 2022، 
مقابل 13.04 مليون جنيه يف الربع األول 

من 2021.
وع���ىل صعيد القوامئ غ���ري املجمعة خال 
الربع األول، فقد جسلت الرشكة خس���ائر 
مستقلة بقمية 3.85 مليون جنيه من يناير 
حىت م���ارس امل���ايض، مقارن���ًة بصايف 
خس���ائر بقمية 2.85 ملي���ون جنيه خال 

نفس الفرتة املقارنة يف عام 2021.

عدل���ت البورص���ة املرصي���ة بيان���ات قيد 
س���ندات توري���ق الرحاب اإلص���دار 11 
للرشحي���ة ب س���بمترب 2023، وفق بيان 

للبورصة.
وقال بيان: “إنه باالشارة إىل خطاب رشكة 
م���رص لملقاصة بت���ارخي 24\08\2022، 
واخل���اص بتعدي���ل بيانات قيد س���ندات 
الرحاب للتوري���ق االصدار احلادى عرش 

اص���دار  الرشحي���ة ب س���بمترب 2023 
االس���هتاك  مبوج���ب   ،2020\09\28
الدوري اجلزيئ بقمية القس���ط رمق “ 11 
“، لتصبح القمية االمجالية لتلك الرشحية 
من الس���ندات بقمي���ة 81,325,000 جنيه 
مرصى موزعا عىل عدد 1,980,000 سند 
بقمية إمسية قدره���ا 41.0732323232 

جنيه مرصى للسند الواحد.

األهلي للتنمية توضح مبررات تأخر إعالن القوائم 
املالية وحتدد موعد إصدارها

البورصة املصرية: تعديل بيانات قيد اإلصدار 
11 من سندات توريق الرحاب

تلقت رشكة البوي���ات والصناعات الكمياوية 
)باك���ن(، املدرج���ة يف البورص���ة املرصية، 
عرضن لاس���تحواذ خال هشر. ويه املرة 
األوىل خال فرتة قص���رية، وأرجع حمللون 
ذل���ك إىل تدين القمية الس���وقية للرشكة يف 
مقابل ما متتلكه من إيرادات تش���غيل وحصة 
يف س���وق الدهانات وأصول غري مستغلة من 
األرايض، متوقعن أال يمت البيع يف ظل تدين 

العروض املقدمة.
وتلق���ت رشك���ة باك���ن عرًض���ا يف 6 يوليو  
امل���ايض، م���ن رشكة س���ايباد لاس���تمثار 
الصنايع، لاس���تحواذ عىل نسبة 100% من 
رأس مال الرشكة بس���عر يرتاوح ما بن 16-
16.5 جنهًي���ا )0.83- 0.86 دوالر( للهسم 
بنس���بة زيادة ترتاوح ما بن 14.1 و%17.7 

من سعر اإلغاق يوم تقدمي العرض.
بعده���ا بهشر تلقت عرًض���ا آخر من الرشكة 
العاملي���ة ملواد البناء والكمياويات )س���ايبس( 
بس���عر مب���ديئ ي���رتاوح م���ن 18.5-17.5 
جنهًيا )0.91-0.96 دوالر(، عىل أن حتدد 
الرشكتن الس���عر الهنايئ بن���اًء عىل نتاجئ 

الفحص النايف للجهالة.
وقررت رشكة البويات والصناعات الكمياوية 
- باكن، تعين بنك االستمثار األهيل فاروس 
للقي���ام بالتف���اوض واملفاضلة ب���ن عروض 
االس���تحواذ املقدمة واحملمتلة عىل الرشكة 

للوصول ألعىل قمية ممكنة لسعر الهسم.
يشار إىل أن الرشكة تلقت عرضًا من رشكة 
س���يباد يوم 8 يوليو امل���ايض، وعرض رشاء 
من رشكة س���ايبس يوم 7 أغسطس اجلاري، 
وعرض رشاء معدل من رشكة سايباد بتارخي 

9 أغسطس اجلاري.
واكنت رشكة س���ايباد لاستمثار الصنايع، 
قامت بتعديل س���عر عرض الرشاء غري امللزم 
املقدم لاستحواذ عىل أهسم "باكن" ليرتاوح 
ما بن 16.5 جنيه إىل 18.75 جنيه للهسم.
وتلق���ت باكن خطابًا من الرشكة العاملية ملواد 
بإعان نيهتا  البناء والكمياويات )س���ايبس( 
يف التقدم بعرض رشاء غري ملزم عىل أهسم 

رشكة باكن.

وذلك لاستحواذ عىل نسبة 100% من رأس 
امل���ال املصدر للرشكة خمصوم���ًا مهنا عدد 
األهس���م الازمة الس���مترار قيد الرشكة يف 
البورصة املرصية، وحبد أدىن للتنفيذ نس���بة 

60% من رأس املال املصدر للرشكة.
واش���رتط الع���رض قي���ام الرشك���ة العاملية 
ملواد البن���اء والكمياويات )س���ايبس( بالبدء 
بإجراءات الفحص النايف للجهالة عىل رشكة 

باكن لتحديد سعر الرشاء الهنايئ.
ويف يوليو املايض، اكنت سايباد لاستمثار 
الصن���ايع، تقدمت بع���رض رشاء غري ملزم 
لاس���تحواذ ع���ىل نس���بة 90% م���ن أهسم 
رأمس���ال "باكن" وحبد أدىن للتنفيذ نس���بة 
51% بس���عر مبديئ يرتاوح م���ا بن 16 إىل 

16.5 جنيه للهسم.
وناق���ش جمل���س اإلدارة يف يولي���و العرض 
املقدم وقهتا، وقرر أن قمية العرض ال يتناسب 
م���ع القمي���ة احلقيقي���ة للرشك���ة وأصوهلا، 
م���ع العرض عىل أقرب معومي���ة قادمة طلب 

"سايباد" إجراء حفص نايف للجهالة.
ودعت الرشكة مقدم العرض بإعادة النظر يف 
العرض املقدم، للوصول لس���عر يتناسب مع 

القمية احلقيقية والعادلة للرشكة.

ويبل���غ رأمسال باكن حن���و 240 مليون جنيه 
موزعًا عىل عدد 24 مليون هسم بقمية امسية 

10 جنهيات للهسم.
يش���ار إىل أن البويات والصناعات الكمياوية 
- باكن، جسلت صايف خسائر بلغ 856.16 
ألف جنيه منذ بداي���ة يوليو حىت هناية مارس 
املايض، مقابل أرب���اح بقمية  50.13 مليون 
جني���ه خ���ال نفس الف���رتة من الع���ام املايل 

املايض.
وارتفعت مبيعات الرشكة خال التسعة أهشر 
حيث جسل���ت 663.29 ملي���ون جنيه بهناية 
م���ارس، مقابل 639.34 ملي���ون جنيه خال 

نفس الفرتة من العام املايل املايض.
وعىل صعي���د القوامئ غ���ري املجمعة، حتولت 
الرشكة املس���تقلة إىل اخلسائر خال التسعة 
أهشر لتتكبد 1.03 مليون جنيه، مقابل أرباح 
بقمية 2.86 مليون جنيه خال نفس الفرتة من 

العام املايل السابق له.
م���ن جانبه، قال معاد الدي���ن مصطىف رئيس 
الرشك���ة القابضة للصناع���ات الكمياوية، إن 
الرشك���ة ال متانع يف بي���ع حصهتا يف رشكة 
"باك���ن"، برشط تق���دمي عرض يتناس���ب مع 
قميهت���ا العادل���ة، مضيفًا "أس���عار العروض 

املقدمة حاليًا ال تتناسب مع قمية الرشكة".
رشكة البويات والصناعات الكمياوية "باكن" 
مملوك���ة بنس���بة 44.6% لرشك���ة "القابضة 
للصناع���ات الكمياوية احلكومي���ة"، و%10.5 
لبنك مرص احلكويم أيض���ًا، و7.1% لرشكة 
"أي���ه إم إن" لاس���تمثار الصن���ايع، ويبل���غ 
رأمسال الرشكة 240 مليون جنيه موزعة عىل 
24 ملي���ون هسم، بقمية امسي���ة 10 جنهيات 

للهسم.
ويف هذا السياق، قال معرو األليف رئيس قسم 
البحوث برشكة برامي لت���داول األوراق املالية، 
إن تليق باكن عريض رشاء س���ببه يرجع إىل 
ما تمتزي به الرشكة من خربات ومسعة مبجال 
الدهانات وحصة س���وقية مرتفعة، إضافة إىل 
أصول غري مستغلة من األرايض، وهو ما دفع 
رشاكت بنفس املجال للتقدم لاستحواذ عىل 
حصص ب�"باكن"، عقب إعان احلكومة نيهتا 

التخارج من بعض أصوهلا بالبورصة.
وأش���ار "األل���يف" إىل أن اخنف���اض الق���م 
بالبورص���ة  املدرج���ة  لل���رشاكت  الس���وقية 
املرصية ينع���ش عروض االس���تحواذ، حيث 
هش���دت البورصة خال النص���ف األول من 
العام اجلاري العديد من عروض االستحواذ 
ع���ىل عدد كب���ري من ال���رشاكت يف قطاعات 
خمتلف���ة، مت تنفيذ بعضه���ا، وأخرى مازالت 

قيد التنفيذ.
وتوق���ع "األل���يف"، ع���دم قبول املس���امهن 
احلالي���ن لرشكة باكن العرض األخري املقدم 
من رشكة سايبس، موحًضا أن سعر العرض 
املق���دم يرتفع بنس���بة 10% فقط عن الس���عر 
السويق للهسم بالبورصة، وهذه ليست نسبة 

جذابة لبيع األهسم، حسب قوله.
ويتوزع هيلك مس���امهي باك���ن بن الرشكة 
القابض���ة للصناع���ات الكمياوي���ة حبص���ة 
44.63%، وبنك مرص حبصة 10.52%، وايه 
أم ان لاس���تمثار الصنايع حبصة %7.73، 
واملسامه الس���يد صابر السيد محيد حبصة 

.%5.2

باكني تختار األهلي فاروس للمفاضلة بني العروض املقدمة لالستحواذ عليها

رئيــــــس البــــورصــــة اجلـــديـــــد يف سطــــــور 
وائل خطاب

ارتف���ع امل���ؤرش الرئييس للبورص���ة املرصية 
"إجيى إك���س 30" بنس���بة 1.91% ليغلق عند 
مس���توى 10287.27 نقط���ة، خال جلس���ات 
األس���بوع امل���ايض، وصع���د م���ؤرش األهسم 
الصغرية واملتوسطة "إجيى إكس 70 متساوى 
األوزان"، بنس���بة 2.37% ليغلق عند مس���توى 
2210.32 نقط���ة، وجسل مؤرش "إجيى إكس 
100 متساوى األوزان" صعوًدا بنحو %2.52 
ليغلق عند مس���توى 3171.80 نقطة، وجسل 
مؤرش "إجيى إكس 30 حمدد األوزان" صعوًدا 
بنحو 1.61% ليغلق عند مستوى 12675.34 
نقطة، فميا تراجع مؤرش متزي بنس���بة %1.45 

ليغلق عند مستوى 3668.33 نقطة.
رأس املال السويق

وخرس رأس املال الس���ويق للبورصة املرصية، 
حنو 11.1 ملي���ار جنيه، ليغلق عند مس���توى 
692.8 مليار جنيه، بنسبة منو 1.6%، وصعد 
رأس امل���ال الس���ويق لمل���ؤرش الرئييس من 
437.4 مليار جني���ه إىل 444.6 مليار جنيه، 
بنس���بة من���و 1.6%، وقفز رأس امل���ال ملؤرش 
األهسم الصغرية واملتوسطة من 125.5 مليار 
جنيه إىل 128.6 مليار جنيه بنسبة منو %2.5.
مكا ارتفع رأس املال ملؤرش األوس���ع نطاًقا من 
563 مليار جنيه إىل 573.2 مليار جنيه بنسبة 
منو 1.8%، وصعد رأس املال السويق لبورصة 
الني���ل من 2 مليار جني���ه إىل 2.1 مليار جنيه 

بنسبة منو %2.1.
إمجايل قمية التداول

وبالنس���بة للتداول تراجع إمجايل قمية التداول 
بالبورصة املرصية إىل 16.4 مليار جنيه خال 
األس���بوع املايض، يف حن بلغت مكية التداول 
حن���و 3.934 مليار ورقة منفذة عىل 299 ألف 
معلية، وذلك مقارنة بإمجايل قمية تداول قدرها 
21.9 مليار جنيه، ومكية التداول بلغت 5.107 
مليار ورقة منفذة ع���ىل 315 ألف معلية خال 

األسبوع قبل املايض.
أم���ا مؤرش متزي، بلغ إمج���ايل قمية التداول به 
حنو 24.1 مليون جني���ه، وبلغت مكية التداول 
65.4 ملي���ون ورقة منفذة ع���ىل 2479 معلية 
خال األس���بوع املايض، واستحوذت األهسم 
ع���ىل 47.61% م���ن إمج���ايل قمي���ة التداول 
داخل املقصورة، ىف ح���ن مثلت قمية التداول 

للسندات حنو %52.39.
ووزعت إمجاليات التداول للرشاكت املدرجة ىف 
مؤرشات البورصة بن 4.1 مليار جنيه باملؤرش 
الرئيىس للبورصة حبجم تداول 876.2 مليون 
ورقة مالية منف���ذة، وعدد معليات 116.3 ألف 
معلية، وبلغت قمية التداول ب�"إجيى إكس 70" 
حنو 2.7 مليار جنيه، حبجم تداول 2.4 مليار 
ورقة مالية منفذة من خال 130.9 ألف معلية، 
وبلغ���ت قمية التداول ب�"إجيى إكس 100" حنو 
6.8 مليار جنيه حبجم تداول 3.2 مليار ورقة 

مالية منفذة من خال 247.2 ألف معلية.
إمجايل التعامالت

وجسل���ت تعام���ات املرصين نس���بة %84.1 

من إمج���ايل التعامات عىل األهس���م املقيدة 
بالبورصة املرصية، خال جلس���ات األس���بوع 
امل���ايض، واس���تحوذ األجان���ب عىل نس���بة 
10.6%، والع���رب ع���ىل 5.3%، وذل���ك بع���د 
اس���تبعاد الصفقات، وجسل األجانب صايف 
بي���ع بالبورصة املرصية بقمي���ة 899.7 مليون 
جني���ه، وجس���ل الع���رب ص���اىف رشاء بقمية 
100.5 ملي���ون جني���ه، وذل���ك بعد اس���تبعاد 

الصفقات.
ومثل���ت تعامات املرصي���ن 74.5% من قمية 
الت���داول لألهس���م املقيدة من���ذ أول العام بعد 
اس���تبعاد الصفق���ات، بيمنا جس���ل األجانب 
وجس���ل   ،%8.2 الع���رب  وجس���ل   ،%17.4
األجان���ب صايف بيع بالبورص���ة املرصية منذ 
بداي���ة العام بقمي���ة 15.6 ملي���ار جنيه، فميا 
اس���متر العرب بتجسيل ص���ايف رشاء بنحو 
1.8 ملي���ار جنيه، وذلك ع���ىل األهسم املقيدة 
بعد اس���تبعاد الصفقات منذ بداية العام، وفًقا 

للتقرير األسبويع للبورصة املرصية.
أعىل 10 رشاكت تداوال

وتصدر هسم "البنك التجاري الدويل- مرص" 
قامئة أعىل 10 رشاكت من حيث قمية التداول 
بالبورص���ة  ىف س���وق "داخ���ل املقص���ورة" 
املرصية، خال جلس���ات األس���بوع املايض، 
حبج���م تداول بلغ 23.6 ملي���ون ورقة، وبقمية 
تداول 949.7 ملي���ون جنيه، يليه هسم "مدينة 
نرص لإلس���ان والتعمري" حبجم ت���داول بلغ 
218.7 ملي���ون ورق���ة، وقمية ت���داول 647.7 

مليون جنيه.
وج���اء ىف املرك���ز الثالث "ف���ورى لتكنولوجيا 
حبجم تداول  البنوك واملدفوع���ات اإللكرتونية" 
بل���غ 83.3 ملي���ون ورقة منف���ذة، وقمية تداول 
317.6 ملي���ون جني���ه، مث "داي���س لملابس 
اجلاهزة" حبجم ت���داول 841.7 مليون ورقة، 
وبقمية تداول 286.5 مليون جنيه، مث "يج يب 
أوتو" حبجم ت���داول 68.1 مليون ورقة، وقمية 
ت���داول 233.6 مليون جنيه، وذلك وفًقا لتقرير 

البورصة األسبويع.
وىف املركز السادس "شارم درميز لاستمثار 
الس���يايح" حبجم ت���داول بل���غ 21.4 مليون 
ورق���ة منفذة، وقمية تداول بلغت 231.6 مليون 
جنيه، مث "القلعة لاستش���ارات املالية" حبجم 
تداول 172.5 مليون ورقة منفذة، وقمية تداول 
225.1 ملي���ون جني���ه، مث "م���رص اجلدي���دة 
لإلس���ان والتعم���ري"، حبجم ت���داول 32.2 
ملي���ون ورقة منفذة، وقمية ت���داول 198 مليون 
جنيه، وىف املركز التاس���ع "المشس لإلسان 
والتعم���ري"، حبجم ت���داول 23.4 مليون ورقة 
منف���ذة، وقمية ت���داول 178.7 ملي���ون جنيه، 
وج���اءت ىف املركز األخري "ليس���يكو مرص"، 
حبجم ت���داول بلغ 20.1 ملي���ون ورقة منفذة، 

بقمية تداول بلغت 176.9 مليون جنيه.
خرباء: عروض االستحواذ تنعش السوق

وتوق���ع خ���رباء ىف س���وق امل���ال أن تواصل 
البورصة املرصي���ة حركهتا التصحيحية، عىل 

أن تبدأ ىف المتاسك واالرتداد صعوًدا.
وقالت عصمت ياس���ن، رئيس قس���م تداوالت 
األفراد برشكة أس���طول لتداول األوراق املالية، 
إن الس���وق مت���ر حبرك���ة تصحيحي���ة طبيعية 
وحصية عقب املاسب الىت حققهتا، الفتة إىل 
أن األمور مازالت إجيابية طاملا اس���متر املؤرش 

الثاثيىن أعىل 10100 نقطة.
ولفت���ت إىل أن احلراك الذي يهشده االقتصاد 
من تغيري لبع���ض أحصاب املراك���ز القيادية، 
واتف���اق احلكومة عىل قرض صن���دوق النقد، 
انعكس عىل حركة السوق، وخلق قوى رشائية 
قابلهت���ا أخرى بيعية أس���فرت ع���ن التصحيح 

احلايل.
وأش���ارت إىل أن اس���تقرار الس���وق أع���ىل 
مس���تويات 10100 ميه���د للتح���ول صعوًدا، 
مؤك���دة أن قط���اىع »اإلس���ان« و»البنوك« 

يهشدان حركة إجيابية حالًيا.
من جانهبا، قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم 
التحليل الفىن ىف رشكة تايكون لتداول األوراق 

املالي���ة، إن الس���وق تواجه حرك���ة تصحيحية 
ومعلية جىن أرب���اح، ليتحرك املؤرش الثاثيىن 

ىف نطاق 10050 إىل 10280 نقطة.
ورأت أن الس���وق تهشد حركة إجيابية انتقائية 
عىل أهسم املضاربات ىف املؤرش الس���بعيين، 
فض���ا ع���ن أهس���م قط���اىع »اإلس���ان«، 

و»املابس اجلاهزة«.
وتوقع���ت حت���ول الس���وق إىل الصع���ود، مع 
اس���مترار احلركة االنتقائي���ة اإلجيابية ألهسم 
وقطاع���ات معينة، الفتة إىل أن النظرة بش���لك 
عام إجيابية بدمع عروض االس���تحواذ األخرية 

عىل أكرث من رشكة مقيدة.
م���ن جانهب���ا قالت راني���ا يعق���وب، حملل 
ماىل، إن هن���اك عدًدا من األخبار اإلجيابية 
ال���ىت س���امهت ىف إنعاش الس���وق، وهو 
م���ا أدى إىل زي���ادة م���ؤرشات البورصة، 
وتثبيت الفائدة رس���الة مطأنة لملستمثرين، 
مش���رية إىل أن لك امل���ؤرشات تظهر إقبال 
املس���تمثرين ع���ىل الدخ���ول إىل الس���وق 
املرصي���ة، وهو م���ا يعكس ق���وة االقتصاد 
وقدرته عىل الصمود أم���ام األزمة العاملية، 
الىت ألقت بظاهلا عىل الدول الناشئة، لكن 
يب���ى االقتصاد املرصى لدي���ه القدرة عىل 

التعامل مع املعطيات اجلديدة.
وفميا يتعلق مبدى اس���تقرار هذا التحسن 
قالت يعقوب، إنه ال ميكن التكهن باملستقبل 
البعيد، خاصة أننا ىف حلظة جيدة تصادف 
عددا من األخبار اإلجيابية الىت انعكس���ت 
ع���ىل أداء املس���تمثرين، وهو م���ا ظهر ىف 
تداوالت البورص���ة وانتعاش الصفقات ىف 
الس���وق، لكن يب���ى العامل مرتقب���ا اجتاه 
الفي���دراىل األمريىك حن���و الفائدة، وأيضا 
اجتاهات احلرب الروسية األوكرانية وقدرة 
أوروبا ع���ىل التعاىط مع مش���لة الطاقة، 
خاصة مع اقرتاب مومس الشتاء الذى ميثل 

حتدًيا كبرًيا للقارة العجوز.

أص���در الدكت���ور مصطىف مدب���ويل، رئيس 
جملس الوزراء، قرارا بتعين رايم الداكين، 
رئيس���ا ملجلس إدارة البورصة املرصية ملدة 
عام، وتعين هبة اهلل الصرييف، نائبا لرئيس 

جملس إدارة البورصة املرصية ملدة عام.
ورايم الداكين م���ن مواليد 1982، وحاصل 
عىل بالوريوس االقتصاد - جامعة القاهرة، 
ع���ام 2003، مث دبلوم دراس���ات اجلدوي و 
تقي���م املرشوع���ات - جامعة القاه���رة، عام 
2005، ودبل���وم دراس���ات اجل���دوي و تقيم 
املرشوع���ات - جامعة القاه���رة، وفقا لواكلة 

أنباء الرشق األوسط.
ورايم ال���داكين، حص���ل ع���ىل ماجس���تري 
العل���وم املالية )تركزي عىل االس���تحواذات و 
االندماج���ات( - جامعة ويلز، اململكة املتحدة، 
عام 2013 بعنوان “توليد القمية املضافة يف 
معليات االستحواذات اليت تقوم هبا صناديق 

االستمثار«.
مكا حصل عىل دبلوم االستمثار - األاكدميية 
العربي���ة للعل���وم و التكنوجليا ع���ام 2012، 
مث حصل ع���ىل دورات تدريبي���ة يف التفكري 
االس���رتاتيجي لملدراء التنفيذي���ن - جامعة 

اكمربيدج اململكة املتحدة 2021.
ميل���ك رايم ال���داكين، أك���رث من 14 س���نة 
خربة يف جمال االس���تمثار، متويل الرشاكت 
والتخطيط االس���رتاتيجي، مصحوبة خبلفية 
أاكدميي���ة وتدري���ب قوية من مؤسساس���ات 
أجنبي���ة وحملي���ة، خ���ال حيات���ه العملي���ة 
اكتس���ب خربة التعامل مع مستمثرين مالين 

واسرتاتيجبن.

ويش���غل رايم الداكين، منصب األمن العام 
الحت���اد البورصات العربي���ة احلايل، ويمتتع 
خبربة أكرث من 19 سنة يف جمال االستمثار 
ومتويل الرشاكت والتخطيط االس���رتاتيجي، 
وميتلك الداكين خربات كبرية يف التعامل مع 

املستمثرين و املؤسسات الدولية.
واخت���ري ال���داكين، مضن قامئ���ة أفضل 20 
خشصية تقل أمعارها عن 40 عاما من مركز 
سياس���ة الرشق األوسط بواش���نطن، وشغل 
عضوية املجلس التنفي���ذي مللتى االحتادات 

العربية التابع جلامعة الدول العربية.
ويعد رئيس البورصة املرصية اجلديد رشيك 
مؤس���س و العضو املنت���دب - لرشكة برايد 
اكبيت���ال )مايو 2017 – يونيو 2019( والىت 
قدم���ت أول برناجم ترسي���ع أمعال لرشاكت 
التكنولوجي���ا املالي���ة الناش���ئة بالرشاكة مع 
العاملي���ة،   StartupBootcamp رشك���ة 
لاستمثار و تفعيل أجندة المشول املايل من 

خال تقدمي حلول مبتكرة.
 BM ومع���ل عض���وا مبجل���س إدارة رشكة
للتأجري المتوييل - رشك���ة تابعة لبنك مرص 
وعض���و   ،)2019 يوني���و   –2017 )أبري���ل 
جلنة االس���تمثار - الرشكة القابضة للتأمن 
)يوليو 2017 – س���بمترب 2018( عضو جلنة 
االستمثار - عضو مستقل عن البنك الدويل - 
جهاز تمنية املرشوعات الصغرية و املتوسطة 
و متناهية الصغ���ر )يونيو 2016 – ديمسرب 

.)2018
وش���غل رايم الداكين، منصب نائب رئيس - 
رشكة األهيل اكبيتال القابضة )البنك األهىل 

املرصى( – يوليو 2009: مايو 2017 األهيل 
اكبيت���ال القابضة يف الذراع االس���تمثاري 
للبنك األهىل املرصى وعضوية جملس ادارة 
رشكة األس���كندرية للزيوت املعدنية )أموك( 
– 2012: 2017 ممثل���ًا ع���ن حصة صندوق 

العاملين بالبنك األهيل املرصي.
رايم ال���داكين خشصية بارزة يف أس���واق 

املال
الدكتور رايم الداكين، لديه خربة يف متویل 
الرشاكت واألس���واق املالی���ة العاملیة، وتقییم 
االس���تحواذات واالندماج���ات، حي���ث اكنت 

حمور دراسته.
 رايم الداكين صاح���ب خربة أهلته ملنصب 

أمن احتاد أسواق املال العربية
ويمتت���ع الدكتور راىم ال���داكين خبربة قوية 
يف جماالت االستمثار وأسواق املال ما أهله 

ملنصب أمن احتاد أس���واق املال العربية بعد 
ف���وزه بأغلبي���ة األصوات م���ن اجلولة األوىل 
مك���رحش م���ن البورصة املرصي���ة من بن 4 
مرحش���ن عن أس���واق عربية أخ���رى خال 
انتخاب أمن احتاد األسواق العربية يف عام 

.2019
رايم الداكين الرئيس التنفيذي ألول صندوق 

استمثاري يركز عىل التقنية املالية
وش���غل رايم ال���داكين منص���ب الرئي���س 
التنفي���ذي لرشكة »Pride Capital« وهو 
أول صندوق اس���تمثاري يف مرص يركز فقط 
ع���ىل التكنولوجي���ا املالية، وقد مت تأسيس���ه 
يف أوائ���ل ع���ام 2017 كتع���اون مش���رتك 
ب���ن رشاكء مرموق���ن يف اخلدم���ات املالية 
)فاروس اكبيتال( والصناع���ات التكنولوجية 

)اكميلزير(.
 واكنت فرتة رائس���ة الداكين لألمانة العامة 
الحتاد أس���واق املال العربی���ة اليت بدأت يف 
2019، النقطة األبرز يف مسريته املهنية فهيا 
تعامل مع حتدی���ات داخلیة وخارجیة، أھمھا 
إعادة ھیلة شاملة لاحتاد، وزیادة إیرادات 
االحت���اد م���ن 190 أل���ف دوالر أمریيك يف 
2019 إىل قراب���ة 600 أل���ف دوالر أمریيك، 
وإعادة البورصات الرئیسیة يف املنطقة ملظلة 
االحتاد، باإلضاف���ة إىل التعامل الرسیع مع 
األزم���ة السیاس���یة واملالیة يف لبن���ان )مقر 
االحتاد( ونقل أموال االحتاد بش���لك رسیع 
حلس���ابات بنكیة يف مجهورية مرص العربیة، 
الذي مضن اسمتراریة االحتاد خلدمة املنطقة 

العربیة.

ارتفاع املؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.91% خالل تعامالت 
األسبوع املاضي.. وخبراء: عروض االستحواذ تنعش السوق

نفت رشكة برامي القابضة لاس���تمثارات املالية، 
وجود أي عروض اس���تحواذ عىل أهسم الرشكة 

يف الوقت احلايل.
ج���اء ذلك يف بي���ان للرشك���ة إىل بورصة مرص 
خال تعامات جلسة األربعاء املايض، ردًا عىل 
ما أثري بشأن وجود عرض استحواذ عىل أهسم 

برامي القابضة.
يشار إىل أن برامي القابضة لاستمثارات املالية، 

حققت خس���ائر بلغت 27.8 ملي���ون جنيه خال 
الفرتة من يناير إىل يونيو املايض، مقابل خسائر 
بلغ���ت 22.1 مليون جني���ه يف الفرتة املقارنة من 

2021، مع األخذ يف االعتبار حقوق األقلية.
وتراجع���ت إيرادات الرشكة خال الس���تة أهشر 
األوىل من العام اجلاري إىل 41.8 مليون جنيه، 
مقاب���ل إيرادات بلغ���ت 54.7 ملي���ون جنيه يف 

النصف األول من العام املايض.

 
 نفت رشكة القلعة لالستشارات 

املالية، ما نرش بشأن قيامها بيع 
حصة يف رشكة طاقة.

وأكدت الرشكة يف بيان ردًا عىل 
بورصة مرص حول ارتفاع هسم 

القلعة بنسبة 14% خالل الفرتة من 
16 حىت 21 أغسطس اجلاري، أنه 

ال توجد أحداث جوهرية غري معلنة 
من شأهنا التأثري عىل سعر الهسم 

بالبورصة.
يشار إىل أن القلعة لالستشارات 
املالية، حققت خسائر بقمية 5.7 

مليار جنيه خالل 2021، مقابل 
خسائر بلغت 9.57 مليار جنيه يف 
2020، مع األخذ يف االعتبار حقوق 

األقلية.
وبلغت خسائر مسامهي الرشكة األم 

حنو 2.27 مليار جنيه خالل العام 
املايض، مقابل خسائر بلغت 2.55 

مليار جنيه يف 2020.

366 مليون جنيه أرباح سي 
آي كابيتال القابضة في 

النصف األول

القلعة لالستشارات المالية 
تنفي بيع حصة في »طاقة« 

السويدي لألسمنت ترفع حصتها 
برأسمال إم إم جروب للصناعة 

بقيمة 11 مليون جنيه

صندوق استثمار يخفض 
حصته في ليسكو مصر 

بقيمة 16.7 مليون جنيه

كشفت القوامئ املالية املجمعة 
لرشكة يس آي اكبيتال القابضة 
لالستمثارات املالية، عن النصف 

األول من العام اجلاري، تراجع أرباح 
الرشكة بنسبة 62.53 باملائة عىل 

أساس سنوي.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 

مرص، أهنا جسلت صايف رحب بلغ 
366.36 مليون جنيه منذ بداية 
يناير حىت هناية يونيو 2022، 

مقابل أرباح بلغت 977.83 مليون 
جنيه خالل نفس الفرتة من العام 

املايض، مع األخذ يف االعتبار حقوق 
األقلية.

وبلغ نصيب أحصاب حقوق ملكية 
الرشكة األم من األرباح خالل الستة 

أهشر حنو 340.76 مليون جنيه 
بزيادة 98.4%، مقابل 171.74 مليون 

جنيه أرباح خالل نفس الفرتة من 
.2021

 قالت رشكة هريميس للوساطة يف 
األوراق املالية، إن رشكة السويدي 
لألمسنت رفعت حصهتا يف أهسم 

رأمسال رشكة إم إم جروب للصناعة 
والتجارة العاملية من 1.33% إىل 

.%1.64
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 

مرص، أن السويدي لألمسنت اشرتت 
3 ماليني هسم من أهسم رأمسال 
إم إم جروب للصناعه والتجارة 
العاملية، بقمية إمجالية للصفقة 

بلغت 10.96 مليون جنيه مبتوسط 
سعر 3.65 جنيه للرشاء.

وأشارت إىل أن حصص املجموعات 
املرتبطة باملسامه يه %1.65 

لصادق أمحد السويدي.
يشار إىل أن إم إم جروب للصناعة 

والتجارة العاملية، جسلت صايف رحب 
بلغ 145.66 مليون جنيه منذ بداية 

يناير حىت هناية يونيو املايض، 
مقابل 245.03 مليون جنيه أرباحًا 
خالل نفس الفرتة من العام املايض، 
مع األخذ يف االعتبار حقوق األقلية.

قالت املجموعة املالية للمسرسة 
يف األوراق املالية، إن 

 CORONATION AFRICA
 FRONTIERS FUND

UNIVERSAL قام خبفض حصته 
يف رشكة ليسكو مرص من %5.05 

إىل %2.57.
وأوحضت الرشكة يف بيان 

لبورصة مرص الثالثاء املايض، أن 
 »CORONATION AFRICA«

قام ببيع 1.98 مليون هسم من 
ليسكو مرص  بقمية إمجالية للصفقة 
بلغت 16.76 مليون جنيه مبتوسط 

سعر بيع 8.44 جنيه للهسم.
يشار إىل أن ليسيكو مرص، جسلت 

صايف خسائر بلغ 24.46 مليون 
جنيه منذ بداية يناير حىت هناية 

يونيو املايض، مقابل 18.38 مليون 
جنيه خسائر خالل نفس الفرتة من 
العام املايض، مع األخذ يف االعتبار 

حقوق األقلية. برامي القابضة تنفي تلقيها عروض استحواذ 
على أسهم الشركة

العجمي ..

 ن���رشت اجلريدة الرمسية ق���رار رئيس جملس 
الوزراء رمق 2928 لس���نة 2022 لتعديل بعض 
أح���ام الاحئ���ة التنفيذي���ة لقان���ون رشاكت 
باألهس���م  التوصي���ة  ورشاكت  املس���امهة 
والرشاكت ذات املس���ولية احملدودة ورشاكت 
الخشص الواحد الص���ادرة بقرار نائب رئيس 
جمل���س الوزراء للش���ون االقتصادي���ة واملالية 
ووزير شون االس���تمثار والتعاون الدويل رمق 

96 لسنة 1982 .
وبع���د االط���اع عىل الدس���تور وع���ىل قانون 
رشاكت املس���امهة ورشاكت التوصية باألهسم 
والرشاكت ذات املسولية واحملدودة ورشاكت 
الخش���ص الواحد الص���ادر بالقانون رمق 159 

لسنة 1981 .
وعىل ق���رار رئيس امجلهورية رمق 269 لس���نة 
2018 بتش���كيل ال���وزارة ؛ وعىل ق���رار رئيس 
امجلهوري���ة رمق 655 لس���نة 2019 ؛ وع���ىل 
الاحئ���ة التنفيذي���ة لقانون رشاكت املس���امهة 
ورشاكت التوصي���ة باألهس���م والرشاكت ذات 

املسولية احملدودة ورشاكت الخشص الواحد 
الص���ادرة بق���رار نائب رئيس جمل���س الوزراء 
للش���ون االقتصادي���ة واملالي���ة ووزير ش���ون 
االس���تمثار والتع���اون ال���دويل رمق 96 لس���نة 

 .1982
وعىل ق���رار رئيس جملس ال���وزراء رمق 3152 
لسنة 2019 وبعد أخذ رأى اهليئة العامة للرقابة 

املالية ؛ وبعد موافقة جملس الوزراء 
 قــــرر : 

) املادة األوىل ( يس����ت�ب�دل بنص الفقرة األوىل 
من املادة )۲۸۷ مکرر – 2( من الاحئة التنفيذية 
لقان���ون رشاكت املس���امهة ورشاكت التوصية 
باألهسم والرشاكت ذات املس���ولية احملدودة 
ورشاكت الخشص الواحد املش���ار إلهيا النص 
اآلىت ال جي���وز أن يقل احلد األدىن لرأس م�ال 
ش�رك�ة ال�ش�خ�ص الواحد عن ألف جني�ه وجيب 
أن يدفع رأس املال بالامل عند تأسيس الرشكة 
) امل���ادة الثاني���ة ( ينرش ه���ذا الق���رار يف اجلريدة 

الرمسية، ويعمل به من اليوم التايل لتارخي نرشه .

مدبولي: تعديالت جديدة بقانون شركات 
املساهمة والتوصية باألسهم

داليا احمد

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  28  أغسطس  2022  •  العدد  657

مجلس الوزراء يقر إعادة تشكيل مجلس إدارة 
هيئة الرقابة املالية ملدة 4 سنوات

أصدر مصط���ىف مدبويل رئيس جملس الوزراء، 
قرارًا بإعادة تش���كيل جملس إدارة اهليئة العامة 
للرقابة املالية، ملدة أربع س���نوات، برائسة رئيس 

جملس إدارة اهليئة دمحم فريد صاحل.
ونص القرار -الذي ن���رش يف اجلريدة الرمسية 
)الوقائ���ع املرصية(- عىل تش���كيل جملس إدارة 
اهليئ���ة، الذي يضم إس���ام عبدالعظ���م عزام، 
نائبًا لرئيس جملس اإلدارة، وأمحد عبدالرمحن 
الشيخ، نائبًا لرئيس جملس اإلدارة، حبسب بيان 

اليوم.
مكا تضمن تش���كيل املجلس تعي���ن أحد نائيب 
حماف���ظ البن���ك املركزي خيتاره حماف���ظ البنك، 
ومض أيض���ًا لكًا م���ن الدكت���ور أرشف العريب، 
وخال���د رسي صی���ام والدكتورة ماري���ان أمري 
عازر، ورش���ا راغب وطارق منصور أعضاء من 
ذوي اخل���ربة يف املجاالت االقتصادي���ة واملالية 

والقانونية.
واكن رئي���س جمل���س الوزراء قد أص���در قرارًا 
-مطلع أغس���طس اجلاري- بتعي���ن دمحم فريد 
ص���احل قامئًا بأمعال رئيس جمل���س إدارة هيئة 

الرقابة املالية، ملدة عام.
ويعت���رب جمل���س إدارة اهليئة هو أعىل س���طلة 

إدارية، وهو املس���ؤول عن تنظ���م وإدارة مجيع 
شؤون اهليئة، ووضع وتنفيذ السياسات الازمة 
لتحقيق أهدافها. ويكون لملجلس س���لطة اختاذ 
الق���رارات الهنائية اليت يراه���ا رضورية إلجناز 
وظائ���ف اهليئة دون احلاجة إىل موافقة س���لطة 
أع���ىل، وله ع���ىل األخص وضع االس���رتاتيجية 
العام���ة للهيئة والسياس���ات التنفيذي���ة ومراقبة 
تنفيذه���ا، ووض���ع القواع���د التنفيذي���ة للتنظم 
والرتخيص مبزاولة األنشطة اليت ختتص اهليئة 

بالرقابة علهيا.
باإلضافة إىل وضع قواعد التفتيش والرقابة عىل 
اجلهات واألفراد اخلاضع���ن لرقابة اهليئة، مع 
حتديد مقابل اخلدمات اليت تقدمها للهيئة، وإبداء 
ال���رأي يف اكفة مرشوع���ات القوانن والقرارات 
املتعلقة باألنشطة اليت ينمظها القانون، واعمتاد 
اهليلك التنظيمي للهيئة واللواحئ املالية واإلدارية 
وش���ون العامل���ن دون التقيد بالل���واحئ والنظم 
املعم���ول هبا يف اهليائت العام���ة واحلكومية يف 
هذا الش���أن، وكذل���ك وضع قواعد االس���تعانة 
باخلربات احمللي���ة واألجنبية ملعاونة اهليئة عىل 
القي���ام بعملها، واملوافقة ع���ىل املوازنة التقديرية 

للهيئة وعىل حساهبا اخلتايم.
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هيئة السلع التموينية 
تتعاقد على شراء 240 ألف 

طن قمح روسي

أعلنت اهليئة العامة للس���لع المتوينية عن تعاقدها عىل رشاء 240 ألف طن مقح 
رويس يف إطار تعزيزا أرصدهتا االسرتاتيجية للبالد من الحمق املستورد.

وذك���رت وزارة المتوين والتج���ارة الداخلية - يف بي���ان- أن فرتات الحشن من 
20 س���بمترب حىت 10 أكتوبر 2022، ومن 11 حىت 30 أكتوبر 2022، ومن 21 

أكتوبر حىت 10 نومفرب 2022.

جهاز حدائق أكتوبر: ١00 مليون جنيه لرفع
كفاءة سوق اجلملة والنايل سات

وزارة التموين تصدر ضوابط وأسعار توريد
 األرز للموسم اجلديد 

املصدرون »متفائلون« بإطالق املرحلة اخلامسة  
من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات

 ج���اء اإلعالن ع���ن توجهيات رئيس جمل���س الوزراء 
الدكت���ور مصطيف مدبويل بإطالق املرحلة اخلامس���ة 
م���ن مبادرة الس���داد الفوري ملس���تحقات املصدرين ، 
ليثري موجة واس���عة من التفاؤل يف أوس���اط  القطاع 
التصديري  ، وس���ط تأكيدات بأن ه���ذا اإلجراء يأيت 
يف توقيت مناس���ب للغاي���ة وبالزتامن م���ع مؤرشات 
الصادرات املرصية للقطاعات اإلنتاجية والصناعية يف 
النص���ف األول من 2022 واليت تكش���ف األداء اجليد 
للقطاع���ات املختلفة وعىل رأهسا قطاعات اهلندس���ية 
والمكياويات والكتب واملصنفات ومواد البناء واألدوية 
وغريها م���ن القطاعات القيادية، ورمغ العوائق الكبرية 
اليت تواجه حركة املنتجات يف األسواق بسبب احلرب 
الروسية األوكرانية وترضر سالسل االمداد والتوريد 
وحركة اخلامات، حيث تعترب خطوة رصف املستحقات 

التصديرية يف توقيت مثايل حبسب املصنعني.
10 مليار جنهيا لملرحلة اخلامسة ملبادرة 

السداد الفوري
واكن وزي���ر املالية الدكتور دمحم معي���ط وزير املالية،  
أعلن أنه  سيمت تدبري 10 مليارات جنيه إلطالق املرحلة 
اخلامس���ة من مبادرة »السداد النقدي الفوري« لدمع 
احلكوم���ة لملصدرين؛ مب���ا يهسم يف رسعة س���داد 
املس���اندة التصديري���ة للرشاكت املصدرة، ويس���اعد 
يف توفري الس���يولة النقدية الاكفية الس���مترار دوران 
جعلة اإلنتاج، واحلفاظ عىل العاملة، وتوس���يع القاعدة 
التصديرية، وتعزيز تنافس���ية املنتج���ات املرصية يف 
األس���واق اإلقلميي���ة والعاملي���ة، عىل حنو ي���ؤدى إىل 
رفع معدالت المنو االقتصادى، وحتقيق املس���هدفات 
التمنوي���ة، وذل���ك يف إط���ار تنفيذ التلكي���ف الرائيس 
بتعظمي جهود مس���اندة القطاع الصنايع والتصديري 
يف مواجهة اآلثار الس���لبية لألزمة االقتصادية العاملية 

اليت اشتدت حدهتا مع اندالع احلرب يف »أوروبا«.
 أض���اف »معيط«، يف ترصحيات س���ابقة، أن وزارة 
املالية تتلىق طلبات املصدرين الراغبني يف االس���تفادة 
من املرحلة اخلامسة ملبادرة »السداد النقدي الفوري« 
ملس���تحقات الرشاكت املصدرة ل���دى »صندوق تمنية 
الص���ادرات«، الفًت���ا إىل أنه حت���دد موعدان لرصف 
مس���تحقات املس���تفيدين الذي���ن يس���توفون الرشوط 
املق���ررة، أحدمها يف األول م���ن أكتوبر املقبل، واآلخر 

يف األول من ديمسرب 2022.
 وأش���ار   إىل أن جمل���س ال���وزراء وافق عىل إطالق 
مرحلة خامس���ة من مبادرة »السداد النقدي الفوري« 
ل���دمع احلكوم���ة لملصدري���ن، اس���تمكااًل لسلس���لة 
النجاح���ات ال���يت حققه���ا وزارة املالي���ة مببادراهتا 
السابقة لسداد متأخرات دمع املصدرين لدى صندوق 
تمنية الص���ادرات، خاص���ة املراحل األربع���ة ملبادرة 
»السداد النقدي الفوري« عىل حنو انعكس يف زيادة 

جحم الصادرات املرصية.
ارتفاع  املساندة التصديرية   

  أمحد جكوك، نائب الوزير للسياسات املالية والتطوير 
املؤسىس، قال :  إننا ال ندخر جهًدا ىف سداد األعباء 
التصديرية املتأخرة لل���رشاكت املصدرة رمغ األزمات 
العاملية املتعاقبة اليت ألقت بظالهلا عىل كربى البلدان 
خاصة الناش���ئة؛ وذلك حىت يتس���ى هلا توفري سيولة 
مالي���ة اكفية لضامن دوران جعل���ة اإلنتاج والتصدير، 
الفًتا إىل أن إمج���ايل ما رصفناه للرشاكت املصدرة، 
ىف العام���ني املاضي���ني، ومنذ ب���دء مبادرات س���داد 
املس���تحقات املتأخرة لملصدرين ل���دى صندوق تمنية 
الصادرات ىف أكتوب���ر 2019 وحىت اآلن، جتاوز 33 

مليار جنيه.
بدوره���ا  ، أش���ارت نيف���ني منصور، مستش���ار نائب 
الوزير للسياس���ات املالية، إىل أن التع���اون البناء مع 
القطاع املرصيف ووزارة التجارة والصناعة وصندوق 
تمنية الصادرات، اكن سبًبا رئيسًيا يف إجناح مبادرة 
»الس���داد النقدي الفوري« مبراحلها األربعة، ودافًعا 
الس���تمكال مسرية دمع الصادرات باملرحلة اخلامسة، 
ع���ىل حنو ينعكس يف حتفزي االس���تمثار، وتعزيز بنية 
االقتص���اد القويم، موحض���ة أن الصادرات املرصية 
غري البرتولية هش���دت ارتفاًعا ملحوًظا خالل النصف 
األول من ع���ام 2022 بنحو 20% بقمي���ة 19.3 مليار 
دوالر، مقاب���ل 16.1 مليار دوالر خ���الل نفس الفرتة 

من عام 2021.
»تصديري الصناعات اهلندسية« يرحب 

م���ن جانبه ، أش���اد املهندس رشي���ف الصياد رئيس 
املجلس التصدي���ري للصناعات اهلندس���ية ، بإطالق 
املرحل���ة اخلامس���ة م���ن مب���ادرة الس���داد الف���وري 
ملستحقات برناجم دمع الصادرات املتأخرة، مؤكدًا أن 
هذه اخلطوة من شأهنا دمع املصانع املصدرة بالقطاع 

اهلنديس وتس���امه يف ختفيف الع���بء الكبري الواقع 
عىل الصناعة جراء األزمة العاملية احلالية.

وأشار الصياد   إيل رضورة تعجيل رصف مستحقات 
املس���اندة التصديري���ة وال���يت مت إقراره���ا باملرحلة 
اخلامسة من مبادرة السداد الفورى واحملددة ب 10 
ملي���ار جني���ه ، ولفت إيل أن املصان���ع املصدرة اكنت 
حتت���اج إيل هذه الس���يولة املالية الطارئ���ة لدفع جزء 
من التاكليف اإلنتاجية وال���يت قفزت بصورة ملحوظة 
منذ بداية جاحئة ف���ريوس كورونا وصوال إيل احلرب 
األوكرانية الروس���ية اليت تس���ببت يف ارتفاع تاكليف 

اإلنتاج بنسب جتاوزت %30.
وأك���د   أن املجلس التصديري للصناعات اهلندس���ية 
يواصل فعالياته لزيادة الصادرات املرصية خاصة مع 
تجسيل مع���دالت ارتفاع جيدة جدًا يف النصف األول 
من 2022 مبعدالت منو 27% لتجسل الصادرات 1.8 
ملي���ار دوالر، وأن النصف الثاين م���ن العام اجلاري 
س���تواصل الصادرات منوها بنسبة لن تقل عن %15 
يف ظل التحراكت احلكومية الرامية إيل دمع الصناعة 

والصادرات لتجاوز املرحلة احلالية.
وشدد رئيس املجلس التصديري للصناعات اهلندسية 
، ع���ىل رضورة التدخ���ل خلفض تلكف���ة اإلنتاج األمر 
ال���ذي مينح فرص���ة أكرب للتواجد باملنتج���ات الوطنية 
يف أس���واق جديدة يف ظل جودة مم���زية للصادرات 
املرصية، عىل أن تك���ون أوىل خطوات خفض التلكفة 
الهنائي���ة لملنت���ج يه إزالة امجلارك ع���ىل املدخالت 
واملكون���ات اإلنتاجية املس���توردة، والعمل عىل توفري 
ح���زم تجشيع جلذب االس���تمثارات يف املكونات اليت 
حتت���اج تكنولوجي���ا دقيق���ة وتتطلب تلكف���ة عالية عند 

االسترياد.
ووج���ه املجلس التصدي���ري للصناعات اهلندس���ية ، 
الشكر للدكتور مصطىف مدبويل رئيس جملس الوزراء 
والدكت���ور دمحم معي���ط وزير املالية عىل االس���تجابة 
ملطالب املصدرين برضورة رصف مستحقات املساندة 
التصديري���ة وتوفري املخصص���ات املالية الالزمة هلذه 

املبادرة
توفري السيولة  

 م���اري لويس رئي���س املجلس التصدي���ري لملالبس 
اجلاهزة، وصف���ت توجهيات جملس ال���وزراء، خالل 
اجمتاع���ه برائس���ة الدكتور مصطىف مدب���ويل بتنفيذ 
املرحل���ة اخلامس���ة م���ن مب���ادرة الس���داد الف���وري 
ملستحقات املصدرين وذلك مبقدار 10 مليارات جنيه،  
بأهنا خطوة جيدة جدًا وتأيت يف توقيت ممتاز خاصة 
يف ظ���ل الظروف احلالية اليت مير هبا قطاع الصناعة 

التصديرية 
ووجه���ت ماري لويس وأعض���اء جملس إدارة املجلس 
التصديري لملالبس اجلاهزة ، الشكر لرئيس الوزراء 
الدكتور مصطىف مدبويل ووزير املالية الدكتور دمحم 
معي���ط عىل املجه���ود الكبري الذي مت بذل���ه يف الفرتة 
األخرية لتهسيل معلية رصف مس���تحقات املس���اندة 
التصديري���ة، خاصة وأن القط���اع التصديري اكن يف 
أمس احلاجة إيل تدخل عاجل لرصف هذه املستحقات 
لملسامهة يف توفري جزء من التاكليف اإلنتاجية واليت 
جسل���ت ارتفاعا كبريا خالل الهش���ور املاضية نتيجة 

التطورات االقتصادية العاملية.
واكدت ماري لويس أن طرح مرحلة جديدة من مبادرة 
الس���داد الفورّي ملس���تحقات املصدري���ن عن العامني 

األخريي���ن، يعترب أحد دعامئ القط���اع التصديري يف 
املرحلة احلالية ويس���امه بص���ورة أو بأخرى يف دمع 
خمططات املجلس لزيادة الصادرات خاصة أنه يسامه 
جبزء من التلكف���ة الهنائية، مكا أن هذه اخلطوة تعترب 
اس���تمكاال لنجاح املبادرات السابقة املقدمة من وزارة 
املالي���ة، وخاصة مبادرة الس���داد الف���وري مبراحلها 
األربع وأثرها اإلجيايب اململوس يف زيادة الصادرات 
املرصية، واملس���امهة يف إعطاء دفع���ة قوية للرشاكت 

خالل فرتة أزمة جاحئة كورونا.
وشددت رئيس املجلس التصديري لملالبس اجلاهزة، 
عىل  أمهية الدمع احلكويم الكبري الذي توليه حكومة 
الدكتور مصط���ىف مدبويل مللف الصادرات الصناعية 
وقط���اع املالبس اجلاهزة مل���ا له من دور كبري يف دمع 
الص���ادرات املرصي���ة خاصة يف ظل حتقي���ق أرقام 
جيدة جدًا العام املايض ويف النصف األول من العام 
اجلاري يسامه يف دمع مسرية حتقيق زيادة مملوسة 

يف الصادرات
ودعت  ماري لويس، احلكومة  إيل اس���تمكال مسرية 
دمع الصناعة بتقليص اإلج���راءات اليت تعيق العملية 
اإلنتاجي���ة والصناعي���ة، واس���تثناء اكف���ة املنش���آت 
الصناعية املجسلة من اش���رتاط العم���ل باالعمتادات 
املستندية والعودة إيل مس���تندات التحصيل يف اكفة 
تعامالهت���ا االس���تريادية مكا طالبت ب���رضورة إعفاء 
مصان���ع المساح املؤق���ت من اإلج���راءات امجلركية 
اجلدي���دة اليت تتطل���ب املراجع���ة ل���وزارة الصناعة 

والتجارة عند االسترياد.
تعزيز تنافسية املنتج احمليل 

النائ���ب دمحم املزنالوى وكيل جلنة الصناعة والتجارة 
واملرشوع���ات الصغرية واملتوس���طة ومتناهية الصغر 
مبجلس الش���يوخ، أشار بدوره إيل  أمهية ترصحيات 
الدكت���ور دمحم معيط وزير املالية ال���ىت أكد فهيا أنه 
سيمت تدبري 10 مليارات جنيه إلطالق املرحلة اخلامسة 
من مبادرة »الس���داد النقدي الفوري« لدمع احلكومة 
لملصدري���ن؛ مبا يهسم ىف رسعة س���داد املس���اندة 
التصديرية لل���رشاكت املصدرة، ويس���اعد ىف توفري 
السيولة النقدية الاكفية السمترار دوران جعلة اإلنتاج، 
واحلف���اظ عىل العاملة، وتوس���يع القاعدة التصديرية، 
وتعزي���ز تنافس���ية املنتج���ات املرصية ىف األس���واق 
اإلقلميي���ة والعاملية، عىل حنو ي���ؤدى إىل رفع معدالت 
المن���و االقتص���ادى، وحتقيق املس���هدفات التمنوية، 
وذلك ىف إط���ار تنفيذ التلكيف الرائيس بتعظمي جهود 
مس���اندة القطاع الصن���ايع والتصديرى ىف مواجهة 
اآلثار السلبية لألزمة االقتصادية العاملية الىت اشتدت 

حدهتا مع اندالع احلرب ىف »أوروبا«.
 وقال » املزنالوى » إن  س���داد مستحقات املصدرين 
يكف���ل تجشي���ع جممت���ع االمع���ال واملرصي���ني عىل 
مضاعفة الصادرات املرصية لتحقيق تلكيفات الرئيس 
عبد الفتاح الس���يىس بالوصول بالصادرات املرصية 
إىل رمق ال 100 ملي���ار دوالر خ���الل ال 3 س���نوات 
القادم���ة مرحبا بتأكيد الدكتور دمحم معيط بأن وزارة 
املالية تتلىق طلبات املصدرين الراغبني ىف االس���تفادة 
من املرحلة اخلامسة ملبادرة »السداد النقدى الفوري« 
ملس���تحقات الرشاكت املصدرة ل���دى »صندوق تمنية 

الصادرات«.

شاركت الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدويل، 
يف حف���ل إطالق تقرير التمني���ة الصناعية لعام 2022 
الص���ادر عن منمظ���ة األمم املتحدة للتمني���ة الصناعية 
“اليوني���دو” حتت عنوان “مس���تقبل التصنيع يف عامل 
ما بعد اجلاحئة”، والذي سلط الضوء عىل قدرة الدول 
اليت تمتت���ع بقدرات تصنيع أق���وى وقطاعات صناعية 
أك���ر تنوًع���ا، وتكنولوجيا إنتاج رمق���ي، عىل مواجهة 

جاحئة كورونا من خالل الصمود.
ويف لكمها اليت ألقه���ا عرب الفيديو، وجهت الدكتورة 
رانيا املش���اط، وزي���رة التعاون الدويل، الش���كر ملنمظة 
األمم املتح���دة للتمنية الصناعية، ع���ىل التعاون الوثيق 
مع احلكومة املرصية ودورمه املس���متر لتعزيز اجلهود 
الوطني���ة لتحقيق أهداف التمنية املس���تدامة يف العديد 
من القطاعات، مش���رية إىل نتاجئ التقرير اجلديد لعام 
2022 والذي أكد أن تعزيز مستقبل الصناعة يف قارة 
أفريقي���ا عقب جاحئ���ة كورونا يس���تلزم تعاوًنا إقلميًيا 
وتاكمال وقرارات مجاعية عىل ثالثة مس���تويات رئيسية 
ويه الرمقنة وإعادة ت���وازن اإلنتاج العاملي والصناعة 
اخلرضاء، وهو ما يتأيت م���ن التعاون متعدد األطراف 

واحللول املبتكرة.
وتابع���ت وزيرة التعاون الدويل: تعد مرص إحدى الدول 
األعضاء املؤسس���ة ملنمظة األمم املتحدة، وقد اكنت من 
أوائل ال���دول اليت وضعت اس���رتاتيجية طويلة األجل 
لتنفي���ذ أهداف التمنية املس���تدامة 2030، اتس���اًقا مع 
األه���داف واملبادئ الوطنية، مبا ميكن الدولة من حتقيق 
التمنية الش���املة، ومن أجل حتقيق اهلدف التاسع من 
أهداف التمنية املس���تدامة )الصناعة واالبتاكر والبنية 
التحتية(، تعمل مرص عىل زيادة االس���تمثار يف تطوير 
البني���ة التحتي���ة، مبا يع���زز المنو االقتص���ادي ويعزز 
التنافسية وخلق رشااكت شاملة وتيسري حركة التجارة 

وتطوير بيئة األمعال.
وأضاف���ت أن م���رص تعم���ل يف الف���رتة احلالية عىل 
االنه���اء من إع���داد اإلط���ار االس���رتاتيجي للرشاكة 
من أجل التمنية املس���تدامة بني م���رص واألمم املتحدة 
أولوي���ات  دمع  إىل  هي���دف  وال���ذي   ،2027-2023
وجهود احلكومة املرصي���ة لتحقيق التمنية االقتصادية 
واالجمتاعية اس���تناًدا إىل ما حتق���ق من جهود تمنوية 
يف اإلطار االس���رتاتيجي للرشاك���ة للفرتة من 2018-

2022، حيث يعمل اإلطار اجلديد عىل حتقيق 5 أهداف 
رئيسية يه تعزيز االس���تمثار يف رأس املال البرشي، 
وحتقيق التمنية الشاملة، واالستدامة البيئية، والشفافية 
واحلومكة، ومتكني املرأة، حي���ث تعكس هذه األولويات 

امخلسة حتقيق التمنية وبناء مستقبل أفضل.
مك���ا حتدثت “املش���اط”، حول جهود الدول���ة لتحقيق 
التح���ول إىل االقتص���اد األخ���رض يف ض���وء إطالق 
االس���رتاتيجية الوطني���ة للتغ���ريات املناخي���ة 2050، 
واس���تضافة مقة املن���اخ COP27، الفت���ة إىل أنه مت 
إط���الق برن���اجم “ُن���َويف” لمتويل قامئ���ة املرشوعات 
احلكومية اخلرضاء يف جماالت الطاقة والغذاء واملياه. 
وقال���ت إن احلكوم���ة حريصة عىل فتح آف���اق التعاون 
م���ع األطراف ذات الصلة م���ن رشاكء التمنية متعددي 
األطراف والثنائيني ومؤسس���ات المتويل الدولية وبنوك 
التمني���ة متعددة األطراف والقط���اع اخلاص واملجمتع 
امل���دين، هبدف تعزي���ز اجلهود الوطنية ل���دمع االنتقال 
إىل االقتصاد األخرض، ودف���ع العمل املنايخ، فضال 
عن حش���د دمع املجمتع ال���دويل للتحول األخرض يف 
قارة أفريقيا من خالل مقة املناخ COP27، مبا حيفز 
االنتقال م���ن التعه���دات إىل التنفيذ، وه���و ما حتققه 
من خالل برن���اجم نويف حيث يعك���س الربناجم توجه 
احلكوم���ة ودمعها لالنتقال م���ن التعهدات املناخية إىل 

التنفيذ عىل أرض الواقع.
وتطرقت إىل اجلهود احلكومية املبذولة من خالل وزارة 
التعاون الدويل، م���ن أجل مطابقة المتويل التمنوي مع 
األهداف األممية للتمنية املستدامة واليت أظهرت جحم 
المتويالت التمنوية واملنح املوجهة للك هدف من أهداف 
التمني���ة املس���تدامة، الفتة إىل أن المتوي���الت اجلارية 
املوجه���ة للهدف التاس���ع املعين بالصناع���ة واالبتاكر 
واهليالك األساس���ية تبلغ حالًيا حنو 5.7 مليار دوالر 

متثل نس���بة 22.3% من إمجايل المتوي���الت التمنوية 
وينف���ذ من خالهلا 118 مرشوًعا، بيمنا عىل مس���توى 
اهل���دف 11 املتعلق باملدن وجممتعات املس���تدامة فإنه 
جيري تنفيذ 32 مرشوًعا بقمية 1.5 مليار دوالر تشلك 

5.8 % من إمجايل المتويالت التمنوية اجلارية.
وأشارت “املشاط”، إىل جهود احلكومة املرصية لتمنية 
الصناع���ة الوطنية وتوطني التكنولوجيات احلديثة ودمع 
بيئ���ة األمعال وحتفزي مش���اركة القط���اع اخلاص يف 
جهود التمنية، من خالل تعزيز االلزتام باملبادئ البيئية 

واالجمتاعية واحلومكة.
واختمت���ت حديهثا بالتأكيد عىل العالق���ة الوطيدة بني 
احلكوم���ة ومنمظ���ة األمم املتحدة للتمني���ة الصناعية، 
متطلع���ة تعزيز اجلهود املش���رتكة يف إطار اس���تعداد 
مرص الس���تضافة مؤمتر األمم املتح���دة لملناخ برشم 

الشيخ، خالل نومفرب املقبل.
دمع ملؤمتر املناخ 

اكن  أمح���د رزق نائ���ب املدير اإلقل���ي ملنمظة األمم 
املتح���دة للتمني���ة الصناعي���ة “ اليوني���دو “ أك���د يف 
 COP27  �ترصحيات س���ابقة  أن استضافة مرص ل
يف رشم الش���يخ تؤكد عيل أن اإلرادة السياس���ية يف 

مرص موجهة حنو ماكحفة تغري املناخ.
  وأض���اف النائب األقلمي���ى “حيتاج مؤمتر األطراف 
للعمل إىل إهلام رائدات األمعال لتش���كيل مس���تقبل 
التمني���ة االقتصادية وتغري املناخ و جيب عىل رائدات 
األمع���ال تغي���ري الطريقة اليت ميارس���ن هبا أمعاهلن 
واعمت���اد تقني���ات جدي���دة  ،  الفت���ا إيل أن يف هذا 
الس���ياق ، تدمع اليونيدو النس���اء يف الرتوجي للحلول 
املتاكمل���ة ال���يت مجتع بني كف���اءة اس���تخدام املوارد 
واإلنت���اج األنظ���ف ال���ذي ي���وحض وينق���ل التقنيات 

منخفضة الكربون وخيلق صناعات خرضاء جديدة.
 وق���ال النائ���ب األقلي لليونيدو نس���ي ايل اظهار 
التقدم احمل���رز يف برناجم اليونيدو املش���رتك هليئة 
األمم املتحدة لملرأة، “المتكني االقتصادي لملرأة من 
أجل منو ش���امل ومس���تدام” ، لتقيمي املبادرات اليت 
تقدمها املؤسس���ات املختلفة اليت تدمع املرأة ، ووضع 
اس���رتاتيجيات مع بعضها البعض بشأن اإلجراءات 
املمكن���ة لتحقيق تأثري أكرب الفتا إىل “ نآمل أن نمتكن 
مًعا م���ن حتقيق ذلك ودفع إس���رتاتيجيتنا إىل األمام 
والرشاكة إىل مس���توى جديد مبا يع���ود بالنفع عىل 

االقتصاد املرصي.

»جتارية اجليزة«: االهتمام باجلودة يف منتجات 
معرض »أهالاً مدارس« بفيصل

حبث املهن���دس أمحد مس���ري وزي���ر التجارة 
والصناعة آليات تنس���يق التع���اون بني اهليئة 
العام���ة لالس���تمثار وهيئة التمني���ة الصناعية 
هب���دف التس���ري عىل املس���تمثرين وتبس���يط 
أجراءات حصول املستمثر عىل اكفة املوافقات 

والتصارحي والرتاخيص املطلوبة.
جاء ذلك خ���الل اللقاء الذي مج���ع الوزير مع 
املستش���ار دمحم عبدالوه���اب رئي���س اهليئة 
العامة لالس���تمثار واملناط���ق احلرة حبضور 
اللواء دمحم الزالط رئيس اهليئة العامة للتمنية 
الصناعية وعدد من مس���ويل ال���وزارة وهيئة 

االستمثار.
وأك���د الوزي���ر أن املرحل���ة املقبل���ة س���تهشد 
اخت���اذ العديد من االج���راءات لتفعيل منظومة 
الالمركزي���ة باكفة اجله���ات التابع���ة للوزارة 
وبصفة خاصة املعنية بالتعامل مع املستمثرين 
هبدف تيس���ري االج���راءات واختص���ار الوقت 

ورفع األعباء عن اكهل جممتع االمعال، مشرًيا 
يف ه���ذا اإلطار إىل رضورة إجي���اد مزيد من 
التنس���يق والتعاون بني هيئة التمنية الصناعية 
واهليئة العامة لالستمثار هبدف حتقيق التوافق 
بني اجلهتني ومبا ينعكس اجياًبا عىل اخلدمات 

املقدمة لملستمثرين.
وأش���ار مسري إىل أن اللق���اء تناول عدد من 
التحدي���ات اليت تواجه املس���تمثرين بالقطاع 
الصنايع ومناقش���ة س���بل حلها من خالل 
مراك���ز خدم���ات املس���تمثرين، حي���ث وجه 
الوزير هيئة التمني���ة الصناعية مبوافاة هيئة 
االس���تمثار بدليل منح الرتاخيص ليتس���ى 
تعمميه عىل اكفة مراكز خدمات املس���تمثرين 
وكذا زيادة اعداد الك���وادر الفنية املتواجدة 
يف مراك���ز اخلدمات مع اع���ادة توزيع هذه 
الك���وادر وف���ق احتياج���ات ومتطلبات خطط 

التمنية والتوسعات باملدن الصناعية.

أعلن احملاس����ب دمحم إمباىب، رئيس جملس 
إدارة الغرف����ة التجاري����ة باجل����زية، أن الغرفة 
التجارية، بالتعاون م����ع حمافظة اجلزية، تقوم 
بتجه����زي معرض أه����ال م����دارس بتخفيضات 
س����تصل إىل أكر من 30% من أسعار السوق 
تيس����رًيا ع����ىل املواطن����ني وتنفي����ًذا لتوجهيات 
الرئيس القائد عبدالفتاح الس����يىس للعمل عىل 
توف����ري احتياجات املواطنني والطالب بأس����عار 
مناس����بة ومبواصف����ات جي����دة وخدم����ة ممزية 

لملرتددين عىل املعرض.
وأك����د إمباىب عىل العمل ع����ىل تنفيذ توجهيات 

املهندس أمحد مسري، وزير التجارة والصناعة، 
باالهمت����ام جبودة ونوعية املنتج����ات املعروضة 
مبع����رض أه����ال م����دارس بفيص����ل، مش����يدا 
بانفتاح الوزير عىل جممت����ع األمعال التجارى 
والصناىع، حيث أش����ار وزي����ر الصناعة إىل 
أن الفرتة املقبلة س����تهشد مزيًدا من التنس����يق 
والتواصل مع جممتع األمعال، باعتباره رشياك 
أساس����يا يف وضع وتنفيذ رؤية الدولة لتطوير 
قط����اىع الصناعة والتجارة والعمل عىل تعميق 
التصنيع احملىل وزيادة نس����ب املكون احملىل 

يف املنتجات الهنائية.

وزير التجارة يبحث تيسير إجراءات 
االستثمار الصناعي

 

أكد الس���يد القصري وزير الزراعة واستصالح األرايض، أن 
إمجايل الصادرات الزراعية خالل الفرتة من أول يناير 2022 
وحىت 24 أغس���طس 2022، بلغت حوايل 4 ماليني و491 ألفا 

و99 طنا من املنتجات الزراعية. 
 وذل���ك وفق���ا لتقرير تلقاه م���ن الدكتور أمح���د العطار رئيس 
اإلدارة املركزية للحجر الزرايع  أوحض ان أن أمه الصادرات 
الزراعي���ة يه امل���واحل، البطاط���س، البصل الط���ازج، عنب، 
المط���امط الطازجة، البطاط���ا، الفراول���ة، الفاصوليا الطازجة 

واجلوافة، الثوم، املاجنو، البطيخ. 
 وبلغ إمجايل الصادرات الزراعية من املواحل مليون و 626 ألف 
694 طن، باإلضافة إيل تصدير 831 ألف 696 طن البطاطس 
الطازج���ة، لتحتل املركز الثاين يف الص���ادرات الزراعية بعد 
امل���واحل، بيمنا مت تصدير 280 أل���ف و498 طن بصل، حمتال 
املرك���ز الثالث يف الصادرات، واحتل العنب  املركز الرابع يف 
الص���ادرات الزراعية بإمجايل 141 أل���ف و483 طن، وجاءت 
الفاصوليا يف املركز اخلامس بإمجايل 112 ألف و 467 طن، 
بيمنا احتلت صادرات مرص من البطاطا عىل املركز السادس 
بإمجايل مكية بلغت 52 الف و451 طن، بيمنا احتلت صادرات 
مرص من المطامط عىل املركز السابع بإمجايل 34 ألف و908 
ط���ن، يلهيا يف املركز الثامن الث���وم بإمجايل 23 الف  و 129 
طن، بيمنا حصلت الفراولة عىل املركز التاسع يف الصادرات 
بإمجايل مكية بلغت 19 ألف و425 طن، بيمنا حصلت املاجنو 
عىل املركز العارش يف الصادرات الزراعية املرصية بإمجايل 
مكي���ة بلغت 15 الف و 552 طن، وحص���ل البطيخ عىل املركز 
احلادي ع���رش يف الصادرات الزراعي���ة بإمجايل مكية بلغت 
8965 طن، بيمنا حصلت اجلوافة عىل املركز الثاين عرش يف 

الصادرات املرصية بإمجايل مكية بلغت 7132 طن.

قرر جملس إدارة جهاز محاية املنافس���ة ومنع املامرسات 
االحتاكري���ة املرصي، ثبوت خمالف���ة 4 من كبار مسارسة 
بيض املائدة األبيض واألمحر ألحاكم املادة )6( من القانون 
رمق 5 لس���نة 2003 بشأن محاية املنافسة ومنع املامرسات 
االحتاكرية، وذلك التفاقهم عىل أس���عار بيع كرتونة البيض 

يف السوق، مما يؤثر سلبًا عىل هيلك السوق واملسهلك.
وحبس���ب بيان ص���ادر عن املجل���س، تبني م���ن إجراءات 
الفحص والتقيص ومجع االستدالالت اليت قام هبا اجلهاز؛ 
ثبوت قيام هؤالء المسارسة باالتفاق والتنس���يق فميا بيهنم 

عىل األسعار منذ أكتوبر 2020 وحىت يوليو 2022.
وتابع: قاموا باالتفاق فميا بيهنم بش���لك يويم عىل توحيد 
اجتاه���ات األس���عار واليت وصلت حل���د التطابق التام يف 
بع���ض الف���رتات، األمر ال���ذي أدى إىل ارتفاع ملحوظ يف 
أسعار البيض مما يثقل اكهل املواطن املرصي كونه سلعة 

غذائية أساسية طوال العام.
وتعد جرمي���ة االتفاق األفيق )الاكرت���ل( من أخطر جرامئ 
املنافس���ة؛ ألهنا تؤدي إىل تعطيل آليات الس���وق احلر من 
العرض والطلب؛ حي���ث إنه من املفرتض أن يتخذ لك كيان 
اقتص���ادي قراراته بش���لك منف���رد دون أن يك���ون متأثرًا 
بالكيانات األخرى، وذلك متاش���يًا م���ع مبادئ اقتصاديات 
السوق احلر، إال أن األخشاص املتنافسة يف هذا النوع من 
اجلرامئ يقومون باالتفاق فميا بيهنم عىل األس���عار لتعطيل 
املنافس���ة بيهنم ومضان حتقيق هوامش أرباح عىل حساب 
املواط���ن ال���ذي اكن من املف���رتض أن يس���تفيد من وجود 

املنافسة يف احلصول عىل أفضل السلع بأقل األسعار.
وأك���د محمود ممت���از، رئيس جهاز محاية املنافس���ة ومنع 
املامرس���ات االحتاكري���ة، أن اجلهاز يراق���ب بدقة وجيري 
متابعة حلظية لسوق بيض املائدة بأنواعه املختلفة "األبيض 

- األمحر - البلدي"، وحلقات بيعه املختلفة.

أكد املهندس أمحد مسري وزير التجارة والصناعة حرص 
ال����وزارة عىل تعزيز التعاون املش����رتك م����ع وزارة البيئة 
لتحقي����ق التوافق فميا بني خطط ال����وزارة لتحقيق التمنية 
الصناعية الشاملة واملس����تدامة واملعايري البيئية الواجب 
توافره����ا يف املنش����آت الصناعي����ة، وذلك هب����دف تقدمي 
خدمات عالية املس����توى ملجمت����ع املصنعني واحلفاظ عىل 
أمن وس����المة املنظومة البيئية يف مرص ومبا يتوافق مع 

التوجهات العاملية والوطنية يف هذا 
الصدد .

ج����اء ذلك خ����الل لقائ����ه، مع 
الدكتورة يامسني فؤاد وزيرة 
البيئة ملناقش����ة مس����تجدات 
واملرشوع����ات  العم����ل 

املشرتكة بني الوزارتني.
وقال الوزير إن استضافة 

م����رص لقم����ة املن����اخ متثل 
فرصة كبرية الس����تعراض 
جهود الدولة لدمع التحول 
األخ����رض  لالقتص����اد 
القطاع����ات  خمتل����ف  يف 

اإلنتاجي����ة واخلدمية واحلد 
الكربوني����ة  االنبعاث����ات  م����ن 

ومواجهة ظاه����رة االحتباس احلراري والتغريات املناخية 
وحتقيق االستدامة، وتس����ليط الضوء عىل دور الصناعة 
والقط����اع اخلاص يف فعاليات القمة، الفًتا إىل انه جيري 
حالي����ا االنهاء من وض����ع أجندة املخص����ص للصناعة 
املرصي����ة، باإلضافة إىل املعرض املق����رر إقامته باملنطقة 
اخلرضاء والذي س����يضم املنتج����ات الصناعية املرصية 
الصديقة للبيئة وكذا أحدث التكنولوجيات املستخدمة يف 
هذا اإلطار، فضال عن املبادرة اخلاصة بالدول االفريقية 
واليت تس����هدف الرشاكت اإلفريقية العاملة يف جماالت 
كف����اءة الطاقة واس����تخدامات الطاقة النظيف����ة واملتجددة 

ومرشوعات االقتصاد الدوار.
وحول التنسيق بني اجهزىت الصناعة والبيئة فميا يتعلق 
باصدار الرتاخيص لملنش����أت الصناعية اش����ار مسري 
إىل امهية تعريف جممتع االمعال باالش����رتاطات البيئية 
املطلوبة للحصول عىل املوافقات والرتاخيص الصناعية، 
الفًت����ا إىل أن الزتام املصانع باكفة االش����رتاطات البيئية 

يهسم يف زيادة الصادرات املرصية لالسواق العاملية

جهاز حماية املنافسة يقرر حتريك 
دعوى جنائية ضد عدد من كبار 

سماسرة بيض املائدة

سيد اجلارحي

داليا احمد

محمد عارف

  تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم المصدرين  .. وتحديد موعدين   
لصرف مستحقات المستفيدين   في   أكتوبر  و ديسمبر المقبلين 

ميكنة 400 ألف نقطة بيع لتجار التجزئة فى 
املحافظات لتنشيط قطاع التجارة

واصلت اللجنة العام���ة اجمتاعاهتا الدورية 
برائس���ة املهن���دس خلي���ل حس���ن خلي���ل، 
رئي���س الش���عبة العامة لالقتص���اد الرمقى 
للغ���رف  الع���ام  باالحت���اد  والتكنولوجي���ا 
التجاري���ة، حبض���ور ومش���اركة ممثلني من 
البنك املركزى املرصى ووزارات االتصاالت، 
المتوين والتجارة الداخلي���ة، وزارة التجارة 
والتمني���ة  التخطي���ط  ووزارة  والصناع���ة، 
االقتصادية، هيئة تمني���ة صناعة تكنولوجيا 
املعلومات »إيتيدا«، مركز معلومات التجارة، 
جهاز تمنية املرشوعات الصغرية واملتوسطة 
وممثل���ني عن بن���وك مرص واإلس���كندرية و

.QNB
تس���هدف مبادرة »توطني« ميكنة 400 ألف 

نقط���ة بيع ل���دى جتار التجزئ���ة ىف خمتلف 
احملافظات، وذلك عرب إتاح���ة باقة متاكملة 
من التطبيقات وتقدمي الدمع الفى والتدريب، 
وتوف���ري متويل ُميرس هلم م���ن خالل البنوك 
الوطني���ة، وبالتعاون مع مؤسس���ات خمتلفة 
ناش���طة ىف قط���اع التجزئ���ة س���واء م���ن 
املوردين االس���رتاتيجيني أو موردى احللول 
التكنولوجية، وذل���ك من خالل رؤية واحضة 
لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام 
احلل���ول الذكية، وبراجم الدف���ع اإللكرتوىن 
عىل لك املستويات للوصول ملستويات أعىل 
من المشول امل���اىل، عالوة عىل توفري حلول 
تكنولوجية مليكنة هؤالء التجار حىت مخسني 

ألف جنيه بفائدة خمفضة ملدة 36 هشرا.

أص����در الدكتور عىل املصييحل وزير المتوين 
والتجارة الداخلية قرار رمق 109 لسنة 2022 
لتنظ����مي معلية الت����داول والتعام����ل عىل األرز 
الش����عري احمليل هلذا املومس، وأشار القرار 
إىل أن م����ومس توري����د ش����عري االرز احمليل 
س����يبدا يوم25 اغس����طس اجلاري وحىت 15 

ديمسرب القادم.
وخالل اجمتاع املصيىحل م����ع اللجنة العليا 
ل����ألرز واليت تمشل أعضاء من هيئة الس����لع 
المتويني����ة والرشك����ة القابض����ة للصوام����ع، 
والرشكة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع 
الرقابة والتوزيع اضافة إىل أعضاء من البنك 
الزرايع امل����رصي ومباح����ث المتوين وغرفة 
صناعة احلبوب وشعبة االرز، 
وأك����د عىل جتهزي اكر من 
150 نقطة الس����تقبال أرز 
املوردة  احمليل  الش����عري 
هل����ذا لعام 2022 داخل 6 
زراعة  ي����مت  حمافظات 
األرز هبا ويه 
كفر الش����يخ 
لرشقي����ة  ا و
قهلي����ة  لد ا
والغربي����ة 
ط  ميا د و

والبح����رية.. مؤكدا إجباري����ة توريد طن واحد 
أرز شعري عن لك فدان مزروع وهو ما يعادل 
25% من انتاجية الفدان حلس����اب هيئة السلع 
المتوينية، بامجايل مسهدف 1.5 مليون طن 
ارز شعري خالل مومس التوريد هلذا العام وهو 
ما يدمع اس����رتاتيجية الوزارة يف تعزيز االمن 
الغذايئ من الس����لع األساس����ية، إضافة إىل 
حتقيق االكتفاء الذايت من سلعة األرز وتأمني 
احتياج����ات بطاقات المتوين من هذه الس����لعة 

االسرتاتيجية.
وأكد وزي���ر المتوي���ن والتج���ارة الداخلية 
أن األس���عار احمل���ددة للتوريد ه���ذا العام 
جمزية جدا ومحتل هامش رحب جيد وعادل 
لملزارع���ني بواق���ع 6600 للط���ن أرز رفيع 
احلب���ة، و6850 جني���ه للط���ن أرز عريض 
احلبة، مش���ريا إىل أن مستحقات املوردين 
سوف ترصف خالل 48 ساعة حبد اقىص 
من االس���تالم، مؤكدا أنه يف حالة االمتناع 
عن التسلمي يعاقب املزارع بعدم المساح له 
بزراع���ة االرز يف الع���ام التايل إضافة إىل 
ع���دم رصف األمسدة واملبي���دات الزراعية 
املدمعة ملدة عام لاكفة أنواع الزراعات، ويعد 
عدم التس���لمي خمالفة متوينية ويمت حساب 
قمية األرز الشعري غري املسمل مببلغ عرشة 

آالف جنيه للك طن.

ق���ال دمحم مصطىف، رئيس جه���از تمنية 
حدائق أكتوبر، انه يف إطار سياسة ترشيد 
الطاقة اليت أقرهتا احلكومة، يواصل جهاز 
املدينة أمعال تجش���ري املدينة بالاكمل، مبا 
يهسم يف تلطيف درجات احلرارة، ما يقلل 
اعمتاد األهايل عىل التكييفات وخيفض من 

اسهالك الطاقة.
وق���ال املهندس دمحم ع���رايب، نائب رئيس 
جهاز تمنية حدائق أكتوبر للطرق والتجشري، 
إن اجله���از ب���دأ تنفيذ خط���ة التجشري يف 
املس���افة الواقعة ما بني الطريق األوسيط، 
ومرشوعات اإلس���اكن االجمتاىع، ومنطقة 
أبن���اء اجل���زية، وذلك بط���ول 5 كيلومرتات 

ونصف بتلكفة حنو 40 مليون جنيه.
وأوحض عرايب، أن اجلهاز يسىع إىل بسط 
أكرب مس���احة خرضاء ممكن���ة يف املدينة، 
وذلك ع���ن طريق النجيلة وأجش���ار الزينة، 

وذلك مبا خيلق ش���لك مج���ايل وحضاري 
وسيايح لملدينة من ناحية، ومبا يهسم يف 

ختفيف حدة درجات احلرارة.
وق���ال إن إمجايل م���ا مت زراعته من خنيل 
ممثر داخ���ل املدينة عىل الطرق الرئيس���ية 
ومرشوع���ات 262، واملنطقة الس���ابعة ابين 
بيتك، وطريق زويل، ومدخل املدينة من أمام 
مكبوند حورس بل���غ عدد النحيل املمثر هبا 

حنو 1500 خنلة.
وكشف عن رفع تلكفة رفع الطرق يف اخلطة 
بقمي���ة تقديرية تصل إىل 100 مليون جنيه، 
لرفع كف���اءة طريق النايل س���ات، وس���وق 

امجللة.
وأش���ار عرايب، إىل قرب االنهاء من أمعال 
رف���ع كف���اءة طريق زوي���ل، الفت���ا إىل أنه 
جي���ري حاليا رفع كفاءة طريق الفيوم وأمام 

المكبوندات وطريق املنزته.

رضوى عبداهلل

  وزيرة التعاون الدولي تشارك يف حفل إطالق تقرير التنمية 
الصناعية الصادر عن منظمة »اليونيدو«
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وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية 
تتجاوز 4.4 مليون طن هذا العام

وزير التجارة: التنسيق مع »البيئة« بخصوص 
اشتراطات إصدار التراخيص الصناعية

عىل املصييحل

 رانيا املشاط

دمحم معيط
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باألرقام .. ارتفاع التبادل التجاري املصري مع دول »لقاء اإلخوة« بالعلمني

مقابل  3,4 ملي���ار دوالر خالل العام املايل 2019 / 
2020 بنس���بة ارتف���اع  قدره���ا 1.4 %، بيمنا بلغت 
قمية حتوي���الت اإلماراتيني العاملني يف مرص39.1 
مليون دوالر خالل العام املايل 2020 /2021 مقابل 
41 ملي���ون دوالر خالل العام املايل  2019 / 2020 

بنسبة اخنفاض قدرها %4.6.
وجسل عدد س���ان مرص 103.8 مليون نمسة عام 
2022، بيمن���ا جسل عدد س���ان اإلم���ارات 10.1 
ملي���ون نمس���ة ع���ام 2022، وبلغ ع����دد املص�ريني 
املتواجدي�ن بدولة اإلم���ارات طبق��ًا لتق�دي�رات البعثة  

950 ألف مرصي حىت هناية 2020.
العراق .. ارتفاع التبادل التجاري 

 هش���دت الص���ادرات املرصية إىل الع���راق ارتفاعا 
ملحوظا لتصل إىل 141.8 مليون دوالر خالل الربع 

وأش���ار  جه���از اإلحصاء إىل ارتف���اع قمية التبادل 
التج���اري بني م���رص واإلم���ارات 1.2 مليار دوالر 
خالل الربع األول من ع���ام 2022 مقابل 1.1 مليار 
دوالر خ���الل  نفس الف���رة من عام 2021 بنس���بة 
ارتفاع قدرها 1.4%؛ حيث اخنفضت قمية الواردات 
املرصية من اإلم���ارات لتجسل 642.9 مليون دوالر 
خالل الرب���ع األول من ع���ام 2022 مقابل  793.3 
ملي���ون دوالر خالل نفس الفرة عام 2021 بنس���بة 
اخنفاض قدرها 19%، بيمنا ارتفعت قمية الصادرات 
املرصي���ة لإلم���ارات لتجسل 576.7 ملي���ون دوالر 
خ���الل الربع األول م���ن ع���ام 2022 مقابل 340.2 
مليون دوالر خالل نفس الفرة من عام 2021 بنسبة 

ارتفاع قدرها  %69.5.
واكن���ت أمه مجموعات س���لعية صدرهتا مرص إىل 
اإلم���ارات  خ���الل الربع األول من  ع���ام 2022 لكا 
م���ن، اللؤلؤ طبي���ي وأجحار كرمي���ة بقمية 351.6 
ملي���ون دوالر، وآالت وأجه���زة كهربائي���ة وأجزاؤها 
بقمية 64.1 مليون دوالر، وفواكه بقمية 29.4 مليون 
دوالر، ومالبس بقمي���ة 24.9 مليون دوالر، وخرض 

ونباتات بقمية 19.7 مليون دوالر.
بيمنا اكنت أمه مجموعات س���لعية استوردهتا مرص 
م���ن اإلمارات خالل الرب���ع األول من عام 2022 لكا 
من لدائن ومصنوعاهتا  بقمية 144.9 مليون دوالر، 
واللؤل���ؤ طبيي وأجحار كرمي���ة بقمية 77.5 مليون 
دوالر، والوقود والزي���وت املعدنية ومنتجات تقطريها 
بقمي���ة 67.6 ملي���ون دوالر، وحدي���د وصلب بقمية 
53.4 ملي���ون دوالر، أمس���اك بقمي���ة 45.7 مليون 

دوالر.
وبلغت قمية حتويالت املرصي���ني العاملني باإلمارات 
3.5 مليار دوالر خالل الع���ام املايل 2020 /2021 

األول م���ن  عام 2022، مقاب���ل 124.1 مليون دوالر 
خ���الل نفس الفرة م���ن عام 2021 بنس���بة ارتفاع 
قدرها 14.2%، وبلغت قمي���ة الواردات املرصية من 
العراق 5.5 مليون دوالر خالل الربع األول من  عام 
2022 مقاب���ل 5 ملي���ون دوالر خالل نفس الفرة من 

عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها %11.3.
وأش���ار  جهاز  اإلحصاء إىل ارتف���اع قمية التبادل 
التجاري بني م���رص والعراق لتجسل 147.3 مليون 
دوالر خالل الربع األول من  عام 2022 مقابل 129.1 
مليون دوالر خالل نفس الفرة من عام 2021 بنسبة 
ارتفاع قدرها 14.1%، واكنت أمه مجموعات سلعية 
صدرهتا مرص إىل العراق خالل الربع األول من عام 
2022 لكا من اآلالت وأجهزة ومعدات كهربائية بقمية 
29.7 ملي���ون دوالر، والدائ���ن ومصنوعاهتا  بقمية 

23.6 ملي���ون دوالر، وخرض ونبات���ات بقمية 14.6 
ملي���ون دوالر، وزي���وت عطرية بقمي���ة 13.5 مليون 

دوالر، وتبغ بقمية 8.9 مليون دوالر.
أم���ا أمه مجموعات س���لعية اس���توردهتا مرص من 
الع���راق خ���الل الربع األول من ع���ام 2022، فانت 
الفواكه بقمية 4.8 مليون دوالر، وملح  بقمية 326.8 
أل���ف  دوالر، ومراج���ل وآالت وأجه���زة آلية  بقمية 
54.4 ألف دوالر، وكت���ب وحصف وصور  بقمية 8 
آالف دوالر، وآالت وأجه���زة ومعدات كهربائية بقمية 

1.1 ألف دوالر.
وجسلت قمية حتوي���الت املرصيني العاملني بالعراق 
43.7 ملي���ون دوالر خ���الل العام امل���ايل   2020 / 
2021 مقاب���ل 49.7  مليون دوالر خالل العام املايل 
2019 / 2020 بنس���بة اخنفاض قدرها 12 %، بيمنا 
بلغت قمي���ة حتويالت العراقي���ني العاملني يف مرص 
3.7 ملي���ون دوالر خالل العام املايل 2020 / 2021  
مقاب���ل  3.3 مليون دوالر خالل العام املايل  2019 
/ 2020 بنس���بة ارتفاع قدرها 14.2%، وجسل عدد 
س���ان   الع���راق    42.2 مليون نمسة عام 2022، 
وبلغ ع�دد املص�ريني املتواجدي�ن بدولة العراق طبق��ا 
لتق�دي����رات البعث���ة 27.7 ألف م���رصي حىت هناية 

.2021
البحرين .. ارتفاع الصادرات 

ترصد  بيانات جهاز اإلحصاء ارتفاع قمية الصادرات 
املرصي���ة إىل البحرين لتجسل 450.7 مليون  دوالر 
خالل ع���ام 2021 مقابل 139.3 مليون دوالر خالل 
عام 2020 بنس���بة ارتفاع قدره���ا 223.5%، وبلغت 
قمية ال���واردات املرصية من البحرين 466.5 مليون 
دوالر خالل  عام 2021 مقابل  261.7 مليون دوالر 

خالل عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %78.2.
وقالت بيانات اإلحصاء إن قمية التبادل التجاري بني 
مرص والبحرين ارتفع���ت لتصل إىل 917.2 مليون 
دوالر خ���الل ع���ام 2021 مقاب���ل 401 مليون دوالر 
خالل عام 2020 بنس���بة ارتف���اع قدرها  %128.7، 
وتضمنت قامئة أمه مجموعات سلعية صدرهتا مرص 
إىل البحرين خالل عام 2021 لكا من كتب وحصف 
وص���ور  بقمية 387.1 ملي���ون دوالر، وفواكه بقمية 
9.3 ملي���ون دوالر، وآالت وأجهزة ومعدات كهربائية 
بقمية 9.1 مليون دوالر، ووقود معدين وزيوت معدنية 
ومنتج���ات تقطريها بقمية 7.3 مليون دوالر، وخرض 

ونباتات بقمية 6.2 مليون دوالر.
وىف املقابل اكنت أمه مجموعات س���لعية استوردهتا 
مرص م���ن البحرين خالل ع���ام 2021، يه خامات 
وأملني���وم  دوالر،  ملي���ون   296.4 بقمي���ة  مع���ادن 
ومصنوعات���ه  بقمية 129.2 ملي���ون دوالر، وحديد 
واللدائ���ن  دوالر،  ملي���ون  بقمي���ة 21.8  وصل���ب  
ومصنوعاهت���ا بقمي���ة 4.1 ملي���ون دوالر، وحناس 

ومصنوعاته بقمية 3.7 مليون دوالر.
وجسلت قمية حتويالت املرصيني العاملني بالبحرين 
104.1 مليون دوالر خالل العام املايل 2021/2020 
مقابل 127.7  مليون دوالر خالل العام املايل 2019 
/ 2020 بنسبة اخنفاض قدرها 18.5 %، بيمنا بلغت 
قمية حتويالت البحريني���ني العاملني يف مرص 1.9 
مليون دوالر خالل العام املايل 2020 / 2021  مقابل  
1.8 مليون دوالر خالل العام املايل  2019 / 2020 

بنسبة ارتفاع قدرها %1.2.
وبلغ���ت قمي���ة االس���تمثارات البحريني���ة يف مرص  
160.4 ملي���ون  دوالر خ���الل الع���ام املايل  2020 
/2021   مقاب���ل 174.6 ملي���ون دوالر خالل العام 
املايل 2020/2019  بنسبة اخنفاض قدرها %8.2، 
وجس���ل عدد س���ان   البحري���ن 1.8 مليون نمسة 
عام 2022، وبل���غ ع�دد املص�ريني املتواجدي�ن بدولة 
البحري���ن طبق�����ًا لتق�دي����رات البعث���ة  23.3 ألف  

مرصي حىت هناية 2021.
تطور العالقات مع األردن 

حقق���ت العالق���ات االقتصادية املرصي���ة األردنية،  
تطورا ملحوظ���ا خالل نفس الف���رة، حيث ارتفعت 
قمية الصادرات املرصية لألردن لتصل إىل 198.9 
مليون دوالر خالل الربع األول من عام 2022 مقابل 
180 ملي���ون دوالر خالل نفس الفرة من عام 2021 
بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%، وبلغت قمية الواردات 
املرصي���ة من األردن 62.5 مليون دوالر خالل الربع 
األول من عام 2022 مقابل 41.3 مليون دوالر خالل 
نفس الفرة م���ن عام 2021 بنس���بة ارتفاع قدرها 
51.2%، وجسلت قمي���ة التبادل التجاري بني مرص 
واألردن 261.4 ملي���ون دوالر خالل الربع األول من 
عام 2022 مقابل  221.3 مليون  دوالر خالل نفس 
الفرة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها %18.1.

ومشلت قامئة أمه مجموعات سلعية صدرهتا مرص 
إىل األردن خ���الل تلك الفرة لك���ا من وقود معدين 
وزيوت معدنية ومنتجات تقطريها بقمية 56.9 مليون 
دوالر، وآالت وأجه���زة ومع���دات كهربائي���ة  بقمية 
15 ملي���ون دوالر، وحشوم وده���ون وزيوت حيوانية 
ونباتي���ة  بقمي���ة 12.7 ملي���ون دوالر، ومنتج���ات 
كمييائي���ة غري عضوية  بقمي���ة 12.5 مليون دوالر، 
وحم���رضات خرض بقمي���ة 9.3 مليون دوالر ، فميا 
اكنت أمه مجموعات س���لعية اس���توردهتا مرص من 
األردن األمس���دة بقمية 41.8 ملي���ون دوالر، الورق 
بقمية 2.5 ملي���ون دوالر، ومنتجات الصيدلة  بقمية 
2 ملي���ون دوالر، ولدائ���ن ومصنوعاهتا  بقمية 1.4 
ملي���ون دوالر، ومراج���ل وآالت وأجهزة وأدوات آلية 

بقمية 1.4 مليون دوالر.
وجسلت قمية حتوي���الت املرصيني العاملني باألردن 
774.2 ملي���ون  دوالر خالل الع���ام املايل 2020 / 
2021 مقابل 678.5 مليون  دوالر خالل العام املايل 
2019 / 2020 بنسبة ارتفاع  قدرها 14.1%، بيمنا 
بلغ���ت قمية حتويالت األردني���ني العاملني يف مرص 
12.3 ملي���ون دوالر خ���الل العام امل���ايل  2020 / 
2021 مقاب���ل 11.1 مليون دوالر خالل العام املايل 

2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها %11.3.
وبلغت قمية االستمثارات األردنية  يف مرص 56.7 
ملي���ون دوالر خالل العام املايل 2021/2020 مقابل  
58.4 مليون  دوالر خالل العام املايل  2019 /2020 
بنسبة اخنفاض  قدرها 2.9%. ، وجسل عدد سان   
األردن   10.3 ملي���ون نمسة عام 2022، وبلغ ع�دد 
املص�ريني املتواجدي�ن بدولة األردن طبق��ًا لتق�دي�رات 

البعثة  920 ألف مرصي حىت هناية 2021.

 

 % 223.5
ارتفاعًا في قيمة 

الصادرات المصرية 
للبحرين خالل عام  

2021.. و%10.5 
ارتفاعًا في قيمة 

الصادرات المصرية 
لألردن خالل الربع 

األول من عام  2022

شهدت العالقات بين مصر ومحيطها 
العربي ،   تطورا كبيرا على مستوى التعاون 
االقتصادي، خاصة مع الدول المشاركة في 
"لقاء اإلخوة " الذي انعقد  في مدينة العلمين 
الجديدة  خالل األسبوع  الماضي ، سواء 
على مستوى التبادل التجاري أو االستثماري، 
وفقا لما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء.
استثمارات إماراتية 
وسجلت االستثمارات اإلماراتية في مصر 
ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 1.9 مليار دوالر 
خالل النصف األول من العام المالي 2021/ 
2022، مقابل  712.6 مليون  دوالر خالل نفس 
الفترة من عام  2020 /2021 بنسبة ارتفاع  
قدرها %169.1.

جهاز اإلحصاء : 169.1 % ارتفاعًا يف قيمة االستثمارات اإلماراتية مبصر خالل النصف األول من عام 2021/ 2022.. و14.2% ارتفاعًا يف قيمة الصادرات املصرية للعراق

محيي السعيد


