
 

  

حذر جهاز محاية املنافس���ة ومنع املامرس���ات 
االحتاكري���ة من "اإلش���ارة الس���عرية" لبعض 
الس���لع واملنتج���ات، مش���را إىل أهنا جرمية 

يعاقب علهيا القانون.
وأوحض جه���از محاية املس���هلك، يف بيان له 
ردا عىل بع���ض الترصحيات اإلعالمية لبعض 
املس���ولني يف االحت���ادات والغ���رف اخلاصة 
بالس���لع واخلدمات، تش���ر الرتفاع األسعار 
س���واء بتحديد س���عر حم���دد أو نس���بة موية 
للزي���ادة، األم���ر الذي يش���ل خمالفة ألحاكم 
قان���ون محاي���ة املنافس���ة ومن���ع املامرس���ات 

االحتاكرية رمق 3 لسنة 2005.
وجترم املادة 6 من قانون محاية املنافسة جرمية 
 )Price Signaling( "اإلش���ارة الس���عرية"
باعتبارها أحد االتفاقات األفقية بني املتنافسني 
)الاكرت���ل(، وال���ي تمتث���ل يف قي���ام واحد أو 
أكرث من األخشاص املتنافس���ة أو املس���ولني 
باالحت���ادات والغ���رف املعني���ة باإلع���الن أو 
الترصحي عن ارتفاع أسعار املنتجات من سلع 
وخدمات من خالل أية وس���يلة، مثل: الوسائل 
املرئي���ة واملق���روءة، االجمتاع���ات واملاكمل���ات، 
اخلط���ب يف املؤمترات، الن���رات الصحفية، 

اخلطب العامة.
وأش���ار اجله���از إىل أن ه���ذه النوعي���ة م���ن 
الترصحيات تؤدي إىل ارتفاع األسعار وتقييد 
املنافس���ة وحتفزي األخشاص املتنافسة باتباع 
ذات األس���عار املعلن���ة بدالاً م���ن التنافس عىل 
توف���ر املنتجات بأس���عار تنافس���ية مما يرض 
مبص���احل املواطن يف احلص���ول عىل أفضل 

جودة بأقل أسعار.
وأض���اف: "تع���د االتفاق���ات بني املتنافس���ني 
من أكرث املامرسات  عىل األس���عار )الاكرتل( 
ا، حيث إن األسعار يه اآللية  االحتاكرية رضراً
األساسية لملنافس���ة يف معظم األسواق، ومن 
املف���رض أن يتخذ لك كيان اقتصادي قراراته 
ا بالكيانات  بش���ل منفرد دون أن يك���ون متأثراً
األخرى، متاشياًا مع مبادئ اقتصاديات السوق 
احل���ر الي تفرض أن املنافس���ة بني الكيانات 
املختلف���ة جيب أن تك���ون قامئة فقط عىل آليات 
العرض والطلب دون وجود تأثر من أية جهات 
أخ���رى أو االطالع عىل بيانات املنافس، ملا هلا 
من أثر س���لىب عىل اقتص���اد الدولة واملواطن 

املرصي".
ا خلط���ورة تل���ك اجلرمية فإن  وأك���د أنه نظ���راً
عقوبها تص���ل إىل 12% من إمجايل إيرادات 
املنتج حمل املخالفة أو الغرامة الي تصل إىل 
مخمسائة مليون جنيه، وأهاب بامجليع رضورة 
ت���ويخ أقىص درجات احل���رص واحليطة يف 
الترصحيات املتعلقة باألس���عار خشية الوقوع 

حتت وطأة ومسولية خمالفة القانون.
وأكد أن���ه يراقب بدقة وجي���ري متابعة حلظية 
لاكفة األس���واق والقطاع���ات، خاصة تلك الي 
متس املواطنني بصورة مبارشة، وأنه مس���متر 
يف التص���دي ألية ممارس���ات احتاكرية تتعلق 
بق���وت الش���عب، وخاص���ة يف ظ���ل الظروف 
االقتصادي���ة العاملي���ة الراهن���ة، ومضان عدم 
تالعب املتعاملني يف الس���وق واس���تغالل تلك 
األوض���اع للقيام مبامرس���ات خمالفة ألحاكم 
القانون من شأهنا رفع األسعار وزيادة األعباء 

عىل املواطنني.

اجمتع الرئيس عبد الفتاح الس���ييس يوم أمس السبت ، 
مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس..ورصح 
الس���فر بس���ام رايض املتحدث الرمسي بامس رائس���ة 
امجلهورية، بأن االجمتاع تناول متابعة مروعات ونشاط 
هيئة قناة السويس، حيث اطلع الرئيس عىل معدالت حركة 

املالحة بقناة السويس خالل العام 2022-2021.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس اجلديدة، 
والتطوير املس���متر للقناة ورف���ع كفائها، عزز من قدرات 
القناة مكح���ور عاملى للتج���ارة، ودمع االقتصاد الوطىن 
للدولة، حي���ث حققت القناة أرقام ومعدالت قياس���ية غر 
مس���بوقة ىف تارخيها م���ن حيث اإليراد الس���نوى الذي 

بلغ حواىل 7 مليارات دوالر، وأعىل معدل عبور للس���فن، 
وأعىل محولة صافية بلغت قرابة 1.32 مليار طن، فضلًا 
عن النجاح ىف استقبال اجليل اجلديد من سفن احلاويات 

العمالقة ذات الطاقة االستيعابية وامحلولة الضخمة.
مك���ا عرض رئي���س هيئة قناة الس���ويس حم���اور تطوير 
القط���اع اجلن���ويب لملجرى امل���اليح للقن���اة، وذلك يف 
إطار اجلهود املنتمظ���ة ىف رفع كفاءة البنية التحتية لقناة 
السويس هبدف زيادة وحتس���ني حركة املالحة والتجارة 

الدولية العابرة هلا.
مكا استعرض الفريق أسامة ربيع اسراتيجية هيئة قناة 
السويس لتنشيط حركة س���ياحة اليخوت وتطوير املوانئ 
اخلاص���ة هبا، وتدعميه���ا بل اللوجس���تيات واخلدمات 
الالزم���ة لتعزي���ز قدرات م���رص ممكر الس���تقبال وعبور 

لليخ���وت نظ���رًا ملوقعها املمت���زي عىل البحري���ن األمحر 
واملتوس���ط، خاصةاً خدمات ال���زود بالوق���ود والكهرباء 
واملي���اه، والصيان���ة الرسيعة، وخدمات انتظ���ار اليخوت 

وختزيهنا لفرة طويلة.
وأضاف املتح���دث الرمسي، أن االجمت���اع هشد عرض 
جهود هيئة قناة الس���ويس لتوطني صناعة سفن ومراكب 
الصيد، حيث وج���ه الرئيس بتطوير تل���ك اجلهود إلنتاج 
مراكب صيد تس���تخدم حمليًا لصاحل ف���ات الصيادين 
يف البح���رات املرصي���ة ال���ى مت تطويره���ا مثل حبرة 
املزنلة وغره���ا، وذلك كبديل للقوارب اخلش���بية البدائية 
املس���تخدمة حاليًا، عىل أن تك���ون مزودة باآلالت احلديثة 
وامل���ردات لتخزي���ن األمس���اك، وذلك دمع���ًا للصيادين 

ولقدرهتم عىل مضاعفة اإلنتاج من الصيد.

اجمتع الرئيس عبد الفتاح الس���ييس يوم أمس السبت 
، مع الفريق أس���امة ربيع رئيس هيئة قناة الس���ويس..
ورصح الس���فر بس���ام رايض املتح���دث الرمس���ي 
بامس رائس���ة امجلهورية، بأن االجمت���اع تناول متابعة 
مروعات ونش���اط هيئ���ة قناة الس���ويس، حيث اطلع 
الرئي���س عىل مع���دالت حركة املالحة بقناة الس���ويس 

خالل العام 2022-2021.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن حفر قناة السويس اجلديدة، 
والتطوير املسمتر للقناة ورفع كفائها، عزز من قدرات 
القناة مكحور عامل���ى للتجارة، ودمع االقتصاد الوطىن 
للدولة، حيث حققت القناة أرقام ومعدالت قياس���ية غر 
مس���بوقة ىف تارخيها من حيث اإليراد الس���نوى الذي 
بلغ حواىل 7 مليارات دوالر، وأعىل معدل عبور للسفن، 
وأع���ىل محولة صافي���ة بلغت قراب���ة 1.32 مليار طن، 
فضلًا عن النجاح ىف استقبال اجليل اجلديد من سفن 
احلاويات العمالقة ذات الطاقة االس���تيعابية وامحلولة 

الضخمة.
مكا عرض رئي���س هيئة قناة الس���ويس حماور تطوير 
القط���اع اجلن���ويب لملجرى املاليح للقن���اة، وذلك يف 
إطار اجلهود املنتمظة ىف رفع كفاءة البنية التحتية لقناة 
السويس هبدف زيادة وحتسني حركة املالحة والتجارة 

الدولية العابرة هلا.
مكا اس���تعرض الفريق أس���امة ربيع اسراتيجية هيئة 
قناة السويس لتنشيط حركة س���ياحة اليخوت وتطوير 
املوان���ئ اخلاصة هب���ا، وتدعميها بل اللوجس���تيات 
واخلدمات الالزمة لتعزيز قدرات مرص ممكر الستقبال 
وعب���ور لليخوت نظ���رًا ملوقعها املمتزي ع���ىل البحرين 
األمحر واملتوس���ط، خاص���ةاً خدمات ال���زود بالوقود 
والكهرباء واملياه، والصيانة الرسيعة، وخدمات انتظار 

اليخوت وختزيهنا لفرة طويلة.

وأضاف املتحدث الرمس���ي، أن االجمتاع هشد عرض 
جهود هيئة قناة السويس لتوطني صناعة سفن ومراكب 
الصيد، حيث وج���ه الرئيس بتطوير تلك اجلهود إلنتاج 
مراكب صيد تس���تخدم حمليًا لصاحل فات الصيادين 
يف البح���رات املرصي���ة الى مت تطويره���ا مثل حبرة 
املزنلة وغرها، وذلك كبديل للقوارب اخلش���بية البدائية 
املستخدمة حاليًا، عىل أن تكون مزودة باآلالت احلديثة 
وامل���ردات لتخزي���ن األمساك، وذلك دمع���ًا للصيادين 

ولقدرهتم عىل مضاعفة اإلنتاج من الصيد.

ن���ي املرك���ز اإلع���اليم ملجلس ال���وزراء 
م���ا انتر من أنباء بش���أن نقص الس���لع 
واملناف���ذ  األس���واق  يف  االس���راتيجية 
المتويني���ة عىل مس���توى امجلهورية تأثرًا 

باألزمة االقتصادية العاملية.
وأوحض املرك���ز اإلع���اليم - يف بي���ان له 
- أن���ه ق���ام بالتواصل م���ع وزارة المتوين 
والتج���ارة الداخلية، والي نفت تلك األنباء، 
ُمؤك���دةاً أن���ه ال حص���ة لوج���ود نقص يف 
السلع االس���راتيجية يف األسواق واملنافذ 

المتوينية.
وش���ددت عىل توافر اكفة السلع األساسية 
واالسراتيجية بش���ل طبييع، مع انتظام 
خض مكيات وفرة مهنا يوميًا باكفة األسواق 
ومجيع فروع املجمعات االسهالكية وبقايل 
المتوين وفروع مروع مجعيي، ُمش���رةاً 
إىل توافر خمزون اس���راتيجي من السلع 
األساسية واالسراتيجية يتجاوز 6 أهشر.

وأكدت عىل شن محالت تفتيش دورية عىل 
اكفة األسواق، ملنع أي ممارسات احتاكرية 

أو تالعب باألسعار.
وناش���د املرك���ز اإلعاليم مجيع وس���ائل 
التواص���ل  مواق���ع  ومرت���ادي  اإلع���الم 
االجمت���ايع حتري الدق���ة واملوضوعية يف 
نر األخبار، والتواصل مع اجلهات املعنية 
للتأكد قبل نر معلومات ال تستند إىل أي 
حقائق، وتؤدي إىل إثارة غضب املواطنني، 
ويف حالة وجود أي ش���اكوى تتعلق بنقص 
السلع المتوينية األساسية يف احملافظات، 
ُي���رىج اإلب���الغ عهن���ا من خ���الل اخلط 
الس���اخن جلهاز محاية املسهلك 19588، 
ولإلب���الغ ع���ن أي ش���ائعات أو معلومات 
مغلوطة يرىج اإلرسال عىل أرقام الواتس 
آب التابعة لملركز اإلعاليم ملجلس الوزراء 
 )01155508851-  01155508688(
عىل مدى 24 س���اعة طوال أيام األسبوع، 

أو عر الريد اإللكروين
.)rumors@idsc.net.eg(

 احلكومة تنفي نقص السلع االستراتيجية باألسواق 
واملنافذ التموينية تأثرًا باألزمة االقتصادية العاملية

كتبت - رضوى عبداهلل

• السنة الرابعة عشر   •    العدد  658    •  الثمن 3 جنيه
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الغرف التجارية:

أسعار الغذاء تتراجع عاملًيا إلى 
ما قبل األزمة األوكرانية الروسية 

وستظهر آثارها باألسواق قريًبا

أحزاب سياسية تشيد بتوجيهات الرئيس بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين

مصر تعظم »سياحة اليخوت األجنبية« باستراتيجية جديدة متكاملة توقعات بانخفاض سعر األرز 30% بعد حتديد سعره من احلكومة

  املسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تصل إلي املرحلة األخيرة 

ـــ
ـــ

صـ
   

   
03

ى
رد

ة ب
رق

و
أ ش أ

رصح أم���ني عام احت���اد الغرف التجاري���ة الدكتور عالء 
عز بأن أس���عار الغذاء تراجع���ت عامليا إىل ما قبل األزمة 

األوكرانية الروسية وستظهر آثارها باألسواق قريبا.
وأش���ار -يف بيان لالحتاد- إىل أن مؤرش منمظة األغذية 
والزراع���ة لألمم املتحدة FAO ألس���عار الغذاء اخنفض 
بنس���بة 8.6% وه���و االخنف���اض الهش���ري الرابع عىل 
الت���وايل، مراجعا إىل أقل من مس���تويات ما قبل األزمة 
الروس���ية األوكرانية مجسال أدىن مس���توياته منذ يناير 
2022، إال أن���ه مازال أعىل مما اكن هيلع يف نفس الفرة 
م���ن عام 2021 بنس���بة 13.1%، ومن املتوقع اس���مترار 
االخنفاض خ���الل األهشر القادمة ليقارب أس���عار العام 

املايض.
وأضاف "اخنفض مؤرش أس���عار الزيوت النباتية بنسبة 
19.2% وه���و أدىن مس���توى له من���ذ 10 أهشر، لراجع 
أس���عار زيوت النخيل بس���بب توقع إتاح���ة مكيات وافرة 
للتصدي���ر من إندونيس���يا وف���ول الصويا وب���ذور اللفت 
بسبب تباطؤ الطلب وتوقع إمدادات وفرة من احملاصيل 

اجلديدة"
وأوحض عز أن مؤرش أس���عار احلبوب اخنفض بنس���بة 
11.5%، مدفوعة باخنفاض بنسبة 14.5% يف الحمق، بعد 
االتفاق بني أوكرانيا وروسيا بشأن حترير حركة التصدير 
من املوانئ الرئيسية للبحر األسود والتوافر املومسي من 
احملاصيل اجلارية، مكا اخنفضت أس���عار الذرة بنسبة 
10.7% بس���بب اتفاق البحر األس���ود فضل���ًا عن زيادة 
المكي���ات املتاحة خالل امل���ومس يف األرجنتني والرازيل 
مما س���اعد عىل ختفيف الضغط عىل األسعار، مكا تدنت 

األسعار العاملية لألرز لملرة األوىل يف عام 2022.
وأش���ار إىل تراجع مؤرش أسعار الس���كر بنسبة %3.8 
بس���بب اخنفاض أس���عار اإليثانول الذي أدى إىل إنتاج 
الس���كر بمكيات فاقت التوقع، مكا اخنفض مؤرش أسعار 
منتجات األلبان بنس���بة 2.5% مع اهلبوط األكر ألسعار 
اللنب املجفف اخلايل من الدمس تلهيا أسعار الزبدة واللنب 
الاكمل الدمس، مكا اخنفض مؤرش أسعار اللحوم بنسبة 
0.5% بس���بب تراجع الطلب عىل اس���تراد حلوم األبقار 

واألغنام وزيادة توافر المكيات املخصصة للتصدير.
وأش���ار عز إىل أن توجهيات القيادة السياسية بإجراءات 
استباقية مع بدء جاحئة كورونا بزيادة السعات التخزينية 
ورفع جحم املخزون االس���راتيجي من الس���لع الغذائية 
وامل���واد البرولية من 3 أهشر إىل ما يراوح من 6 إىل 9 
أهشر، ساعد مرص يف جتاوز األزمة العاملية الي ارتفعت 
فهيا األس���عار إىل مستويات مل يهشدها العامل، مكا وفر 
ملرص مليارات الدوالرات بس���بب خفض االس���تراد أثناء 
تلك الفرة لنبدأ يف تعويض ما مت اسهالكه اآلن بأسعار 
أق���ل كثرا خاصة وأن مرص تس���تورد أكرث من 50% من 

الغذاء ونفس النسبة ملستلزمات اإلنتاج.
وأوحض ع���ز أن���ه مت إنش���اء صوام���ع مخض���ة للحبوب 
وصه���ارجي معالق���ة للزي���وت وامل���واد البرولية، خبالف 
التوس���ع يف الزراع���ة لملحاصي���ل الرئيس���ية من خالل 
اس���تصالح مليون ونصف فدان خبالف التوسع األفيق 

لزيادة اإلنتاجية للفدان.

كتبت - شيـماء مرسي

 

باألرقام .. وزير املالية 
يكشف حقيقة الوضع 

االقتصادي يف مصر و مراحل 
التفاوض مع صندوق النقد 

6   إجراءات استثنائية 
لتيسير اإلفراج عن 

الواردات  تثير االرتياح يف 
األوساط االقتصادية 

بنك مصر يتيح خدمة السداد اإللكتروني 
للمدفوعات املجمعة واملدفوعات احلكومية

»البنك التجاري الدولي-مصر CIB« يطلق 
برنامج “قادر باختالف” لدمج خريجى 

القدرات املختلفة بسوق العمل

بنك القاهرة يسجل 20 % منوا يف اإليرادات 
التشغيلية ويحقق 3.1 مليار جنيه أرباح

"حماية املنافسة" يحذر: "اإلشارة السعرية" لبعض 
السلع واملنتجات جرمية يعاقب عليها القانون

الرئيس السيسي يوجه بإنتاج مراكب لصالح 
الصيادين يف البحيرات املصرية

رئيس الوزراء : تكليفات واضحة لتوفير مستلزمات اإلنتاج 
للمصانع واإلسراع يف توطني الصناعة  

القاهرة تعلن تفاصيل أكبر ربط 
كهربائي يف التاريخ بني مصر واليونان 

مبشاركة القطاع اخلاص 

مصر تفتح باب »االستثمار العقاري«
علي مصراعيه أمام أبنائها يف اخلارج 

    كيف أستعدت مصر حتت قيادة السيسي 
ملواجهة أخطر 3 أزمات أربكت االقتصاديات العاملية ؟

رؤية القيادة السياسية كانت دائما علي الطريق الصحيح

خبراء ومصرفيون :

 البنوك املصرية ُملتزمة مبكافحة غسيل 
األموال وتأمني القطاع املصرفى

رئيس الوزراء : االنتهاء 
منها خالل أيام 

9-8      صـــــــ شركات واستثمار

خالل استقباله الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

كتب - محمد عارف

كتب - أحمد ابراهمي
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رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب
العضو املنتدب

احمد ابراهيم هاشم
املدير العام

اللواء/ ناصر شمس
نواب رئيس مجلس اإلدارة
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 علي حمدان
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أحمد خالد
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هـــــيثم الســـــيد
الديسك املركزى

محيي السعيد
محمد العوضى
وائل خطاب 

 العالقات العامة

محمد الشافعي  -  مها حسني
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  أمين خليفة

املقر الرئيسي: 300 شارع 
الهرم-اجليزة
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أك���د الدكتور دمحم معي���ط وزير املالية، إنن���ا ماضون يف تعزيز 
احلومكة املالية للدولة، س���واًء يف منظوميت إجراءات املرصوفات 
أو اإليرادات، عىل حنو يضمن االس���تغالل األمثل لملوارد العامة، 
بتوجهيه���ا لملس���ارات املوازني���ة احمل���ددة وفًق���ا لرؤية »مرص 
٢٠٣٠«؛ وحتس���ني ج���ودة حي���اة املواطنني، واالرتقاء مبس���توى 
اة املال  اخلدم���ات املقدمة إلهيم، وذلك من خالل تعظمي جهود »حمُ

العام« من املديرين واملراقبني املاليني باجلهات اإلدارية، يف إحاكم 
الرقابة عىل الرصف، ورفع كفاءة اإلنفاق العام، مشرًيا إىل أنه مت 
إع���ادة ترتيب أولويات اإلنفاق العام، يف إطار خطة الدولة للتعامل 
مع التداعيات السلبية لألزمة االقتصادية العاملية الراهنة، وتوزيع 
املخصصات غري املس���تغلة باجلهات اإلداري���ة وفًقا لالحتياجات 

الفعلية.

»املالية« : بدء تقنني أوضاع 
الصناديق واحلسابات 

اخلاصة يناير 2023

 اس���تعرض الس���يد القص���ري وزي���ر الزراعة 
القط���اع  إجن���ازات  األرايض  واس���تصالح 
ال���زرايع يف عه���د الرئيس الس���ييس خالل 
مش���اركته يف فعالي���ات ندوة حزب مس���تقبل 
وط���ن، مبقر األمانة العامة للحزب، حتت عنوان 
“مس���تقبل الزراعة يف امجلهوري���ة اجلديدة”، 
حبض���ور النائب األول لرئيس حزب مس���تقبل 
وط���ن األم���ني الع���ام املهندس أرشف رش���اد 
الرشي���ف ممث���ل األغلبي���ة مبجل���س النواب، 
والنائب حس���ام اخلويل، نائ���ب رئيس احلزب، 

وممثل األغلبية مبجلس الشيوخ، والنائب طارق 
رضوان، رئيس جلنة الشوئن اإلفريقية مبجلس 
النواب، والنائب هش���ام احلرصي، رئيس جلنة 
الزراع���ة مبجلس الن���واب، والنائب يارس معر 
وكيل جلنة اخلط���ة بالربملان، والنائب مصطىف 
سامل وكيل جلنة اخلطة بالربملان، وأعضاء جلنة 
الزراعة مبجليس النواب والش���يوخ، وعدد من 
ممثيل وقيادات احلزب مبحافظات امجلهورية.

وأش���ار وزي���ر الزراعة إىل أن الدولة تس���ابق 
الزمن يف مرشوعات التوس���ع ال���زرايع مثل 

توش���ى والدلت���ا اجلدي���دة  لتقلي���ل الفجوة 
باحملاصيل االس���راتيجية مثل الحمق والذرة 

الصفراء واحملاصيل الزيتية.
قال الس���يد القصري، وزي���ر الزراعة، إن األمن 
الغ���ذايئ أصبح س���الحا يس���تخدم من جانب 
بعض الدول جتاه الدول األخرى، مش���ريا إىل 
أن م���رص تتبع اس���راتيجية األم���ن الغذايئ 

النسيب وليس سياسة االكتفاء الذايت فقط.

»القصير« يستعرض إجنازات الزراعة خالل ندوة »مستقبل الزراعة يف 
اجلمهورية اجلديدة« بحزب مستقبل وطن

 
مصر وجنوب أفريقيا يوقعان 
مذكرة تفاهم يف مجال حماية 

املنافسة ومنع االحتكار

قرر الرئيس عبد الفتاح الس���ييس زيادة الدمع االستثنايئ 
لألرس األكرث احتياجا عىل بطاقات المتوين إىل ٣٠٠ جنيه 

بدال من 1٠٠.
مكا وّجه الرئيس السييس، بالتجهزي محللة إجراءات حاية 

اجمتاعية تصل إىل مليون أرسة خالل سبمترب اجلاري.
يأيت ذلك تأكيًدا عىل أمهية احلوار الوطين، وأمهية ما يقدمه 
من أطروح���ات تعرّب عن مطوحات الش���عب املرصي باكفة 
أطرافه، وذلك يف ِخضم حماوالت بعض اجلهات اخلارجية 
التش���كيك يف أمهية احلوار الوط���ين، وأن األمُطروحات غري 
قابلة للتنفيذ، وأهنا حمض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم 

حصته.
وهشدت أطروحات القوى السياسية من خالل املناقشات يف 
احلوار الوطين مقرحات بزيادة الدمع، فوجه الرئيس بدمع 
مصاريف الدراس���ة اخلاصة بالط���الب املتقدمني لاللتحاق 
باجلامع���ات األهلية احلكومي���ة، وذلك بتحّمل الدولة نس���بة 
م���ن تلك املصاريف، وأيضا تقدمي دمع إضايف ملبادرة إهناء 
قوامئ انتظار حاالت اجلراحات احلرجة ب� 6٠٠ مليون جنيه، 
مكا وّج���ه الرئيس بتقدمي حزم حتفزيي���ة لألطباء، واالرتقاء 
بدخله���م، وكذلك تعدي���ل منظومة تلكيف األطب���اء بالاكمل.
توجهيات الرئيس استجابة ملطالب القوى السياسية مل تقف 
عن���د هذا احلد، حيث مت خض ٣٢ ملي���ار جنيه ملنظومة دمع 
اخلزب، فضال عن زيادة أعداد األرس املمُغطاة بالدمع النقدي 
مضن برناجم »تاكفل وكرامة« من 4.1 مليون أرسة لتصبح 
5 مالي���ني أرسة، أي أهن���ا تمش���ل حنو ٢٢ ملي���ون مواطن 
م���رصي، وذلك م���ن خالل مض أكرث م���ن 9٠٠ ألف أرسة؛ 

لالستفادة من برناجم الدمع النقدي املرشوط.
وتدخل االس���تثنائية للحامية االجمتاعي���ة اليت وّجه الرئيس 
بتنفيذها حزي التنفيذ غدا األول من س���بمترب، ويستفيد مهنا 

قرابة ربع الشعب املرصي.
وأش���ادت أحزاب سياس���ية، بتوجهيات الرئيس عبدالفتاح 
الس���ييس، برصف ٣٠٠ جنيه دمعا استثنائيا عىل بطاقات 
المتوي���ن، مؤكدين أهنا خط���وة جادة ومهم���ة حنو ختفيف 
األعب���اء املادي���ة ع���ن اكهل املواطن���ني، يف ظ���ل التداعيات 

االقتصادية غري املسبوقة لألزمة العاملية.
»مستقبل وطن«: تؤكد حرص الرئيس عىل استقرار 

األوضاع املادية لألرسة
قال النائ���ب عصام عفييف، عضو جملس الش���يوخ، األمني 
العام املساعد حلزب مس���تقبل وطن، إن الدمع االستثنايئ، 
من ش���أنه مس���اندة املواطن يف تلبية احتياجاته اليومية، ال 
س���ما الطبقات اليت تعاين من مش���لكات اقتصادية بسبب 
األوضاع العاملية، والطبقة املتوسطة، األمر الذي سيحقق هلا 

القرار االستقرار املادي.
وأشار »عفيىف« إىل أن الرئيس عبدالفتاح السييس، يوىل 
اهمتاما كبريا بالطبقات املهمشة من املجمتع، مؤكدا أن قرار 
رصف ٣٠٠ جنيه دمعا عىل بطاقات المتوين، يأيت ىف إطار 

حرصه الدامئ عىل الرفع من شأن الطبقة األكرث احتياجا.

»الوفد«: إجراءات رضورية للتخفيف
 عن اكهل املواطنني

وأك���د عبدالس���ند ميامة، رئي���س حزب الوف���د، أن احلزب 
يق���در ق���رار الرئي���س الس���ييس، وحرصه الش���ديد عىل 
توف���ري حاية اجمتاعية للفائت األك���رث احتياجا وحمدودي 
الدخل، من خ���الل حتقيق األمان الغذايئ، وتوفري الس���لع 
االسراتيجية بأسعار خمفضة، عرب منافذ وزاريت المتوين 
والزراعة، مش���ريا إىل أن الرئيس أعلن أن���ه جاٍر التجهزي 
محللة إج���راءات حاية اجمتاعية تص���ل إىل مليون أرسة 
خالل س���بمترب، وهو أمر يف غاية األمهية، يف ظل توقعات 

باسمترار األزمة العاملية.
»التجمع«: حنتاج حلًا طويل املدى بتطوير 

الصناعات وتقليل فاتورة الواردات
وأكد س���يد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن اإلجراء الذى 
أعلن���ه الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، بتوجهيه برصف ٣٠٠ 
جنيه دمعا اس���تثنائيا ع���ىل بطاقات المتوي���ن، إضافة إىل 
التجهزي محللة إجراءات حاي���ة اجمتاعية تصل إىل مليون 
أرسة خالل س���بمترب، يعد جزءا من التلكيفات اليت يوجهها 
الرئي���س للحكومة، لتخفيف عبء زيادة األس���عار عن اكهل 

املواطنني.
وأض���اف »عبدالعال«: »تل���ك اإلج���راءات رضورية لتوفري 
الرضا االجمتاىع، ىف ظل الظروف االستثنائية الصعبة عىل 

مجيع األطراف والىت يعاىن مهنا العامل أمجع«.
وأض���اف أن الدول���ة تطرح العدي���د من الس���لع يف املنافذ 
للجمه���ور، إىل جان���ب حالهتا اهلادفة ملن���ع االحتاكر يف 
الس���لع المتويني���ة والزراعي���ة، لتوفريها بأس���عار خمفضة 

لملواطنني.
وتاب���ع: »تل���ك اإلج���راءات توف���ر مظلة حاي���ة جممتعية 
لملواطن���ني، لكهن���ا حلول مؤقت���ة، ونس���ى إىل النظر إىل 
ح���ل عىل املدى الطويل، وهو ما وج���ه به الرئيس، أن تطور 
احلكومة اإلنتاج الصنايع، سواء يف صناعة السلع الغذائية 
أو الس���لع الثقيلة، لتقليل فاتورة الواردات اليت يعاىن مهنا 
االقتصاد املرصي، إضافة إىل العمل عىل توفري فرص معل 

للشباب«.
رئيس حزب احلركة الوطنية: نأمل بتحقيق أجندة 

حتافظ عىل املنظومة المتوينية
ق���ال رئيس ح���زب احلركة الوطنية رؤوف الس���يد عيل، إن 
توجيه الرئيس عبد الفتاح السييس بدمع البطاقات المتوينية 

مبنح استثنائية تصل ل�٣٠٠ جنيه هشريا وملدة 6 أهشر يعد 
مبثاب���ة انعاكس واحض لتحرك الدولة جت���اه الفائت األوىل 
بالرعاي���ة يف ظ���ل أزم���ات اقتصادية عاملية أثرت وبش���ل 
مبارش ع���ىل اقتصاديات مجيع دول العامل األمر الذي دفع 
الدولة املرصية إىل التحرك بشل عاجل لتوفري مظلة حايه 
اجمتاعي���ة لألرس األكرث احتياج���ا وتقدمي دمع عيين يصل 

جيب املواطن لتوفري احتياجاته املعيشية.
وش���دد الس���يد عىل أنه رمغ الظروف الصعب���ة والتحديات 
االقتصادي���ة العاملية ف���إن املواطن امل���رصي حيظي برعاية 
حكومت���ه وتضعه الدولة املرصية يف بؤرة اهمتاماهتا لتوفري 
احلياة الكرمية املناس���بة اليت محتيه م���ن التقلبات اليت يت 
تهشدها األس���واق العاملي���ة واليت تس���ببت يف االرتفاعات 
الواحضة عىل أس���عار الس���لع، موحضا أنن���ا أمام معلية 

إنعاش لملواطن املرصي.
ووصف حزم���ة القرارات امحلائية االجمتاعية اجلديدة اليت 
تتخذه���ا الدولة بأهنا مظلة حاية تس���هدف ختفيف األعباء 
االقتصادية عن املواطنني، مشددا عىل أن استجابة الرئيس 
الس���ييس لطرح القوى السياس���ية، وتوجهيه برصف ٣٠٠ 
جنيه دمع اس���تثنايئ عىل بطاقات المتوي���ن، يأيت يف إطار 
حتراكت الدولة لتجهزي حلة إجراءات توفر حاية اجمتاعية 

تصل إىل مليون أرسة.
وقال الس���يد إن حزم���ة اإلجراءات االجمتاعي���ة اليت أقرها 
رئيس امجلهورية، جاءت لمطأنة الش���عب بأن احلكومة تقف 
كتف���ا بكتف مع أطياف املجمت���ع يف لك األزمات والعقبات، 
خاصة بعد موجة التمخض الغذايئ اليت رضبت األس���واق 

العاملية عقب اندالع احلرب الروسية- األوكرانية.
وعرّب »السيد« عن آماله بتحقيق أجندة حتافظ عىل املنظومة 
المتويني���ة، وأن يكون الدمع المتوي���ين الذى تقدمه احلكومة 

نقديا، بدلًا من متثله ىف هيئة سلع غذائية.
وتاب���ع: »حتوي���ل منظومة المتوين إىل منظوم���ة نقدية متنح 
لملواط���ن عن طريق الفزيا اكرد، س���توفر عىل الدولة الكثري 
من املوارد املالي���ة، فلن تصبح هناك حاجة إلقامة منافذ بيع 
أو مصاريف حشن للسلع أو محتل مسوئلية تغيري البطاقات 
التالفة من قَب���ل، بعض املواطنني ىف حال���ة تطبيق املنظومة 

النقدية«.
رئيس حزب إرادة جيل: ما حيدث يف مرص يؤكد أن 

السييس أب للك املرصيني
م���ن جانبه، علق تيس���ري مطر، رئيس ح���زب إرادة جيل، عىل 
قرارات الرئيس الس���ييس بزيادة الدمع االس���تثنايئ اخلاص 
ب���األرس األك���رث احتياج���ا إىل ٣٠٠ جني���ه، وس���ط حالة من 

السعادة بني املواطنني بعد إعالن تلك القرارات. 
وقال “مطر”، إن تل���ك القرارات مهمة جدا لملواطن املرصي، 
وش���عور طيب من الرئيس الس���ييس أنه يؤكد دامئا اهمتامه 
باملواط���ن املرصي ومبحدودي الدخل واألرس األكرث احتياجا، 
وأن الدول���ة املرصية والقيادة السياس���ية ال ترك أبناهئا عىل 
ال���رمغ من لك الظروف الصعبة اليت يعيهشا العامل يف الوقت 

احلايل. 
وتابع رئيس حزب إرادة جيل، أن توفري دمع ٣٠٠ جنيه لألرس 
األكرث احتياجا جتعل املواطن يشعر أن الدولة جبانبه والرئيس 
السييس هيمت به، وأن الرئيس يستجيب ملطالب املواطنني، وال 
يرك املواطنني عىل ال���رمغ من ما تعاين منه مرص يف الفرة 

احلالية، والعامل أمجع. 
وأردف رئي���س حزب إرادة جيل، أن ما حيدث يف مرص يؤكد 
أن الرئي���س الس���ييس أب ل���ألرس ولل املرصيني، ويش���عر 
بالدولة املرصية ويش���عر باملواطنني يف ظ���ل الظروف العاملية 
الصعب���ة اليت يعيهش���ا العامل ولك���ن الدول���ة املرصية هتمت 
باملواطن املرصي وهت���مت بابناهئا، “اكن ممكن يتقال أن احنا 
يف فرة صعبة ونقدم جحج كتري ولكن ده حمصلش والرئيس 
السييس بيرصف مدة وبهيمت باملواطن عشان نعدي األزمة«. 
وواص���ل رئيس ح���زب إرادة جيل، أنه  جي���ب العمل عىل أن 
يتحول الشعب من ش���عب مسهلك لشعب منتج واخلروج من 
عنق الزجاجة، واالهمتام بالزراعة والصناعة، موجها الش���كر 
للرئيس الس���ييس عىل تلك القرارات، “ان���ت األب لينا لكنا، 
وحقييق ش���كرا عىل لك تل���ك القرارات اليت هت���مت باملواطن 

املرصي واألرس األكرث احتياجا«. 
املرصيني األحرار: احلزمة األخرية لصاحل حمدودي 

الدخل يه أكرب رد عىل شائعات إلغاء الدمع
أعرب الدكتور عص���ام خليل، رئيس حزب املرصيني األحرار، 
عن س���عادته البالغة بقرارات الرئيس السييس، بزيادة الدمع 
االس���تثنايئ لألرس األكرث احتياًجا عىل بطاقات المتوين، إىل 

٣٠٠ جنيه، الفًتا إىل أن هذه القرارات جاءت متتالية.
وأشار »خليل«، إىل أن القيادة السياسية أصدرت العديد من 
املبادرات الدامعة حملدودي الدخل منذ عام ٢٠14 وحىت اآلن، 
من بيهنا تاكف���ل وكرامة وحياة كرمية، إضافة لالهمتام مبلف 
الصحة، الفت���ا إىل أمهية توقيت الق���رارات األخرية، يف ظل 

معاناة العامل أمجع اقتصاديا.
وأوحض رئي���س حزب املرصيني األحرار، أن الدولة محتل عىل 
املوازنة العامة من أجل املواطن حمدود الدخل، الفًتا إىل محتل 
الدول���ة ما يقرب من ٣ مليارات جني���ه هشرًيا، لتغطية بطاقات 
المتوي���ن، وهو ما يعين محتلها ما يقرب م���ن ٣6 مليار جنيه 

سنوًيا.
وش���دد الدكتور عصام خليل، عىل أن القرارات األخرية زادت 
م���ن جحم إنف���اق الدولة عىل حم���دودي الدخل ملي���ار جنيه 
هشرًيا، ليصل إمجايل ما تنفقه الدولة هشرًيا إىل 4  مليارات، 

أي زيادة جحم اإلنفاق السنوي 1٢ مليار جنيه.
وكش���ف رئيس حزب املرصيني األحرار، عن أن الدمع املقدم 
لملواطنني متنوع، الفًتا إىل إش���ارة وزي���ر المتوين بإضافة 
سلع جديدة، مؤكًدا أن هذه القرارات األخرية يه أنسب رد 
ع���ىل أهل الرش الذين أطلقوا العديد من الش���ائعات املتعلقة 
بتوصي���ات البنك الدويل، برفع الدمع عن املواطنني حمدودي 

الدخل.

تنطل���ق فعالي���ات النخس���ة الثاني���ة من 
منت���دى مرص للتعاون ال���دوىل والمتويل 
اإلمن���اىئ Egypt-ICF٢٠٢٢ واجمتاع 
وزراء املالي���ة واالقتصاد والبيئة األفارقة، 
بالعامصة اإلدارية اجلديدة، خالل الفرة 
من 7- 9 س���بمترب اجل���اري، وذلك حتت 
رعاية الرئيس عبدالفتاح السيىس، رئيس 
مجهورية مرص العربي���ة، وقبل 6٠ يوًما 

.COP٢7 من مقة املناخ
وينظم املنت���دى وزارة التع���اون الدوىل، 
بالرشاكة م���ع وزارات اخلارجية واملالية 
والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة االقتصادية 

إلفريقيا باألمم املتحدة.
وقال���ت الدكت���ورة رانيا املش���اط، وزيرة 
التع���اون ال���دوىل، إن النخس���ة الثاني���ة 
م���ن منت���دى م���رص للتع���اون ال���دوىل 
والمتوي���ل اإلمناىئ متث���ل أمهية خاصة 

حي���ث تنطلق قب���ل مؤمت���ر األطراف ىف 
اتفاقية األمم املتح���دة اإلطارية للتغريات 
املناخي���ة COP٢7، وتتضم���ن اجمتاع 
وزراء االقتص���اد واملالية والبيئة األفارقة 
للتباحث بش���أن توحيد الرسائل والرؤى 
حلش���د جه���ود املجمت���ع ال���دوىل لدمع 
أجندة املناخ بقارة إفريقيا، واالس���تعداد 
ل�»ي���وم المتويل«، موحض���ة أن املنتدى 
يناقش العديد من حماور وقضايا التمنية 
امللحة ىف ه���ذا التوقيت، من بيهنا حتفزي 
آلي���ات المتويل املبتك���ر واملختلط لمتويل 
مرشوع���ات التكيف مع التغريات املناخية 
وزيادة قاعدة مش���اركة القطاع اخلاص 
ًم���ا حنو حتقيق  ىف التمني���ة، واملىض قدمُ
ستقبل أفضل  األمن الغذاىئ مبا يضمن ممُ

لدول القارة.
وأوحض���ت وزي���رة التعاون ال���دوىل أن 

املنت���دى سيس���لط الض���وء أيًض���ا عىل 
اجلهود الوطنية ىف مرص لتحقيق التمنية 
الىت ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالعمل املناىخ، 
م���ن خالل تنفيذ املرشوع���ات اخلرضاء، 
والرك���زي ع���ىل م���ا مت تنفي���ذه مؤخًرا 
ىف خمتل���ف قطاع���ات التمني���ة، وعرض 
االس���تعدادات املرصية لقم���ة املناخ ومن 
بيهنا إطالق املنصة الوطنية االستمثارية 
لملرشوعات اخل���رضاء والعمل املناىخ، 
»نمُ���َوىف« »NWFE«، وتعترب برناجمًا 
وطني���ًا ومهنج���ًا إقلمي���ًا للرب���ط ما بني 
القضاي���ا الدولية لملناخ وقضايا التمنية، 
مع حشد المتويل اإلمناىئ امليرس حلزمة 
من املرشوع���ات التمنوية اخلرضاء ذات 
األولوية بقطاعات الغ���ذاء واملياه والطاقة 
ىف إط���ار اس���راتيجية م���رص الوطنية 

الشاملة لملناخ ٢٠5٠.

وقعت نيف���ني القباج وزيرة التضامن ومؤسس���ة مستش���ىف ٢5 
يناي���ر للخدمات الطبية، بروتوكول تعاون بني الوزارة واملؤسس���ة 
بش���أن تقدمي خدم���ات طبية عىل أعىل مس���توى باملجان يف قلب 
الريف املرصي مبحافظة الرشقية لألخشاص األوىل بالرعاية من 
حاميل بطاقة »تاكفل وكرامة« مكش���اركة أوىل من املؤسسة يف 
املبادرة الرائس���ية »حياة كرمية« يف املجال اليحص من إنسان 

إىل إنسان للعالج باملجان.
وأكدت وزيرة التضامن، أن املؤسس���ات األهلية قريبة من املجمتع 
وصديقة له وتقدم مجموعة من اخلدمات التاكملية سواء الصحية 
أو التمنوية، ذاكرة أن وزارة التضامن االجمتايع تنظر إىل الفقر 

من منظور متاكمل ومتعدد األبعاد.
وأضافت القباج أن مؤسس���ة مستش���ىف ٢5 يناير تقدم خدمات 
متاكمل���ة، موحضة أن ه���ذا الربوتوكول يأيت م���ن منطلق حرص 
الوزارة عىل تعزيز التعاون مع املجمتع املدين وانطالقا من أحقية 
املواطن���ني األوىل بالرعاية يف احلصول عىل خدمات حصية عىل 
أعىل مستوى دون محتل أعباء مالية ومبا يتاكمل مع خطط الدولة 
يف مس���عاها لتطوير الرعاي���ة الصحية لملواط���ن وبالتحديد يف 

الريف املرصي.
رضوى عبداهلل

وقع لك من جهاز حاية املنافسة املرصي، 
ومفوضية املنافس���ة بدولة جن���وب إفريقيا 
مذك���رة تف���امه يف جمال حاية املنافس���ة 
وماكحف���ة املامرس���ات االحتاكري���ة، وذلك 
لتعزيز التعاون الفين وتبادل املعلومات حول 

قوانني وسياسات املنافسة ذات الصلة.
ووق���ع الدكت���ور محم���ود ممت���از رئي���س 
جه���از حاية املنافس���ة ومنع املامرس���ات 
االحتاكري���ة، م���ن اجلانب امل���رصي، ومن 
جان���ب دولة جن���وب إفريقي���ا تمبينكويس 
 Tembinkosi Bonakele بوناكي���يل 
–رئيس مفوضية املنافس���ة، وذلك حبضور 
السفري أحد الفضيل – سفري مرص لدى 

جنوب افريقيا.
تأيت مذكرة التفامه لتعزيز أوارص التعاون 
بني اجلهازي���ن يف جمال حاية املنافس���ة 
من خالل االستفادة من اخلربات املوجودة 
ل���دى الطرف���ني يف رف���ع كف���اءة العاملني، 
املتخصصة،  والدراسات  املعلومات  وتبادل 
ومناقش���ة القضايا ذات االهمتام املشرك، 
مكا مت االتفاق عىل تشكيل مجموعات معل 
إلجراء دراسات مشركة حول املوضوعات 

ذات االهمتام املشرك.
خ���الل م���رامس التوقي���ع وج���ه الدكتور 
محم���ود ممت���از الش���كر ل���� بوناكي���يل 
وألعضاء الفرق الفنية من اجلهازين عىل 
املجه���ود املبذول إلخ���راج مذكرة التفامه 
والتعاون املس���متر بني اجلهازين، ورصح 
بأن مفوضية املنافس���ة يف جنوب إفريقيا 
واحدة م���ن أكرب األجهزة عىل مس���توى 
الق���ارة اإلفريقية، مك���ا أكد حرص جهاز 
حاية املنافس���ة املرصي عىل التعاون مع 
أجهزة املنافس���ة بالدول األفريقية وتعزيز 
العمل األفرييق املش���رك سواء من خالل 
اتفاقيات التع���اون الثنائي���ة أو التكتالت 
والعمل  املشركة  االقتصادية  والتجمعات 
بش���ل مش���رك ملواجهة أية ممارس���ات 
احتاكرية عىل املس���توى الق���اري، وذلك 
يأيت يف إطار تنفيذ حماور اس���راتيجية 
مع���ل اجله���از ٢٠٢1-٢٠٢5 يف التعاون 
مع أجهزة املنافسة النظرية لالستفادة من 
اخلربات املتوافرة لدهيم وحتقيق التاكمل 
اإلفري���يق يف جم���ال حاي���ة املنافس���ة 
 مب���ا يعود بالنفع عىل مواط���ين الدولتني.

الداخلية تطلق املرحلة الـ23 من مبادرة »كلنا 
واحد« مبناسبة العام الدراسي

اللواء هشام آمنة: مصر متثل القارة األفريقية يف 
مؤمتر املناخ العاملي cop27 بشرم الشيخ

السياحة: احلملة الترويجية للمقصد املصرى 
حتقق نتائج إيجابية بالدول املستهدفة

أحزاب سياسية تشيد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين

األسبوع اجلاري .. إنطالق منتدى مصر اإلمنائى واجتماع وزارء املالية األفارقة 

وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مستشفى 25 يناير للخدمات الطبية

أطلق���ت وزارة الداخلية امخليس املايض 
فعالي���ات املرحلة ال� ٢٣ من مبادرة “لكنا 
واح���د” حتت رعاية الرئي���س عبدالفتاح 
الس���ييس جبمي���ع أحن���اء امجلهورية، 
مبناس���بة قرب بداي���ة الع���ام الدرايس 
اجلديد، وتتضم���ن إهداء ٣٢ ألف حقيبة 
مدرسية لملناطق األكرث احتياًجا واألوىل 

بالرعاية.
ويأيت ذل���ك يف إطار توجهي���ات القيادة 
السياس���ية الخت���اذ اكف���ة اإلج���راءات 
الالزمة لدمع منظومة امحلاية االجمتاعية 
لثواب���ت  واس���متراًرا  لملواطن���ني، 
إس���راتيجية وزارة الداخلية يف تكريس 
الدور املجمتيع ملنظوم���ة العمل األمين، 
من خالل املس���امهة يف رف���ع العبء عن 
اكهل املواطنني؛ وذلك بالتنسيق مع كربى 
الرشاكت واملوردين وأحصاب السالسل 
التجارية الكربى، لتوفري الس���لع املختلفة 
بأسعار خمفضة عن مثيالهتا باألسواق.

وقام����ت وزارة الداخلي����ة باخت����اذ اكفة 
اإلج����راءات إلط����الق فعالي����ات املرحلة 
الثالث����ة والعرشي����ن من مب����ادرة )لكنا 

واحد( حت����ت رعاية الرئيس عبد الفتاح 
السييس، واليت تسمتر ملدة هشر اكمل، 
مبناس����بة ق����رب بداية الع����ام الدرايس 
لتوفري اكفة  )٢٠٢٣/٢٠٢٢(؛  اجلدي����د 
املتطلبات املدرس����ية )أدوات مدرسية – 
زي درايس – أحذية( بأسعار خمفضة 
عن مثيالهتا باألس����واق، بنس����بة تصل 
إىل ٣٠%، مع االسمترار يف توفري اكفة 
الس����لع الغذائية وغري الغذائية بأسعار 
خمفضة عن مثيالهتا باألس����واق بنسبة 

تصل إىل %6٠.

حققت امحلل���ة الروجيية ال���يت أطلقها 
وزارة الس���ياحة واآلث���ار ممثلة يف اهليئة 
الس���يايح  للتنش���يط  العام���ة  املرصي���ة 
بالتع���اون مع حم���رك البح���ث والرحالت 
Wego خ���الل الف���رة م���ن يناير وحىت 
يوليو ٢٠٢٢، للروجي لملقصد الس���يايح 
امل���رصي بع���دد م���ن األس���واق العربية 
املس���هدفة نتاجئ إجيابية حيث حجنت يف 
زيادة معدالت البحث اإللكروين عن مرص 
بنسبة 151% مقارنة بنفس الفرة من عام 
٢٠٢1، وذل���ك فقا ملؤرشات حمرك البحث 

.Wego والرحالت
وأوحض مع���رو القايض الرئيس التنفيذي 
للهيئة املرصية العامة للتنشيط السيايح، 

أن م���رص اكن���ت م���ن أع���ىل الوجه���ات 
السياحية اليت مت البحث عهنا عىل حمرك 
البحث والرحالت Wego، مقارنة بالدول 
األخرى ال���يت مت البحث عهن���ا عىل ذات 
املوق���ع، الفتا إىل أن املس���افرين بش���ل 
فردي اكن هلم النصيب األكرب يف معليات 
البحث ع���ن املقصد الس���يايح املرصي 
بنسبة منو 79% مقارنة بالفرة نفهسا من 

عام ٢٠٢1، يلهيم العائالت.
وأش���ار الرئيس التنفي���ذي للهيئة إىل أن 
إطالق هذه امحلل���ة يف إطار التعاون بني 
اهليئة وحمرك البحث Wego، الذي يعد 
أحد أك���رب حمراكت البحث والرحالت يف 
الرشق األوس���ط ومش���ال إفريقيا، هبدف 

أك���د اللواء هش���ام آمن���ة وزي���ر التمنية 
احمللية أن الرئيس عبد الفتاح السييس 
رئي���س امجلهورية ي���ويل اهمتاما كبريا 
بالقارة األفريقية و توحيد الرؤي واألفاكر 
لتعزي���ز التعاون فم���ا ب���ني دول القارة 
ودمع قدرهتا عىل حل مش���الكها بنفهسا 
ومواجه���ة التحديات العاملية س���واء فما 
خيص اجلوائAح الطبيعية أو التغريات 
املناخي���ة، الفتا إىل أن اس���تضافة مرص  
هلذا املؤمتر تعرب عن ماكنة مرص الكبرية 
و دوره���ا الرائ���د ىف الق���ارة األفريقية، 
وقال إن جه���ود مرص الكبرية يف تطبيق 
الالمركزي���ة واحلومكة، وم���ا وصلت إليه 
م���ن إجنازات يف جم���ال التمنية احمللية 
خاصة يف ظل وجود املبادرة الرائس���ية 
“ حياة كرمية” قد الىق إجعابا واهمتاما 
من األشقاء األفارقة ، الذين أبدوا رغبهم 
بنق���ل التجرب���ة املرصي���ة وتطبيقها عىل 

النطاق األفرييق .
جاء ذلك خ���الل  املؤمتر الصحيف الذي 
عق���ده وزير التمني���ة احمللية عىل هامش 
فعالي���ات ختام ال���دورة العادي���ة الرابعة 
للجن���ة وزراء التمني���ة احمللي���ة األفارقة 
وال���يت اقمت يف الفرة م���ن ٢9 وحيت 
٣1 أغس���طس حتت رعاي���ة الرئيس عبد 
رئي���س امجلهورية،  الس���ييس  الفت���اح 
وحبض���ور ممث���ىل دول غان���ا والكونغو 
وأوغندا وليسوتو، وقيادات وزارة التمنية 

احمللية .
وأش���ار اللواء هش���ام آمنة خالل املؤمتر 
م���رص  اس���تضافة  أن  إىل  الصح���ىف 
للدورة العادية للجن���ة الفنية املتخصصة 
التابع���ة لالحتاد األفرييق لمل���رة الثانية 

يؤك���د ح���رص احلكوم���ة املرصية عىل 
تعزيز العالقات عىل املس���توي اإلقلمى 
واإلهس���ام الفع���ال يف حتقي���ق التمنية 
املس���تدامة لدول الق���ارة وتوحيد وجهات 
النظر األفريقية ملواجهة التحديات العاملية 

اليت تؤثر عىل دول القارة. 
وردا ع���ىل س���ؤال اح���د الصحفيني عن 
أمه خمرج���ات ونتاجئ  اجمتاعات الدورة 
الرابعة لالحتاد األفريىق بشأن مقة املناخ 
القادم���ة يف رشم الش���يخ، أوحض اللواء 
هش���ام آمن���ة  أن مرص تس���تضيف مقة 
املن���اخ نيابة عن قارة أفريقيا وستس���ى 
بل ق���وة عىل تأكي���د مص���احل أفريقيا 
والدف���اع عهنا ومحتي���ل املجمتع الدوىل 
بتعهداته ومسوئلياته  وااللزتام  املسؤولية 
جتاه متكني القارة األفريقية ملواجهة أعباء 
وتداعيات التغريات املناخية ، وس���تعمل 
وزارة التمني���ة احمللية خ���الل مقة املناخ 
ع���ىل طرح عدد م���ن املب���ادرات للتعاون 
والمتوي���ل من ال���رشاكء الدوليني خلدمة 
أه���داف وتطلعات قارتن���ا األفريقية ومن 
بيهنا مب���ادرة التغري املن���اىخ من زاوية 

احملليات يف أفريقيا.

أحمد ابراهيم

وافق جملس الوزراء، األس����بوع املايض ، برائس����ة 
الدكتور مصطىف مدبويل، عىل حتديد س����عر األرز 
األبي����ض، طبًقا حلمك امل����ادة )1٠( من قانون حاية 
املنافس����ة ومنع املامرس����ات االحتاكري����ة، الصادر 
بالقان����ون رمق )٣( لس����نة ٢٠٠5، واليت تنص عىل 
أنه "جيوز بقرار من جملس الوزراء حتديد سعر بيع 
منتج أسايس أو أكرث لفرة زمنية حمددة، وذلك بعد 

أخذ رأي جهاز حاية املنافسة".
ومبتابعة الس����وق احمللية وأسعار السلع واملنتجات 
الغذائية، تالح����ظ يف األونة األخرية ظهور عديد من 
املامرس����ات ال����يت أدت إىل زي����ادات غري مربرة يف 
أس����عار األرز عىل حنو أثر عىل اس����تقرار السوق 
ومبا يش����ل عباًئ عىل املواطن املرصي مكسهلك، 
أخًذا يف االعتبار أن األرز سلعة اسهالكية ال جيوز 
االس����تغناء عهنا، وقد أظهرت نتاجئ دراس����ة وزارة 
المتوين والتجارة الداخلية للسعر العادل لبيع األرز 
األبيض للجمهور بسعر ال يزيد عن 1٢ جنهيا لكيلو 
األرز األبي����ض غري املعب����أ، واألرز األبيض املعبأ ال 

يزيد عن 15 جنهًيا.
وواف����ق جملس ال����وزراء، يف اجمتاع����ه أيضا عىل 
اعمتاد الس����عر االسرش����ادي للحمق، حبيث يكون 
سعر اإلردب 1٠٠٠ جنيه، لملومس املقبل “توريدات 
ع����ام ٢٠٢٣ ، وذل����ك يف إطار اهمت����ام الدولة بدمع 
املزارعني، وتجشيعا هلم عىل زراعة الحمق وتوريده.
احتاد الصناعات يشيد بتحديد سعر األرز األبيض

وعل����ق رج����ب حشاتة رئي����س ش����عبة األرز باحتاد 
الصناعات، عىل قرار احلكومة بتحديد س����عر األرز 

األبيض، معرًبا عن سعادته هبذا القرار، وكذلك رفع 
س����عر توريد إردب الحمق ل�1٠٠٠ جنيه ومس����اواته 

بالسعر العاملي.
 وق���ال حشاته إن تلك الق���رارات تؤكد أن الدولة 
تساند الفالحني وتقف خلف ظهورمه، ملساندهتم 
خالل موجات ارتفاع األس���عار، مش���رًيا إىل أن 
حتدي���د س���عر األرز األبيض يب���رش باخنفاض 

السعر يف القريب.
 وأرج���ع رئيس ش���عبة األرز باحت���اد الزراعات، 
أسباب ارتفاع سعر األرز يف األسواق، إىل تأخر 
احملاصيل حىت اآلن، متوقًعا هبوط السعر حبلول 
1٠ سبمترب، ولفت إىل أن السعر احملدد من قبل 
جملس الوزراء، اكنت شعبة األرز طلبته من وزارة 

المتوين بغرض حد الفوىض يف األسواق.

وقال رج���ب حشاتة رئيس ش���عبة األرز باحتاد 
الصناع���ات املرصي���ة، إن قرار جمل���س الوزراء 
بش���أن تسعري األرز س���يقيض عىل فوىض بيع 
األرز بالس���وق احمللية من جانب بعض التجار، 

مؤكدا أن القرار ينظم منظومة بيع األرز حمليا.
وأضاف حشاتة، أن جت���ار األرز امللزتمني اكنوا 
ق���د طالبوا بإصدار قرار مماثل لضبط الس���وق، 
موحض���ا أن هناك جهد كبري مطلوب من اجلهات 
املعنية بالرقابة عىل األس���واق للتأكد من االلزتام 
باألس���عار املعلنة، ومن بني تل���ك اجلهات إدارات 

الرقابة بوزارة المتوين وجهاز حاية املسهلك.
وأك���د رئي���س ش���عبة األرز باحت���اد الصناعات 
املرصي���ة، أن وزي���ر المتوي���ن الدكت���ور ع���يل 
املصييحل، ناقش مقرح تس���عري األرز بالسوق 

احمليل خ���الل اجمت���اع اللجن���ة العلي���ا لألرز 
األسبوع قبل املايض.

وأض���اف حشات���ة، أن االجمت���اع األخري هشد 
االتف���اق عىل أس���عار توري���د األرز احمليل من 
التجار وإص���دار ضوابط جديدة للتوريد، جبانب 
االتفاق عىل عرض مقرح تس���عري األرز بالسوق 

احمللية عىل جملس الوزراء.
وتوقع���ت ش���عبة احلاص���الت الزراعي���ة بغرفة 
القاهرة التجارية، وغرفة صناعة احلبوب باحتاد 
الصناعات، اخنفاض أس���عار األرز خالل الفرة 
القادمة بنس���ب تراوح بني 1٠ و٣٠%، مع دخول 
مومس حص���اد احملصول اجلديد الذى س���يبدأ 

توريده حىت 15 من هشر ديمسرب املقبل.
مكا توقعت ش���عبة احلاص���الت إنتاج مكيات من 
األرز الشعري هذا املومس تراوح بني 6 و7 ماليني 
طن، مايعادل حنو ٣.5 و4 ماليني طن أرز أبيض، 

وأن هذه مكية تكيف احتياجات السوق ملدة عام.
قال عبده املتوىل، تاجر أرز مبحافظة الدقهلية، إن 
أسعار األرز مستقرة منذ بداية األسبوع املايض، 
وبعد إعالن احلكومة تسعري طن األرز لملزارعني 
بواق���ع 6.6 ألف جنيه للطن من األرز رفيع احلبة 

و6.85 ألف جنيه من العريض.
وألزم���ت احلكوم���ة الفالح���ني بتوري���د ٢5% من 
إنتاجية ف���دان األرز ىف مومس احلصاد اجلديد، 
بواق���ع طن عن لك فدان تقريبًا، وفرضت غرامات 
عىل الفالحني حال االمتناع عن التوريد بعقوبات 

مالية وحرمان من الدمع.

توقعات بانخفاض سعر األرز 30% بعد حتديد سعره من احلكومة

تباحث وزير امل���وارد املائية والري، 
الدكتور هاين سويمل، مع ممثلني عن 
البنك الدويل، حول جماالت التعاون، 
وأك���دا رضورة أن تكون المتويالت 
املتاح���ة من البن���ك ال���دوىل لتنفيذ 
املرشوعات اليت حتظى بالتوافق من 

الدول املعنية اكفة.
وأش���ار س���ويمل، خالل اللقاء الذي 
أقمي عىل هامش فعاليات األس���بوع 
العامل���ي لملياه، للتأث���ري غري املتوقع 
للتغ���ريات املناخية عىل منابع النيل، 
خاص���ة أن م���رص تعمت���د بنس���بة 
97% عىل هن���ر النيل الذى يأيت من 
التأثريات  خارج حدودها، خب���الف 
األخرى مثل ارتفاع درجة احلرارة، 
ملنس���وب س���طح  املتوقع  واالرتفاع 

البحر.
الرتيبات  اس���تعرض س���ويمل  مكا 
اجلاري���ة لتنظمي فعاليات املياه خالل 
مقة املناخ، وجماالت التعاون الثناىئ 
بني مرص ودول حوض النيل والدول 
اإلفريقي���ة، وآخر املس���تجدات حول 
م���رشوع املمر امل���اليح بني حبرية 
فيكتوري���ا والبحر املتوس���ط وجهود 
حش���د المتوي���ل لملراح���ل املختلفة 
لملرشوع، واملتوقع أن يطور بش���ل 
كبري حركة التجارة بني دول حوض 
النيل ودول الع���امل من خالل البحر 
املتوس���ط، وقد رحب ممث���يل البنك 

الدويل.

ومن جانبه، أشار ممثل البنك الدويل 
إىل أنه يدرس إماكنية املساعدة يف 
متوي���ل مرشوع املم���ر املاليح بني 
حب���رية فيكتوريا والبحر املتوس���ط، 
مؤك���دا س���يع البنك ال���دويل لبناء 
ق���درات العامل���ني يف جم���ال املياه 
مبختلف الدول، والعمل عىل حتقيق 
التمنية املس���تدامة والسالم والرخاء 

لشعوب دول حوض النيل.
مكا التىق وزير الري، هينك أوفينك، 
املبع���وث اهلولندي رفيع املس���توى 
لش���وئن املياه، حيث مت حبث جهود 
التنسيق املشرك بني مرص وهولندا 
يف املج���االت اكف���ة، س���واء ع���ىل 
املس���توي الثنايئ من خالل التعاون 
الفين املشرك واملمتد ألكرث من 4٠ 
عاما، أو عىل املستوى الدويل حيث 
تش���ارك البلدين يف قي���ادة األجندة 

الدولية املعنية باملياه واملناخ.

البنك الدولي يدرس متويل مشروع املمر 
املالحي بني بحيرة فكتوريا والبحر املتوسط

     الحركة الوطنية: ِمنح البطاقات التموينية مظلة حماية 
اجتماعية وإنعاش القتصاد المواطن

 المصريين األحرار: الحزمة األخيرة لصالح محدودي الدخل هي أكبر 
رد على شائعات إلغاء الدعم
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 فاحلرب الروس���ية األوكرانية ، عيل س���بيل املثال ،  جاءت لتثبت مبا 
ال يدع جماال للش���ك أن مرص تس���ر عيل الطري���ق الصحيح ، بقيادة 
سياس���ية واعية ، تدرك أهنا تعم���ل يف إطار حميط إقليمي مضطرب ، 
ويف ع���امل ميوج بالرصاعات ، مبا يوجب عيل مرص االس���تعداد ألي 
طارئ أو أزمة س���واء يف حميطه���ا اإلقليمي أو يف أي منطقة بالعامل ، 
وذلك عرب تقوية اقتصادها ودمعه بلك السبل للصمود يف مواجهة أية 
أزمة ، فضال عن تأمني االحتياجات من السلع األساسية واالسرتاتيجية 
لعدة هشور قادمة ، ليثبت يوما بعد اآلخر ُبعد نظر القيادة السياس���ية 
يف إطالق مرشوعات كصوامع الحمق ، أو إنش���اء املستودعات الكبرة 

باحملافظات .
وعىل مدار الس���نوات المثاين املاضية، س���عت الدول���ة املرصية لبناء 
اقتص���اد وطين يمتت���ع مبقومات تنافس���ية ومرنة، تس���امه يف تعزيز 
مس���تويات المنو يف خمتلف القطاعات، وحتس���ني مناخ االس���تمثار، 
وذلك من خالل حزمة من اإلصالحات الشاملة، واحلوافز االستمثارية 
املتنوع���ة، فضلًا ع���ن مواصلة جهود رفع كفاءة س���وق العمل، وتدعمي 

مصادر النقد األجنيب.
ه���ذا إىل جانب تبين الدولة خلطط التمنية يف إطار معل تش���اريك بني 
خمتل���ف قطاعاهتا ورشاكء التمنية داخلي���ًا وخارجيًا، وهو األمر الذي 
ش���لك جح���ر الزاوية يف القدرة ع���ىل الصم���ود يف مواجهة األزمات 
والتحديات العاملية الراهن���ة واليت أرضت مبختلف اقتصادات العامل، 
خاص���ة مع املس���ايع احلثيث���ة اليت تبذهل���ا الدولة الحت���واء خمتلف 
التداعيات الس���لبية اقتصاديًا واجمتاعي���ًا، لتنعكس هذه اجلهود عىل 
نظرة املؤسس���ات الدولية لالقتصاد املرصي وإدارته لملخاطر املرتتبة 

عىل املتغرات الدولية خاصة عىل الصعيد االقتصادي.
 واحلقيقة أن ما ش���غل املرصيني مع اندالع األزمة ، هو مدي تأثرها 
ع���ىل إمدادات الحمق للس���وق املرصي،  حيث  ح���ذر مراقبون من أن 
األزمة األوكرانية س���تؤدي إىل ارتفاع أس���عار الحمق العاملية .. ووقت 
االنش���غال بإطالق تل���ك التحذيرات اكنت مرص    اليت تعد حبس���ب 
تقارير متعددة  "أكرب مس���تورد لل���حمق يف العامل"،  اكنت تتحرك عرب 
ع���دد من الطرق واإلجراءات الوقائي���ة لتأمني إمدادات الحمق، يف حال 
تأثرت الواردات من روسيا وأوكرانيا   ، اليت تعد أكرب مصدري الحمق  
ملرص ،  حال نش���وب احلرب ، حيث يعد  الحمق األوكراين هو املصدر 
الرئي���ي إلمدادات الحمق هلا، و اكن ميثل حنو 14% عام 2020؛ كونه 

األفضل سعرا وجودة .
احلقيقة أن اإلجراءات الوقائية  املرصية تعددت بشلك يستحق اإلشادة 
، فلدي مرص ، وحبسب الترصحيات الرمسية ، احتيايط اسرتاتيجي 
لالس���هالك يك���ي  لنحو 5 أهشر ، وهو احتيايط هام جدا بالنس���ية 
إلمدادات الحمق  يف دولة يزيد تعداد ساكهنا عن 104  مليون نمسة  ، 
مكا أن احلكومة املرصية ، تقوم بتعزيز تنويع مصادر الواردات س���واء 
من فرنس���ا أو الواليات املتح���دة  أو غرها، دون االعمتاد عىل مصدر 
واح���د فق���ط،  إيل جانب  العمل عىل التوس���ع يف اس���تخدام العقود 
املستقبلية لرشاء الحمق أو غرها من سلع متوينية، عىل غرار ما جيري 

لملواد البرتولية  .
الالف���ت أن���ه من بني اإلج���راءات احلكومي���ة االس���تباقية ، اكن إقدام 
احلكوم���ة عيل رفع أس���عار رشاء الحمق  من املزارعني حمليا بنس���بة 
15% لتجشيعهم عىل الزراعة،  ، واعتبارا من  منتصف أبريل  املايض 
، مت مض اإلنت���اج احمليل من الحمق ليك���ون اإلمجايل لالحتيايط من 

احملصول  ملدة 9 أهشر.
  مما يس���توجب اإلشارة إليه أيضا أن مرص حجنت  يف احلفاظ عىل 
مس���تويات من املخزون االس���رتاتيجي يف لك السلع األساسية، حيث 
أن أق���ل رصي���د يف الدولة من الس���لع ال يقل ع���ن 3 أهشر ويه فرتة 
تع���د يف معر الدول كثرة، خاصة إذا ما قارنا ذلك بفرتة حمك مجاعة 
اإلخ���وان اإلرهابية ، واليت مل يكن يزيد رصيد مرص من الس���لع فهيا 

عن 12 يوما  .
 اجراءات استباقية 

ويف الوقت الذي أثرت فيه األزمة الروسية األوكرانية عىل خارطة العامل 
االقتصادية وش���لت العدي���د من  التحديات ع���ىل خمتلف األصعدة، 
تأهبت الدولة املرصية باكفة قطاعاهتا مرسعة يف وضع حلول استباقية 
للتداعيات واالنعاكسات الس���لبية والسيناريوهات احملمتلة، وذلك من 
خالل اخت���اذ حزمة من اإلجراءات لتخفيف آث���ار تلك األزمة مبختلف 
جوانهب���ا ع���ىل املواطنني وتوف���ر امحلاية االجمتاعي���ة للفائت األكرث 
احتياجًا مع وضع التدابر والسياس���ات املالية والنقدية الالزمة لضبط 
األسواق ومضان توافر السلع االسرتاتيجية واستقرار أسعارها، إىل 
جانب تقدمي حزم حتفزي مالية خمتلفة، لتحسني أداء خمتلف القطاعات 
ومرونة وجاذبية بيئة األمعال واالس���تمثار، مب���ا يهسم يف تعزيز بنية 

االقتصاد القويم. 
اكن���ت هناك عيل الدوام توجهيات رائس���ية هت���دف إىل تعزيز جاهزية 
الدول���ة يف مواجهة آث���ار األزمة، وتمشل اإلعداد الف���وري حلزمة من 
اإلج���راءات املالي���ة وامحلاي���ة االجمتاعي���ة لتخفيف آث���ار التداعيات 
االقتصادي���ة العاملية عىل املواطن املرصي، فضلًا عن منح حافز توريد 
إضايف لس���عر أردب الحمق احملىل لملومس الزرايع احلايل لتجشيع 
املزارعني ع���ىل توريد أكرب مكية ممكنة، إىل جان���ب العمل عىل تنويع 
مصادر توفر السلع الغذائية األساسية، والسيع حنو زيادة خمزوهنا 

لفرتة مستقبلية ال تقل عن 6 أهشر.
مكا  تضمنت  التوجهيات، استمكال املراحل التالية ملرشوع الصوامع 
االس���رتاتيجية، لزيادة احلجم االس���تيعايب والتخزي���ين هلا، وأيضًا 
التنس���يق ب���ني اكفة اجلهات املعنية، لتوفر الس���لع الغذائية بأس���عار 
منخفضة،   فضلًا عن تعزيز جهود ضبط األس���واق وتش���ديد الرقابة 

عىل منافذ البيع. 
فمي���ا يتعل���ق باإلجراءات اخلاصة بتوفر خم���زون آمن من الحمق،  مت  
ختصي���ص 36 مليار جنيه لرشاء 6 ماليني طن مقح حميل مس���هدف 
اس���تالمهم، إىل جانب إصدار قرار مبنع التعامل مع األمقاح احمللية 
إال يف األماك���ن اليت حتدده���ا وزارة المتوين، ومين���ع تداول األمقاح 

خارج نطاق أماكن التخزين اليت حتددها الوزارة.
وتتضم���ن إجراءات توفر خمزون آمن من الحمق أيضًا، إصدار القرار 
الوزاري رمق 51 لس���نة 2022، بش���أن تنظمي الت���داول والتعامل عىل 
ال���حمق احمليل مومس حص���اد 2022من خالل إل���زام مجيع املنتجني 
ب�تس���لمي 12 أردبًا من حمصول الحمق جلهات التس���ويق عن لك فدان 
حكد أدىن، مكا حيظر بيع ما تبىق من الحمق الناجت عن مومس حصاد 
عام 2022 لغر جهات التس���ويق إال بع���د احلصول عىل ترصحي من 

وزارة المتوين.
 بالت���وازي م���ع ذلك اكن���ت هناك إج���راءات للحامي���ة االجمتاعية بدء 
م���ن  تطبي���ق زيادة املرتب���ات يف األول من إبري���ل 2022 بدلًا من أول 
يولي���و 2022، مكا  يمت تدبر 36 ملي���ار جنيه لرصف العالوة الدورية 
لملخاطبني باخلدمة املدني���ة والعالوة اخلاصة لغر املخاطبني واحلافز 
اإلض���ايف، إىل جانب إقرار زيادة 8% من األج���ر الوظيي حبد أدىن 
100 جني���ه هشريًا، والعالوة الدورية لملخاطب���ني باخلدمة املدنية بعد 
زيادهت���ا م���ن 7%، فضلًا عن 15% من األجر األس���ايس عالوة خاصة 
لغر املخاطبني باخلدمة املدنية حبد أدىن 100 جنيه هشرًيا بعد زيادهتا 
م���ن 13% ، وصوال إيل إقرار زيادة مبخصصات الس���لع عيل بطاقات 
المتوين من���ذ الهشر اجلاري اكنت بواق���ع 100 جنهيا ووجه الرئيس 

احمل���يل اإلمجايل عام 2022 م���ن املتوقع أن تصل إىل 94.4%، مكا 
من املتوقع أن تصل نس���بة الدي���ن احلكويم لالقتصادات املتقدمة من 

الناجت احمليل اإلمجايل 115.5% عام 2022.
وتطرق التقرير إىل جناح سياس���ة حترير س���عر الرصف يف حتقيق 
ترامك لص���ايف االحتياطي���ات الدولية، حيث بل���غ 33.1 مليار دوالر 
)بيان مب���ديئ( يف يوليو 2022، مقارنة ب� 16.7 مليار دوالر يف يوليو 
2014، مكا بلغت عدد هشور الواردات الس���لعية اليت يغطهيا صايف 
االحتياطيات الدولية 4.6 هشر )بيان مبديئ( يف يونيو 2022، مقارنة 

ب� 3.3 هشر يف يونيو 2014.
وس���لط التقرير الضوء عىل حتول اجلنيه املرصي من أسوأ العمالت 
أداًء ع���ام 2014 إىل ثاين أفضل العمالت أداء يف العامل أمام الدوالر 
)س���عر البيع(، حيث اخنفضت قمية اجلنيه املرصي بشلك حاد، جعله 
أحد أس���وأ عرش معالت أداًء عىل مس���توى العامل خالل 2013 وفقًا 

لبلومربج.
وأش���ار التقرير إىل أن س���عر ال���رصف بلغ 7.18 جني���ه يف هناية 
ديمسرب 2014، ويف س���بمترب 2015 ج���اء اجلنيه املرصي مبالغا يف 
قميته مع تراجع قمي معالت األس���واق الناش���ئة وفقًا لبلومربج، ويف 
الهشر ذاته عادت الس���وق الس���وداء للدوالر بعد توقف دام 8 سنوات 

وفقًا لفينانشال تاميز.
وأوحض التقرير أنه مت حترير سعر رصف اجلنيه املرصي يف نومفرب 
2016، بيمنا بلغ 18.38 جنيه يف هناية ديمسرب 2016، يف حني جاء 
اجلنيه املرصي يف يناير 2020 مضن أفضل معالت العامل أداًء أمام 
ال���دوالر خالل عام 2019 وفقًا لبلومربج، مك���ا بلغ 15.76 جنيه يف 
هناية ديمسرب 2021، وجسل الدوالر 19.26 جنيه يف 31 أغس���طس 

2022 عقب األزمة األوكرانية اليت بدأت يف فرباير 2022.
وأض���اف التقري���ر أن مصادر النقد األجن���يب تضاعفت مبا يعزز من 
صالبة وضع مرص اخلاريج، مشرًا إىل حتقيق الصادرات املرصية 
أعىل مس���توى هلا خ���الل 26 عامًا، مجسل���ة 47.1 مليار دوالر يف 
)يولي���و – مايو( ع���ام 2021 - 2022، مقاب���ل 25.8 مليار دوالر يف 
)يولي���و – ماي���و( ع���ام 2013 - 2014، وإىل جان���ب ذلك فقد جسلت 
حتوي���الت العاملني باخلارج 31.9 ملي���ار دوالر يف 2021 - 2022، 
وهو أعىل مس���توى هلا عىل اإلطالق، مقارنة ب� 18.5 مليار دوالر يف 

.2014 - 2013
ويف س���ياق متصل، جسلت إيرادات قناة السويس أعىل مستوى هلا 
ع���ىل اإلطالق يف عام 2021 - 2022، بقمية 7 مليارات دوالر، مقابل 
5.3 مليار دوالر يف عام 2013 - 2014، فضلًا عن انتعاش إيرادات 
السياحة بعد النجاح يف إدارة أزمة كورونا، مجسلة 8.2 مليار دوالر 
)بيان مبديئ( يف )يوليو- م���ارس( 2021 - 2022، مقابل 3.4 مليار 
دوالر يف )يولي���و- م���ارس( 2013 - 2014، وأيض���ًا، تعاىف صايف 
االس���تمثار األجنيب املبارش بش���لك ملحوظ برمغ األزم���ات املتوالية 
ليجس���ل 7.3 مليار دوالر )بيان مبديئ( يف )يوليو- مارس( 2021 - 
2022، مقارنة ب� 3.1 مليار دوالر يف )يوليو- مارس( 2013 - 2014.

وكش���ف التقرير عن تراجع أداء أمه العمالت العاملية أمام الدوالر مبا 
فهيا اجلنيه بس���بب األزمة الروسية األوكرانية، مشرًا إىل التغر منذ 
بداية األزمة 25 فرباير وحىت هناية أغس���طس 2022، مفن بني الدول 
ال���يت هشدت معالهتا تراجع���ًا لك من قطر والكوي���ت ومنطقة اليورو 
واململكة املتحدة والتش���يك وبولندا واملجر وتركيا، ويف الس���ياق ذاته 
هشدت معالت لك من إندونيس���يا واهلند ومالزيي���ا والصني وتايوان 
والفلبني وتايالند وكوريا اجلنوبية واليابان وأس���رتاليا وبرو وتشييل 
وكولومبيا وجنوب إفريقيا والربازيل وكندا تراجعًا أيضًا، بيمنا حتسن 
أداء معالت لك من روس���يا، واملكس���يك، فميا هشدت معالت لك من 

اإلمارات، ومعان، والبحرين، والسعودية، واألردن استقرارًا.
ولف���ت التقري���ر إىل أن الدين اخلاريج ملرص مض���ن األفضل مقارنة 
بأبرز االقتصادات الناشئة عىل مستوى العامل، ومت اختيار الدول وفقًا 
لتصنيف مورجان س���تانيل لألسواق الناشئة، حيث بلغت نسبة الدين 
اخلاريج إىل الناجت احمليل اإلمجايل )وفقًا ألحدث بيانات متاحة عام 
2022(، 34.6% يف مرص، فميا جسلت الربازيل 18.7%، وتش���ييل 
84%، وكولومبيا 50.7%، وبرو 45%، وتايالند 38.7%، واملجر %61، 
وجنوب إفريقيا 38.1%، وتركيا 56.8%، واهلند 19.9%، وإندونيسيا 

31.8%، ومالزييا 67.7%، والفلبني %27.5.
يذكر أن الدين اخلاريج يف مرص كنسبة من الناجت احمليل اإلمجايل 

ما زال يف النطاق اآلمن وفقًا لتصنيف صندوق النقد الدويل.
وأش���ار التقرير إىل حتسن الرؤية الدولية لالقتصاد املرصي خالل 8 
س���نوات، حيث خفضت "فيتش" يف يوليو 2013 التصنيف االئمتاين 
ملرص عند مس���توى -B مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث يعكس خفض 
التصنيف تزايد املخاطر السلبية عىل االقتصاد وارتفاع نسبة العجز 
والنق���ص احل���اد يف مصادر النقد األجنيب، مكا أن عدم االس���تقرار 
س���يجعل من الصعب تنفيذ اإلصالحات االقتصادية، بيمنا يف أبريل 
2022 فقد ثبتت فيتش التصنيف االئمتاين ملرص عند مستوى B+ مع 
نظرة مستقبلية مستقرة، موحضة أن تصنيف مرص مدعومًا بجسلها 
األخ���ر من اإلصالح���ات املالي���ة واالقتصادي���ة، واقتصادها الكبر 

احملقق لمنو قوي، إىل جانب دمع الرشاكء اإلقلمييني والدوليني.
يأيت هذا فميا هشد مايو 2013، خفض س���تاندرد آند بورز التصنيف 
االئمتاين ملرص عند + CCC مع نظرة مس���تقبلية مس���تقرة، مرجعة 
ذلك إىل تدهور احمتالية حتقيق الس���لطات املرصي���ة ألهدافها املالية 
أو الق���درة عىل ختفيف الضغوط وااللزتام���ات اخلارجية، بيمنا ثبتت 
س���تاندرد آند بورز يف أبريل 2022 التصني���ف االئمتاين ملرص عند 
مس���توى B مع نظرة مس���تقبلية مستقرة، مشرة إىل أن نظرهتا تأيت 
انعاكًس���ا الس���تجابة الدولة املرصية لألزمات جنًبا إىل جنب مع دمع 
ال���رشاكء الدوليني مما س���مينع أي تده���ور مادي ناجت ع���ن ارتفاع 

األسعار.
وكذلك فقد اختلفت رؤية موديز، في مارس 2013، خفضت التصنيف 
االئمتاين ملرص عند مس���توى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث 
أرجعت تلك النظرة إىل أن حالة عدم االس���تقرار املس���مترة أدت إىل 
إضع���اف االقتصاد املرصي بش���لك كبر، فضلًا ع���ن تدهور وضع 
م���رص اخلاص بالزتاماهتا اخلارجية، أم���ا يف مايو 2022، فقد ثبتت 
التصنيف االئمتاين ملرص عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، 
مشرة إىل أنه ال يزال امللف االئمتاين املرصي مدعوًما باإلصالحات 
االقتصادية واملالية والمنو القوي وقاعدة المتويل احمللية الكبرة، مكا 
متت اس���تعادة حتقيق فوائض أولية باملوازنة قبل جاحئة كورونا ومن 

املرحج أن تسمتر.
وإىل جان���ب ما س���بق، فوفقًا للتقرير، أش���ار صن���دوق النقد الدويل 
عام 2013 إىل أن���ه ال تزال اآلفاق االقتصادية ملرص مليئة بالتحديات 
بسبب حالة عدم االستقرار والتأخر يف تنفيذ اإلصالحات، وأن هناك 
حاجة ماس���ة لتنفيذ برناجم اقتصادي ش���امل، بيمنا أشاد الصندوق 
عام 2022 باخت���اذ مرص عدة إجراءات اقتصادي���ة ملواجهة األزمات 
املتالحقة، معتربًا أن تلك اإلجراءات متثل خطوات جديرة بالرتحيب مبا 
حتققه من توس���ع يف امحلاية االجمتاعية املوجهة ملستحقهيا وتطبيق 

مرونة حركة سعر الرصف.
أما البنك الدويل فقد اعترب خالل عام 2013 أن تدفقات االستمثارات 
األجنبية املبارشة ملرص قليلة مقارنة بتوقعه عام 2022، أن تزداد نسبة 
االس���تمثارات األجنبية من الناجت احمليل اإلمجايل املرصي بدًءا من 

عام 2021 - 2022 وحىت عام 2023 - 2024.
بدوره، أش���ار بن���ك التمنية األفرييق ع���ام 2013 إىل توقعات برتاجع 
من���و االقتصاد مل���رص يف ظل حالة عدم االس���تقرار، بيمنا أكد خالل 
ع���ام 2022 أن آفاق مرص االقتصادية إجيابي���ة ومن املتوقع انتعاش 
اقتصادها، نظًرا ملا أظهرته مرص من مصود يف مواجهة أزمة كورونا، 
مك���ا توقع���ت أن ينخفض العجز املايل وأن تس���متر مرص يف حتقيق 

فائض أويل.
وعىل صعيد متصل، أكدت "فيتش" عام 2014 أن االقتصاد املرصي 
مير بفرتة صعبة مع اسمترار املخاوف احمليطة باخنفاض قمية العملة 
وتقويض أمناط االستمثارات، فميا أشارت يف عام 2022، إىل حتسن 
إيرادات الس���ياحة واالس���تمثار األجنيب املبارش، فضلًا عن أن الدمع 

اإلقليمي والدويل ملرص سيحمس هلا بتغطية الزتاماهتا اخلارجية.
مكا أشار التقرير إىل خروج مرص من مؤرش يج. يب. مورجان لعدم 
الوفاء مبتطلبات املؤسس���ة عام 2011، فميا انضمت مرص عام 2021 
ملؤرش يج. يب. مورجان للس���ندات احلكومية بنسبة 1.85%، والبيئة 

واحلومكة بنسبة %1.18.
وإىل جان���ب ما س���بق، فقد رأت مجموع���ة أكس���فورد لألمعال عام 
2013 أن م���رص تواجه صعوبات وخماوف مالية تقيد النش���اط املايل 
واالقتص���ادي، مقاب���ل تأكيده���ا ع���ام 2022، أن االقتصاد املرصي 
أثبت قدرته ع���ىل الصمود أمام أزمة كورون���ا، مدعوًما باإلصالحات 

االقتصادية المطوحة طيلة السنوات اليت سبقت األزمة.

بزيادهتا إيل 300 جنهيا .
كذل���ك اختذت الدولة املرصية العديد من اإلجراءات   محلاية االقتصاد 
ضد تقلبات األزمة،   هبدف احلفاظ عىل املقدرات املالية ملرص وسيولة 
النق���د األجنيب، وتجشي���ع املواطنني عىل االدخ���ار ، و دمع القطاعات 
اإلنتاجية   ، حيت أنه مت إدخال تعديالت  عىل مرشوع قانون الرضيبة 
ع���ىل الدخل لتنش���يط البورصة املرصية،    تمش���ل وضع آلية تحمس 
خبصم الرضيب���ة عىل التوزيع���ات مضن اهلي���الك الرضيبية املركبة 
تجشيعًا لالستمثارات يف مرص، برشط أال تستخدم لتجنب الرضيبة، 
وكذلك تعديل املعاملة الرضيبية لصناديق االستمثار لتجشيع االستمثار 
املؤس���ي الذي يدمع االقتصاد والرشاكت الناشئة مع وضع ضوابط 

تضمن سالمة التنفيذ.
احتيايط آمن 

كذلك ، ومكا س���بق أن قلنا حققت الدولة املرصية  إجنازات كبرة يف  
ملف تأمني االحتيايط االس���رتاتيجي من السلع األساسية   وذلك وفقا 
لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح الس���يي، حيث اختذت وزارة المتوين 
والتجارة الداخلية خطوات استباقية لتأمني البالد من اكفة السلع وهو 
ما حجنت بالفعل خالل الس���نوات املاضي���ة، حيث مل نهشد نقًصا يف 
أي سلعة طوال فرتة جاحئة كورونا وأيضا خالل الوقت احلايل يف ظل 
احلرب الروس���ية األوكرانية  يف الوق���ت الذى هشدت فيه كربى الدول 
أزم���ات كبرة  يف نقص الس���لع وارتفاع األس���عار  .وحجنت وزارة 
المتوين والتجارة الداخلية    يف توفر اكفة الس���لع الغذائية وبمكيات 
كبرة تكىف احتياجات املواطنني بع���د زيادة املعروض يف اكفة املنافذ 
عىل مس���توى امجلهورية، األمر ال���ذى أدى إىل عدم حدوث أي أزمات  
خ���الل هذه الف���رتة، وأن  وزارة المتوين قامت بالتنويع يف سالس���ل 
إمداد السلع واكفة املنتجات الغذائية جبانب مضاعفة رشاكت القطاع 
الغذائي���ة معدالت اإلنت���اج هبدف توفر مكيات كب���رة وتأمني خمزون 
اس���رتاتيجي من اكفة الس���لع الغذائية طوال الوقت، وما تهشده البالد 
حاليا من توفر اكفة الس���لع يف ظل متابعة القيادة السياس���ية خمزون 
الس���لع بشلك املس���متر، وأن هذا املخزون يعد األكرب عىل مدار تارخي 

الوزارة  .
وأكد وزير المتوين والتجارة الداخلية الدكتور عيل املصيىحل  أنه وفقا 
لتوجهيات الرئيس الس���يي بالعمل عىل تأمني خمزون اس���رتاتيجي 
يك���ىف احتياجات البالد لفرتات طويلة ف���إن الوزارة اختذت العديد من 
اخلط���وات االس���تباقية وحجنت يف تأمني خمزون من الس���كر ل� 7.7  
أهشر، كذلك خمزون الحمق يصل اىل 6.5 أهشر،  وزيت الطعام ألول 
م���رة اىل 6.1 أهشر واألرز 3.3 أهشر حي���ث ان مرص لدهيا اكتفاء 
ذايت م���ن األرز  مكا حجن���ت الوزارة من تأمني خمزون اس���رتاتيجي 
م���ن الدواج���ن املجمدة يصل اىل 7.4 أهشر، كذل���ك  اللحوم املجمدة 
تصل اىل 6.5  أهشر  الفتا اىل انه بالنسبة للحوم احلية فإن الوزارة 
تعاقدت مع اجلهات الس���ودانية لتوفر 74756 رأس ماشية حية تكىف 
ملدة 15 أهشر حيث أن االس���هالك الهشري م���ن اللحوم احلية يصل 
ل���� 5 أالف رأس ماش���ية  مك���ا يوجد مكي���ات كبرة من اكفة الس���لع 
الغذائية ، مؤكدا ان تأمني خمزون اسرتاتيجي جاء  بتوجهيات القيادة 
السياس���ية، حرصا عىل توفر اكفة املنتج���ات لملواطنني ويمت الطرح 
مبنافذ املجمعات االسهالكية بأسعار خمفضة ترتاوح من  20 اىل 25 

% مقارنة بنفس أسعار السلع يف األسواق األخرى .
 خطوات  استباقية  

ورمغ ما هشدته غالبية دول العامل من أزمة كبرة يف نقص سلعة زيت 
الطعام وارتفاع األسعار طوال أزمة احلرب الروسية األوكرانية ،اال أن 
وزارة المتوين والتجارة الداخلية اختذت خطوات االس���تباقية  وحتقيق 
خمزون اسرتاتيجي من س���لعة زيت الطعام يصل ل�6.1 أهشر ،وذلك 
من خ���الل التعاقد مع ال���رشاكت احمللية ،وأيضا إج���راء العديد من 
املناقصات العاملية لرشاء زيت الطعام اخلام " زيت صويا ،زيت عباد " 
وطوال الفرتة املاضية تعاقد الوزارة عىل مكيات كبرة تكىف احتياجات 
املواطن���ني من أحص���اب البطاقات المتوينية وكذلك ط���رح زيت الطعام 
مضن الس���لع الغذائية مبنافذ املجمعات االسهالكية بأسعار أقل من 

مثيالهتا يف األسواق األخرى  .
تأثريات 

الشاهد أن العديد من األزمات العاملية املتعاقبة واملتسارعة مثل جاحئة 
كورون���ا والتغرات املناخية واألزمة الروس���ية األوكرانية ،  س���امهت 
بش���لك كبر ىف وجود مزيد من االرتفاعات ىف أسعار الطاقة والسلع 
الغذائي���ة واملعادن والحشن والنول���ون والتامني وكذلك تزايد حالة عدم 
اليقني والذعر من قبل املستمثرين ، ولك  ذلك أدى اىل تراجع وختارج 
استمثاراهتم من العديد من الدول الناشئة،   وبالتاىل تعترب تلك األزمة 
من أس���وأ األزمات االقتصادية الىت تواجه الع���امل أمجع منذ احلرب 
العاملية الثانية، أي منذ ما يقرب من 100 عام ولك العامل يصفها بذلك 
حيث تعرضت كث���ر من االقتصاديات خاصة ال���دول النامية مبجاعة 
وتعمي���ق الفقر وأيضا الدول الكبرة تع���اىن من عدم القدرة عىل تلبيه 
احتياجات ش���عوهبا وقد قدرت خس���ائر األزمة الراهنة عىل مس���توى 
العامل لكه مبا يقرب من 12 تريليون دوالر ىف الناجت اإلمجايل العاملى".

  مرص   تأثرت كباىق دول العامل جراء األزمة االقتصادية العاملية من 
حيث ارتف���اع فاتورة الواردات من الس���لع الغذائية ومدخالت االنتاج 
ومصادر الطاقة، واخنفاض حج���م املعروض من النقد األجنيب نتيجة 
خروج األموال الس���اخنة من أس���واق املال املرصي���ة،  إال  أن القيادة 
السياس���ية  بادرت  باختاذ بعض القرارات االس���تباقية للحد من تأثر 
تلك األزمة واليت مهنا تجشي���ع املزارعني عىل توريد أكرب مكية ممكنة 
م���ن حمصول الحمق  باإلضافة إىل تفعيل الزراعة التعاقدية حملصول 
الذرة الش���امية وفول الصويا ، فضال عن  مطأنة املواطنني بأن السلع 
الغذائية متوفرة ويوجد خمزون اكىف وال داىع عىل التسارع ىف رشاء 
الس���لع وختزيهنا، باإلضافة إيل التوعية برضورة ترش���يد االسهالك 
من الس���لع الغذائية وتأجيل رشاء الس���لع المكالية، و يمت إتاحة السلع 
الغذائية لملواطنني ىف املنافذ التس���ويقية الثابتة واملتنقلة التابعة للدولة 
)مناف���ذ وزارة المتوين – منافذ وزارة الزراعة – جهاز اخلدمة الوطنية 
– أمان..اخل(، وتش���ديد الرقابة عىل األسواق سواء أسواق مستلزمات 
االنتاج أو الس���لع الهنائية، مع مصادرة الس���لع الغذائية لدي التاجر 
الذي يتالعب باألس���عار أو ميتنع عن اتاحة الس���لع، واالعالن عن ذلك 
بوس���ائل االعالم ليكون رادع لألخرين، وزي���ادة حد االعفاء الرضييب 
للعاملني بالدولة وبالتايل زيادة الدخل ملواجهة الزيادة يف اسعار السلع 

الغذائية نتيجة االزمة االقتصادية العاملية.
 مكا سبق القول فإن لك دول العامل تأثرت بتلك األزمات ، في الواليات 
املتحدة األمريكية وصل معدل التمخض إىل 7.5%، مكا أن دول أوروبا 
ومنطقة اليورو وصلت هبا نس���بة التمخض إىل 6%، رمغ أن هذه الدول 
مل يكن معدل التمخض هبا يتجاوز 1% أو 2%، وهو األمر الذي يش���ر 

إىل أن معدالت التمخض زادت مبقدار 3 أضعاف يف فرتة وجزية.
واكن من الطبي���يع أن تتأثر مرص بلك هذه االرتفاعات وتلك املوجات 
التضخمي���ة املتالحقة اليت طالت لك بقع���ة يف العامل، فنحو 35% من 
التمخض يف مرص يرد من اخلارج تأثرا بتلك املوجات ، وقد حرصت 
احلكوم���ة منذ اللحظ���ة األويل، وكعادهتا دامئ���ا يف خمتلف األزمات 
والتحديات، عىل اتباع هنج الش���فافية واملاكش���فة وتوضيح احلقائق 

للشعب املرصي؛ لىك يمت جتاوز هذه  الشدائد واحملن سويا.
ووج���ه الرئي���س عبد الفت���اح الس���يي احلكومة بإع���داد تصورات 
للس���يناريوهات املختلف���ة للتعامل م���ع تداعيات ه���ذه األزمة، واختاذ 
إج���راءات تس���هدف التخفي���ف م���ن آثارها الس���لبية ع���ىل املواطن 
واالقتص���اد املرصي، مك���ا مت توجي���ه وزارة املالية إىل االس���تعداد 
خبطة طوارئ للتعامل مع الزيادات احلالية والقادمة يف أس���عار املواد 
اليت يمت اس���ترادها من اخل���ارج، فضال ع���ن  التوجهيات لوزاريت 
الداخلي���ة والمتوين وبايق األجهزة الرقابية باملتابعة املس���مترة لتوافر 
الس���لع ومضان عدم نقص أية س���لعة، باإلضاف���ة إىل إحاكم الرقابة 
عىل األس���واق والتعامل بالقانون مع من حياول استغالل األزمة لرفع 

األسعار بشلك غر مربر.
وشلت احلكومة جلنة أزمة ملتابعة تداعيات األزمة الروسية األوكرانية، 
عىل غرار جلنة أزمة فروس كورونا، ويه جتمتع أسبوعيا ويمت عربها 
متابعة توافر الس���لع الغذائية واملواد البرتولي���ة والعمل عىل  التوجيه 
املسمتر هبا عىل  رضورة اسمترار الرقابة عىل األسواق، ومنع ختزين 
السلع أو إخفاهئا، والتنسيق  املسمتر مع الغرف التجارية للتأكيد عىل 
مضان وجود سعر عادل للسلع حبيث ال تكون هناك مغاالة واستغالل 

للظروف احلالية.
 ويف ه���ذا الصدد، أش���اد صن���دوق النقد الدويل باإلج���راءات اليت 
اختذهت���ا احلكومة لتوس���يع امحلاي���ة االجمتاعية، وكذا تبين س���عر 
رصف مرن، فقالت سيلني أالرد رئيسة بعثة مرص لدى صندوق النقد 
ال���دويل "تبىن احلكومة املرصية ملجموع���ة من تدابر االقتصاد اللي 
والسياس���ات اهليلية يهسم يف التخفيف من آثار تلك التداعيات عىل 
االقتص���اد املرصي، ومحتي املجموعات األك���رث ضعًفا، وحتافظ عىل 

مرونة وآفاق منو االقتصاد عىل املدى املتوسط".
 واختذت احلكوم���ة عددًا من اإلجراءات األخ���رى لتجشيع الصناعة 
وحرك���ة اإلنتاج، مهن���ا تثبيت الدوالر امجلريك للس���لع األساس���ية 
ومس���تلزمات اإلنتاج، وذلك حىت آخر أبريل امل���ايض ، لتقوم بإعادة 
مراجعة املوقف بش���لك دورى الختاذ القرار املناسب يف هذا الشأن، 
مكا س���تتحمل الدولة من خالل وزارة املالي���ة، الرضيبة العقارية ملدة 
3 س���نوات عن القطاعات الصناعية للتخفي���ف عن تلك القطاعات يف 
ح���ال حدوث أي رضر بتلف���ة إمجالية تبلغ 4 ملي���ارات جنيه خالل 

تلك الفرتة.
ويوميا، تمت املتابعة من جانب القيادة السياس���ية واكفة أجهزة الدولة 
املرصية الختاذ خمتلف اإلجراءات والقرارات اليت من شأهنا التعامل 
م���ع األزمة الراهنة والعمل عىل اس���تقرار أوضاع االقتصاد املرصي 
ومضان عدم تأثر س���وق العمل يف مرص بتلك التحديات، مكا ستعمل 
الدولة عقب االنهاء من هذه األزمة عىل رسعة التعايف من تداعياهتا، 

والعودة إىل األوضاع االقتصادية املستقرة.
 ولع���ل اخلط���وات االس���تباقية الىت قامت هب���ا احلكومة م���ن تنفيذ 
مرشوعات قومية الستصالح األرايض، واليت تتلف مائت املليارات، 
تأيت يف إطار رؤية القيادة السياسية برضورة زيادة القدرة عىل توفر 
احتياجاتنا من السلع االسرتاتيجية، مكا أهنا تعمل عىل تأمني الدولة 
ضد أي خماطر عاملية، فمت زيادة مس���احة األرض املزنرعة مبحصول 
الحمق م���ن 3.2 مليون فدان خ���الل العام امل���ايض إىل 3.6 مليون 
ف���دان خالل العام اجلاري بزيادة تقدر ب�400 ألف فدان، إضافة عىل 
الرقعة الزراعية املزنرعة بالحمق، فضال عن التوجهيات املس���مترة من 
الرئيس الس���يي برضورة اإلرساع يف دخول تلك األرايض للخدمة 
وزراعها، ويف غضون العامني القادمني س���يمت دخول أكرث من 1.5 

مليون فدان جديدا.
مرونة االقتصاد يف مواجهة األزمات 

ويوم أمس السبت،  نرش املركز اإلعاليم ملجلس الوزراء تقريرا تضمن 
عدة انفوجرافات تتناول كش���ف حساب االقتصاد املرصي خالل ال� 8 
س���نوات وما يثبته من قوة ومرونة يف مواجهة األزمات، يف ظل توايل 

األزمات اليت ترضب اقتصادات العامل.
وأوحض التقرير أن  الوضع االقتصادي ملرص ش���لك جحر الزاوية يف 
القدرة عىل الصمود يف مواجه���ة األزمات والتحديات العاملية الراهنة 
واليت أرضت مبختلف اقتصادات العامل، خاصة مع املسايع احلثيثة 
ال���يت تبذهلا الدول���ة الحتواء خمتل���ف التداعيات الس���لبية اقتصاديًا 
واجمتاعي���ًا، لتنعك���س ه���ذه اجلهود عىل نظ���رة املؤسس���ات الدولية 
لالقتصاد امل���رصي وإدارته لملخاطر املرتتبة ع���ىل املتغرات الدولية 

خاصة عىل الصعيد االقتصادي.
وأشار التقرير إىل أن االقتصاد املرصي حيقق أعىل معدل منو منذ 14 

عام���ًا عىل الرمغ من تداعيات األزمة الروس���ية األوكرانية، حيث يفوق 
معدل المن���و االقتصادي، معدل المنو العامل���ي املتوقع أن يبلغ %3.2 
ع���ام 2022، ليحقق 6.6% يف ع���ام 2021 - 2022، مقارنة ب� %2.9 
ع���ام 2013 - 2014، يأيت هذا فمي���ا، ازداد الناجت احمليل اإلمجايل 
باألس���عار اجلارية بأكرث من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه 
)بي���ان مب���ديئ( ع���ام 2021 - 2022، مقابل 2.2 تريلي���ون جنيه عام 

.2014 - 2013
وأب���رز التقرير اس���مترار حتقيق مس���تويات منخفضة ملع���دل البطالة 
والوص���ول ألقل معدل خ���الل أكرث من 30 عامًا ليجس���ل 7.4% عام 
2021، مقاب���ل 13% عام 2014، فميا جس���ل معدل البطالة 7.2% يف 

الربع الثاين عام 2022.
ولف���ت التقرير إىل احت���واء معدل التمخض مضن مس���هدفات البنك 
املرك���زي املرصي 7% )±2%( لهناية ع���ام 2022، حيث جسل %8.5 
ع���ام 2021 - 2022، مقاب���ل 10.1% ع���ام 2013 - 2014، يف حني 
هشدت أسعار الفائدة عىل اإليداع لليلة واحدة ارتفاعًا هبدف احتواء 
معدل التمخض بعد األزمة الروس���ية األوكرانية، لتجسل 11.25% يف 

18 أغسطس 2022 مقابل 9.25% يف 17 يوليو 2014 .
وأمل���ح التقري���ر إىل أن تعظمي اإليرادات والس���يطرة عىل املرصوفات 
س���امها يف خفض مس���تويات العجز اللي والدين احلكويم، ففميا 
يتعلق باملرصوفات العامة كنس���بة من الناجت احمليل اإلمجايل، بلغت 
22.8% ع���ام 2021 - 2022، مقاب���ل 32.9% ع���ام 2013 - 2014، 
وس���امه ترش���يد املرصوفات يف حتقيق فائض أويل باملوازنة العامة، 
أم���ا اإلي���رادات فقد زادت بنحو ثالثة أضعاف ع���ام 2021 - 2022، 
مقارنة بعام 2013 - 2014، إال أهنا اخنفضت كنسبة للناجت احمليل 
اإلمجايل لمنوه بنسبة كبرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021 - 2022، 

مقابل 21.4% عام 2013 - 2014.
ووفقًا للتقرير فإن املزيان األويل كنس���بة من الناجت احمليل اإلمجايل 
هش���د حتقيق فائ���ض أويل رمغ حتقيق االقتص���ادات املتقدمة جعزًا 
أوليًا بنس���بة 3.4% م���ن الناجت احمليل اإلمجايل ع���ام 2022، حيث 
جسل 1.3% عام 2021 - 2022، مقابل تجسيل جعز بنس���بة %3.9 
ع���ام 2013 - 2014، مكا تعد نس���بة العجز اللي من الناجت احمليل 
اإلمجايل يف مرص أقل من نس���بة العجز اللي باالقتصادات الناشئة 
)غر ش���املة دول الرشق األوس���ط النفطية( البالغة 6.6% من الناجت 
احمليل اإلمجايل عام 2022، حيث جسل 6.1% عام 2021 - 2022، 

مقابل 12% عام 2013 - 2014.
وإىل جانب ما س���بق، أظهر التقري���ر أن معدالت الدين يف مرص أقل 
م���ن املعدالت العاملية، حيث جسل الدين احلكويم كنس���بة من الناجت 
احمل���يل اإلمجايل 87.2% ع���ام 2021 - 2022، مقابل 89.3% عام 
2013 - 2014، الفتًا إىل أن نس���بة الدين احلكويم العاملي من الناجت 

أثبتت األحداث تلو األحداث أن القيادة السياسية المصرية تعمل 
علي الدوام لتحقيق صالح الدولة المصرية ، وفق رؤية منهجية ، 
تقرأ األحداث جيدا وتتعامل معها وفق مراحل تشمل ما هو حال 
منها وما هو مستقبلي ، وال تقتصر علي عالج جزئي أو مسكن 
لفترة من الفترات دون النظر للتأثير القادم لألزمات .

وخالل الفترات الماضية مر العالم – وال يزال – بالعديد من 
األزمات الفاصلة ، والتي كانت لها تداعياتها علي الدول جميعا 
، دون تفرقة بين دولة كبري وأخري صغيرة ، وفي مقدمة هذه 
األزمات جاءت أزمة األسواق الناشئة ثم  انتشار فيروس كورونا 
والحرب الروسية األوكرانية ، وتأثيراتها علي توافر السلع ورفع 
دول العالم ألسعار الفائدة ، ورأينا كيف تعاملت الدولة المصرية 
– وال تزال تتعامل – بإجراءات استباقية ، تراعي تأمين احتياجات 
البالد ، كما تراعي الظروف المعيشية للمواطنين .

    القيادة السياسية تبنت إجراءات لتأمين االحتياطي 
االستراتيجي لمصر من السلع األساسية  واطلقت مشروع " 

الصوامع " كحائط صد في مواجهة " أزمة القمح " 

  الحكومة: االقتصاد المصري في 8 سنوات أثبت قوته 
ومرونته في مواجهة األزمات

كيف أستعدت مصر حتت قيادة السيسي  ملواجهة أخطر 3 أزمات أربكت االقتصاديات العاملية ؟
رؤية القيادة السياسية كانت دائما علي الطريق الصحيح
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السيسي يفتتح الصوامع اجلديدة مبيناء دمياط

1.5 مليون فدان مشروع احللم املصري لتحقيق االكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية

السيسي« يوجه بتطوير »قناة السويس« ومجراها املالحي لتعزيز قدرتها التنافسية 
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

أعلن بنك التعمري واإلس���ان ع���ن افتتاح فرع 
مدين���ة العملني اجلديدة، مضن سلس���لة فروعه 
املنترشة يف اكف���ة حمافظات امجلهورية، وذلك 
حبض���ور وليد مطر مس���اعد العض���و املنتدب 
للتجزئ���ة املرصفية والفروع وع���دد من قيادات 

البنك.
 ووفق���ًا الس���راتيجية بنك التعمري واإلس���ان 
حنو االنتش���ار والتوسع اجلغرايف ومتاشيًا مع 
سياس���ة البنك املركزي لتعزيز المشول املايل، 
يتب���ى البنك  خطة توس���عية لتغطي���ة خمتلف 
حمافظ���ات امجلهوري���ة، ليصل ع���دد الفروع 
إىل 100 فرع، مكا يس���هدف البنك يف الفرة 
القادم���ة افتتاح 8 فروع جدي���دة، عىل رأهسم 
العامص���ة اإلدارية والعملني اجلديدة، حيث تعد 
مدينة العمل���ني اجلديدة أح���د أمه املرشوعات 
القومي���ة اليت أطلقها الدولة، واليت تس���هدف 
اس���تغالل أرايض الس���احل المشايل للتمنية 
العمراني���ة إىل جان���ب كوهن���ا وجهة س���ياحية 
طوال العام مبا حتتويه من ش���واطئ ومنتجعات 
س���ياحية عاملي���ة، ه���ذا باإلضاف���ة إىل أحدث 

املرشوعات التكنولوجية والعمرانية.
 ويف هذا اإلطار يؤمن بنك التعمري واإلس���ان 
بأمهي���ة التواجد يف املدن اجلدي���دة، ورضورة 

توفري مجي���ع اخلدمات املختلف���ة يف هذه املدن 
لض���ان االس���تدامة، جكزء من املش���اركة يف 
دمع املرشوعات القومية يف ظل توجهات الدولة 
ورؤية مرص2030 للتمنية املستدامة، اليت تهسم 
بش���ل كبري يف توف���ري ف���رص حقيقية جلذب 

استمثارات للدولة وتوفري فرص العمل. 
 واجلدي���ر بالذك���ر، إن���ه ق���د مت جته���ز فرع 
مدين���ة العملني اجلديدة وفقًا ألرىق املس���تويات 
التقني���ات  وبأح���دث  واإلنش���ائية،  اهلندس���ية 
املرصفي���ة التكنولوجية لتقدمي خدمات مرصفية 
تنافس���ية وبأعىل درجة من اجل���ودة والكفاءة، 
وي���أيت افتتاح هذا الفرع خكطوة اس���راتيجية 
هامة لتعزيز خطة البنك المطوحة حنو التوس���ع 
واالنتش���ار اجلغ���رايف مبختل���ف حمافظ���ات 
امجلهورية، باإلضافة إىل زيادة انتشار ماكينات 
الرصاف اآليل لتصل إىل أكرث من 424 ماكينة، 
وال���يت تضمن الوصول إىل العمالء أيمنا اكنوا 
مع اس���تقطاب رشاحئ جدي���دة، باإلضافة إىل 
التوس���ع يف املناط���ق غري املمشول���ة مرصفيًا 
بالشل الايف، مع تعزيز تواجد البنك بالقرب 
من قاعدة كبرية من العمالء س���واء مواطنني أو 
مؤسس���ات وهي���ات ورشاكت عاملة، مع تقدمي 

أفضل مستويات اخلدمة املرصفية هلم.
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البنك املركزي : السيولة املحلية 
ترتفع إلى 6.70 تريليون جنيه 

بنهاية يوليو املاضي

قال البنك املركزي املرصي أن  الس���يولة احمللية بالقطاع املرصيف 
أرتفع���ت  إىل 6.708 تريلي���ون جنيه بهناية يولي���و املايض، مقابل 
5.822 تريليون جنيه بهناية ديمسرب الس���ابق علية ، بزيادة قدرها 

885.9 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن املع���روض النقدي جسل 1.575 تريليون جنيه 
بهناية يوليو 2022، مقارنة مع 1.380 تريليون يف ديمسرب املايض.

وأش���ار التقرير إىل أن النقد املتداول خ���ارج اجلهاز املرصيف بلغ 
حنو  800.9 مليار جنيه بهناية يوليو، مقابل 701.882 مليار جنيه 

بهناية ديمسرب 2021.
مكا بلغت الودائع حتت الطلب بالعملة احمللية 774.428 مليار جنيه 
بهناي���ة يوليو، مقابل 680.464 ملي���ار جنيه بهناية ديمسرب 2021،  

فميا جسلت أشباه النقود 5.133 تريليون جنيه.

حبضور  رئيس الوزراء مصطيف مدبويل، واللواء دمحم 
أمني نرص، ونيف����ني القباج وزير التضامن اإلجمتايع، 
ورئي����س جملس إدارة بنك نارص اإلجمتايع، والدكتور 
ارشف صيحب وزير الش����باب والرياضة، واللواء خالد 
ش����عيب، حمافظ مطروح، مت إفتتاح أحدث فروع البنك 
بقرية س����يدي عب����د الرمحن مبدين����ة العملني مبحافظة 
مط����روح، داخل مرشوع مجمع اخلدمات الذي انش����أه 
صن����دوق حتيا مرص وذلك حبض����ور دمحم عمشاوي 
نائ����ب رئيس جمل����س اإلدارة والعضو املنت����دب للبنك، 
وع����دد م����ن القيادات بالبن����ك وذلك يف إطار سياس����ة 
البنك يف حتقيق المشول املايل وخطته التوس����عية اليت 
تق����وم عىل زيادة عدد الفروع وجتدي����د الفروع القامئة 
باعتباره احد اذرع الدوله اليت تقوم بتوصيل اخلدمات 
االجمتاعي����ة واالقتصاديه املختلفه اليت تطرحها الدوله 
لملقمي����ني واملرددي����ن ع����ىل مركز العمل����ني وحمافظة 

مطروح.
وخ����الل االفتت����اح أس����متع احلض����ور إىل رشح واف 
عن اخلدم����ات املرصفي����ة املتامل����ة اليت س����يقدمها 
الف����رع اجلدي����د للبن����ك وذلك م����ن خالل ط����رح حزمة 
م����ن خدمات التجزئ����ة املرصفية لألف����راد، والرشاكت 
واليت تمشل فتح احلس����ابات البنكي����ة بافة أنواعها، 
وتل����ي الودائع وتوفري هشادات اإلدخار واالس����تمثار 
وتوف����ري حلول التهسي����الت االئمتانية م����ن المتويالت 
الخشصي����ة و متويل الس����يارات ومتوي����ل املرشوعات 
المتك����ني  ب����راجم  واكف����ة  واملتوس����طة  الصغ����رية 
 االقتص����ادي ومتك����ني مصايب وأرس حضاي����ا االلغام
وأش����ارت القباج أن املقر اجلدي����د باملبين االجمتايع 
باملرشوع مبساحة وقدرها 700 م2 مبا يضمن تهسيل 

وتقدمي اخلدمات البنكية لسان مدينه العملني واملناطق 
احمليط����ة ومبا يتفق مع هنج الدولة يف إتاحة اخلدمات 
باملجمتع����ات العمراني����ة اجلديدة مؤك����دا أنه يف إطار 
املس����ؤلية املجمتعية للبنك فأنه مت إختيار موظيف الفرع 
من املقميني مبحافظة مط����روح إلتاحة فرص العمل يف 

املجال املرصيف وتكنولوجيا املعلومات .
وافاد عمشاوي أن هذا الفرع اجلديد يهسم يف توس���يع 
ش���بكة فروع البنك واليت تبل���غ 97 فرًعا، هذا باالضافة 
اىل 29وحدة مرصفية باجلامعات املرصية مضن وحدات 
التضام���ن االجمتايع ويمتز بتدعمي���ه بأفضل الكوادر 
البرشي���ة املُدربة ع���ىل أحدث أس���اليب العمل املرصيف 
وبني���ة تكنولوجية مرصفية متط���ورة، مكا مت تزويد الفرع 
اجلديد بافة التجهزات احلديثة لضان مس���توي خدمة 
ممتز للعميل الذي جيد اكفة املنتجات واخلدمات البنكية 
متاحة له، باإلضافة إىل أن الفرع مزود مباكينات رصاف 
آيل واملتوافرة عىل مدار 24 س���اعة طوال أيام األسبوع 
ومت جتهزه بالشاش���ات لعرض منتج���ات البنك املختلفة 
ويفت���ح البنك أبوابه لتقدمي خدماته يومي���ًا للعمالء ابتداًء 

من الساعة الثامنة ونصف صباحًا حىت الثانيه عرصًا.
وتابع: انطالًقا من هدفنا بأن نكون من بني أفضل البنوك 
يف م���رص، فإننا نعم���ل عىل تطوي���ر خدماتنا املرصفية 
وتق���دمي حلول مبتكرة لتحقيق أعىل مس���توى من اخلربة 
وإرض���اء العم���الء حي���ث ان البن���ك لديه خط���ة مطوحة 
تس���هدف الوص���ول إىل أكرب رشحية م���ن العمالء يف 
خمتلف حمافظات امجلهورية مؤكدا انه متاشيًا مع خطة 
البنك املركزي لتعزيز المشول املايل نس���هدف الوصول 
ايل 200 فرع���ا خالل الف���رة القادمة ليصبح بنك نارص 

بنك لك املرصيني يف اكفة احناء امجلهورية .

 

أعلن بنك القاهرة عن القوامئ املالية املستقلة للبنك 
خالل النصف األول من عام 2022 والىت كش���فت 
عن إسمترار تجسيل معدالت منو قوية، حيث بلغت 
األرباح قبل الرضائب 3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 
ملي���ار جنيه خالل النص���ف األول من عام 2021 
بنس���بة منو 6%، مكا بلغ���ت صاىف األرباح 1.84 
ملي���ار جنيه مقابل 1.82 ملي���ار جنيه خالل نفس 
الف���رة من ع���ام 2021، وتعود تل���ك الزيادة إىل 
إرتف���اع صاىف الدخل من العائد ليتخىط ال� 5.9 
مليار جنيه باملقارنة ب� 5 مليار جنيه بهناية النصف 
األول من عام 2021 وبنس���بة منو بلغت 17%، مكا 
إرتف���ع صاىف الدخل من األتعاب والعموالت بنحو 
25% ليجس���ل 1.1 مليار جني���ه باملقارنة ب� 0.9 
مليار جني���ه مج خالل النص���ف األول من 2021 
مما أدى اىل منو اإليرادات التشغيلية بنسبة %20 
لتصل اىل 7.4 ملي���ار جنيه مقارنة ب� 6.1 مليار 

جنيه خالل نفس الفرة املقارنة.
اإلدارة  رئي���س جمل���س  فاي���د  ط���ارق  وأوحض 
والرئي���س التنفيذى لبنك القاه���رة أنه دمعًا خلطة 
البنك التوس���عية لتنفيذ العديد من املبادرات الىت 
تسهدف إسمترار منو وتطور قطاعات األمعال، مت 
تدعمي القاعدة الرأمسالية للبنك من خالل مسامهة 
بنك مرص يف زي���ادة رأس مال بنك القاهرة بنحو 
4 مليار جنيه ىف م���ارس 2022، ليبلغ رأس املال 
املدف���وع 14 مليار جني���ه بهناية النصف األول من 

عام 2022.
وأك���د فاي����د عىل أمهي���ة تلك اخلط���وة يف تعزيز 
املؤرشات املالية اإلجيابي���ة لبنك القاهرة حيث بلغ 
مع���دل معيار كفاية رأس امل���ال املجمع %15.35، 
وحق���ق البنك عائدًا عىل متوس���ط حق���وق امللكية 
مبعدل 18%. مكا بلغ إمجايل األصول 279 مليار 
جني���ه مقارنة ب� 255 مليار جنيه بهناية عام 2021 

بنسبة منو بلغت %9.
وأضاف أن منو اإليرادات التش���غيلية للبنك حتقق 
نتيجة لتنوع اخلدمات املرصفي���ة املقدمة للعمالء، 
مكا ج���اء نتيجة لمن���و جحم حمفظ���ىت القروض 
والودائع، مش���ريًا إىل إس���مترار البنك ىف تطبيق 
إس���راتيجيته التوسعية لتقدمي أفضل مستوى من 
اخلدم���ات املرصفية وذلك انعاس���ًا لزيادة جحم 
اإلنف���اق واإلس���تمثار ىف البني���ة التحتية وبصفة 
خاص���ة التكنولوجية والبرشية والىت إس���تحوذت 
عىل أمهية بالغة م���ن إدارة البنك منذ عام 2018، 
مش���ريًا إىل أن قمية املرصوفات الرأمسالية خالل 

تلك الفرة بلغت 4.15 مليار جنيه.
مك���ا ارتف���ع إمجايل حمفظ���ة الق���روض للعمالء 
والبنوك بنح���و 14 مليار جنيه لتصل إيل 123.8 
ملي���ار جنيه بهناية يونيو 2022 بنس���بة منو %13، 
مكا حي���رص بن���ك القاهرة ع���ىل تعزي���ز وتمنية 
احملفظة يف قطاعات خمتلفة مثل متويل الرشاكت 
الكربى والقروض املش���ركة والرشاكت املتوسطة 
والصغ���رية ومتناهي���ة الصغ���ر، باإلضاف���ة إىل 

التجزئة املرصفية.
وحققت حمفظة قروض الرشاكت الكربى والبنوك 
إرتفاعًا لتص���ل إيل حنو 61.3 مليار جنيه بهناية 
النصف األول من ع���ام 2022 مقارنة ب� 54 مليار 

جنيه بهناية عام 2021 بنسبة منو بلغت %13.
وح���رص بنك القاهرة خالل النصف االول من عام 
2022 عىل املش���اركة ىف متويل كربى املرشوعات 
س���واء من خالل متوي���ل مرشوع���ات حكومية أو 
تمنوي���ة مبختلف القطاعات وم���ن أبرزها قطاعات 
اإلنش���اءات والتطوير العق���ارى والبرول والقطاع 
الغ���ذاىئ، حيث ارتفعت احل���دود النقدية حملفظة 
قطاع المتويل اهليلكى والقروض املش���ركة خالل 

النصف األول بقمية 3.6 مليار جنيه.
وإنطالقًا من الدور احليوى الذى متثله املرشوعات 
الصغرية واملتوس���طة ىف حتقي���ق أهداف التمنية، 
حق���ق البنك نتاجئ ممتزة ىف متوي���ل هذا القطاع 
حيث بلغ إمج���ايل احملفظة 14.6 مليار جنيه يف 
هناي���ة يوني���و 2022 مقارنة ب���� 11.7 مليار جنيه 

بهناية عام 2021 بنسبة منو بلغت %24.5.
 وارتفع���ت حمفظة ق���روض التجزئ���ة بنحو مليار 
مج مبعدل منو 9% ع���ن العام املايل 2021 لتصل 
إمجايل احملفظة إىل حنو 41.7 مليار جنيه بهناية 
النصف األول 2022، مك���ا بلغت حمفظة المتويل 
متن���ايه الصغر 6.2 مليار جنيه مبعدل منو %11 

عن العام املايل 2021.

وقد جاء التقدم امللح���وظ ىف أداء البنك ىف جمال 
التجزئ���ة املرصفي���ة نتاج���ًا حلرفية ف���رق العمل 
ىف وضع ب���راجم ومحالت تروجيية تتناس���ب مع 
إحتياجات العم���الء مبختلف رشاحئهم والىت نتج 
عهنا زيادة عدد القروض بنسبة 5% خالل النصف 
األول من ع���ام 2022 مقارنة بنفس الفره من عام 
2021، باإلضافة إىل التن���وع ىف نوعية القروض 
املوجه���ة للعم���الء، حيث مت الرك���ز عىل رشاحئ 
عديدة من العمالء مكوظىف احلكومة والقطاع العام 
وقط���اع االمعال العام وموظ���ىف القطاع اخلاص، 
وأحصاب األمعال وأحصاب املعاشات وأحصاب 

الودائع والهشادات اإلدخارية.
فميا بلغت حمفظة القروض متناهية الصغر بهناية 
الربع الث���اين من 2022 حن���و 6.18 مليار جنيه 
مقابل 5.58 مليار جنيه بهناية العام 2021 بنسبة 
منو بلغت 11%، مم���ا أدى إىل إرتفاع عدد معالء 
احملفظ���ة بنحو 10% خالل الفرة، مكا مت منح 67 
أل���ف قرض جديد خالل النص���ف االول من العام 
اجلاري، ومن اجلدي���ر بالذكر أن بنك القاهرة ُيعد 
أول مؤسسة مالية ىف مرص تطلق خدمة اإلقراض 
الرمقى هلذه الرشحية من العمالء مبقار أنشطهم 
ىف أقل من س���اعة دون حاج���ة العميل لزيارة مقر 
الف���رع ىف خطوة غري مس���بوقة تع���زز دور البنك 
ىف دمع منظوم���ة التحول الرمق���ى مما يهسم ىف 
توفري الوقت واجلهد املبذول من العمالء وتيس���ري 

إجراءات حصول العمالء عىل القروض.
وىف إط���ار جه���ود بن���ك القاهرة لتعزي���ز أوارص 
التع���اون التجارى ىف أفريقي���ا وما يمتتع به البنك 
من خربات واس���عة ىف جمال دمع أنشطة التجارة 
واالستمثار بني البلدان األفريقية، قام البنك بزيادة 
حص���ة مس���امهته ىف البنك األفري���ى للتصدير 
واإلسترياد “أفريكسم بنك” مببلغ 82 مليون دوالر 
ليصل إمجاىل إستمثاره حلواىل 115 مليون دوالر 
دمعًا خلطة “افريكس���م بنك” لقيادة تنفيذ العديد 
م���ن املبادرات واملنتجات اإلس���راتيجية لدمع منو 
وتطور القارة والهن���وض باإلقتصاديات األفريقية 
وخاصة ىف ظل ما قدمه “أفريكسم بنك” من جهود 
ىف مواجه���ة تداعيات أزمة كورونا، مكا جاءت تلك 

اخلطوة نظرًا للعالقة الوطيدة بني البنكني.
وفمي���ا يتعلق مبحفظة ودائ���ع العمالء، فقد حققت 
احملفظة منوًا بل���غ 19.4 مليار جنيه مبعدل %10 
لرتف���ع م���ن 198.3 مليار جني���ه بهناية ديمسرب 
2021 إيل 217.7 مليار جنيه بهناية يونيو 2022 
مش���ريًا إىل أن تلك الزيادة ترجع إىل إعادة هيلكة 
وتبس���يط إجراءات العمل بالف���روع ورسعة تلبية 
إحتياجات العمالء وحتسني مستوى خدمة العمالء 
مم���ا أدى إىل إجتذاب جهات جدي���دة للتعامل مع 
البن���ك، باإلضافة إىل التوس���ع ىف تقدمي حمفظة 
متنوعة م���ن املنتج���ات املبتكرة بالعمل���ة احمللية 

واألجنبية بأسعار فائدة تنافسية.
هذا وقد هشدت خدمىت املوبايل البنىك واإلنرنت 
البنىك خالل الربع الثاين من عام 2022 طفرة ىف 
عدد العمالء املش���ركني وصولًا إيل حوايل 361 
ألف معيل بنس���بة منو بلغ���ت 39%، وبلغت قاعدة 

معالء “قاهرة اكش” 853 ألف معيل بنس���بة منو 
حنو 9% بهناية الربع الثاين من عام 2022 باملقارنة 
بهناي���ة ع���ام 2021، مكا هشدت خدم���ات القبول 
QR- اإللكروىن ع���رب رمز اإلس���تجابة الرسيع

Code  حتقيق مع���دل منو يصل إيل 14% تقريبًا 
بإمج���ايل عدد جت���ار يص���ل إىل 220 ألف تاجر 
بالربع الث���اين من عام  2022 باملقارنة بهناية عام 
2021 وإرتفع اس���تخدام العمالء حملفظة القاهرة 
اكش للتج���ار حلوايل 7 مليار جنية خالل النصف 
االول م���ن الع���ام اجل���اري 2022 مقارنة ب 389 

مليون خالل نفس الفرة عام 2021.
وىف جم���ال بطاق���ات اإلئمتان، بل���غ إمجاىل عدد 
البطاقات بهناي���ة الربع الثاين من عام 2022 حنو 
170 أل���ف بطاقة بزيادة قدرها  6% وبرصيد يقدر 
بنحو 796مليون جنيه بنس���بة زي���ادة قدرها %16 
باملقارن���ة بهناي���ة 2021، فميا بلغ���ت عدد حمفظة 
بطاق���ات اخلص���م واملدفوعة مقدم���ا بأنواعها ىف 
هناي���ة الرب���ع الثاين م���ن ع���ام 2022 حنو 2.8 
مليون بطاقة بانواعه���ا املختلفة )اخلصم املبارش 
واملدفوع���ة مقدم���ا وبطاق���ات املرتب���ات( بزي���ادة 
مقداره���ا 4% باملقارنة بهناية 2021 وتزايد اإلقبال 
عىل إس���تخدام البطاقات الالتالمسية لدى التجار 
وبلغت إمجايل قمية املعامالت 181 مليون جنيه يف 

هناية الربع الثاين.
وىف جم���ال التأمني البنىك، يق���دم البنك مجموعة 
متنوعة م���ن احلزم وال���رباجم التأمينية ذات املدد 
املتفاوت���ة وطرق الدفع املصمم���ة لتلبية احتياجات 
العم���الء املختلفة وذلك بالتعاون مع أليانز- مرص، 
حيث بلغ إمجايل المنو ىف حمفظة التأمني البنيك 
11% مقارن���ة بهناية ع���ام 2021، وذلك تواكبًا مع 
خط���ة البنك يف توف���ري اكفة اخلدم���ات واحللول 
خلدمة القطاع العائيل العريض الذي يمتتع به بنك 
القاهرة، وىف ضوء سياسة البنك الرائدة ايضًا ىف 
تقدمي أفضل خدمة ممكنة لمطأنة العمالء ىف اكفة 
األوقات والظروف فإنه بالتعاون مع رشكة اليانز–
م���رص مت ترصحي الرشكة للعم���الء بأن التغطيات 
التامينية عىل احلياة تمشل فريوس كورونا  مضن 

تغطياهتا األساسية.
ويق���دم بن���ك القاه���رة خدمة ث���روة لكب���ار العمالء 
هب���دف تمني���ة حمفظة ه���ذه الرشحية م���ن العمالء 
احلالي���ني بالبن���ك وكذل���ك ج���ذب معالء ج���دد من 
القطاع املرصيف امل���رصي عن طريق تقدمي برناجم 
متامل من اخلدمات واحللول البنكية واليت ممصت 
خصيصًا لتليب احتياجات تلك الرشحية من العمالء 
ولتتناس���ب مع منط حياهتم وذلك م���ن خالل فريق 
مع���ل حمرف من املستش���ارين املاليني، مكا ارتفع 
 Tharwa« ع���دد صاالت خدم���ات كبار العم���الء
Lounges« داخ���ل الف���روع اىل 20 ف���رع بهناية 
الرب���ع الثاىن ومن املس���هدف أن يصل عددمه إىل 
33 بهناي���ة 2022 باإلضاف���ة ألولوية احلصول عىل 

اخلدمات يف اكفة فروع البنك.
مك���ا حرص بنك القاهرة أن يكون رشيًا فعالًا ىف 
اكفة املبادرات الىت أطلقها الدولة لقطاعات معينة 
م���ن العمالء وخباصة مب���ادرات المتويل العقارى 

واحالل السيارات.
ه���ذا ويعمل البنك عىل تطوير وزيادة عدد ماكينات 
القن���وات  وأك���رب  أمه  كأح���د  اآلىل   ال���رصاف 
اإللكرونية املتاحة بالبنك حيث تبلغ شبكة ماكينات 
ال���رصاف اآلىل بالبنك حنو 1640 ماكينة رصاف 
آىل وال���يت تغ���ي مجيع حمافظ���ات امجلهورية، 
مكا مت اس���تبدال ع���دد 422 ماكينة من الطرازات 
القدمية وذلك لتقدمي خدم���ة افضل للعمالء، حيث 
توفر املاكينات اجلديدة أنواًعا خمتلفة من الوظائف 
مبا يف ذل���ك الحسب النق���دي واإلي���داع وتغيري 
العملة، تس���وية بطاقات االئمتان، دف���ع الفواتري، 
حشن رصيد اهلاتف احملمول وخدمات احملفظة 
اإللكرونية، ويمت توزيع املاكينات وفقًا لدراس���ات 
املس���ح اجلغراىف وكذلك قياس تركز معالء البنك 
ىف مدن وقرى احملافظ���ات املختلفة والىت مشلت 
تنفيذ مب���ادرة البنك املركزى املرصى لركيب عدد 
320 ماكينة رصاف آىل ىف القرى املرصية وكذلك 
ىف بعض القرى الىت ي���مت تطويرها مضن مبادرة 

حياة كرمية.
وىف جمال التوس���ع اجلغرايف، قام البنك بافتتاح 
وتطوي���ر4 فروع لتبلغ ش���بكة ف���روع البنك بهناية 
النص���ف األول م���ن ع���ام 2022 حن���و 248 فرع 
ووحدة مرصفية مبختل���ف حمافظات امجلهورية، 
للوصول للعم���الء أيمنا اكنوا، وتق���دمي اخلدمات 
املرصفية  هلم بأعىل مستوى من الكفاءة واجلودة 

مبا يواكب أحدث املعايري املطبقة عامليًا.
وتواصلت جهود البنك خالل النصف األول من عام 
2022 حن���و إطالق العديد م���ن املبادرات املجمتعية 
مب���ا يتوافق م���ع إس���راتيجيته ىف جم���ال العمل 
املجمت���ى حتقيقًا ألهداف التمنية املس���تدامة، فىف 
جم���ال تمني���ة القرى س���امه البن���ك ىف العديد من 
املرشوعات ومن أبرزها مرشوع إعادة إمعار القرى 
مبحافظىت أسوان والفيوم، ومرشوع إحياء احلرف 
اليدوي���ة النوبية، وىف جمال التدريب والتأهيل وخلق 
فرص العم���ل قام البن���ك بإطالق م���رشوع تدريب 
السيدات ىف جمال احلرف اليدوية حبى األمسرات، 
فضل���ًا ع���ن اس���مترار البنك ىف م���رشوع القرض 
احلس���ن و”مرشوع تمنية امله���ارات والتدريب عىل 
احل���رف اليدوي���ة” بصعيد مرص، ودمع���ًا للقطاع 
الطىب قام البنك بتوجيه التربعات لصاحل العديد من 
املستشفيات ومهنا مستشىف أهل مرص، ومؤسسة 
جمدى يعقوب للقلب، ومستش���ىف هبية، ومستشىف 
57357، ومستش���ىف أيادى املس���تقبل ومستشىف 
اهل���الل األمحر، وىف جمال التعلمي قام البنك بتقدمي 
املنح الدراس���ية للط���الب املمتزين جبامع���ة النيل 
واجلامعات األهلية، فضلًا عن اسمترار تعاون البنك 
مع مؤسسة ENACUTUS Egypt، ومؤسسة 
اجناز م���رص لدمع ال���رباجم اخلاص���ة باملدارس، 
وواص���ل البنك إط���الق مبادرتهbGreen  للحفاظ 
ع���ىل البيئة، وىف جمال مس���اندة ذوى اإلحتياجات 
اخلاصة ق���ام البنك برعاية مب���ادرة “املس حملك” 
ورعاي���ة مرشوع SEED ل���دمع  500 م���ن ذوى 

اإلحتياجات اخلاصة لتأهيلهم لسوق العمل.
هذا وقد حصد البنك عىل مجموعة من اجلوائز وفقًا 
أعلنت���ه مؤسس���ة EMEA Finance تقديرًا  ملا 
ملش���اركته ىف مجموعة من القروض املشركة داخل 
العدي���د من القطاع���ات أبرزها قطاع���ات  الكهرباء 
والطاقة واملقاوالت والصناعات الغذائية حيث حصل 

البنك عىل اجلوائز التالية :
ىف  هيلك���ي  متوي���ل  صفق���ة  أفض���ل  - جائ���زة 
 Best structured finance deal أفريقي���ا
in Africa   عن مش���اركته مكرتب رئييس أوىل 
وضام���ن للتغطية يف المتويل طوي���ل األجل املمنوح 

للرشكة املرصية لنقل الكهرباء.
- جائ���زة أفضل صفق���ة متويل هيلك���ي ىف مشال 
 Best structured finance deal أفريقي���ا
in North Africa  عن مش���اركته مضن حتالف 
مرصىف بصفته مرتب رئييس أويل وبنك حس���اب 
خدمة الدين ىف القرض املشرك طويل األجل متعدد 

الرشاحئ لصاحل رشكة القناة للسكر.
 EMEA جائزة أفضل صفقة بالعملة احمللية ىف -
 Best local currency loan in
EMEA وذل���ك عن مش���اركة البن���ك ىف حتالف 
م���رصىف بصفته مرتب رئي���يس أويل ىف القرض 
املش���رك متوس���ط األجل لصاحل رشكة الغرابيل 

لألمعال اهلندسية املتاملة.

بنك القاهرة يسجل 20 % منوا يف اإليرادات التشغيلية ويحقق 3.1 مليار جنيه أرباح بنك التعمير واإلسكان يفتتح فرًعا جديًدا 
يف مدينة العلمني اجلديدة

رئيس احتاد البنوك: ودائع املصريني
 يف أمان والدوالر متوفر.. ومصر لم 

تتخلف عن سداد أية ألتزامات 

بنهاية النصف األول من العام المالى 2022

البنك التجاري الدولي-مصر CIB يحصد جائزتني 
للتميز لعام 2022 من “يوروموني«

الرقابة املالية ٌتصدر أول رخصة ملزاولة نشاط 
التمويل متناهي الصغر »متويل إسالمي«

حاز البن����ك التجاري الدويل – مرص )CIB(– أكرب 
بن����ك قطاع خ����اص يف مرص – عىل جائ����زة المتز 
املرصفي����ة  اخلدم����ات  تق����دمي  يف  بن����ك  كأفض����ل 
للرشاكت الصغرية واملتوس����طة عىل مس����توى مرص 
والرشق األوس����ط ، وذلك مضن توزي����ع جوائز جملة 
“يوروم����وين” العاملية لعام 2022. وتعترب تلك اجلوائز 
املرموق����ة دليل واحض عىل م����دى الزتام CIB بدمع 
الرشاكت الصغرية واملتوسطة ملا يقدمه هلا من حلول 
مبتكرة وفريدة س����امهت يف تهسيل جتربهم البنكية، 
ليصبح  CIBه����و االختيار املفض����ل هلم، فضاًل عن 

تعزيز مانته الرائدة يف السوق املرصي.
وتأيت تلك اجلوائ����ز مضن قامئة عريضة من اجلوائز 
ال����يت حصل علهيا CIB تقدي����ًرا ألدائه املايل املمز 
ومنوذج األمع����ال اخلاص به ال����ذي ُيرّكز عىل تقدمي 
باقة واس����عة من املنتجات واخلدم����ات البنكية الفعالة 
للعمالء من أحصاب الرشاكت الصغرية واملتوس����طة 

والكربى أو األفراد مبا يليب اكفة احتياجاهتم.
ويف هذا السياق، رصح رشوان محادي، القامئ بأمعال 
رئيس قطاع التجزئة املرصفية ب�CIB، أن القدرة عىل 
وضع وتنفيذ اس����راتيجية توازن ب����ني إدارة املخاطر 
وحتقيق األرباح يه واح����دة من أكرب التحديات اليت 
تواجهها الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف األسواق 
الناش����ئة، مث أضاف أن اتباع التحليالت املتقدمة يف 
إدارة األرب����اح، وتصني����ف العمالء، فض����اًل عن خلق 
مناذج معل اس����تباقية مبنية عىل بيانات دقيقة إلدارة 
املخاطر، ه����و أمه ما ميّز اس����راتيجية CIB لدمع 
الرشاكت الصغرية واملتوس����طة، باإلضافة إىل ثقافة 
البنك املعنية برس����يخ مفهوم االبتار جبميع معلياته 

مع حتديد مسؤوليات لك فرد عىل حدة.
ومن خالل ش����بكة تضم 250 موظف من أكفأ مديري 
عالق����ات العم����الء، ومرك����ز خدمة مع����الء خمصص 
ألحصاب الرشاكت الصغرية واملتوسطة، يقوم قطاع 
اخلدمات املرصفية لألمعال يف  CIBخبدمة أكرث من 
70 ألف رشكة صغرية ومتوس����طة إيراداهتا السنوية 
حىت 200 مليون جنيه مرصي. ويف عام 2021، حقق 
قطاع اخلدم����ات املرصفية لألمعال أرباح تش����غيلية 
وصل����ت إىل 1,88 مليار جنيه، بزيادة س����نوية %20 ، 
باإلضاف����ة إىل زيادة الودائع بنس����بة 41% لتصل إىل 

41,7 مليار جنيه، وارتفاع األصول بنسبة %93.
وقد قام CIB مؤخ����ًرا بإطالق مجموعة من املنتجات 
والرباجم املصممة خصيًصا لدمع الرشاكت الصغرية 
Relationship- واملتوس����طة، وم����ن بيهنا ق����رض
Based الذي يساعد املقرضني عىل اختاذ القرارات 
 Supply املالي����ة املالمئ����ة، باإلضاف����ة إىل برن����اجم
Chain الذي يتيح ف����رص متويلية ممتزة ألحصاب 

الرشاكت الصغرية.
مك����ا أطل����ق قط����اع اخلدم����ات املرصفي����ة لألمعال 
برناجم Women in Business لتلبية احتياجات 
رائ����دات األمعال مم����ن ميتلك����ن رشاكت صغرية أو 
متوس����طة، باإلضاف����ة إىل قطاع Growth املممص 
خصيًصا ملس����اعدة الرشاكت الصغرية يف احلصول 
عىل مجي����ع اخلدمات املالية اليت ال يمت توفريها عادة 
 Business برن����اجم و  الك����ربى،  لملؤسس����ات  إال 
Solutions  CIBال����ذي هي����دف إىل تقدمي أفضل 
اخلدمات غ����ري املالية للعمالء بالتع����اون مع رشاكت 

متخصصة يف العديد من املجاالت.
وألن االس����تدامة يه م����ن أمه مبادئ CIB، فقد قدم 
قطاع اخلدمات املرصفية لألمعال تهسيالت ائمتانية 
لدمع املرشوع����ات اخلرضاء، وذل����ك يف إطار جهود 
البنك املس����مترة لمتويل املرشوعات اخلرضاء، واليت 
تعترب خطوة مبدئية لتق����دمي أفضل خدمة بنكية لافة 

العمالء.
وجدير بالذكر أن قطاع اخلدمات املرصفية  لألمعال 
برع يف خلق وتنفيذ بنية حتتية متينة إلدارة املخاطر، 
واليت ترتك����ز عىل مناذج معل اس����تباقية مبنية عىل 
بيان����ات دقيق����ة من أج����ل دمع ال����رشاكت الصغرية 
واملتوس����طة. وبناًءا عىل تلك البنية التحتية، قام فريق 
حتليل البيانات يف CIB بإنش����اء نظ����ام تقين يقوم 
بإص����دار تنبهيات مبكرة يف حالة عدم الزتام أو تعرث 

العمالء عن سداد األقساط املستحقة للقروض.
 SME برن����اجم CIB أطلق ذل����ك،  إىل  باإلضاف����ة 
Academy املممص خصيًص����ا لزيادة ويع مديري 
عالق����ات العم����الء مب����دى الضغوط����ات والتعقيدات 
اخلاصة بتأس����يس الرشاكت الصغ����رية وإداراهتا، 
وبرن����اجم SME Lending Master املخص����ص 
لتأهي����ل أكرث من 200 مدير فرع للتعامل مع أحصاب 

الرشاكت الصغرية واملتوسطة وفهم احتياجاهتم.

أعلن الدكتور دمحم فري���د رئيس اهليئة العامة للرقابة 
املالية، عن إصدار اهليئة ألول ترخيص ملؤسس���ة مالية 
يحمس هلا مبزاولة نش���اط متوي���ل املرشوعات متناهية 
الصغر بالقطاع املايل غري املرصيف وفق صيغ المتويل 

اإلساليم.
أوحض الدكت���ور فري���د أن إص���دار الرخيص اجلديد 
ُيضيف بع���ًدا جديدًا آلليات المتويل القامئة بالس���وق 
احملىل من حيث ابتاره لصيغة »الواكلة باالستمثار«، 
واليت تع���رف بأهنا عقد يفوض مبقتضاه خشص آخر 
يف استمثار مبلغ من املال مملوك لصاحل املولك مقابل 

أجر حمدد مببلغ مقطوع أو نسبة من املال املستمثر.
وتابع أن اهليئ���ة تبحث حاليًا عن مدى إمانية إصدار 
املوافقات الالزمة للمساح باس���تخدام منتجات تعمتد 
عىل الصيغ الرئيسية األخرى للمتويل اإلساليم ومهنا 
املُراحبة واملُشاركة بأنواعها لرشاكت أخرى، لتطبيقها 
لملرة األوىل مع قطاع املرشوعات متناهية الصغر غري 

املرصيف.
ولفت الدكتور فريد إىل أمهية وجود تنوع يف تطبيقات 
صيغ المتويل بشل عام يف متويل املرشوعات متناهية 
الصغر، مبا يس���اعد عىل ترسيع وترية معاجلة مشلكة 
االقتصاد غ���ري الرمسي عرب قدرهتا عىل دجم رشاحئ 

جدي���دة من أحص���اب املرشوع���ات متناهي���ة الصغر 
بالقط���اع الرمسي لملرة األوىل، مما يس���امه مبعدالت 
اجيابي���ة يف حتقيق مس���هدفات اس���راتيجية الدولة 
حن���و حتقيق المشول املايل القامئ عىل تنويع املنتجات 
المتويلية ومالمئها الحتياج���ات ورغبات اكفة رشاحئ 

املجمتع.
وتشري إحصائيات النشاط بهناية يوليو2022 إىل بلوغ 
عدد املستفيدين من خدمات متويل املرشوعات متناهية 
الصغر حنو 3.8 مليون مستفيد، وبواقع حمفظة متويل 
قدرها حنو 33.3 مليار جنيه، بلغت حصة املرأة مهنم 
حنو 60% وبواقع 2.3 مليون مستفيد، مكا بلغت حصة 
الشباب من اجلنسني واملستفيدين من خدمات النشاط 

حنو %64.
اجلدير باإلش���ارة أنه بعد حصول الرشكة »املرصية 
للمتوي���ل متن���ايه الصغر -مكس���ب« عىل ترخيص 
جدي���د ملزاولة نش���اط متوي���ل املرشوع���ات متناهية 
الصغ���ر ارتازًا عىل تطبيق صيغ���ة »متويل الواكلة 
باالس���تمثار« ملنتجاهتا المتويلية املختلفة، فقد ارتفع 
عدد الرشاكت املرخص هلا من اهليئة مبزاولة نش���اط 
المتوي���ل متناىه الصغ���ر داخ���ل املجمتع املرصي 

ليصل إىل)19(رشكة.

بنك ناصر اإلجتماعي يفتتح أحدث فروعه 
مبدينة العلمني اجلديده

ق���ال دمحم اإلتريب، رئيس جملس إدارة بنك م���رص ورئيس احتاد بنوك مرص، 
إن القطاع املرصيف م���ن أمه القطاعات ولديه القدرة عىل جتاوز األزمات، الفتا 
إىل أن املجمتع اخلاريج يتحرك وفقا ملتغريات كثرية يف األس���واق والتعامالت 
املالية، وتب���ني من املؤرشات واإلحصائيات العاملي���ة أن مرص لدهيا القدرة عىل 

سداد الزتاماهتا.
وأوحض »اإلت���ريب« - خالل ترصحيات إعالمية- ، أن أس���عار الس���ندات اليت 
أطلقه���ا مرص يف الفرة األخرية حتس���نت بش���ل كبري مم���ا يعي األمل يف 
السند املرصي ويجشع املواطنني عىل االحتفاظ به نظرا لتحسن أسعاره بالرمغ 
من الظروف اليت يهشدها العامل، الفتا إىل أن السياس���ة املالية يف مرص تطرح 

األذون املالية من وقت آلخر لملؤسسات وفقا لسعر الفائدة.
وأشار »اإلتريب« إىل أن الدوالر متوفر يف البنوك املرصية ومجيع ودائع العمالء 
باجلنيه املرصي والدوالر يف أمان، والعمالت متوفرة بسيولة كبرية، موحضا أنه 
مت ترش���يد االس���ترياد ملواجهة أي مالحم لعجز يف املزان التجاري وهو ما نتج 
بعد جهود البنك املركزي االس���تباقية »يف القريب العاجل أخبار سعيدة ستعلن 

من خالل البنك املركزي«.
وأكد رئيس جملس إدارة بنك مرص ورئيس احتاد بنوك مرص، أن مرص يف أشد 
أزماهت���ا مل تقرب من أي ودائ���ع لعمالهئا باجلنيه املرصي أو العمالت األجنية، 
وم���رص مل تتخلف يف س���داد أي ودائع او الزتامات مالي���ة جتاه معالء البنوك، 

والبنك املركزي ضامن ألموال العمالء.

 المستمرة في توفير الحلول المبتكرة CIB تعتبر تلك الجوائز دليل واضح على جهود- 
.لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى منطقة الشرق األوسط
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أكد الدكت���ور مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء أن 
هن���اك اتصالًا يوميًا مع حماف���ظ البنك املركزي، يف إطار 
تنس���يق اكمل بني احلكومة والبنك املركزي بشأن التحرك 

يف عدد من احملاور االقتصادية يف الفرة املقبلة.
ج���اء ذلك خالل أجمتاع احلكومة ي���وم امخليس املايض 

مبدينة العملني 
واكن الدكتور مصطىف مدبويل، قد ألتي بداية األس���بوع 
امل���ايض ، حس���ن عب���داهلل، حماف���ظ البن���ك املركزي، 

الستعراض عدد من امللفات االقتصادية.
وخ���الل اللقاء، مت اس���تعراض أمه امل���ؤرشات اخلاصة 
بالسياس���ة النقدي���ة، واالنعاس���ات اإلجيابي���ة املتوقعة 
للق���رارات األخرية الصادرة من البنك املركزي حول إلغاء 
احلدود القص���وى لعمليات اإليداع لألف���راد والرشاكت 
بفروع البن���وك وماكينات ال���رصاف اآليل، اليت اكن يمت 
العمل هبا مضن التدابري االحرازية املتخذة ملواجهة آثار 
جاحئ���ة كورونا.. مكا تطرق اللقاء إىل عدد من اإلجراءات 

املقرح���ة، يف إط���ار زمين حم���دد، للتعامل م���ع املوقف 
االقتصادي احلايل، وتداعيات األزمة العاملية، ومبا يضمن 

التامل والتنسيق التام يف السياسات املالية والنقدية.
مك���ا أطلع حمافظ البن���ك املركزي، رئيس ال���وزراء، عىل 
موق���ف تفعيل قرار اس���تثناء مس���تلزمات اإلنتاج ولوازم 
التش���غيل م���ن العمل بنظ���ام االعمت���ادات املس���تندية، 
واس���تعراض أمه اجلهود املبذولة يف هذا الشأن، تنفيذا 
لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح السييس، رئيس امجلهورية، 
ب���دمع قط���اع الصناعة، مكا متت مناقش���ة السياس���ات 
املقرحة للتعامل مع هذا امللف مستقبال، مبا يضمن توافر 
خمتلف املنتجات يف األس���واق احمللية، واسمترار دورة 

جعلة اإلنتاج واالقتصاد.
ه���ذا وقد تطرق اللقاء أيض���ا إىل اجلهود احلالية املبذولة 
من احلكومة لتحس���ني مناخ االستمثار، وتنشيط مشاركة 
القطاع اخل���اص يف االقتصاد، واأله���داف االقتصادية 

املسهدفة خالل الفرة املقبلة.

يف إط���ار تلكيفات القيادة السياس���ية بتلبية احتياجات 
املواطنني املرصيني باخلارج، اس���تقبل حسن عبد اهلل، 
الق���امئ بأمعال حماف���ظ البنك املرك���زي املرصي، مبقر 
البن���ك، الس���فرية هسا جن���دي، وزيرة الدول���ة للهجرة 
وش���ون املرصيني باخلارج، وذلك لبحث تعزيز التعاون 
لتق���دمي التيس���ريات لملرصيني باخل���ارج عرب خمتلف 
األوعي���ة االدخارية وطرح احملف���زات اليت حتقق زيادة 
مش���اركهم يف املرشوعات القومية مب���ا حيقق أهداف 
التمنية املس���تدامة ويهسم يف زيادة مس���امهة املغربني 

يف االقتصاد القويم.
مك���ا مت خ���الل االجمتاع مناقش���ة عدد م���ن املبادرات 
واملقرح���ات والطلب���ات اليت مت طرحها خ���الل املؤمتر 
الثالث للكيانات واملرصيني باخلارج، والذي عقدته وزارة 
اهلج���رة بالعامص���ة اإلدارية اجلدي���دة منتصف هشر 

أغسطس املايض.
وقال���ت الس���فرية هسا جن���دي إن املرصي���ني باخلارج 
ميثلون إضاف���ة قوية لالقتصاد الوطين، مبدخراهتم من 
حتويالت بالعملة الصعبة، مشرية إىل التقارير الصادرة 

عن البنك الدويل حول التوقعات بزيادة تدفقات حتويالت 
املرصيني باخل���ارج ومن جانب املهاجرين يف ظل تزايد 
الصعوبات املتأثرة من املتغريات عىل املس���توي العاملي، 
مؤك���دة أن املواط���ن امل���رصي بطبع���ه ش���ديد االنمتاء 

واالرتباط بوطنه األم.
ونقل���ت وزيرة اهلج���رة حملافظ البنك املرك���زي طلبات 
املرصي���ني باخل���ارج بط���رح أوعية ادخارية تس���توعب 
مدخراهت���م وتضمن عائد ممتز وتوفري تيس���ريات يف 
التحوي���ل من الدول اليت يقميون هبا عىل اختالف تنوع 
تواجدمه سواء بدول اخلليج أو أوروبا والواليات املتحدة 

وخمتلف دول املهجر.
 وأضافت الوزيرة أن هناك إشادة من املرصيني باخلارج 
بالقرارات اليت أصدره���ا حمافظ البنك املركزي لمطأنة 
املس���تمثرين، واجتذاب رؤوس أموال يف الفرة احلالية 
وم���ا متثله من عوامل حتفز وتيس���ري ع���ىل التعامالت 
النقدي���ة، مؤكدة ثقة املواطنني يف املرشوعات واملبادرات 
املختلف���ة اليت تطلقها الدول���ة يف خمتلف املجاالت ويف 

مقدمها االستمثار العقاري والبنيك.

رئيس الوزراء: تنسيق كامل مع  البنك املركزي املصري 
بشأن التحرك يف عدد من املحاور االقتصادية 

محافظ البنك املركزي يبحث مع وزيرة الهجرة طرح أوعية 
أدخارية جديدة الستيعاب مدخرات املصريني باخلارج 

 البنوك املصرية ُملتزمة مبكافحة غسيل األموال وتأمني القطاع املصرفى

بنك اليابان للتعاون الدولي يستعرض خطة عمله يف مصر 2023-2021 

انطالق���ًا من إمي���ان بنك مرص ب���أن التطور 
التكنولويج أصبح اليوم مبثابة املتغري االمه 
واألرسع تاثريًا يف االقتصاد العاملي، وحيث 
ب���ات مالحقة هذا التطور أم���رًا رضوريًا من 
أج���ل دمع االقتصاد ودمع الرشاكت، لذا فقد 
حرص البنك عىل التوسع يف تقدمي اخلدمات 
الرمقي���ة لعمالئه من ال���رشاكت، مبا يضمن 
لعم���الء ال���رشاكت إدارة احلس���اب البنيك 
بش���ل منظم وبهسولة ورسعة فائقة، وأمان 

تام.
 وم���ن أجل مواكب���ة التط���ور العاملي يف هذا 
املجال، واملسامهة يف حتقيق أهداف المشول 
املايل كأحد األهداف القومية للدولة ومتاشيًا 
م���ع سياس���ات املجلس الق���ويم لملدفوعات 
اإللكروني���ة، ق���ام بنك مرص مؤخ���رًا بإتاحة 
خدم���ة املدفوعات املجمعة ال���يت تتيح حتويل 
األم���وال حىت 100 ألف مس���تفيد يف معلية 
واحدة اىل أي حس���اب داخ���ل بنك مرص أو 
أي حس���اب يف بنك آخ���ر داخل مرص، واىل 
بطاقات بنك م���رص املدفوعة مقدمًا للرشاكت 
ومجيع بطاقات البن���وك احمللية داخل مرص 
م���ع امانية إنش���اء حواالت بال���رمق القويم 

لملستفيدين.
وذلك من خالل إع���داد ومحتيل ملف حيتوي 
عىل تفاصيل املدفوعات وبيانات املس���تفيدين 
من خ���الل منصة االنرن���ت البنيك اخلاصة 

برشاكت العميل.
باإلضافة اىل إتاحة خدمة السداد اإللكروين 
لملدفوع���ات احلكومية مث���ل: رضيبة الدخل، 
ورضيبة القمي���ة املضافة، وتغذية احلس���اب 
والنافذة  امجل���ريك،  واالق���رار  امجل���ريك، 
املوح���دة، وتأمينات الرشاكت، واالس���تعالم 
عن مستجدات الدفعات والتسويات املستحقة 
عىل الرشاكت لملصاحل احلكومية قبل الدفع، 
وطباعة إيصاالت السداد بعد الدفع من خالل 
االنرن���ت البنيك اخلاص ب���رشاكت العميل 
عيل مدار الس���اعة وطوال أيام األسبوع، هذا 
جبانب اخلدمات املتاحة عىل االنرنت البنيك 
لل���رشاكت مث���ل )متابعة معام���الت رشكتك 
البنكي���ة حلظ���ة بلحظة - طلب دفر ش���يات 
– إيقاف ش���يات – ربط ودائ���ع والعديد من 

اخلدمات االخرى(.
 وينهج بنك مرص اس���راتيجية للتحول من 
بنك تقليدي إىل بنك يقود التحول الرمقي يف 
القط���اع املرصيف يف مرص؛ وذلك اميانًا بأن 
إدخ���ال عنارص التح���ول الرمقي يف منظومة 
العمل املرصيف، سيس���امه بصورة أكرب يف 
حتس���ني تقدمي اخلدمات املرصفي���ة واملالية، 

لذل���ك قام بنك م���رص بإط���الق مجموعة من 
اخلدم���ات الرمقي���ة يف ظل منظوم���ة التحول 
الرمقي اجلديدة، ومهنا تطبيق اهلاتف اجلديد 
لألنرن���ت البنيك بش���لكه وجتربته العرصية 
واملرنة، ه���ذا باإلضافة إىل مظلة خدمات بنك 
مرص إكس���ربيس اإللكروني���ة واليت مت من 
خالهلا إطالق "ق���رض املرشوعات الصغرية 
أونالين – إكسربيس"، و"مراحبة املرشوعات 

الصغرية أونالين – إكسربيس".
 ه���ذا ويقوم بنك مرص ب���دمع جهود التحول 
الرمقي من خالل توف���ري احللول اإللكرونية 
للتهسي���ل ع���ىل العمالء، مبا يهس���م بصورة 
أكرب يف تق���دمي اخلدمات املرصفي���ة واملالية 
بص���ورة ميرسة ومتط���ورة، مك���ا يعمل بنك 
مرص عىل تعزيز جناحه واملش���اركة بفاعلية 
يف تق���دمي اخلدمات والدخ���ول يف املبادرات 
والربوتوك���والت اليت تل���يب احتياجات اكفة 
رشاحئ العمالء، حيث أن قمي واسراتيجيات 
معل البن���ك تعكس دامئ���ًا الزتام���ه بالتمنية 

املستدامة والرخاء ملرص.

البنك املركزي: ارتفاع ودائع 
البنوك بالعملة األجنبية إلى 

871.071 مليار جنيه

كشف البنك املركزي املرصي، امخليس املايض ، عن ارتفاع إمجايل ودائع 
البن���وك بالعملة األجنبية –خب���الف احلكوم���ة- إىل 871.071 مليار جنيه 
بهناية يوليو املايض، مقاب���ل 650.825 مليار جنيه بهناية ديمسرب 2021، 

بارتفاع بقمية 220.2 مليار جنيه.
وأوحض البن���ك املركزي،   أن الودائع بالعمل���ة األجنبية انقمست إىل ودائع 

حتت الطلب بالدوالر مجسلة 245.712 مليار جنيه، وودائع ألجل وهشادات 
االدخار بقمية 625.359 مليار جنيه بهناية يوليو 2022.

وجسل���ت الودائع حتت الطلب بال���دوالر املوجهة إىل قط���اع األمعال العام 
14.511 ملي���ار جني���ه، وقطاع األمع���ال اخلاص حن���و 159.277 مليار، 

والقطاع العائيل جسل 72.039 مليار جنيه.
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ق���ال النائب األول حملافظ البنك املركزي املرصي مجال 
جن���م، إن البيئة الترشيعي���ة والقانونية يف مرص تواكب 
املعايريالدولي���ة والتغيريات احلديث���ة يف جمال ماحفة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
 وأش���ار جن���م - يف لكمته اليت ألقاه���ا نيابة عن القامئ 
بأمعال حمافظ البنك املركزي املرصي حس���ن عبداهلل، 
خ���الل افتت���اح فعاليات "ملتى ماحفة غس���ل األموال 
ومتوي���ل اإلرهاب"،الذي أقمي برشم الش���يخ األس���بوع 
امل���ايض  - إىل إج���راء التعدي���الت الترشيعية الالزمة 
عىل مس���توى الدولة لتمشل تعديل قانون ماحفة غسل 
األموال ومتوي���ل اإلرهاب والحئت���ه التنفيذية عدة مرات 
ملواكب���ة املعايريالدولي���ة احلديث���ة، وخاصة اس���تخدام 
التكنولوجي���ا املالية احلديثة، فضال عن حتديث إجراءات 

العناية الواجبة تطبيقا لملهنج القامئ عىل املخاطر.
وأض���اف أن البنك املركزي املرصي ق���ام بتعديل قانونه 
يف عام 2020 ليكون الس���لطة الرقابي���ة ليس فقط عىل 
القطاع املرصيف، ولكن عىل عدد من املؤسس���ات املالية 
املس���تحدثة بالقط���اع امل���ايل للحفاظ عىل االس���تقرار 
املرصيف نظرا الرتباط أنش���طة تلك املؤسسات ارتباطا 

وثيقا بالعمل املرصيف.
وتابع أنه مت ختصيص فص���ل بالامل بالقانون املذكور 
ليتناول استخدام التكنولوجيا املالية احلديثة، مبا يمشل 

تنظمي العمل بالعمالت املشفرة والرمقية. 
 وق���ال إنه يف إطار تعزيز التع���اون الدويل اكنت مرص 
منوذج���ا حيت���ذي ب���ه يف التنس���يق وتب���ادل اخلربات 
واملعلوم���ات مع ال���دول العربي���ة حيث مت عق���د العديد 
من الن���دوات وورش العمل بصورة مس���مترة يف جمال 
ماحفة غس���ل األم���وال ومتويل اإلرهاب.. مش���يدا يف 
الوقت نفسه جبهود وحدة ماحفة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب يف هذا الصدد.
 و أشار إىل إنشاء إدارتني متخصصتني بقطاع الرقابة 
واإلرشاف عىل البنوك بالبنك املركزي املرصي يف إطار 
الرقاب���ة عىل البن���وك يف جمال ماحفة غس���ل األموال 

ومتويل اإلرهاب وآخري ملتابعة معليات االحتيال. 
 وأك���د جن���م أن محاي���ة نزاه���ة االس���تقرار املرصيف 
تتطلب جهود مش���ركة بني اكفة قطاع���ات الدولة لتبادل 
املعلوم���ات املالي���ة والرقابية وتعزي���ز اآلليات اليت متكن 
اجلهات الرقابية واكفة اجلهات املعنية بالتنسيق، وتبادل 
املعلومات من أجل تعزيز جهود ماحفة غس���ل األموال 

ومتويل اإلرهاب. 
 وش���دد عىل رضورة االل���زتام التام باملعاي���ري الدولية، 
وامل���ي قدما حن���و تعزيز أطرماحفة غس���ل األموال 

ومتويل اإلرهاب وتعزيز فعاليها.
هتديد لسالمة وأستقرار النظام املايل 

ومن جانبه ، قال املستش���ار أمحد س���عيد خليل رئيس 
جمل���س أمناء وح���دة ماحفة غس���ل األم���وال ومتويل 
اإلرهاب مرص، إن جرامئ غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 
هتدد سالمة واستقرار النظام املايل للدول، وما لذلك من 

تأثريات سلبية عىل اقتصاداهتا.
وأض���اف املستش���ار أمحد س���عيد خلي���ل - يف لكمته 
أمام ملتى ماحفة غس���ل األم���وال ومتويل اإلرهاب أن 
اس���تضافة مرص هلذا امللت���ى تأيت اس���تجابًة للتطور 

املسمتر لآلليات املتبعة الرتاب مثل هذه اجلرامئ.
وتابع أن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 
يقدر جحم املتحصالت اإلجرامية اليت يمت غسلها عاملًيا 
يف الع���ام الواحد بنحو 2 تريلي���ون دوالر، وهو ما ميثل 
أكرث م���ن عرشة أضع���اف جحم املس���اعدات اإلمنائية 
املتلقاة عىل مستوى العامل وفًقا لإلحصائيات الصادرة 

عن البنك الدويل خالل عام 2020.
وق���ال إن م���رص ت���درك أن مواجهة مثل تل���ك اجلرامئ 
ليست باألمر اليسري، وإمنا يتطلب التصدي هلا التعاون 
املكثف، وب���ذل اجلهد ال���دؤوب عىل املس���توى الوطين 

واإلقليمي والعاملي.
وأضاف أن مع تعقيد الوس���ائل ال���يت يتبعها املجرمون 
لتنفيذ خمططاهتم اإلجرامية، باتت معلية ماحفة جرامئ 
غس���ل األموال ومتويل اإلرهاب م���ن املوضوعات املهمة 
واملعقدة عىل مس���توى العامل؛ لذل���ك حترص مجهورية 
مرص العربية بشل مسمتر عىل اختاذ اكفة اإلجراءات 
ملواجهة تلك اجلرامئ، مبا يواكب املستجدات يف املعايري 
الدولي���ة وأفض���ل املارس���ات الدولي���ة يف تطبيق تلك 
املعايري؛ وس���يمت إلقاء الضوء عىل أبرز اجلهود املبذولة 

من قبل مجهورية مرص العربية يف هذا الشأن.
وأش���ار إىل أن املعايري الدولية الص���ادرة عن مجموعة 
العم���ل امل���ايل "فاتف" نص���ت عىل رضورة التنس���يق 
والتعاون عىل املس���توى الوطين، وتعزيز الرشااكت بني 
القطاع الع���ام واخلاص واملجمتع امل���دين، وذلك هبدف 
حتديد وفه���م خماطر ماحفة غس���ل األم���وال ومتويل 
اإلره���اب، وكذلك تبادل املعلومات واخلربات فميا بيهنم؛ 

مما يهسم بشل كبري يف مواجهة اجلرامئ املالية.
وقال إن���ه يف ضوء ذلك قامت مجهوري���ة مرص العربية 
بإنش���اء مجموعة من اللجان لضان التواصل املسمتر 
بني اكف���ة األط���راف الفاعلة يف معلي���ة املاحفة ومهنا 
اللجنة الوطنية التنس���يقية ملاحفة غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب، وجلنة الس���لطات الرقابية عىل أحصاب املهن 
واألمعال غ���ري املالية يف جمال ماحفة غس���ل األموال 

ومتويل اإلرهاب.
وتابع أنه مكا نص قانون ماحفة غس���ل األموال عىل أن 
يمت تعيني مس���ول الزتام باملؤسس���ات املالية وأحصاب 
املهن واألمعال غري املالية للتواصل معه مبارشة من قبل 
اجلهات الوطني���ة املعنية.. موحض���ا أن املعايري الدولية 
أكدت رضورة وجود فهم واحض وموحد ملخاطر غس���ل 
األموال ومتويل اإلرهاب لدى مؤسسات الدولة املختلفة.

وتابع أنه يف هذا الصدد قامت مرص من خالل التنسيق 
والتعاون بني اكفة األطراف املعنية بوضع االسراتيجية 
الوطنية ملاحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب مبرحلتهيا 

األوىل والثانية.
وقال رئيس جملس األمناء، وحدة ماحفة غسل األموال 
ومتوي���ل اإلرهاب، إن مرص قامت بإجراء التقيمي الوطين 
لملخاط���ر للوقوف عىل أكرث القطاعات اس���تغالاًل للقيام 

بتلك اجلرامئ ومصادر متويلها والوس���ائل املس���تخدمة 
يف تنفيذها، مش���ريا إىل أنه يمت مش���اركة نتاجئ التقيمي 

الوطين لملخاطر وتعمميها.
وش���دد عىل أن عدم وجود مستوى جيد من فهم املخاطر 
يؤدي إىل إهدار املوارد للقطاعات مرتفعة املخاطر، ومن 
مث ي���مت ترك ثغرات متكن املجرم���ني من النفاذ للقطاعات 
األكرث ضعًفا لتنفيذ معلياهتم.. مكا أكد قائال إن التطور 
اهلائل الذي هشده العامل يف الس���نوات القليلة املاضية 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات بش���ل كبري عىل ش���ىت 

املجاالت.
وأوحض أن م���ن بني آثار هذا التط���ور ابتار العمالت 
االفراضي���ة اليت هتدف إىل متكني مس���تخدمهيا من 
سداد الزتاماهتم إلكرونًيا ونقل األموال إىل أي مان 
يف العامل دون احلاجة إىل وسيط يتوىل معليات حتويل 
األم���وال ودون أن ختضع هذه التحوي���الت لرقابة أي 
جه���ة، مع صعوبة تعقب العملي���ات، مما قد يهسم يف 
استغالهلا يف معليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب، 
األمر الذي يس���تلزم جه���وًدا كبرية للتعام���ل مع تلك 

الظاهرة.
وأش���ار إىل أن مجهورية م���رص العربية قامت بوضع 
اإلط���ار الترشي���ي لتنظ���مي التعام���ل يف العم���الت 
االفراضية بعد إجراء البحوث والدراسات الالزمة يف 
هذا الشأن، ذلك أنه مبوجب الترشيعات املرصية حيظر 
إصدار العمالت املش���فرة أو اإلجتار فهيا أو الروجي 
هلا أو تنفيذ األنش���طة املتعلقة هبا دون احلصول عىل 

ترخيص من اجلهة املختصة.
مك���ا أكد عىل رضورة أن تتضمن نظم ماحفة غس���ل 
األموال ومتويل اإلرهاب التداب���ري الوقائية اليت يتعني 
عىل املؤسس���ات املالي���ة وغريها من األمع���ال واملهن 
غ���ري املالية مث���ل احملامني واحملاس���بني واليت متثل 
خ���ط الدفاع األول ضد جرامئ غس���ل األموال ومتويل 

اإلرهاب، تنفيذها.
وقال إن تلك التدابري تش���متل عىل إجراء التقيمي الذايت 
لملخاطر، ووضع السياسات الداخلية لملاحفة، وتطبيق 
العقوب���ات املالية املس���هدفة، واختاذ إج���راءات العناية 
الواجب���ة مب���ا يمشل اإلج���راءات الافي���ة للتعرف عىل 

املستفيد احلقيي.
وأوحض أن معرفة املس���تفيد احلقي���ي والتحقق منه من 
األمور املهم���ة اليت تركز علهيا مجموع���ة العمل املايل، 
حي���ث يلج���أ العديد م���ن املجرمني إىل إخف���اء هوياهتم 
واستخدام أخشاص آخرين رشعيني كواجهة ألمعاهلم، 
سواء عىل مستوى التعامالت الفردية أو التجارية، ويؤدي 
عدم التعرف عىل املستفيدين احلقيقيني من املجرمني إىل 

اسمترار أمعاهلم اإلجرامية وغسل متحصالهتا.
وتاب���ع أن املعاي���ري الدولية أش���ارت إىل رضورة تنفيذ 
ق���رارات جملس األم���ن ذات الصلة باإلره���اب ومتويله 

ومتوي���ل انتش���ار التس���لح، وركزت ع���ىل رضورة قيام 
لك خشص طبي���ي واعتباري بتطبي���ق العقوبات املالية 
املس���هدفة دون تأخري، مع حتديد اجل���زاءات يف حالة 

عدم التطبيق.
وقال إنه يف ضوء عضوية مرص يف منمظة األمم املتحدة 
واس���تجابة لملعايري الدولية يف هذا الشأن قامت مرص 
بوضع اآلليات الالزمة لتطبيق العقوبات املالية املسهدفة.
وأوحض أن تلك اآلليات تمشل اإلجراءات املتعلقة بتجميد 
األم���وال واألص���ول اخلاص���ة باألمس���اء املدرجة عىل 
ق���وامئ جزاءات جملس األمن، وإج���راءات رفع التجميد، 
وكيفي���ة رفع األمساء من القوامئ، والوس���ائل اليت ميكن 
من خالهل���ا تقدمي طلب للحصول عىل نفقات أساس���ية 
واستثنائية من األموال واألصول املجمدة، مكا مت إجراء 
تعدي���ل ترشيي لتحديد اجل���زاءات املوقعة عىل لك من 

خيالف االلزتامات الواردة باآلليات املشار إلهيا.
وقال إن���ه يف إطار احلديث عن املعايري الدولية وجهود 
ماحفة غس���ل األم���وال ومتوي���ل، أش���ري إىل أمهية 
الدور الذي تلعبه وح���دات التحريات املالية حيث تقوم 
بتحليل وتوزيع تقارير املعامالت املالية املش���بوهة اليت 
تتلقاها من مجيع املؤسس���ات املالي���ة واملهن واألمعال 
غري املالي���ة، فُتجري تل���ك الوحدات حتليال تش���غيليا 
يستخدم املعلومات املتاحة، هبدف الوصول إىل النشاط 
اإلجرايم واكتش���اف الشبات اإلجرامية، مكا جُتري 
حتليال اس���راتيجيا لتحديد األمن���اط اليت يمت اتباعها 

الرتاب تلك اجلرامئ.
وأض���اف أن ذلك هو ما تقوم به وحدة ماحفة غس���ل 
األم���وال ومتويل اإلرهاب املرصية، إىل جانب مجموعة 
أخ���رى من األدوار، حيث تتعدد جهود وحدة التحريات 
املالي���ة املرصي���ة باعتبارها درًعا حيم���ي النظم املالية 
واملرصفي���ة املرصية، ويهسم يف اس���تقرار االقتصاد 
املرصي، كون ذلك عنرًصا مها يف دفع جعلة التمنية 

لألمام.
مكا أك���د قائال: اكن لافة اجله���ود اليت مت بذهلا يف 
جمال املاحفة أثر بالغ يف حصول مرص عىل درجات 
تقيمي مرتفعة، حيث أش���اد التقري���ر التفصييل لتدابري 
ماحفة غس���ل األموال ومتويل اإلرهاب يف مجهورية 
م���رص العربية باجله���ود املبذولة م���ن جانب اجلهات 
الوطنية املرصية ملاحفة جرامئ غس���ل األموال ومتويل 
اإلرهاب وانتش���ار التس���لح، س���واء من حيث االلزتام 
الفين بتوصيات مجموعة العمل املايل، أو فعالية النظم 

املُطبقة ملاحفة تلك اجلرامئ.
وأضاف أن تقري���ر التقيمي املتب���ادل مجلهورية مرص 
العربي���ة وامل���ؤرخ ماي���و 2021، أش���ار إىل أنه لدى 
مرص فهم جيد ملخاطر غس���ل األموال ومتويل اإلرهاب 
ال���يت تتعرض هل���ا.. مكا تبن���ت مرص اس���راتيجية 
وطني���ة ملاحفة اإلره���اب ومتويله تمت���ز باملرونة وفًقا 

لملس���تجدات الدولي���ة واحمللية اليت تط���رأ عىل تلك 
الظاهرة.

وأش���ار إىل إش���ادة التقرير أيضا إىل تعاون مجهورية 
مرص العربية مع الدول األخرى، ووصفه بالتعاون الفعال 
م���ع خمتلف دول العامل؛ إىل جانب ذلك، أش���ار التقرير 
إىل تبين مرص آليات فعالة لتنفيذ قرارات جملس األمن 

ذات الصلة باإلرهاب ومتويله ومتويل انتشار التسلح.
وأكد أمحد سعيد خليل عىل متتع الوحدة املرصية بقدرة 
كبرية عىل الوصول املب���ارش وغري املبارش إىل رشحية 
واس���عة من املعلوم���ات املالية واالس���تخباراتية وغريها 
من املعلومات ذات الصلة أثناء النظر يف قضايا غس���ل 
األموال واجلرامئ األصلية املرتبطة هبا ومتويل اإلرهاب.

وأش���ار - يف خت���ام لكمت���ه - إىل قيام وح���دة ماحفة 
غس���ل األموال ومتوي���ل اإلرهاب جبه���ود جبارة خالل 
معلي���ة التقيمي، فإىل جانب كوهنا وحدة التحريات املالية 
املرصية، فقد اكنت الوحدة يه اجلهة التنسيقية الوطنية 

لعملية التقيمي.
النظم املرصفية وغسل األموال 

فمي���ا قال دمحم اإلت���رىب، رئيس جمل���س إدارة احتاد 
املصارف العربية، واحت���اد بنوك مرص وبنك مرص، إنه 
عيل الرمغ من ان املصارف يه األكرث إس���هدافًا لتنفيذ 
اجلرامئ املالية، لكن يف الوقت نفس���ه الوس���يلة واألداة 
الرئيس���ية، وخط الدف���اع األّول ملاحفة ه���ذه اجلرامئ، 
رشط أن متتل���ك املص���ارف امل���وارد واخل���ربة واملعرفة 
الافية والعميقة باآلليات والقنوات والس���بل اليت ميكن 
استغالهلا، وميكن أن تتيح تنفيذ معليات غسل األموال، 
وكذلك إدراك أّن هذه اآلليات والقنوات ليس���ت بس���يطة 
وثابت���ة، بل متغرّية ومعّقدة يف الغالب، يبتكرها ويطّورها 
جمرم���ون ذوو خ���ربة ومعرف���ة مالية ومرصفي���ة عالية، 
حيتاج كش���فها وماحفها إىل خربات باملستوى نفسه 

أو أفضل.
وأوحض خالل لكمته ، أن معلية ماحفة غس���ل األموال 
ومتويل اإلرهاب أصبحت من املس���ائل املهمة واملتشابكة 
ح���ول العامل، حي���ث ُيخّس���ر مرتكبو اجلرمي���ة املنمظة 
واألمعال املالية غري املرشوعة لك قدراهتم هبدف الولوج 
إىل النظ���ام امل���رصيف لل���دول، م���ا أدى إىل أن النظم 
املرصفية أصبحت أحد أمه مساحات احلرب عىل غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب.
وأضاف أن هذه اجل���رامئ تعد من أخطر اجلرامئ املالية 
ذات االنعاس���ات اخلط���رية عىل االقتص���اد واملجمتع 
لكوهن���ا العامل املش���رك ملعظم اجل���رامئ واألمعال غري 

املرشوعة.
وحبس���ب اإلتريب أمام هذا الواقع، ال تزال املؤسس���ات 
املالي���ة واملصارف األك���رث إس���هدافًا ملرتكيب اجلرامئ 
املالي���ة، وعىل رأهسم غاس���يل األموال الذين يس���عون 
دومًا وبش���ل حثيث إىل إجراء سلس���لة م���ن العمليات 
املرصفية البس���يطة أو املركبة هبدف إخفاء مصدر املال 
الق���ذر، ودجمه بامل���ال النظيف امل���رشوع إلعطائه صفة 
املرشوعي���ة، مع اإلش���ارة إىل أن اخلدم���ات واملنتجات 
املرصفية اليت تتطّور وتتش���عب وتتعقد بإس���مترار، قد 
تتي���ح املزيد من الفرص ملرتكيب اجلرامئ املالية واجلرمية 
املنمظة واألمعال املالية غري املرشوعة الذين يخّسرون لك 

طاقاهتم للمتّكن من الولوج إىل النظم املرصفية للدول.
وأوحض أن احت���اد املص���ارف العربية أعىط موضوع 
ماحفة غس���ل األموال ومتويل اإلره���اب أمهّية بالغة، 
حيث خُيّصص حّزًا مهًا من نش���اطاته لإلضاءة عىل 
هذه اآلفة اخلطرية، عىل غرار امللتى الذي افتتح أمعاله 
اليوم، واهلدف الرئييس من هذه النشاطات والفعاليات 
ه���و تبيان التطّورات يف جمال ماحفة غس���ل األموال 
ومتويل اإلرهاب، ووضع األسس الكفيلة حباية نظامنا 

املايل و قطاعنا املرصيف العريب.
وأضاف اإلتريب إّن إحتاد بنوك مرص يقوم بدور رائد 
يف نرش الويع املرصيف حول س���بل ماحفة غس���ل 
األم���وال ومتويل اإلرهاب، وحيرص ع���ىل حّث البنوك 
األعضاء عىل االلزتام مببادئ ماحفة غس���ل األموال 
اليت اشمتلت علهيا التوصيات اليت وضعها مجموعة 

.FATF العمل املايل الدويل
وأكد إّن البنوك املرصي���ة ملزتمة إلزتامًا اكملًا بتطبيق 
أحام القوانني والقرارات اليت توافق علهيا السلطات 
املس���ؤولة يف الدولة، وتلزتم مبعاي���ري مجموعة العمل 
امل���ايل )فاتف( اليت هت���دف إىل تعزي���ز الثقة بزناهة 
وس���المة القطاع املايل واملرصيف، ومنع توفري املوارد 
لإلرهابيني، وتضييق اخلناق عىل األخشاص والكيانات 
اإلجرامي���ة ملنعهم من االس���تفادة من نش���اطاهتم غري 
املرشوعة، من أجل احلفاظ عىل س���المة وأمان القطاع 

املرصيف.
وأض���اف أن ما تهشده الس���احة املرصفية يف إعمتاد 
مزتايد ع���ىل التحّول الرمق���ي وتنايم وت���رية التوّجه 
العامل���ي لرمقن���ة اخلدم���ات املالية، فقد اتس���ع مفهوم 
اجلرامئ املالية ليمشل اجلرامئ الس���يربانية وتداعياهتا 
اخلطرية اليت تسهدف الوصول إىل مراكز املعلومات 
واخ���راق خصوصيه���ا وانهاك رسّيه���ا مبا ميثل 
هتديدًا مبارشًا لالس���تقرار املايل، حيث أصبح النظام 
املايل هدفًا يرصده القراصنة لزعزعة ثقة املستخدمني 
بأمن وس���المة معلياهت���م املالية املنف���ذة إلكرونيًا من 
خالل اهلجات السيربانية، حيث تعد أدوات القرصنة 
اليوم أق���ل تلكفة وأكرث هسولة وأقوى تأثريًا، مما يتيح 
للقراصن���ة منوذجًا مثاليًا إلحل���اق الرضر بضحايامه 
مع إتس���اع رشحي���ة املس���تخدمني للخدم���ات املالية 
والتطبيقات اإللكروني���ة املتاحة عرب املنصات وأجهزة 

اهلاتف احملمول.
وحبس���ب اإلت���ريب فإنه نظ���رًا لق���وة الرواب���ط املالية 
والتكنولوجي���ا املتبادل���ة، فإّن أية جهم���ة ناحجة عىل 
مؤسس���ة مالي���ة ك���ربى، أو نظام أس���ايس، او خدمة 
يستخدمها الكثريون، ميكن أن تنترش تداعياهتا رسيعًا 
يف النظام املايل بأرسه مما يؤّدي إىل إضطراب واسع 

اإلنتشار، ويتسبب بفقدان الثقة.

أطلقت الدكتورة رانيا املش���اط، وزيرة التعاون الدوىل، 
وه���ريوىش أواك، الس���فري الياباىن بالقاه���رة، حوار 
سياس���ات التعاون اإلمناىئ رفيع املس���توى بني مرص 
واليابان ىف ض���وء متابعة تطور العالقات املش���ركة، 
ومناقشة فرص التعاون املستقبلية، حيث حرض حوار 
السياس���ات هيدي���ىك ماتس���وناجا، مدير ع���ام إدارة 
الرشق األوسط وأوروبا جبايا، والعديد من املسؤولني 
م���ن الس���فارة وواكلة »جايا«، م���ن بيهنم اكزوهيكو 
ش���ميزو، املستش���ار االقتص���ادى بس���فارة اليابان 
ىف القاه���رة، وك���ني اكتو، ممثل مكت���ب جايا مرص، 
مكا ش���ارك أيًضا الس���يد كينيرشو كيتامورا، املمثل 
الرئي���ى ملكتب دىب من بنك الياب���ان للتعاون الدوىل 
»جيبك«، وتويواكزو فوكويام���ا، املدير التنفيذى ملكتب 

القاهرة هبيئة التجارة اخلارجية اليابانية »جيرو«.
وأش����ارت »املشاط«،  إىل أمهية انعقاد حوار السياسات 
عىل مس����توى عاٍل م����ن المتثيل هبدف تعزي����ز العالقات 
االس����راتيجية بني البلدي����ن واالرتقاء مبحفظ����ة التعاون 
اإلمن����اىئ، والىت متث����ل حالًيا 2.8 ملي����ار دوالر، وتبادل 
ال����رؤى ووجهات النظر بش����أن التعاون املس����تقبىل وفًقا 
لألولوي����ات التمنوي����ة، فضال ع����ن مناقش����ة املرشوعات 
اجلاري����ة والتغلب ع����ىل أى معوقات حت����ول دون تنفيذها 

مبا ينعكس عىل مس����اىع الدولتني لتحقيق أهداف التمنية 
املس����تدامة. مكا أشارت إىل أمهية مش����اركة بنك اليابان 
للتعاون الدوىل وهيئة التجارة اخلارجية اليابانية ىف حوار 
السياسات، حيث ميثل جحم التبادل التجارى واالستمثار 
بني البلدين مؤرشا جيدا عىل العالقات القوية، مكا نتطلع 
ملزيد من التقارب والعمل املشرك لتذليل اكفة التحديات.

وقال���ت إنه بال أدىن ش���ك فقد أصب���ح التعاون متعدد 
األطراف والعمل املشرك أكرث أمهية من أى وقت مىض 

ىف ظل الصدمات املفاجئة واألزمات العاملية املمتثلة ىف 
تداعي���ات جاحئة كورونا والتغ���ريات املناخية واحلرب 
الروسية األوكرانية، مؤكدة أن احلكومة املرصية تعمل 
عىل تعزيز العالقات املش���ركة م���ع اكفة الرشاكء من 
أجل املىض قدًما ىف تنفي���ذ أولوياهتا التمنوية وتنفيذ 
أه���داف التمنية املس���تدامة وجذب االس���تمثارات ىف 
الطاق���ة اجلدي���دة واملتج���ددة واهليدروجني األخرض 

وتعزيز التحول إىل االقتصاد األخرض.

مكا تطرقت إىل اس����تعدادات مرص الس����تضافة ورائسة 
مقة املناخ COP27، حيث أطلقت االس����راتيجية الوطنية 
للتغ����ريات املناخي����ة 2050 واحمل����ددات الوطني����ة لتقليل 
االنبعاثات، مكا تعمل عىل دف����ع اجلهود الدولية لالنتقال 
من التعه����دات املناخي����ة إىل التنفيذ وحش����د المتويالت 
املناخي����ة لقارة إفريقيا لدمع جه����ود التكيف مع تداعيات 

التغريات املناخية.
أش���ارت »املش���اط« إىل انعقاد منتدى مرص للتعاون 
ال���دوىل والمتوي���ل اإلمناىئ ىف نخست���ه الثانية خالل 
س���بمترب املقبل، والذى س���يهشد مجت���ع وزراء البيئة 
واملالية األفارقة ملناقش���ة وحبث الرؤى املش���ركة قبيل 

انعقاد مقة املناخ.
وأشارت إىل أمهية التنسيق مع القطاع اخلاص لزيادة 
دوره ىف العالقات املشركة املرصية- اليابانية وتعزيز 
مش���اركته ىف جه���ود التمنية، حيث بلغ���ت المتويالت 
التمنوي���ة املتاح���ة للقطاع اخلاص عىل م���دار العامني 

املاضيني من رشاكء التمنية حنو 4.7 مليار دوالر.
أوحض هريوىش أواك، الس���فري الياباىن بالقاهرة، أن 
اليابان ستس���متر بدمع التمنية املستدامة مبرص وفًقا 
الحتياجات التمني���ة ىف مرص من خالل ثالثة جماالت 

ذات األولوية.

بنك مصر يتيح خدمة السداد اإللكتروني للمدفوعات 
املجمعة واملدفوعات احلكومية

  المستشار أحمد سعيد خليل: جرائم غسل األموال 
تهدد سالمة النظام المالي للدول   جمال نجم: تشريعات 

مصر تواكب المعايير الدولية في مكافحة غسل األموال   
 البنك المركزي يؤسس إدارتين لمكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب وعمليات االحتيال

 االتربي: النظم المصرفية أصبحت أحد أهم مساحات الحرب على غسل األموال وتمويل اإلرهاب

في إطار العالقات المصرية اليابانية المشتركة

خبراء ومصرفيون :

 ضمن باقة خدمات اإلنترنت البنكي لعمالئه من الشركات..
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

06 حق����ق بنك مرص صايف رحب بقمية 6.819 مليار جنيه خالل الربع األول 
من عام 2022)الفرتة من بداية يناير وحيت هناية مارس(، مقابل 2.400 
مليار جني����ه بهناية الربع األول من 2021، بارتف����اع بقمية 4.419 مليار 

جنيه.
وكش����ف ملخص نتاجئ أمعال البنك ع����ن حتقيق البنك أرباح قبل رضائب 
الدخل لتجسل 9.789 مليار جني����ه بهناية مارس 2022، مقابل 5.911 

مليار جنيه بهناية مارس 2021.
وجسلت عائد القروض واإليرادات املش����اهبة حن����و 34.381 مليار جنيه 
مقاب����ل 30.389 مليار جنيه بهناية مارس 2021، وجسلت تلكفة الودائع 

والتاكليف املشاهبة 22.775 مليار جنيه مقابل 22.312 مليارا.
وبل����غ صايف الدخل من العائد 11.606 مليار جنيه بهناية مارس 2022، 

مقابل 8.076 مليار جنيه بهناية مارس 2021.

أرقام  واحصائيات وحقائق عديدة ، كش���ف عهنا وزير 
املالي���ة الدكت���ور دمحم معيط   يف مؤمت���ره الصحيف  
ال���ذي عق���ده  لبيان حقيق���ة الوض���ع االقتصادي ىف 
م���رص، والرد عىل الش���ائعات ال���ى رصدها املرصد 
اإلعاليم لوزارة املالية، عىل حنو يبعث برس���ائل مطأنة 
لملواطن���ن، ُتؤكد أننا منىض ع���ىل الطريق الصحيح، 
وحنافظ عىل املسار االقتصادي اآلمن للدولة، وأننا مبا 
ميتلكه االقتصاد املرصي من مرونة، مازلنا قادرين عىل 
التعامل اإلجيايب مع الصدمات املتش���ابكة، والتحديات 
العاملية الراهنة، وب���ذل أقىص جهد الحتواء التداعيات 
الدولي���ة، والعم���ل بقدر اإلم���اكن عىل ختفي���ف أعباء 

التمخض املستورد من اخلارج.
 أجاب الوزير، عىل لك االستفس���ارات،  مستغربا  من 
حماوالت البعض محتي���ل الدولة مس���ولية التداعيات 
الس���لبية لألزمة االقتصادية العاملية الراهنة خاصة أن 
نظ���رة موضوعية ملا ي���دور حولنا يف خمتل���ف البلدان 
املتقدم���ة والنامي���ة، تكيف إلدراك جح���م اآلثار املرتتبة 
ع���ىل ه���ذه التحدي���ات العاملي���ة االس���تثنائية عىل لك 
االقتص���ادات العاملية، موحًضا أن العامل مير بفرتة من 
أصع���ب الفرتات الى تهشد حالة م���ن عدم التيقن ىف 
رسيان األحداث واجتاهاهتا، وارتفاًعا كبرًيا ىف تلكفة 

احلصول عىل المتويل، وتلكفة املعيشة أيًضا.
 وق���ال وزير املالي���ة إن ما حققناه من م���ؤرشات أداء 
فعيل جيد خ���الل العام املايل امل���ايض املنهتي بهناية 
يوني���ه 2022، أبل���غ رد ع���ىل لك الش���ائعات، حي���ث 
جسلن���ا أعىل معدل منو منذ عام 2008 بنس���بة ٪6.6 
من الن���اجت احمليل اإلمجايل، مقارنة مبتوس���ط عاملي 
3.2٪ لالقتصادات الناش���ئة، وتراج���ع معدل البطالة 
إىل 7.2٪ يف يوني���ه 2022 بتوف���ري 826 ألف فرصة 
مع���ل، واخنفض جعز املوازنة من 13٪ يف العام املايل 
2012/2013 إىل 6.1٪ م���ن الناجت احمليل يف العام 
املايل املايض، وبذلك يك���ون معدل جعز املوازنة، ألول 
مرة منذ س���نوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، الفًتا 
إىل أننا اس���تطعنا حتقيق فائ���ض أوىل للعام اخلامس 
عىل التوايل بقمية 100 مليار جنيه وبنس���بة 1.3٪ من 
الناجت احمل���يل، وبذلك تكون مرص واح���دة من الدول 
القليلة من االقتصادات الناش���ئة ال���يت حققت فائًضا 

أولًيا يف العام املايل املايض 2021/2022 
وأوحض   أن إي���رادات املوازنة العام���ة للدولة ارتفعت 
بنس���بة 19.6٪ مقارنة مبعدل منو سنوي لملرصوفات 
14.8٪، مك���ا ارتفع���ت اإلي���رادات الرضيبية بنس���بة 
18.7٪ ع���ىل حنو يعك���س جه���ود احلكومة يف دجم 
االقتصاد غري الرمسي ىف االقتصاد الرمسي، وحتقيق 
العدال���ة الرضيبية، وحرص املجمتع الرضيىب بش���ل 
أكرث دقة من خالل التوس���ع ىف احلل���ول التكنولوجية 
واألنمظة الرضيبية اإللكرتونية مثل الفاتورة اإللكرتونية 
واإليص���ال اإللكرتوين ومنظومة اإلج���راءات الرضيبية 
املوحدة املميكنة، مع إرس���اء دع���امئ االنضباط املايل، 
والعمل عىل حتقيق املسهتدفات االقتصادية والتمنوية، 
مش���رًيا إىل أن مع���دل الدين للن���اجت احمليل اخنفض 
م���ن 103٪ يف يوني���ه 2017 إىل 87.2٪ يف يوني���ه 
2022، مقارنة بنس���بة مديونية حكومية عاملية 99٪ من 
الناجت احمليل العاملي، مك���ا تراجع معدل الدين أيًضا 
بنح���و 15.6٪ للناجت احمليل اإلمج���ايل خالل الفرتة 
م���ن »2016-2022« مقارن���ة بزي���ادة 19.5٪ بالدول 
الناش���ئة، ونسهتدف خفض معدل الدين للناجت احملىل 
إىل 75٪ حبل���ول ع���ام 2026، وأن 77٪ م���ن املديونية 
احلكومي���ة »حملي���ة« ملؤسس���ات وأف���راد يف مرص 
و23٪ فقط »خارجية« بالعمل���ة الصعبة، وأن املديونية 
اخلارجي���ة ألجهزة املوازنة اس���تقرت عند 81.4 مليار 
دوالر يف يونيه 2022 بنسبة 19.2٪ من الناجت احمليل 
مقارن���ة ب� 81.3 مليار دوالر يف يونيه 2021، عمًلا بأن 
ه���ذه املديونية طويلة األجل مبتوس���ط 12 عاًما وتلكفة 

تقل عن ٪6.
 اجنازات اقتصادية 

وزير املالية اوحض أن جحم االقتصاد املرصي تضاعف 
ث���الث مرات خالل الس���ت س���نوات املاضية، مبعدالت 
تفوق معدالت مديونية احلكومة، عىل حنو يعكس جناح 
احلكومة يف توجيه المتويالت التمنوية إىل استمثارات 
حقيقية، ومرشوعات ومبادرات ذات جدوى أهسمت يف 
حتس���ن البنية التحتية بشل غري مس���بوق بات أكرث 
جذًبا وحتفزًيا الستمثارات القطاع اخلاص مبا يساعد 
يف دفع النش���اط االقتصادي، ويؤدي إىل توفري فرص 
العمل لملواطنن واالرتقاء مبس���توى اخلدمات املقدمة 
إلهي���م، الفًتا إىل أن صادرات م���رص  البرتولية حققت 
13 ملي���ار دوالر بفائض 4 مليارات دوالر خالل الفرتة 
م���ن يوليو إىل مارس من العام امل���ايل املايض بعد أن 

اكن قطاع البرتول ميثل عبًئ عىل الدولة بتجسيل جعز 
جتاري س���نوي، مكا حققت الصادرات  غري البرتولية 
19.4 مليار دوالر بمنو سنوي 33٪، وجسلت حتويالت 
ا جديًدا خالل  املرصين العاملن باخلارج رمًقا قياس���يً
العام املايل املايض حيث بلغت 32.2 مليار دوالر مما 
يؤكد اسمترار حتسن ثقهتم يف األوضاع االقتصادية 
مب���رص، وحققت قناة الس���ويس أعىل إي���رادات بنحو 
7 ملي���ارات دوالر يف العام امل���ايل املايض مبا يعكس 

جدوى االستمثارات املنفذة لتطويرها. 
 وأك���د الوزي���ر، أن ختارج الدولة من بعض األنش���طة 
االقتصادية يس���هتدف متكن القطاع اخلاص وتعظمي 
دوره يف األنش���طة الصناعية والتصديرية خللق مليون 
فرصة معل منتجة س���نوًيا، وزيادة نس���بة مس���امهاته 
م���ن إمجايل االس���تمثارات املنف���ذة إىل 65٪، وجذب 
اس���تمثارات أجنبية مبارشة 10 مليارات دوالر سنوًيا 
خالل األربع سنوات املقبلة، خاصة أننا أصبحنا منتلك 
مص���ادر طاقة مس���تدامة وبنية حتتية مط���ورة وكوادر 
ش���ابة، عىل حنو يوف���ر املقومات األساس���ية الالزمة 
لضامن االس���تقرار االقتصادي وال شك أن املواطن هو 
املس���تفيد األول من ذلك بتوافر ف���رص العمل املتنوعة 
وحتس���ن البنية التحتية وجودة املنتجات واخلدمات يف 
ظل املنافس���ة العادلة اليت ميك���ن أن تهسم أحياًنا يف 

خفض تلكفة إتاحة السلع واخلدمات«.
 أضاف الوزير، أن احلكومة تس���هتدف إرس���اء دعامئ 
آليات قوية لتنظمي األس���واق ومضان املنافس���ة العادلة 
لترسي���ع وت���رية التمنية وتعظ���مي العائ���د االقتصادي 
ألص���ول للدولة، موحًض���ا أن زيادة اإلنت���اج الزرايع 
والصن���ايع وتعظمي الص���ادرات تعد أولوية رائس���ية 
لضامن منو قوي ومس���تدام يهس���م يف حتقيق التمنية 
الشاملة، حبيث يمت توجيه »الوفورات املالية« لتحسن 
معيش���ة املواطن���ن، وخفض املديوني���ة احلكومية، وقد 
هشد العام املايل املايض زيادة ىف اإلنفاق عىل التمنية 
البرشي���ة وش���باكت امحلاية االجمتاعي���ة، حيث ارتفع 
اإلنفاق عىل الصحة بنس���بة 21٪ والتعلمي بنسبة ٪23 
وهو ما يفوق معدل المنو الس���نوي ملرصوفات املوازنة 
ال���ذي يقدر ب� 14.8٪ مبا يعك���س األولوية اليت تولهيا 

احلكومة هلذين القطاعن احليوين.
 وأش���ار الوزي���ر، إىل أن���ه مت���ت  زيادة دمع الس���لع 
المتويني���ة بنحو 17٪ خالل العام املايل املايض ليصل 
إىل 97 مليار جنيه، وزيادة قمية املعاش���ات بنحو ٪70 
خالل الفرتة من 2018 حى 2022 اليت يس���تفيد مهنا 
10.5 ملي���ون مواطن، ومن املقرر أن ُتس���دد اخلزانة 
العامة للدول���ة خالل العام املايل احلايل 190.5 مليار 
جنيه لملعاش���ات مبعدل منو س���نوي 5.9٪، موحًضا 
أن���ه مت حتويل أكرث م���ن 542 مليار جنيه إىل صناديق 
املعاش���ات خالل 38 هشًرا لرصف املعاش���ات وزيادة 
املالءة املالية لنظام املعاش���ات، مكا متت زيادة اإلنفاق 
عىل املرتب���ات إىل 400 مليار جني���ه ىف موازنة العام 
املاىل احلاىل، وس���يمت اعتباًرا من سبمترب املقبل زيادة 
األرس املستفيدة من الدمع النقدي إىل 5 مالين أرسة 
بنح���و 20 مليون مواطن بتلكفة إمجالية 25 مليار جنيه 
س���نوًيا، ورصف حزمة مساعدات اس���تثنائية ل� 9.1 
ملي���ون من األرس األكرث احتياًج���ا ملدة 6 أهشر بتلكفة 

هشرية أكرث م���ن 900 مليون جنيه بإمجايل يصل إىل 
5.5 مليار جنيه.

رسائل 
اكن وزي���ر املالي���ة أك���د يف ترصحيات إعالمي���ة  أنه 
عىل الرمغ من الظروف الصعبة وارتفاع س���عر برميل 
البرتول للضعف عىل مس���توى الع���امل، فإن احلكومة 

توفر احتياجات املواطن املرصي وتوفر السلع.
 وق���ال معيط   إن مجيع الزتام���ات الدولة املرصية من 
أقس���اط وفوائد أقساط ديون يمت سدادها يف مواعيدها 
ومرص تويف الزتاماهت���ا ، مضيفا: »وضع مرص اكن 
مضطربا وغري مس���تقر بع���د 2011 وبدأنا منذ 2016 
الس���يطرة عىل األوضاع االقتصادية وبدأت تسري يف 

حتسن .
وتاب���ع الوزير:  م���رص عكفت عىل تنفي���ذ املرشوعات 
التمنوية الكربى يف اكفة القطاعات عىل مدار السنوات 
املاضية  موحضا:  بعد اكتش���اف حق���ل ظهر وأصبح 
لدينا اكتفاء ذايت من الغاز، وتوسعنا يف توصيل الغاز 

لملنازل وبدأنا بتصدير الغاز .
 وق���ال معيط،  :  هناك من يس���هتدف أمن واس���تقرار 
الدولة املرصية ويرغب إع���ادة ظروف 2011 من جديد 
لتش���ويه ما حدث يف مرص من تمنية  ، مضيفا : علينا 
مكرصي���ن منضيعش بلدنا، واليل بره بيحس���دنا عىل 
اليل إحنا في���ه، ويتحدثون عن تواجد اس���تقرار وأمن 
وتمني���ة وخلق فرص معل رمغ الظ���روف الصعبة اليت 
منر هبا   ، وتابع : علينا أن حنافظ عىل بلدنا يك نعرب 

الظروف الصعبة ونصل إىل بر األمان .
 وأك���د أن  مفاوضات صندوق النق���د الدويل مل تطلب 
إلغ���اء الدمع من اخل���ز والغاز، مفي���دا بأنه خالل 72 
س���اعة هناك إج���راءات للحد من الزتامح يف الس���لع 
باملوانئ املرصية  ، الفتا إىل أن مرص يف تلك الظروف 
متتص صدم���ات ش���ديدة، مؤكدا أن مجي���ع األزمات 
ت���أيت من اخلارج، من حروب وت���مخض وغريه. وتابع: 
»ربن���ا كرمن���ا ببلدنا وأصبح لدهي���ا القدرة عىل محتل 
الصدمات«، موحضا أن���ه اآلن ال جيد املواطن انقطاعا 

يف الكهرباء، وال نقصا يف أي خدمة من اخلدمات.
 وتابع  معيط ، أن أسعار البرتول تضاعفت فبداًل من 
دف����ع 7 مليارات دوالر أصبحت مرص تدفع 15 مليار 
دوالر خالف ارتفاع وتضاعف أسعار الحمق، مشرًيا 
إىل أن مرص قامت بتس����ديد اكف����ة االلزتامات املالية 

يف مواعيدها سواء فوائد دين، أو السندات الدولية.
ولفت إىل أن االستمثارات الساخنة حسبت من مرص 
22 مليار دوالر خالل الفرتة األخرية بدون أي مشلكة، 
ولكن املش����لكة حدثت بس����بب تأثر الواردات س����لًبا، 
ونعمل عىل ختفيف هذه اآلثار، ألهنا تؤثر عىل خطوط 

اإلنتاج والتشغيل.
وأش����ار إىل أن جع����ز املوازن����ة اخنفض ل�����٪6.1، 
والفائ����ض األويل وصل ألكرث م����ن 100 مليار جنيه، 
وهذه األرقام موثقة من املؤسس����ات الدولية، وحجنت 
م����رص يف ختفيض الدي����ون من 103 ل�����80٪، ولكن 
جاحئ����ة كورون����ا أدت الضط����راب األوض����اع بعض 

اليشء.
 وش����دد عيل أن “ مجيع الزتامات الدولة املرصية من 
أقساط وفوائد أقساط ديون يمت سدادها يف مواعيدها 

وم����رص تويف الزتاماهت����ا »  ، وأضاف دمحم معيط: 
»وضع مرص اكن مضطربا وغري مس����تقر بعد 2011 
وبدأنا منذ 2016 السيطرة عىل األوضاع االقتصادية 

وبدأت تسري يف حتسن«.
   وكشف الدكتور دمحم معيط  ، حقيقة ما يرتدد  من 
أن جح����م الدين بات أكرب من ق����درات الدولة املرصية 
واحمتالية تكرار س����يناريو رسيالناك يف مرص، قائال 
إن ه����ذا غري حصي����ح قوال واحدا وما ه����و إال ترديد 
ملوجة اس����هتداف زاد عددها عن 150 تقريرا معمظها 

سليب عن مرص.
 وتاب����ع  ، أن لك م����ن ل����ه فلوس عن����د مرص حيصل 
علهي����ا يف موعدها، موحضا أنه من����ذ بداية العام مت 
تسديد لك االلزتامات من القروض وفوائد البنوك يف 
موعدها  ، واس����تطرد أنه ي����مت اإليفاء بل احتياجات 
الدول����ة املرصية من مواد وس����لع غذائية، موحضا أن 
مص����ود مرص أمام األزمات العاملية ال يروق أو يعجب 

البعض ممن يعادي البلد .
وش����دد  وزي����ر املالي����ة ، ع����يل أن  ق����روض صندوق 
النقد الدويل تذه����ب لملرشوعات اليت تمت يف مرص، 
موحًضا أن آخر برناجم مت االتفاق هيلع مع الصندوق 
اكن يف ماي����و 2021، ومع ذل����ك مت معل فائض أويل 

قدره 100 مليار جنيه.
 وأض����اف   أن الفائض األوىل معن����اه أن اإليرادات 
أنفقت عىل مجي����ع االحتياجات وحدث فائض ب� 100 
مليار جنيه قبل سداد القروض والفوائد ، وتابع معيط 
أنه قبل 2011 كنا دولة تس����تخرج غاز طبييع  يكيف 
احتياجات الدولة، ونق����وم بتصدير جزء متبيق لدينا، 
مضيًف����ا: أتذكر أنن����ا كنا بنس����تورد يف حدود 300 
ملي����ون دوالر غاز هشري����ا، واكن علينا مس����تحقات 

مرتامكة لرشاكت البرتول األجنبية.
 وواصل : حتدثنا مع الرشاكء األجانب عىل أس����اس 
رصف مس����تحقاهتم اكنت يف ح����دود من 7-9 مليار 
دوالر، وبدأوا يف اكتش����افات نت����ج عهنا حقول مثال 
حق����ل ظهر وغريه، ونتج عن ذلك عودة االكتفاء الذايت 
من الغ����از وتصديره  ، مؤكدا أن صادرات مرص من 
الغ����از الطبييع يف حدود 500 ملي����ون دوالر هشريا 

ونسهتدف زيادة قمية الصادرات.
  وأش����ار إيل أن  ال����رباجم ال����يت نفذهت����ا الدولة مع 
صندوق النقد الدويل، اسهتدفت تطوير سياسات يف 
ا إىل أن  املجاالت االقتصادية واملالية والنقدية، مش����ريً
بع����ض الرباجم اتفقت علهيا الدولة مع الصندوق دون 

متويل.
وأوحض  أن الربن����اجم ال����ذي يتع����اون فهيا اجلانبان 
تضم عنارص السياسات املالية، وإصالحات هيلكية، 
والسياس����ات النقدي����ة، قائال: »الربن����اجم له عنارص 
خمتلفة، واملناقش����ات تس����ري مع الصن����دوق يف هذا 

اإلطار«.
 وأش����ار إىل أن آخ����ر برناجم انهتى م����ع الصندوق 
اكن يف ماي����و 2021، مضيًفا: »حى اآلن ال برناجم 
أبرمناه مع الصن����دوق أو حصلت الدولة عىل قروض 
منه، وبال����رمغ من ذلك حققنا فائضا أولًيا بقمية 100 

مليار جنيه العام املايل املايض«.
 وش����دد عيل أن  األوض����اع العام����ة للدولة املرصية 
ممطئنة وتس����ري يف االجتاه الصحيح، مشرًيا إىل أن 
االقتصاد املرصي قادر عىل  حتقيق فائض أويل قبل 
تس����ديد الفوائد، رمغ لك الصعوبات، وارتفاع تلكفة 

البرتول والحمق واملواد الغذائية. 
 وتابع “معيط”،   أن أس����عار البرتول تضاعفت فبدلًا 
من دفع 7 مليار دوالر أصبحت مرص تدفع 15 مليار 
دوالر خبالف ارتفاع وتضاعف أسعار الحمق، مشرًيا 
إىل أن مرص قامت بتس����ديد اكف����ة االلزتامات املالية 
يف مواعيدها سواء فوائد دين، أو السندات الدولية. 

 وق����ال  ، وزي����ر املالية، إن الدي����ن ارتفع من ٪79.7 
خ����الل عام 2009 – 2010، وبع����د 2011 ارتفع إىل 
103٪ من الناجت احمليل اإلمجايل، واستطعنا اهلبوط 

به بعد ذلك إىل 80.5٪ خالل عام 2020.
وأوحض “معيط”،   أن جزء من الدين اخلاريج اخلاص 
بأجه���زة املوازنة مقداره 83 مليار دوالر، وتغري س���عر 
الرصف يؤثر عىل الدين املق���در بنحو 83 مليار جنيه، 

وبعد أزمة كورونا ارتفع الدين إىل ٪87.6.
وأضاف أن هناك خط���ة للزنول خبدمة الدين إىل ٪27 
من املوازنة العامة للدول���ة، والعام اجلاري معدل المنو 
6.6 واملمتث���ل يف اخلدم���ات اليت تق���دم لملواطن من 

رصف وطرق ومستشفيات وخلق فرص معل.
 

بنك مصر يحقق 9.789 
مليار جنيه أرباحا خالل 

الربع األول من 2022

أعلن امل���رصف املتحد ع���ن إج���راء أول معلية تقايض 
إلك���رتوين باحملمكة االقتصادية، وذل���ك إلميانه العميق 
ب���دور التكنولوجيا الرمقية وتأثريه���ا املبارش عيل حياة 
املواطن اجمتاعيا واقتصاديا وحصيا, من خالل تيس���ري 
الوقت واجلهد وترش���يد النفقات، فضال عن تطبيق اكمل 
لإلج���راءات االحرتازية للحفاظ عيل الصحة والس���المة 

العامة.
وهبذا يصبح املرصف املتحد أول بنك باجلهاز املرصىف 
بالدول���ة املرصية ىف تطبيق نظ���ام التقاىض اإللكرتوىن 
بداية من إقام���ة الدعاوى أمام احملمكة ودفع الرس���وم 
من خالل البطاقات االئمتانية,  مرورا حبضور جلس���ات 
احملمكة عن بعد واحلصول عىل اكفة القرارات وتأجيالت 
احملمكة من خالل الربيد اإللكرتوىن واحلصول عىل حمك  
لتلك الدعاوى دون احلاجه إىل الذهاب إىل مقر احملمكة 
االقتصادية.هذا وقد أشاد املرصف املتحد هبذا املرشوع 
المخض الذي أس���س بني���ة حتتية تكنولوجي���ة قوية يف 
احملمكة االقتصادية مع توفري اكفة اآلليات التكنولوجية 
املطلوبة, من إنش���اء موقع للتقايض اإللكرتوين لملحمكة 
االقتصادي���ة, وجتهزي احملمكة بإنرتن���ت فائق الرسعة، 
فضال عن معلية تدريب دقيقة وتأهيل للكفاءات الربرشية 
لقيادة املنظومة الرمقية من اإلدارين واحملامن املجسلن 
باملنظومة، وذلك لتحقيق االستفادة القصوى من منظومة 

التقايض اإللكرتوين )التقايض عن بعد(.
أعرب املرصف املتحد عن شكره لملستشار معر مروان، 
وزي���ر الع���دل عن دمعه الاكم���ل لملنظوم���ة وتذليل اكفة 
العقب���ات والتنس���يق مع اكفة اجله���ات املعنية لإلرساع 
يف تطبي���ق وتتنفيذ تلك املنظومة واليت يمت تطبيقها حتت 

ارشاف املستش���ار أمحد خريى – مس���اعد وزير العدل 
لملح���امك املتخصص���ة.  واكن املرصف املتحد الس���بق 
يف تفعيل تلك اإلجراءات بسلس���لة م���ن اجلهود لتفعيل 

املنظومة التقايض اإللكرتونية عىل عدة مراحل مشلت:
املرحل���ه األوىل: تجسي���ل امل���رصف املتح���د مبنظومة 
التقاىض اإللك���رتوىن باحملمكة االقتصادية، وبذلك يعد 
م���ن أوائل البن���وك لتجسيل وتفع���يل منظومة التقايض 

اإللكرتوين داخل مجهورية مرص العربية.
املرحل���ة الثانية:  تفعي���ل التوقيع اإللك���رتوىن، حيث مت 
اس���تخراج توقيع اإللكرتوىن معمتد من خالل احملمكة 
االقتصادي���ة، وذل���ك لاكفة حم���اىم املرافع���ات القطاع 
القانوىن باملرصف املتحد  للتوقيع عىل اكفة املس���تندات 
والصح���ف ال���ى ي���مت رفعها ع���ىل منص���ة التقاىض 

اإللكرتوىن عند وأثناء إجراءات إقامة الدعوى.
املرحلة الثالثة: إقامة مجيع الدعاوى إلكرتونيًا )عن بعد( 
وتأىت بإقامة الدعوى عن بعد من خالل منصه التقاىض 
اإللكرتوىن لملحمك���ة االقتصادية وبتجسيل اكفة بيانات 
املتقاضين ورفع اكفة املس���تندات وحصيفة الدعوى بعد 

تزيلها بالتوقيع اإللكرتوىن املعمتد.
املرحلة الرابعة: حضور جلسات احملمكة عن بعد، وذلك 
بعد أن مت جتهزي غ���رف خمصص للتقاىض اإللكرتوىن 
وتأيت هذه املرحلة بالتنس���يق املس���متر مع املستشارين 
القامئ���ن عىل تفعي���ل منظوم���ة التق���اىض اإللكرتوىن 
باحملمك���ة االقتصادية، حيث مت بالفع���ل تفعيل خاصية 
التق���اىض عن بعد, بداية من حضور جلس���ات احملمكة 
التحضريي���ة مث الب���دء ىف حض���ور جلس���ات احملمكة 

املوضوعية.

قال اخلبري املايل حس���ن حس���ن، رئيس جلن���ة البنوك 
والبورص���ة جبمعي���ة رجال األمع���ال ، إنَّ مرص موقفها 
قوي يف املفاوضات اليت جترهيا باحرتافية ش���ديدة مع 
صندوق النقد الدويل، مؤكًدا أن مرص حتاول هذا العام 
تقليل مديونيهتا من إصدار الس���ندات الدولية، وبالتايل 
فإن احتياجنا لقرض الصندوق تراجع عن العام املايض.
وأض���اف ، أن اس���تمثارات دول اخلليج يف مرص عقب 
اندالع األزمة الروسية األوكرانية، تقدر حبوايل 22 مليار 
دوالر، وتلك االستمثارات اكن اهلدف من هشادة صندوق 
النقد الدويل، مش���رًيا إىل أنَّ موقف مرص يف تفاوضها 
مع صن���دوق النقد لي���س ضعيفًا منذ البداي���ة، وتوحيد 
أس���عار الفائدة من وجهة نظر صندوق النقد الدويل هو 
األحص للنظ���ام النقدي وامل���رصيف ويمت حتديده من قبل 

البنوك املركزية والبد أن يتعادل مع سعر الكوريدور.
وأوحض حسن، أن مرص كدولة تدمع الصناعة واملصانع 
والرشاكت بأس���عار فائدة »تفضيلي���ة« عىل االقرتاض 
والمتويالت، والفارق يمت رصده باملوازنة العامة وتقرتحه 
الدول���ة ما ميكن أن نمسيه دمع من الدولة مببلغ أو مقدار 
معن، وهو ما نتفاوض هيلع حاليًا مع الصندوق بش���أن 
توجهي���ه إىل الصناع���ة أو ن���وع معن م���ن الصناعات، 
أما مس���توى أسعار الفائدة يف مرص س���واء مرتفع أو 
منخفض فه���و اختصاص البنك املرك���زي املرصي فقط 

وهو الذي يقرر وحده دون غريه .
وأش���ار إيل أن طل���ب صندوق النقد ال���دويل من مرص 

توحيد أس���عار الفائدة كأحد الرشوط اليت يمت التفاوض 
علهي���ا يف إطار احلصول عىل قرض جديد، ال يعين رفع 

أو خفض مستوى سعر الفائدة احلايل.
وتابع: أنَّ الهشادات اليت تصدرها البنوك بأسعار فائدة 
خمتلف���ة وتتفاوت من بنك آلخ���ر ولكهنا يف الغالب أعىل 
من س���عر الكوريدور، تكون خ���ارج نطاق املبادرات اليت 
تقل عن »الكوري���دور«، وبالتايل فهي خارج املفاوضات 
اجلاري���ة بن الطرفن، موحًضا أنَّ س���عر الفائدة حيدده 
البن���ك املرك���زي املرصي والف���ارق مدعوم م���ن الدولة، 
وبالت���ايل »الفارق« ي���أيت من الدول���ة أو املوازنة العامة 
للدول���ة وليس من البنك املركزي، وال يوجد اختالف كبري 

يف أسعار الفائدة إال يف »الدمع«.

املصرف املتحد يجري فاعليات أول تقاضي إلكتروني 
باملحكمة االقتصادية ضمن منظومة التحول الرقمي

»البنك التجاري الدولي-مصر CIB« يطلق برنامج “قادر 
باختالف” لدمج خريجى القدرات املختلفة بسوق العمل

100مليار جنيه فائض أولى و50% خفضا فى عجز الموازنة خالل 6 سنوات

جامعة الدول العربية و«اإلسالمية لتمويل 
التجارة« توقعان مذكرة تفاهم للتعاون

مصر تتفاوض علي قرض صندوق النقد الدولي 
باحترافية شديدة ومن موقف قوي 

وقع���ت جامعة ال���دول العربية واملؤسس���ة الدولية 
اإلس���المية لمتوي���ل التج���ارة )ITFC( – عضو 
مجموعة البنك اإلساليم للتمنية، مذكرة تفامه حول 
التعاون يف جمال تمنية التجارة اخلارجية والبينية 
للدول العربية، وذلك ع���ىل هامش اجمتاع املجلس 
االقتص���ادي واالجمتايع يف دورت���ه 110 جلامعة 

الدول العربية عىل املستوى الوزاري.
وق���ع املذكرة لك من هيفاء أب���و غزاله االمن العام 
املساعد، رئيس القطاع الشؤون االجمتاعية وهاين 
س���امل س���نبل، الرئيس التنفيذي لملؤسسة الدولية 
اإلس���المية لمتويل التج���ارة، ورئيس جملس إدارة 

برناجم األفتياس 2.0، وفقًا لبيان حصيف.
وهت���دف مذكرة التفامه إىل وضع إطار عام لتطوير 
التعاون والتنس���يق بن الطرفن فميا يتعلق بتمنية 
التج���ارة وتعزي���ز الق���درات يف التج���ارة الدولية 
والتج���ارة العربية البينية عىل وجه اخلصوص، مبا 
يت���الءم مع أولويات واحتياجات الدول األعضاء يف 
جامعة الدول العربية، حيث مت إعداد قامئة بالرباجم 
واملش���اريع ذات األولوية ال���يت ميكن تنفيذها حتت 
مذك���رة التف���امه يف املرحلة احلالي���ة مهنا برناجم 
جس���ور التجارة العربية اإلفريقية، واملرحلة الثانية 
من برناجم املساعدة من أجل التجارة للدول العربية 

)األفتياس 2.0(.
مكا هتدف إىل دمع منطق���ة التجارة احلرة العربية 
الكربى، وتوفري الدمع املالمئ لل���دول العربية االقل 
من���وا، مبا خيدم االرتقاء بالتج���ارة العربية البينية، 
مب���ا يف ذلك تطوي���ر املنافذ امجلركي���ة، والتعاون 
يف تنظ���مي مؤمت���رات وورش معل اقلميي���ة عربية 
يف خمتلف جماالت السياس���ات وتطوير املبادالت 
التجارية اإلقلميية هبدف تعزيز االستفادة من املزايا 

اليت متنحها منطقة التجارة احلرة العربية الكربى.
وقالت هيفاء أبو غزالة، إن تأطري التعاون بن األمانة 
العامة اجلامعة الدول العربية واملؤسسة اإلسالمية 
لمتوي���ل التجارة من خالل توقيع مذكرة تفامه متتد 
اىل ثالث أعوام قابلة التجديد، تكون مبثابة خارطة 
طريق حنو حتقيق األهداف املش���رتكة لملؤسستن 
مبا خي���دم العمل العريب املش���رتك، حيث تتضمن 
املذك���رة عدد من القضايا ذات االهمتام املش���رتك، 
واليت يعد أمهه���ا تمنية جحم التبادل التجاري بن 
الدول العربية من خالل حتسن فرص الوصول اىل 
األس���واق العربية واتباع أفضل املامرسات الدولية 
يف جم���ال حترير التجارة الس���لعية واخلدمية بن 

الدول العربية.
وأوحض هاين سامل سنبل: “تعزت املؤسسة الدولية 
اإلس���المية لمتويل التجارة بالرشاكة والتعاون مع 
جامع���ة الدول العربية، لتعزيز قدرات الدول العربية 
واالس���تجابة الحتياجاهتم يف جمال متويل وتمنية 
التج���ارة وكذل���ك االرتق���اء بالتاكم���ل االقتصادي 

العريب«.
وخ���الل لكمته يف اجمت���اع املجل���س االقتصادي 
واالجمت���ايع جلامعة الدول العربية عىل املس���توى 
ال���وزاري، أك���د “س���نبل” أن املؤسس���ة الدولي���ة 
اإلس���المية لمتوي���ل التج���ارة تعمل وتتع���اون مع 
خمتلف رشاكهئا الستغالل لك الفرص املتاحة عىل 
الصعيدين اإلقليمي والدويل لملس���امهة يف زيادة 
ورفع ماكس���ب الدول العربية م���ن التجارة الدولية، 
مش���ريًا إىل أن إمجايل م���ا قدمته املؤسس���ة من 
متويالت منذ إنشاهئا عام 2008، يقارب 62 مليار 
دوالر أمرييك، خصصت مهنا 40٪ للدول األعضاء 

األقل منوًا، و31٪ لصاحل الدول العربية. 

البنك األهلي املتحد- مصر يحقق طفرة يف 
نتائج األعمال خالل النصف األول من 2022

أعلن البنك األهيل املتحد– مرص، أحد أبرز البنوك 
الرائ���دة يف القطاع املرصيف، ع���ن حتقيق طفرة 
يف نت���اجئ األمعال خالل النص���ف األول من العام 
اجل���اري 2022، وه���و ما يدل ع���ىل األداء القوي 
للبنك وجناح اس���رتاتيجيته التوسعية اليت يتبعها 

يف السوق املرصية.
وباإلشارة إىل القوامئ املالية املجمعة للبنك، أظهرت 
امل���ؤرشات املالية حتقيق قف���زة يف صايف األرباح 
لتمنو بنحو 56٪ وترتفع إىل 916 مليون جنيه لفرتة 
الس���تة أهشر املنهتي���ة ىف 30 يونيو 2022، مقابل 
587 مليون جنيه لنفس الفرتة من العام الس���ابق، 
مك���ا ارتف���ع العائد احملق���ق عىل حق���وق امللكية 
ليجسل 19.5٪، مقابل 14٪ خالل الفرتة املقارنة.
وحقق البن���ك األهىل املتحد– م���رص ارتفاًعا يف 
إمج���ايل األصول خ���الل ال� 6 أهش���ر األوىل من 
العام اجلاري بنسبة 22.2٪ لتجسل 78.8 مليار 
جنيه بهناية يونيو 2022، مقابل 64.5 مليار جنيه 
بهناية ديمسرب 2021، مك���ا ارتفعت حقوق امللكية 
بنح���و 5.4٪ لتجسل 9.7 مليار جنيه بهناية يونيو 
2022، مقاب���ل 9.2 ملي���ار جني���ه بهناية ديمسرب 

.2021
وس���امه البنك يف تعزيز ونرش فكر المشول املايل 
ع���رب إطالق عدد من املنتجات المتويلية واالدخارية 
املتنوعة اليت أدت إىل منو قاعدة العمالء يف البنك، 
وزادت من جح���م حمفظة الق���روض والتهسيالت 
االئمتاني���ة )قبل احتس���اب املخصصات( بنس���بة 
22.3٪ لتحق���ق 48.3 ملي���ار جني���ه مكا يف 30 
يوني���و 2022، مقاب���ل 39.5 ملي���ار جنيه مكا يف 
ديمسرب 2021، ومن���ت حمفظة ودائع معالء البنك 
بنح���و 14٪ مجسل���ًة 61 مليار جني���ه مكا ىف 30 
يونيو 2022، مقابل 53.5 مليار جنيه مكا ىف 31 

ديمسرب 2021.
ويف هذا الصدد؛ أف���ادت هال��ة ص��ادق، الرئيس 
التنفي���ذي وعض���و جمل���س اإلدارة للبنك األهيل 
املتحد– مرص، بأن حتقيق نتاجئ أمعال قوية خالل 
النص���ف األول م���ن العام اجل���اري يعكس جناح 
اسرتاتيجية البنك التوسعية اليت تتوافق مع الرؤية 
االقتصادية املستقبلية للدولة املرصية، مشريًة إىل 
أن الطف���رة يف نتاجئ أمعال البن���ك حتققت نتيجة 
منو اإليرادات التش���غيلية يف ظ���ل تنوع اخلدمات 
واملنتجات املرصفي���ة املُقدمة للعمالء، وهو ما ظهر 

جلًيا يف منو جحم حمفظيت القروض والودائع.
م���رص  وأوحض���ت أن البن���ك األه���يل املتح���د- 

يس���هتدف أن يظل دامًعا رئيس���ًيا خلط���ط الدولة 
التمنوية، وكذلك لعب دوره الرائد يف تقدمي احللول 
المتويلي���ة واالستش���ارية للعم���الء م���ن الرشاكت 
الك���ربى واملتوس���طة والصغ���رية يف القطاع���ات 
االقتصادي���ة املختلف���ة لمتكيهنا من تنفي���ذ العديد 
من املرشوعات االس���رتاتيجية، باإلضافة إىل تنفيذ 
البنك خطة مطوحة لفتح ف���روع جديدة يف القاهرة 
والدلتا ومنطقة القناة والصعيد خالل العام احلايل 

واملقبل.
وأكدت أن البنك حيرص دامًئا عىل االسمترار يف 
خططه التوس���عية بالسوق املرصية عرب طرح املزيد 
من املنتجات واخلدمات املرصفية اليت تتواكب مع 
أحدث م���ا توصلت إليه احللول التكنولوجية، لتلبية 
احتياجات العمالء املتنوع���ة، وكذلك تقدمي أفضل 

مستوى من اخلدمات املرصفية.
جدير بالذكر أن مجموعة البنك األهيل املتحدة حصلت 
م����ن واكلة “فيت����ش” ع����ىل تصنيف ائمت����اين لقدرة 
السداد طويل األجل عند »BB+« مع نظرة مستقبلية 
مس����تقرة، وتصنيف معدل اجلدوى عند »bb« وذلك 
يف يولي����و 2022، مك����ا قام����ت واكل����ة “إس أند يب 
جلوب����ال” يف نفس الهشر بتعديل النظرة املس����تقبلية 
للبنك من مس����تقرة إىل إجيابية، باإلضافة إىل التأكيد 
 »2-BBB/A« عىل التصنيف االئمتاين للبن����ك عند
لقدرة الس����داد طويل األجل وقص����ري األجل، وهو ما 

يؤكد عىل قوة املالءة املالية لملجموعة.

أطل���ق البنك التج���اري الدويل- م���رص )CIB(، أكرب 
بنك قطاع خاص يف م���رص، مبادرة جديدة حتت امس 
“قادر باختالف” واليت اعدهتا إدارة التدريب والتطوير 
– امل���وارد البرشية للبنك، مبا يمت���اىش مع رؤية مرص 
2030،  ووفق���ًا لتوجهي���ات البن���ك املرك���زي املرصي 
وترشيعات���ه حن���و املزيد م���ن مش���ول اخلرجين ذوي 
القدرات املختلفة يف القوى العاملة وتزويدمه باملهارات 
اليت حيتاجون إلهيا وذلك من اجل املواكبة مع متطلبات 
س���وق العمل وتأيت هذه املب���ادرة يف إطار الزتام البنك 
بتمنية قدرات الشباب، ومتكن اخلرجين ذوي القدرات 
املختلفة، وسد الفجوة بن الدراسة األاكدميية ومتطلبات 

سوق العمل.
وق���د قام البنك التجاري الدويل بإعداد وتقدمي الربناجم 
بدمع من مجموعة متحدة من رشاكء النجاح : -  وخرباء 
من البنك املرك���زي املرصي ومدربن مؤهلن من املعهد 
املرصيف املرصي، ومقدىم خدمات التدريب ذو اخلربة 
  Training Hub, الطويلة بالس���وق امل���رصى ، ومه
 Quest for Human Development, Skills
 Bank, Red Rock international, and

. Dynamic International
و اهمت البن���ك يف الربناجم بتحقي���ق املوازنة بن املادة 
العملية املمنوحة و اجلانب العمىل و التطبيىق من خالل 
مدرب���ن و ضي���وف رشف من البنك التج���اري الدويل 
والذين يقومون مبش���اركة جتارهب���م العملية يف البنك 
التج���اري الدويل، فيس���تفيد املش���اركن من خرباهتم 
ومعرفهت���م  لتفتح اف���اق املعرفة واخلربة لملتدربن  يف 
خمتل���ف املجاالت ذات الصلة بالقطاع املاىل واملرصيف 

و اخلدىم .
وقد مت تقدمي الربناجم ملجموعتن ، مت تصممي لكا مهنام 
ليلىب االحتياجات املختلفة حلارضيه، أحدمها للخرجين 
ذوي التحديات احلركية، والذي تتضمن  دورات تدريبية 

عىل م���دار هشر،انعقدت مببىن التدريب للبنك التجارى 
الدوىل عىل مدار 140 س���اعة تدريبية ومجموعة اخرى 
للخرجي���ن من ذوي التحدي���ات البرصية، حرصا عىل 
توفري احملتوى واملادة العملية مبا يتالءم مع احتياجهتم  
بطريقة  برايل و ملفات صوتية ، حيث التحق  بالربناجم 
62 مشاراًك، اجتاز 60  مهنم اختبارات التخرج بنجاح.

وق���د أوىل البن���ك التجاري ال���دويل اهمتاًم���ا خاًصا 
بتقدمي جتربة فريدة لملش���اركن بالربناجم، تعاونًا مع 
مجعيات املجمتع املدين، مثل مؤسس���ة آل قرة للتمنية 
املس���تدامة ومجعية ن���ور البصرية لرعاي���ة املكفوفن، 
ملعرفة ما حيتاجه املشاركون وكيفية تلبية احتياجاهتم، 
تأكيدًا لثق���ة البنك التجاري ال���دويل يف دور الربناجم 
حنو تهسي���ل دجم األفراد ذوي الق���درات املختلفة يف 
الق���وى العاملة، والعمل عىل تعزيز قدراهتم وإماكناهتم  
وتزوي���دمه بامله���ارات واملعرفة ال���يت حيتاجوهنا حنو 

مستقبل أفضل.
مكا أطلق البنك أغنية خاص���ة تناولت الرحلة والتجربة 
اكمل���ة ، مت عرضه���ا يف حفل التخ���رج الذي حرضه 
عدد م���ن الخشصيات اهلام���ه مثل الوزي���رة الدكتورة 
نيفن القّباج وزيرة التضامن االجمتايع،  وس���اىل عبد 
الق���ادر مدير عام إدارة التثقيف امل���اىل بالبنك املركزى 
املرصى ، نيابة عن رشيف لقامن، وكيل احملافظ لقطاع 
المشول املاىل بالبن���ك املركزي املرصى، والدكتور عبد 
العزيز نصري، املدير التنفيذي لملعهد املرصيف املرصي  
وحسن أباظة الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب بالبنك 
التجاري الدويل، ورشيف س���ايم، رئيس جملس إدارة 
البنك التجاري ال���دويل، باإلضافة إىل العديد من كبار 
الخشصي���ات يف البنك التجاري ال���دويل الذين اعربوا 
عن اهمتامهم باملب���ادرة واليت عززت من دجم  ومشول 
األف���راد ذوي القدرات املختلف���ة اميانا بدورمه احليوى 

داخل املجمتع.
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باألرقام .. وزير املالية يكشف حقيقة الوضع االقتصادي يف مصر و مراحل التفاوض مع صندوق النقد 

    حجم االقتصاد المصري تضاعف 3 مرات في  6 سنوات
 معدل البطالة تراجع إلى 7.2٪ فى يونيه 2022 بتوفير 

826 ألف فرصة عمل   عجز الموازنة انخفض من 13٪ في 
العام المالي 2012/2013 لـ6.1٪ فى العام المالى الماضى

  المصرف المتحد أول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي 
اإللكتروني بالمحاكم االقتصادية   أربع مراحل لتفعيل 

منظومة التقاضي اإللكتروني بالمصرف المتحد

هالــه صــادق
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هشد الدكتور مع���رو طلعت وزير االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات توقي���ع اتفاقية بني 
اجلهاز الق���وىم لتنظمي االتصاالت واالحتاد 
اس���تضافة  بش���أن  لالتص���االت  ال���دوىل 
مرص لملؤمت���ر العاملى ملنمظ���ى االتصاالت 
 Global Symposium for  2023
النص���ف  خ���الل   )Regulators )GSR

الثاىن من عام 2023 مبدينة رشم الشيخ.
وقع االتفاقية لك من املهندس حس���ام امجلل 
الرئي���س التنفي���ذى للجهاز الق���وىم لتنظمي 
االتص���االت، ودورين بوج���دان مارتن مدير 

مكتب التمنية باالحتاد الدوىل لالتصاالت.
وم���ن املقرر أن يش���ارك ىف الن���دوة العاملية 
ملنمظ���ى االتصاالت خنبة من قادة ورؤس���اء 
أجه���زة وهي���ات تنظ���مي االتص���االت م���ن 
خمتلف دول الع���امل، وعدد كبري من اخلرباء 
املتخصصني من أكرث من 70 دولة، ومجموعة 
من أبرز صانىع الق���رارات ىف هذا املجال، 
باإلضاف���ة إىل ممث���ى ال���راكت احمللية 
والعاملي���ة، لتب���ادل آراهئم وخرباهتم بش���أن 
القضاي���ا واملس���تجدات التنظميية اخلاصة 

بقط���اع االتصاالت العاملى ودراس���ة أفضل 
املامرس���ات التنظميية املطبقة عى املستوى 

الدويل.
وأكد الدكتور معرو طلعت وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات أن اس���تضافة مرص 
هل���ذا احل���دث العامل���ى برم الش���يخ ىف 
الع���ام املقبل يأىت ىف إط���ار اهمتام مرص 
مبد جس���ور التعاون مع املنمظ���ات الدولية 
وخمتل���ف ال���دول ىف جم���ال االتص���االت 
وتكنولوجيا املعلومات الس���ميا وأنه يعد من 
أب���رز احملافل الدولية الىت ينمظها االحتاد 
الدوىل لالتصاالت من أجل فتح حوار عاملى 
جيمع منمظى االتص���االت وقادة الصناعة 
ح���ول العامل ملناقش���ة أب���رز القضايا الىت 
تع���ى قطاع االتص���االت، موحضا أن هذه 
االستضافة تعد تأكيدا عى الدور الريادى 
ملرص عى املستوى الدوىل ىف جمال تنظمي 
االتصاالت ، مكا أهنا تأىت متاشًيا مع رؤية 
الدولة بأن تصبح مرص مرك���ًزا للفعاليات 
الدولي���ة ونقط���ة التق���اء لتب���ادل اخلربات 

اإلقلميية والدولية.

عق���د الفريق مهندس اكمل الوزير- وزير النقل 
اجمتاعًا عرب تقنية الفيديو كونفرانس  مع يونغ 
 ITFتاي كمي  أمني ع���ام منتدى النقل الدويل
وذلك حبض���ور قيادات منت���دى النقل الدويل 

وقيادات وزارة النقل
يف بداية اللقاء أعرب الوزير عن س���عادته هبذا 
اللقاء حيث أكد أن مرص حريصة عى التعاون 
مع لك دول العامل واكفة املنتديات واملؤسسات 
الدولية يف جماالت  النقل املختلفة مؤكدا رغبة 
مرص يف االنض���امم لملنت���دى خاصة وأهنا  
تمتتع مبمزيات جغرافية كب���رية جتعلها حلقه 
وصل بني لك دول قارة آسيا وأفريقيا  وأوروبا 
مكا أن ملرص خطط للربط السكيك والربي مع 
دول اجلوار رشقا وغربا وجنوبا وكذلك الربط 
البح���ري،  الفتا اىل أن ملرص ش���واطئ ممتدة 
بط���ول  3000 مك  ولدهي���ا  15  ميناء حبري  
وأمه مم���ر م���اليح عاملي ) قناة الس���ويس ( 
وكذل���ك هنر النيل  الذي يربط ما اليقل عن 10 

دول أفريقية.  
م���ن جانبه أع���رب األمني العام ملنت���دى النقل 
الدويل يونغ تاي كمي عن سعادته برغبة مرص 
يف ان تكون جزءا من هذا املنتدى العاملي الذي 
يض���م حاليا 64 بل���دًا  كأعضاء مهنا 44 دولة 

اوروبية معربا عن اهمتام املنتدى بضم أعضاء 
آخرين من الرق األوس���ط والقارة األفريقية 
بعد انضامم املغرب وتونس، مضيفا أن مرص 
يه مهد احلضارات مكا ان هلا تاثري كبري يف 
تارخي االنس���انية وتهشد هنضة كبرية يف اكفة 
جماالت النقل وخاصة وسائل النقل امجلايع 
احلديث���ة الصديقة للبيئة  معربا عن س���عادته 
هبذا اللقاء مع وزي���ر النقل املرصي الذي يعد 
اللقاء الثاين املش���رك حي���ث اكن اللقاء األول 
خ���الل االجمتاع ال���وزراي يف املنتدى الدويل 
للنق���ل IFT املنعق���د  LEIPZIG باملاني���ا  

بتارخي 19 مايو 2022. 

رئيس الوزراء يؤكد أهمية 
جناح جتربة اجلامعات األهلية 

ملواجهة التحديات

أك���د الدكتور مصطىف مدبويل، رئي���س جملس الوزراء، 
أمهي���ة العم���ل عى جن���اح جترب���ة اجلامع���ات األهلية 
والتكنولوجي���ة، ورضورة املتابع���ة املس���مترة، مل���ا هلذه 
اجلامع���ات م���ن دور مه���م يف إجياد خرجي ق���ادر عى 

مواجهة حتديات العرص.

جاء ذلك خ���الل لقاء الدكتور مصط���ىف مدبويل، رئيس 
جملس الوزراء، مع الدكتور أمين عاش���ور، وزير التعلمي 
الع���ايل والبح���ث الع���ي، ملتابعة عدد م���ن ملفات معل 

الوزارة.

 

 أعل���ن  رئيس الوزراء  الدكتور مصطيف مدبويل 
أن احلكومة ستنهتي  خالل األيام القليلة القادمة  
من إعداد املس���ودة الهنائية لوثيقة سياسة ملكية 
الدولة بعد العديد من جلس���ات النقاش واحلوار 
املجمتيع، وسيمت إرسال النخسة الهنائية للوزراء 

خالل أيام.
جاء ذلك خ���الل اجمتاع عقده الدكتور  مصطىف 
مدب���ويل، رئيس جملس ال���وزراء،   ملتابعة موقف 
تنفيذ التلكيفات الرائسية الصادرة بشأن احلزمة 
العاجل���ة لإلصالح االقتص���ادي، وذلك حبضور 
الدكت���ور دمحم ش���اكر، وزير الكهرب���اء والطاقة 
املتج���ددة، واملهندس طارق امل���ال، وزير البرول 
وال���رثوة املعدنية، والدكتور عى املصييحل، وزير 
ر  المتوي���ن والتج���ارة الداخلية، واملستش���ار معمُ
م���روان، وزير الع���دل، والدكتورة هالة الس���عيد، 
وزيرة التخطيط والتمني���ة االقتصادية، والدكتورة 

رانيا املّشاط، وزيرة التعاون الدويل.
 مكا حرض االجمتاع الدكتور دمحم معيط، وزير 
املالية، والدكتور عامص اجلزار، وزير اإلس���ان 
واملراف���ق واملجمتعات العمراني���ة، والفريق اكمل 
الوزير، وزير النق���ل، واملهندس محمود عصمت، 
وزير قطاع األمعال العام، واملهندس أمحد مسري، 
وزير التجارة والصناعة، والدكتور أمحد مكايل، 

نائب وزير التخطيط لشوئن التخطيط.
 وحرض االجمتاع أيضا لك من مجال جنم، نائب 
حمافظ البن���ك املركزي، واملستش���ار دمحم عبد 
الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستمثار 
واملناط���ق احلرة، وأس���امة اجلوهري، مس���اعد 
رئي���س جملس الوزراء ورئي���س مركز املعلومات، 
وش���ريين الرقاوي، مس���اعد وزير املالية، وعبد 
اهلل اإلبياري، رئيس قطاع االستمثار ب�”صندوق 
مرص السيادي”، ومس���وئيل الوزارات واجلهات 

املعنية.
 وأش���ار رئي���س ال���وزراء إىل أن االجمتاع يأيت 
ملتابعة موقف التلكيفات الصادرة بش���أن احلزمة 
العاجلة لإلصالح االقتص���ادي، واليت مت العمل 
علهي���ا بن���اء ع���ى تلكي���ف الرئي���س عبدالفتاح 
الس���ييس، رئيس امجلهورية، خالل حفل إفطار 

األرسة املرصية أبريل املايض.
 وأض���اف الدكتور مصطىف مدبويل أنه يف مايو 
املايض مت ط���رح حزمة اقتصادية متاملة لتنفيذ 
ما لّكف به رئيس امجلهوري���ة، وحاز هذا الطرح 
قب���وال دوليا واش���ادات ملحوظة من مؤسس���ات 

اقتصادية مرموقة.
 ونق���ل مدب���ويل، خ���الل االجمتاع، م���ا نرته 
حصيف���ة “االيكونوميس���ت” ال���يت تناول���ت أن 
احلكومة املرصية تتب���ى برناجًما مطوًحا لزيادة 
دور القط���اع اخلاص، عرب تق���دمي حوافز معززة 
لالستمثار، ومش���اركة القطاع اخلاص يف ملكية 
األصول اململوكة للدولة، فميا وصفت واكلة فيتش 
احلزم���ة العاجل���ة لإلصالح االقتص���ادي بأهنا 
برناجم مط���وح لمتكني القطاع اخل���اص، مؤكدا 
أن م���رص جادة يف وعوده���ا بتعزيز دور القطاع 

اخلاص.
 وخ���الل االجمتاع، متت اإلش���ارة إىل حتس���ن 
موقف م���رص يف “م���ؤرش متعق���ب اإلصالح” 
الصادر عن واكلة “فيتش”، حيث جسلت مرص6 
درجات من أصل 10 درجات يف الربع الثاين من 
عام 2022 مقارنة بتجسيل 5.5 درجة يف الربع 

األول من عام 2022.
 واستعرض أس���امة اجلوهري ما مت اختاذه من 
إجراءات بشأن زيادة مس���امهة القطاع اخلاص 
يف االقتص���اد، حيث متت اإلش���ارة إىل أنه بعد 
اإلعالن عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، مت تدشني 
حوار اخلرباء وعقد ورش احلوار بواقع 40 ورشة 
معل ولقاء حبضور أكرث من 1000 مش���ارك من 
القط���اع احلك���ويم والقطاع اخل���اص وأعضاء 

الربملان واخلرباء.
 وخالل االجمتاع، أش���ار اجلوه���ري إىل جهود 
جذب االس���تمثارات يف األصول، وطرح مجموعة 
من الفن���ادق للقطاع اخلاص، وك���ذا مروعات 
ط���رح حمطات حتلية املياه، مك���ا مت التطرق، يف 
إطار جهود متك���ني القطاع اخلاص، إىل اإلعالن 
عن امل���الحم الهنائية الس���راتيجية جهاز محاية 
املنافس���ة للف���رة 2021-2025، مكا مت إنش���اء 
جلنة لدمع سياسة املنافس���ة واحلياد التنافيس، 
مكا مت االنهتاء من االس���راتيجية الوطنية لمللكية 
الفكري���ة، فضال ع���ن االنهتاء م���ن 4 مروعات 

قوانني لتجشيع االستمثار وهتيئة مناخ األمعال.
وأوحض أن���ه متت املوافقة ع���ى إعفاء 14 قطاعا 
صناعي���ا من الرضيبة العقارية، وتفعيل الرخصة 
الذهبي���ة لملروع���ات، وج���ار تطوي���ر منظومة 
التقايض عن بعد، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، 
ويف هذا اإلطار مت استعراض جهود حل مشلكات 
املستمثرين، وما قامت به اللجنة املمُشلكة، برائسة 
مس���اعد أول رئيس جملس الوزراء، من حل عدد 

كبري من مشلكات املستمثرين حىت اآلن.
 مك���ا تطرق االجمت���اع إىل جه���ود دمع وتوطني 
الصناعة وال���يت تضمنت إطالق االس���راتيجية 
الوطنية للصناعة املرصية، وإعداد قامئة بالس���لع 
املس���هتدف توف���ري بدائل حملية مهنا بالتنس���يق 
مع املجالس التصديرية، فضال عن التوس���ع يف 
إنش���اء املجمع���ات الصناعية ،  مكا اس���تعرض 
االجمتاع جه���ود احلكوم���ة لتنش���يط البورصة 
وتعزي���ز الطروحات، حيث مت وضع برناجم زمين 

للراكت املزمع طرحها خالل الفرة املقبلة.
 وتط���رق االجمت���اع إىل قيام احلكوم���ة بوضع 
اس���راتيجية متامل���ة للحامي���ة االجمتاعية مبا 
يمشل تنفيذ حزمة محاية اجمتاعية استثنائية يمت 

تطبيقها بداية من سبمترب.
جلس���ات حواراكن���ت حكومة الدكت���ور مدبويل 
أطلقت  ، منتصف يونيو املاىض، وثيقة “سياسة 
ملكي���ة الدول���ة” للحوار املجمت���ىع، وذلك هبدف 
االطالع عى رؤى اخلرباء واملتخصصني وأطراف 
املنظومة االقتصادية بشأن الوثيقة، وآليات زيادة 
املش���اركة ب���ني القطاعني الع���ام واخلاص خالل 
الس���نوات الثالث املقبلة، دمعا أله���داف التمنية 
للدولة املرصية، وزيادة االستمثارات، وذلك تزامنا 

مع تدشني امجلهورية اجلديدة.
وتمُدش���ن هذه الوثيق���ة ملرحلة جدي���دة لالقتصاد 
املرصى خ���الل الفرة املقبلة، وتأىت اس���تمكالًا 
لإلصالح���ات الىت تتبناها الدول���ة ىف إطار دمع 
القط���اع اخلاص وتعزي���ز دوره وتوس���يع نطاق 

مش���اركته ىف األنش���طة االقتصادي���ة املختلف���ة 
باعتباره رشيا أساسيا ىف معلية التمنية، وذلك 
استجابة لسياسات الدولة اهلادفة لمتكني القطاع 
اخلاص وتوف���ري بيئة اقتصادي���ة دامعة وجاذبة 

لالستمثارات.
وىف إطار احلوار املجمتىع ح���ول وثيقة »ملكية 
الدولة«، ح���رص مركز املعلوم���ات ودمع اختاذ 
الق���رار مبجل���س الوزراء، عى أن يك���ون له دور 
فاع���ل ومؤثر ىف هذا الصدد متاش���يًا مع طبيعة 
دوره، وذل���ك إدرااًك منه ىف الوقت نفس���ه ألمهية 
ه���ذا امللف، مس���تندًا ىف ذل���ك إىل آليات حوار 
حقيقي���ة ىف إط���ار م���ن الراكة والتع���اون مع 

السادة اخلرباء واملختصني.
و تضمن���ت آلي���ات احلوار، التح���رك وفقًا لثالثة 

حماور عى مسارات متوازية.
 منصة احلوار

 يتضمن احملور األول إط���الق منصة إلكرونية 
حوارية ح���ول الوثيقة، أطلقها مرك���ز املعلومات 
حت���ت ممس���ى »منصة ح���وار اخل���رباء لوثيقة 
ملكي���ة الدولة«، هب���دف تعزيز آلي���ات التواصل 
ب���ني احلكومة واخل���رباء واملتخصصني ىف اكفة 
املجاالت حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، هبدف 
متك���ني القطاع اخلاص من املش���اركة ىف صنع 
السياسات االقتصادية، وتوعيته بإصالحات بيئة 
األمعال، وذلك لوضع املرتكزات الرئيسية لوجود 
الدولة ىف النش���اط االقتصادى، وسياسة امللكية 
الىت تتبعها الدولة، مكا تقوم املنصة بتوثيق مجيع 
األنش���طة والفعالي���ات اخلاصة بالوثيقة بش���ل 

حمدث ودورى.
وت���ح منص���ة »ح���وار اخل���رباء« للخ���رباء 
واملختص���ني ذوى التوجه���ات الفكري���ة املختلفة 
بالنقاش حبرية تامة وىف إطار اكمل من الشفافية 
ح���ول الوثيقة، م���ع أخ���ذ لك اآلراء واملقرحات 
واملالحظات الواردة مهنم بعني االعتبار ودراسهتا 
بش���ل دقيق، متهيدًا إلصدار الوثيقة ىف شلكها 

الهناىئ وبشل توافىق.
 تطبيق »شارك«

أم���ا احملور الث���اىن فيتضمن إط���الق تطبيق » 

ش���ارك« وذلك إميانا من مرك���ز املعلومات كذلك 
حب���ق امجلي���ع ىف التعبري عن آراهئ���م ووجهات 
نظرمه ب���ل ش���فافية ىف وثيقة سياس���ة ملكية 
الدولة. وهو تطبيق ع���ى اهلاتف احملمول حتت 
ممسى »ش���ارك«، والذى يمُعد أول تطبيق رمسى 
صص الس���تقبال االستفس���ارات املعلوماتية  يمُ
ح���ول القطاع���ات االقتصادية املرتبط���ة بالوثيقة 
من مجي���ع املواطنني، مك���ا يتي���ح التطبيق اكفة 
املنش���ورات والوثائق حول الوثيق���ة، ومعلومات 
وأخب���ارا دوري���ة وحمدث���ة حول أنش���طة الدولة 

املرصية ىف هذا امللف.
وق���د الىق ه���ذا التطبي���ق إقباال كبريا وإش���ادة 
واسعة من رجال األمعال، ونواب جملىس النواب 

والشيوخ وغريمه من املهمتني واملختصني.
 ورش العمل

 أم���ا احملور الثال���ث فقد تضمن عقد سلس���لة 
م���ن ورش العمل حول الوثيق���ة »حوار اخلرباء« 
حيث حيرص مركز املعلومات منذ إطالق الوثيقة 
للح���وار املجمتىع، عى إدارة وعقد سلس���لة من 
ورش مع���ل م���ع اخل���رباء واملتخصصني، حتت 
ممسى جلسات »حوار اخلرباء«، وذلك لصياغة 
مجموع���ة م���ن التوصي���ات واملقرح���ات لزيادة 
املشاركة بني القطاعني العام واخلاص ىف خمتلف 
القطاعات والصناعات املتضمنة بالوثيقة، متهيدا 

خلروج الوثيقة ىف صورهتا الهنائية.
ورش احل���وار ب���دأت ورش احل���وار املجمتىع، 
من���ذ 19 يوني���و املاىض، حي���ث اكن  يمت تنظمي 
ثالث ورش أس���بوعيا خالل أيام األحد والثالثاء 
وامخلي���س بش���ل دورى ومنتظ���م، وحىت اآلن 
مت تنفيذ ع���رات الورش  مبختل���ف القطاعات 
والصناع���ات، وال���ىت تمشل القطاع���ات التالية: 
الزراعة، االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، النقل 
البحرى والهنرى والربى، جتارة امجللة والتجزئة، 
الصحة، الصناعة، التعلمي قبل اجلامىع، التعلمي 
اجلام���ىع، الرياضة، الوس���اطة املالية والتأمني، 

الكهرباء والغاز، والتشييد والبناء.
مك���ا مت تنفيذ ورش معل بالصناع���ات الغذائية، 
اإللكرونية، اهلندس���ية، صناعة اجللود، األجهزة 

الطبي���ة، الصناع���ات الدوائي���ة، الطباعة والنر 
والتغلي���ف، الصناعات النس���يجية، والصناعات 

الكمياوية املعدنية.
  حظي���ت ه���ذه ال���ورش ع���ى مدار جلس���اهتا 
املتع���ددة حبضور مكثف لع���دد كبري من اخلرباء 
واملتخصص���ني واألاكدميي���ني ورج���ال أمع���ال 
وممثلني عن القطاع اخلاص وأعضاء من جملىس 
النواب والش���يوخ، وعدد من القي���ادات التنفيذية 
بعدد من ال���وزارات واجله���ات املعنية من خالل 
دعوهتم لملشاركة، مكا أنه يمُح ألى خبري يرغب 
ىف املناقشة باملشاركة، حيث مت طلب املشاركة من 
ِقبل بعض اخلرباء من خالل التطبيق، وقام املركز 

بالتواصل معهم لتأكيد احلضور.
   إشادات دولية وحملية    

وم���ن ناحية أخرى، مت رصد عدد من اإلش���ادات 
الدولية بوثيقة سياس���ة ملكي���ة الدولة والصادرة 
من كربى املؤسس���ات واملنمظات الدولية، وكذلك 
أش���اد عدد من كبار اخلرباء واملتخصصني عى 
املس���توى احملى بالوثيقة ، حي���ث  أكدت وحدة 
االستخبارات االقتصادية التابعة لإليكونوميست 
أن  وثيق���ة ملكية الدولة خط���وة أوىل حنو إطالق 
اإلمانات وزيادة نسبة االستمثار للناجت احملى 

اإلمجايل عى املديني املتوسط والطويل.
مكا ميثل اإلعالن عن وثيقة سياس���ة ملكية الدولة 
حتولًا مهام وذا مصداقية، مما يضع االس���تمثار 
اخل���اص ىف طليع���ة االس���راتيجية االقتصادية 

للحكومة.
 ومن جانهبا، أكدت واكلة فيتش أن جهود الدولة 
األخرية ستهسم ىف حتسني بيئة األمعال وزيادة 
مش���اركة القطاع اخلاص ىف جذب االس���تمثار 

األجنىب ىف القطاعات غري اهليدروكربونية.
مكا أش���اد عدد كبري من اخلرباء واملتخصصني 
املشاركني ىف ورش العمل بأمهية الوثيقة، وجيب 
اإلرساع ىف تنفيذها، لتحقيق حس���ن اس���تخدام 
أص���ول الدولة؛ ليتناس���ب مردود ه���ذه األصول 
مع قميهتا.  مك���ا أن الوثيقة تدمع أهداف الدولة 
لزيادة الصادرات، وتؤكد أن الدولة ليست منافسا 

للقطاع اخلاص.
وتعت���رب الوثيقة خطوة جريئ���ة للدولة؛ وىه وثيقة 
إلدارة أصول الدولة غري املستغلة، والىت ال حتقق 

اجلدوى االقتصادية.
مك���ا أن توقيت طرح وثيقة سياس���ة ملكية الدولة 
مث���اىل ج���دا، وىه خط���وة مهمة ىف تأس���يس 
امجلهوري���ة اجلديدة، وفرصة جي���دة للبحث عن 
حل���ول لملروع���ات ال���ىت تثقل اكه���ل الدولة. 
مكا اهن���ا بداية جناح اكم���ل، وىه بداية اإلنتاج 
والتمني���ة، وال توج���د دول���ة تتق���دم دون القطاع 

اخلاص.
 وأض���اف اخل���رباء أن االرادة احلقيقي���ة وراء 
وثيقة سياس���ة ملكية الدولة كفيلة بتحقيق إجناز 
ع���ى أرض الواقع، والك���رة ىف ملعب املصنعني 
ليع���ربوا بوضوح عن احلوافز الىت ينتظروهنا من 
الدول���ة. مكا اهنا توف���ر الفرصة لوضع توصيات 
ت���ح بإعادة النظ���ر ىف إنت���اج البحث العملى 
ىف اجلامعات املرصية، وتنقيحها لالس���تفادة من 

األحباث وتوصياهتا،.

مصر تستضيف املؤمتر العاملى ملنظمى 
االتصاالت )GSR( العام القادم

وزير النقل يعلن رغبة مصر يف االنضمام
ITFملنتدى النقل الدولي 

اسراتيجية جديدة لتعظمي سياحة اليخوت األجنبية 
بدأت مرص يف تطبيقها ، حيث    أعلنت وزارة النقل 
، أن رئي����س الوزراء  قرر تش����كيل جلنة وزارية عليا 
برائس����ة الفريق  اكمل الوزير، وزير النقل وعضوية 
عدد من ال����وزراء لبحث املش����لكات وإجياد احللول 
املناسبة الىت حتقق أقىص استفادة من اإلمانيات 
املتوف����رة بالدولة املرصية وج����ذب اليخوت األجنبية 
لملوانئ واملرايس الس����ياحية    ومبا يعود بالفائدة 

عى قطاعات عديدة اكلسياحة والنقل والتجارة .
وأعل����ن الفريق مهندس اكمل الوزي����ر انهتاء أمعال 
اللجنة املشلكة، وصدور قرار رئيس جملس الوزراء 
رمق 2721 لسنة 2022 بإصدار الحئة تنظمي سياحة 

اليخوت األجنبية ىف املراين واملواينء،وفقا لبيان.
ولف����ت إىل أن الق����رار  تضمن إنش����اء نافذة رمقية 
واحدة لليخوت األجنبي����ة تتوىل وزارة النقل )قطاع 
إدارهتا وتشغيلها واإلرشاف علهيا  النقل البحرى( 
وتطويرها، واطالق النافذة  يف األول من  س����بمترب 
2022 وىه عب����ارة عن موقع إلكروين عى ش����بكة 
املعلومات الدولية اإلنرنت أس����وًة مبا يمت ىف الدول 

الرائدة ىف هذا املجال.
وذكر أنه س����يمت م����ن خالهلا قيام مال����ك اليخت أو 
من ين����وب عنه بإدخال بيانات اليخت والراكب ورفع 
املستندات والوثائق املطلوبة وميعاد الوصول وامليناء 
املطلوب الرسو فيه وبرناجم الرحلة بالامل وسوف 
تق����وم النافذة الرمقية بإرس����اهلا آلي����ًا إىل اجلهات 
املعني����ة ملراجعة البيان����ات واملس����تندات واملقابالت 
املطلوب����ة وإرس����ال موافقاهت����ا إىل موق����ع النافذة 
الرمسي بقطاع النقل البحري إلصدار موافقة واحدة 
عى برناجم الزيارة وفاتورة واحدة لليخت األجنىب 
س����يمت حتصيلها إلكرونيًا من خالل النافذة، وذلك 
تيرسًا وتهسيلًا ملرتادى اليخوت األجنبية واختصارا 

لوقهتم وتوفريه لالسمتتاع برحلهتم إىل مرص.
وأض����اف الوزير أن القرار  تضم����ن أيضا  حتديد 
تعريفة مّوحدة لرسوم الراىك عى مجيع األرصفة 
وحمطات الراكب واملوانئ السياحية اململوكة للدولة 
وبعملة واحدة لتالىف مشلكة تضارب رسوم الراىك 
اخلاص����ة باليخوت األجنبية باملوان����ئ املرصية، مع 
ع����دم التدخل ىف مقابالت الراىك وتقدمي اخلدمات 
باملراين الس����ياحية اخلاصة والىت س����يمت اإلعالن 
عهن����ا من خ����الل النافذة الرمقية الواح����دة لليخوت 
األجنبية، وإط����الق احلرية ملرتادى اليخوت األجنبية 
ىف اختيار مان الرسو )ميناء جتارى عام / مارينا 

خاصة( وطبقًا لألس����عار املعلنة واخلدمات املقدمة 
والظهري الس����يايح املطلوب زيارته وكذلك اش����متل 
ق����رار رئيس جملس الوزراء ع����ى المساح لليخوت 
األجنبية باملغادرة من أى ميناء أو مارينا س����ياىح 

دون التقيد باملغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
وأش����ار إىل أنه مض����ن بنود الق����رار الذي أصدره   
رئيس جمل����س الوزراء وضع راب����ط مبوقع النافذة 
الرمقية الواحدة لليخوت األجنبية لملواقع الرمسية 
ل����ل م����ن إدارة اجل����وازات واهلجرة واجلنس����ية 
للحصول عى تأش����رية إلكروني����ة لدخول الراكب 
املتواجدين عى منت اليخت وكذلك لملوقع الرمسي 
هليئة قناة الس����ويس إلمتام إج����راءات عبور اليخت 
األجنيب لملجرى املاليح الدويل » قناة الس����ويس 
» إذا اكن مض����ن برن����اجم الرحل����ة لليخ����ت وطبقًا 
ملوقع املغ����ادرة وموق����ع الوصول وكذل����ك يتضمن  
القرار إصدار كود مّوحد إلنش����اء وتشغيل املراين 
واملوانئ جبمهورية مرص العربية ليكون دليل مجليع 
املتعاملني يتضمن ) مواصفات األرصفة والطاقات 
اإلس����تيعابية واخلدمات املقدمة وقن����وات اإلتصال 

باملوانئ واملراين املرصية املقامة حاليًا .
وذكر أن����ه يتضمن بيان����ا باإلج����راءات واملوافقات 
الواج����ب اختاذها إلنش����اء مارينا دولية الس����تقبال 
اليخ����وت األجنبية مبارشة أو إنش����اء مارينا حملية 
- إدراج اجله����ات املعنية ومهامه����ا ومتطلباهتا من 
إنش����اءات وأجهزة ومع����دات والىت يل����زم توافرها 
باملوان����ئ واملراين الدولية إلهن����اء إجراءات اليخوت 

األجنبية القادمة إىل مرص.
مك����ا يتضمن رشح����ا    مجليع واجه����ات النافذة 
الرمقية الواحدة لليخ����وت األجنبية وكيفية التعامل 
معها - إدراج مجيع القوان����ني والقرارات واللواحئ 

التنفيذية املنمظة إلنش����اء وتش����غيل وإدارة املوانئ 
واملراي����ن الس����ياحية ( مك����ا تضمن ق����رار رئيس 
جملس الوزراء إهناء إجراءات اس����تخراج املوافقات 
والتص����ارحي الالزمة لليخت خالل م����دة ال تتجاوز 
ثالث����ة أيام وحال تك����رار الزيارة للب����الد فيجب أال 
جتاوز مدة إس����تخراج تلك املوافق����ات والتصارحي 

يومًا واحدًا .
وأشار وزير النقل إىل أنه جاري حاليًا التنسيق 
م���ع وزارة الس���ياحة واآلث���ار إلط���الق محل���ة 
دعائية عن املوانئ واملراين الس���ياحية املوجودة 
ع���ى س���واحل امجلهورية واخلدم���ات املتوفرة 
وربطه���ا باملزارات الس���ياحية والط���رق املؤدية 
إلهيا ىف الدول األجنبي���ة والعربية للروجي عهنا 
والتهسيالت واحلواف���ز املقدمة جلذب أكرب عدد 
من اليخوت والساحئني األجانب لزيارة مجهورية 

مرص العربية عن طريق البحر.
مكا يمت التنس���يق م���ع وزارة املالي���ة )مصلحة 
امجلارك( بش���أن تعديل بعض الفقرات بالالحئة 
التنفيذية لقانون امجلارك واس���تحداث نش���اط 
ختزي���ن اليخ���وت األجنبي���ة وذلك بقي���ام مالك 
اليخ���وت برك يوهت���م اخلاص���ة والعودة إىل 
ب���الدمه والرج���وع إىل األراىض املرصي���ة ىف 
أى وق���ت لالس���متتاع بالزنه���ة بيخوهت���م ىف 
أوقات أجازاهتم والذى يعود بالنفع عى أنش���طة 
الس���ياحة والس���فر ورحالت الطريان والفنادق 
والنقل الداخ���ى وأنش���طة الصيانة واإلصالح 

واخلدمات البحرية .

واف���ق جملس ال���وزراء، خالل اجمتاعه، برائس���ة 
الدكت���ور مصط���ىف مدب���ويل األربع���اء املايض، 
عى اعمتاد الس���عر االسرش���ادي للحمق، حبيث 
يكون س���عر اإلردب 1000 جني���ه، لملومس املقبل 
»توري���دات ع���ام 2023«، وذلك يف إط���ار اهمتام 
الدولة بدمع املزارع���ني، وتجشيعا هلم عى زراعة 

الحمق وتوريده.
وواف���ق املجلس عى حتديد س���عر األرز األبيض، 
طبًقا حلمك امل���ادة 10 من قانون محاية املنافس���ة 
ومنع املامرسات االحتارية، الصادر بالقانون رمق 
3 لس���نة 2005، واليت تنص عى أنه »جيوز بقرار 
من جملس الوزراء حتديد س���عر بيع منتج أسايس 
أو أك���رث لفرة زمنية حم���ددة، وذلك بعد أخذ رأي 

جهاز محاية املنافسة«.
ومبتابعة السوق احمللية وأسعار السلع واملنتجات 
الغذائية، تالحظ يف اآلونة األخرية ظهور عديد من 
املامرس���ات اليت أدت إىل زي���ادات غري مربرة يف 
أس���عار األرز عى حنو أثر عى اس���تقرار السوق 
ومبا يش���ل عبًا عى املواطن املرصي مكسهتلك، 
أخ���ًذا يف االعتبار أن األرز س���لعة اس���هتالكية ال 

جيوز االستغناء عهنا.
وقد أظهرت نتاجئ دراس���ة وزارة المتوين والتجارة 

الداخلية للسعر العادل لبيع األرز األبيض للجمهور 
اكلت���ايل: األرز األبي���ض غري املعب���أ ال يزيد عى 
12 جنهيا، واألرز األبي���ض املعبأ ال يزيد عى 15 

جنهيا.
زيادة سعر رشاء أردب الحمق حافز مجشع 

للفالحني لزيادة التوريد 
بدوره، قال الدكتور عباس الش���ناوي رئيس قطاع 
اخلدمات الزراعية واملتابع���ة بوزارة الزراعة  ، إن 
زي���ادة س���عر رشاء أردب الحمق  م���ن املزارعني ل�  
1000 جنيه، هو حاف���ز مجشع للفالحني من أجل 
زيادة توريد مكيات أكرب من الحمق للحكومة املومس 

املقبل  .
وأوحض "الش���ناوي"، أنه خالل ه���ذا املومس زاد 
س���عر أردب ال���حمق 160 جنهيا ، حي���ث زاد ىف 
نومف���رب املايض 95 جنهيا ، و أقر  جملس الوزراء 
حافز اضاىف عى الس���عر األسايس 65 جنهيا ، 
حيث أنه اكن سعر أردب الحمق العام املاىض 720 

جنهيا ووصل إيل 820 جنهيا  .
وأش���ار " رئيس قطاع اخلدمات الزراعية واملتابعة 
ب���وزارة الزراعة " إيل أن س���عر أردب الحمق اآلن 
حيقق هامش رحب جيد للفالحني لذا نتوقع أن تزيد 

مساحات الحمق املومس املقبل .

وأوحض أن ه���ذا احلاف���ز يجش���ع املزارع���ني ىف 
البع���د عن الوس���طاء والتوريد للحكوم���ة وبالتاىل 
تقل احللقات الوسيطة ويستفيد املزارع من السعر 
األىلص لزراعت���ه ، منوها إىل أن مرص حجنت يف 
إنتاج 10 ماليني طن العام املايض، وحصلت وزارة 
المتوين وكش���ف عن  جحم املس���احة املزروعة من 
حمصول الحمق العام املايض والىت وصلت ل�3.6 

مليون فدان.
 زيادة مساحة زراعة الحمق

 ونوه إيل أن احلكومة حتاول بشيت الطرق تجشيع 
املزارع���ني عى زيادة مس���احة زراع���ة الحمق  مع 
اإلعالن املبكر عن الس���عر االسرش���ادي للحمق، 
مشرًيا إىل أن املسهتدف زيادة املساحة ل�4 ماليني 

فدان هذا العام.
م���ن جانب���ه، أك���د الدكتور س���يد خليف���ة، نقيب 
الزراعي���ني، أن جمل���س الوزراء أق���ر 1000 جنيه 
س���عرا اسرش���اديا ألردب الحمق الع���ام املقبل، 
مضيف���ا أنه أقل س���عر وميكن زيادت���ه، معتربا أن 
السعر االسرش���ادي جمزيا وحيقق عائدا للفالح 

وتجشيع عى زراعة الحمق مبساحات أكرب.
وأوحض خليف���ة، أن الذرة اكنت تباع ب�6000 جنيه 

كسعر اسرشادي وتباع حاليا ب� 8000 جنيه.

احلكومة توافق على اعتماد 1000 جنيه كسعر استرشادي إلردب القمح للموسم املقبل

  املسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تصل إلي املرحلة األخيرة 
     40 ورشة عمل ولقاء بحضور أكثر من 1000 مشارك من القطاع الحكومي 

والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان والخبراء لمناقشة بنود الوثيقة 

حبث هاين س���ويمل، وزير امل���وارد املائية 
والري يف اجمتاع مع آنيا س���راندهول 
وزي���رة املن���اخ والبيئ���ة الس���ويدية مبقر 
الوزارة باس���تكهومل حبضور أمحد عادل 
سفري مرص لدى الس���ويد خالل فعاليات 
“األس���بوع العاملى لملياه” واملنعقد حاليًا 
بالعامص���ة الس���ويدية س���تكهومل، جهود 
التع���اون املش���رك يف جم���االت تمني���ة 
البح���ريات، وتطوي���ر إدارة املياه اجلوفية، 
وتطوير ق���درات منظومة تدوي���ر ومعاجلة 

املياه.
وأشاد سويمل يف بيان حصيف،  امخليس 
املايض، جبهود التعاون املشركة والرغبة 
يف تطويرها خالل الفرة القادمة من خالل 
االستفادة من اخلربات السويدية يف تمنية 
البح���ريات المشالية يف مرص لتحس���ني 
األوضاع البيئي���ة والتنوع البيولويج هبا، 
وتطوير إدارة املي���اه اجلوفية وبناء قدرات 
الك���وادر العاملة يف ه���ذا املجال، وتطوير 
قدرات منظومة تدوي���ر ومعاجلة املياه يف 
إطار جهود الدولة إلنشاء حمطات معاجلة 

مياه الرصف الزرايع وإعادة استخدامها.
ورحب اجلان���ب الس���ويدي بتقدمي الدمع 
الفين والتقين ملرص يف عدد من املجاالت 
يف ظل وجود عدد من الرباجم والفعاليات 
اليت تنمظها احلكومة السويدية وميكن ان 
تليب املطالب املرصية خصوًصا يف جمال 

بناء القدرات.
مك

لالسمترار يف املشاركة الفعالة باألنشطة 
املرتبط���ة مبؤمت���ر املن���اخ، ودمع مبادرة 
التكي���ف بقطاع املياه واليت س���تتقدم هبا 

مرص خالل مؤمتر املناخ القادم.
وم���ن جانهب���ا، أش���ادت وزي���رة البيئ���ة 
الس���ويدية جبهود الدول���ة املرصية كأحد 
ال���دول الرائ���دة يف جم���ال احلفاظ عيل 
البيئ���ة، مؤكدة عى دمع وتقدير الس���ويد 
الس���تضافة مرص لفعاليات مؤمتر املناخ 
القادم ، وأن اجلانب الس���ويدي سيشارك 
يف فعالي���ات جن���اح املياه مبؤمت���ر املناخ 
ملناقش���ة العديد من قضاي���ا البيئة واملناخ 

امللحة عى املستوى العاملي.

مصر والسويد تبحثان التعاون يف مجاالت 
تنمية البحيرات وتطوير إدارة املياه

رئيس الوزراء : االنتهاء منها خالل أيام 

داليا احمد

مصر تعظم »سياحة اليخوت األجنبية« باستراتيجية جديدة متكاملة 

اس���تقبل املستش���ار مصطىف أهلم، حمافظ 
األقرص، الدكتور سيد إمساعيل، نائب وزير 
اإلس���ان واملراف���ق واملجمتع���ات العمرانية 
لشوئن البنية األساسية، وممثيل بنك التمنية 
اإلفرييق »AfDB«، وممث���يل وحدة إدارة 
 ،»PMU« املروعات ب���وزارة اإلس���ان
وممث���يل الرك���ة القابض���ة ملي���اه الرب 
والرصف ال���ي، ورشكة مي���اه الرب 
وال���رصف الي باألقرص، يف اجللس���ة 
االفتتاحية لبعثة البنك ملتابعة التقدم يف تنفيذ 
برناجم الرصف ال���ي املتامل باملناطق 
 الريفي���ة بصعيد مرص مبحافظ���ة األقرص.
وتوجه حماف���ظ األقرص، بالش���كر للدكتور 
عامص اجل���زار، وزي���ر اإلس���ان واملرافق 
العمرانية، ووزارة اإلس���ان،  واملجمتع���ات 
ومس���وئىل قطاع املرافق بال���وزارة، عى ما 
مت تقدمي���ه حملافظ���ة األقرص م���ن خدمات 
مي���اه الرب وال���رصف الص���ى، مؤكدًا 
أن الربن���اجم ي���أيت يف إطار جه���ود الدولة 
لتوصي���ل مجي���ع اخلدم���ات للق���رى، ومن 
بيهن���ا خدم���ة ال���رصف ال���ي مض���ن 
مب���ادرة حي���اة كرمية اليت أطلقه���ا الرئيس 
عبد الفتاح الس���ييس، رئي���س امجلهورية، 
 هبدف حتس���ني مستوى معيش���ة املواطنني.
وأوحض املستشار مصطىف أهلم، أن برناجم 
الرصف الي املتام���ل باملناطق الريفية 
بصعي���د م���رص مبحافظ���ة األق���رص يعمل 
ع���ى رفع كف���اءة العامل���ني بركة األقرص 

لملي���اه والرصف، ويس���اعد يف اس���تدامة 
االس���تمثارات، مؤكدًا حرصه ع���ى متابعة 
ش���اوى املواطنني، واليت تعكس مدى رضا 
املواطن ع���ن اخلدمات ال���يت تقدمها رشكة 
 مياه الرب وال���رصف الي باألقرص.
وقال الدكتور س���يد إمساعي���ل، نائب وزير 
اإلسان لشوئن البنية األساسية، إن برناجم 
الرصف الي املتام���ل باملناطق الريفية 
بصعي���د مرص مبحافظة األق���رص، هو أحد 
الرباجم القامئة ع���ى المتويل مقابل حتقيق 
النت���اجئ، حيث ميوله بن���ك التمنية األفرييق، 
وقد مت اختيار أسلوب المتويل مقابل حتقيق 
النت���اجئ كأداة لرب���ط تصم���مي الربناجم بني 
المتوي���ل والنت���اجئ، اليت ي���مت حتقيقها عى 
أرض الواق���ع، ارتباط���ًا مب���ارشًا من خالل 
حتقيق املؤرشات املرتبطة بالحسب، ومضان 
الركزي ع���ى األه���داف والنت���اجئ املطلوب 
حتقيقها، ويعمت���د تنفيذ الربناجم عى آليات 
الدول���ة يف التنفي���ذ خبالف ط���رق المتويل 
األخ���رى، اليت تعمت���د عى آلي���ات رشاكء 
التمني���ة / اجلهات املمُمول���ة، مكا متثل حتولًا 
أساسيًا يف أسلوب االس���تمثارات املركزية 
يف البني���ة التحتي���ة واملطبقة حالي���ًا، وذلك 
لدمع الالمركزية يف إدارة وتقدمي اخلدمات، 
وليمش���ل أيض���ا تعزي���ز أنمظ���ة املس���اءلة 
 احمللية للهنوض مبس���توى تق���دمي اخلدمة.

وفد بنك التنمية اإلفريقي يتابع موقف تنفيذ برنامج 
الصرف الصحي املتكامل باملناطق الريفية يف الصعيد

سيد اجلارحي

وزير الصحة يبحث التعاون مبجال »التشخيص عن 
بعد« يف تخصصات األشعة واملناظير

محمد عارف

وزير املالية يقر مقابال نقديا لـ»اخلدمات 
احلكومية« نظير قيامها بإجراءات بيع بضائع

نر عدد الوقائع املرصية، الثالثاء املايض، 
قرار الدكتور دمحم معيط وزير املالية، قرار 

رمق 403 لسنة 2022.
ونص القرار عى أنه "يمُستحق للهيئة العامة 
للخدم���ات احلكومي���ة مقاب���ال نقديا نظري 
قيامها بإجراءات بي���ع البضائع املنصوص 

علهيا بالالحئة التنفيذية لقانون امجلارك".
وأوحض القرار النسبة عى النحو اآليت:

)أ( نس���ة 7% من قمية مثن صفقة البيع بعد 
رسوم العطاء يف املزاد ونفاذه.

)ب( نس���بة )7%( من قمية املبلغ املدفوع يف 
حالة عدم س���داد الرايس هيلع املزاد لبايق 

المثن.

)ج( نسبة )2%( من مقة البضاعة لألغراض 
امجلركية يتحملها صاحب الرسالة يف حالة 

التلطيط وبل اإلعالن عنه إذا طلب ذلك.
)د( نسبة )7%( من قمية البضاعة لألغاض 
امجلركي���ة عند الع���دول يتحملها صاحب 
الرس���الة يف حال���ة اإلع���الن عهن���ا وقبل 
رسو املزاد واعمتاده من السلطة املختصة 

باهليئة.
)ه����( نس���بة )2%( إذا اكن البي���ع باالتفاق 
املب���ارش للجه���ات احلكومي���ة أو بطري���ق 
املامرس���ة وكن العدول ع���ن اليع قد مت بعد 

التعاقد.

عبدالغف���ار  خال���د  الدكت���ور  اس���تقبل 
وزي���ر الصح���ة والس���ان، ت���وين كي���و 
مؤس���س ورئي���س جمل���س إدارة رشك���ة 
الصينية املتخصصة يف   »Hinacom«
أمعال الس���وفت وير والتكنولوجيا، ونائبه 
دام���ني ليج���اف، الثالثاء امل���ايض، مبقر 
دي���وان عام ال���وزارة، وذلك لبح���ث آليات 
سبل التعاون بني اجلانبني يف تطوير النظم 

واخلدمات الصحية إلكرونًيا.

يف بداي���ة االجمتاع تق���دم الوزير بتوجيه 
الشكر إىل احلكومة الصينية نظًرا للتعاون 
املس���متر واملمثر يف القطاع الي بني 
البلدين، حيث حب���ث الوزير آليات التعاون 
يف عدة جماالت أمهه���ا »التخشيص عن 
بمُعد« عن طريق إنش���اء تطبي���ق إلكروين 
اخل���رباء  يس���تخدمه  »ابليكيش���ني« 
واملتخصصني مبجاالت األش���عة واملناظري 

لتخشيص املرىض عن بمُعد. 

اسالم عبدالفتاح

"الزراعة" تطلق مبادرة "التمويل األخضر للتنمية" 
بقيمة مليار جنيه

حب���ث الس���يد القص���ري، وزي���ر الزراعة 
رائس���ة  خ���الل  األرايض  واس���تصالح 
اجمتاع جمل���س أمن���اء برن���اجم التمنية 
الزراعي���ة )ADP( ، املوق���ف التنفي���ذي 

لملروعات املمولة من اجلهات األجنبية.
وقال القص���ري، يف بيان صادر، امخليس 
امل���ايض، إن جملس األمن���اء وافق خالل 
االجمت���اع عى إط���الق مب���ادرة المتويل 
األخ���رض للتمني���ة الزراعية مبلي���ار جنيه 
من أم���وال الربن���اجم وبالفائ���دة امليرسة 
وذل���ك تزامن���ًا م���ع تنظ���مي م���رص لقمة 
املناخ cop27 املزم���ع عقدها يف نومفرب 

القادم مبدينة رشم الشيخ.
املب���ادرة هت���دف  الوزي���ر، أن  وأض���اف 
لمتكني املرأة والش���باب وصغار املزارعني 
وحتسني مستوى معيشهتم،  مكا تسهتدف 
الراكت الصغرية واملتوس���طة ومجعيات 
التس���ويق والتعاوني���ات واملنمظ���ات غري 
احلكومية وامجلعيات الزراعية ومؤسسات 
المتوي���ل متناىه الصغر  م���ن خالل إقامة 
مروع���ات صغرية ومتوس���طة يف جمال 
وترش���يد  واملتج���ددة  اجلدي���دة  الطاق���ة 
استخدام وسائل الطاقة التقليدية ومعاجلة 
وتدوي���ر املخلف���ات الزراعي���ة واحليوانية 
لتحقي���ق عائد اقتصادي واحلد من التلوث 

البييئ وكذل���ك مروع���ات تطوير مراكز 
مجتيع األلبان والتصنيع الزرايع والقمية 
املضاف���ة وحتس���ني الس���الالت والتلقيح 
االصطن���ايع والنباتات الطبي���ة والعطرية 

والتقاوي والزراعات التعاقدية.
وأوحض القص���ري، أن مب���ادرة المتوي���ل 
األخ���رض س���وف بالتع���اون م���ع البنوك 
املشاركة يف برناجم التمنية الزراعية واليت 

يدير حمفظهتا البنك التجاري الدويل.
وأكد وزي���ر الزراع���ة، أن اجمتاع جملس 
أمناء برناجم التمنية الزراعية اس���تعرض 
الربن���اجم  وإجن���ازات  أنش���طة  أيض���ًا 
واحملفظ���ة االئمتاني���ة ل���ه وال���يت بلغت 
ح���وايل 3 ملي���ار جنيه حي���ث مت إقراض 
األنش���طة الزراعي���ة بأكرث م���ن 9,3 مليار 
جني���ه بنظ���ام الق���رض ال���دوار ألكرث من 
374 أل���ف مس���تفيد لمتويل ح���وايل 23 
ألف مروع  يف األنش���طة الزراعية اليت 
متثل ذات أولوية للدولة املرصية س���واء يف 
جمال اإلنتاج الزرايع أو الرثوة احليوانية 
والداجن���ة والمسكية وتطوير الري احلقيل 
وكذل���ك مدخ���الت اإلنت���اج ومعامالت ما 
بع���د احلص���اد وأيضا اس���تخدام الطاقة 

المشسية يف النشاط الزرايع.

 إطالق  نافذة رقمية واحدة لليخوت األجنبية وتحديد تعريفة مّوحدة لرسوم التراكى
  على جميع األرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية
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 وافق جملس الوزراء  برائسة مصطىف مدبويل، عىل الطلبات املقدمة 
من رشك���ة »مرص للهيدروج���ن األخرض«، )اليت مت تش���كيلها من 
حتالف رشاكت: »س���اتك« الرنوجيية، و«فريتيجلوب، وأوراسكوم( 
وذل���ك ملس���اعدهتا يف إقامة م���روع إنت���اج اهليدروجن األخرض 
ومش���تقاته من األمونيا اخلرضاء باستخدام الطاقة املتجددة الذي مت 

توقيع بروتوكول بشأنه مع صندوق مرص السيادي.

وأش���ار املجلس يف بيان، إىل أنه يف إطار ذلك وافق عىل ختصيص 
قطع���يت أرض بنظام حق االنتف���اع، األوىل يف مجمع “بنبان” للطاقة 
المشس���ية تتناس���ب مع قدرات 70 ميجاوات من الطاقة المشس���ية، 
والثانية يف منطقة خليج الس���ويس تتناسب مع قدرات 205 ميجاوات 
من طاقة الرياح، عىل أن يمت التعاقد بشأهنام مع هيئة تمنية واستخدام 

الطاقة اجلديدة واملتجددة.

مجلس الوزراء يوافق على
 طلبات “مصر للهيدروجني 
األخضر” إلقامة مشروعها

 

فيليب موريس مصر تُغير 
اسم المُصنع لجميع منتجاتها 
من السجائر إلى )صنع في مصر 

بالشركة المتحدة للتبغ(

تفق���د وزي���ر المتوي���ن والتج���ارة الداخلي���ة، الدكتور عيل 
املصييحل، موق���ع مجمع الصناع���ات الغذائية لركة قها 
وإدفينا للصناعات الغذائية املتطورة، اجلاري إنشاؤه مبدينة 
السادات عىل مس���احة 120 فداًنا، بإمجايل 504000 مرت 
مربع وباستمثارات تبلغ حوايل 10 مليارات جنية مرصي.

وأوحض املصييحل، حبس���ب بيان لوزارة المتوين والتجارة 
الداخلي���ة، ، أن ه���ذا الرصح الصن���ايع العظمي يأيت يف 
إطار توجهيات رئيس امجلهورية بتلبية متطلبات مؤسس���ات 
الدولة املختلفة من املنتجات الغذائية الرئيسية وفًقا للروط 

واملواصفات القياسية العاملية.
وأش���ار إىل أن إنش���اء هذا املجمع الصنايع يس���امه يف 
إنش���اء منظومة صناعية ولوجستية متاملة لتوفري اخلامات 
الالزمة لإلنتاج ذاتًيا لرتش���يد التلكفة اإلنتاجية؛ مما حيقق 

مزية تنافسية بالسوق احمليل واإلقليمي.
واطلع وزير المتوين عىل املوقف التنفيذي إلنشاء رشكة قها 
وإدفينا للصناعات الغذائية املتطورة، اليت تس���هدف تعظمي 
االستفادة من احملاصيل الزراعية احمللية، وتلبية متطلبات 
الس���وق احمليل وتوفري منتجات غذائي���ة ذات جودة عالية، 
فض���اًل عن تعزيز قمي���ة املنتجات الوطني���ة وتعظمي الفرص 

التصديرية.
من جانبه، قال رئيس الركة القابضة للصناعات الغذائية، 
أمحد حس���نن، إن رشكة قها وإدفين���ا للصناعات الغذائية 
املتطورة تش���متل عىل مجمع املصان���ع اإلنتاجية، وتتضمن 

مصنع املركزات، ومصن���ع العصائر، ومصنع اخلرضوات 
والفواك���ه املجمدة، ومصن���ع املريب والصلص���ة، ومصنع 
البقوليات املعلبة مصن���ع الوجبات اجلاهزة املعلبة، ومجمع 
التعبئة والتغليف ومجموعة املخازن والنقل واحلركة وكذلك 

املنشآت واملباين اإلدارية.
وأوحض أن امل���روع س���يقام ع���ىل مس���احة 120 فداًنا، 
بإمجايل 504000 مرت مربع وباستمثارات تبلغ حوايل 10 
مليارات جنية م���رصي، ومن املخطط أن تبدأ معلية اإلنتاج 

والطرح باألسواق بهناية عام 2023.

اس���تقبل املهن���دس محم���ود عصمت، وزي���ر قطاع 
األمعال العام، اللواء طبيب هباء الدين زيدان، رئيس 
اهليئة املرصي���ة للراء املوحد واإلم���داد والمتوين 
الط���ي وإدارة التكنولوجيا الطبي���ة،  والوفد املرافق 
له، وذلك حبضور قيادات الركة القابضة لألدوية.

تن���اول االجمتاع س���بل تعزيز التعاون ب���ن الوزارة 
واهليئ���ة، واجلهود اجلارية لفض أي تش���ابات بن 
رشاكت القابض���ة لألدوية وال���راكت التابعة هليئة 

الراء املوحد، مبا يدمع االقتصاد الوطين.
وق���د أث���ى املهندس محم���ود عصمت وزي���ر قطاع 
األمعال العام عىل التعاون املمثر واملس���متر من هيئة 
الراء املوحد، مؤكًدا أن قطاع الدواء يعد واحًدا من 
أمه الصناعات االسرتاتيجية يف مرص، ومشرًيا إىل 
جهود الدول���ة يف دمع هذا القطاع احليوي وتطويره 
والس���ي ملتالك الق���درة والتكنولوجي���ا املطلوبة يف 

تصنيع وإنتاج األدوية.
وأضاف أن الوزارة م���ن خالل رشاكهتا التابعة يف 
جمال األدوية تنف���ذ حالًيا مروًعا لتطوير الوحدات 
اإلنتاجي���ة للتواف���ق م���ع متطلب���ات التصنيع اجليد 
GMP لمتكن الراكت من التوس���ع وفتح أسواق 
جديدة حملًي���ا وخارجًيا، فضاًل عن اجلهود اجلارية 
للتوس���ع يف إنتاج مس���تحرضات جدي���دة وصناعة 
اخلام���ات الدوائية وحتس���ن القدرات التس���ويقية، 
الفًت���ا إىل أنه جبانب العمل ع���ىل رفع كفاءة اإلنتاج 
حترص الوزارة عىل فض التش���ابات املالية املعلقة 
ب���ن رشاكهتا التابع���ة واجلهات احلكومية وس���داد 

املس���تحقات املالية البينية لمتكن اجلهات من الوفاء 
بالزتاماهتا املختلفة.

م���ن جانبه، أكد اللواء طبيب هباء الدين زيدان رئيس 
هيئة الراء املوحد، احلرص عىل حتقيق التنس���يق 
والتعاون املش���رتك بن خمتلف اجلهات العاملة يف 
جمال صناعة األدوي���ة لتحقيق التامل والعمل عىل 
توطن هذه الصناع���ة اهلامة يف مرص، مبا يف ذلك 
توفري االحتياجات احمللية لملرىض، والتوس���ع يف 
تصدي���ر املنتجات الدوائية إىل اخل���ارج، معرًبا عن 
ترحيبه ب���أي جهود لفض التش���ابات بن اجلهات 
احلكومي���ة، األمر ال���ذي يؤثر بش���ل إجيايب عىل 
حتسن اهليالك املالية للراكت املدينة وكذلك الدائنة 

الستدامة خدماهتا وتطويرها.

ق���ال معرو حمف���وظ، الرئيس التنفي���ذي هليئة تمنية 
صناعة تكنولوجيا املعلومات )إيتيدا( إن اسرتاتيجية 
وزارة االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلوم���ات، تعمل 
ع���ىل إقامة رشااكت مع خمتلف ال���راكت العاملية 
املتخصص���ة واجلامعات م���ن أجل تمني���ة صناعة 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات يف مرص، وخل���ق قاعدة من 
الكوادر الرمقية من خالل تزويدمه باملهارات الالزمة 
ملواكب���ة التط���ورات التكنولوجية العاملي���ة ومتكيهنم 

من املس���امهة يف تطوي���ر قطاعات الدول���ة املختلفة 
باس���تخدام التكنولوجي���ا لترسيع معلي���ات التحول 

الرمقي والوصول إىل مرص الرمقية.
جاء ذلك خالل احتفالية لكية احلاسبات وتكنولوجيا 
املعلومات، باألاكدميية العربي���ة للعلوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري باإلسكندرية وذلك يف إطار االحتفال 
باليوبي���ل الذه���ي وم���رور 50 عاًم���ا عىل إنش���اء 

األاكدميية.

عقد ولي���د مجال الدين رئيس املنطق���ة االقتصادية لقناة 
السويس مع اكي فيشرن رئيس مشاريع إزالة االنبعاثات 
الكربونية االس���رتاتيجية بركة مريسك وليىل احلارص 
نائ���ب رئيس جمل���س اإلدارة والعض���و املنتدب لركة 
س���ميزن، جلس���ات نقاش���ية فنية، للوقوف عىل عدد من 
التفاصيل اليت ختص مروعات توطن الوقود األخرض 
يف إطار ما تقوم به الراكت من دراسات جدوى متهيدًا 

لتوقيع العقود الهنائية امللزمة والبدء الفعيل للتنفيذ.
وأع���رب وليد مجال الدين، ع���ن الدمع الامل الذي توليه 
املنطق���ة االقتصادي���ة لل���راكت املوقعة ع���ىل مذكرات 
التفامه م���ن أجل توطن الوقود األخ���رض، خاصة فميا 
يتعل���ق بالدمع الفين يف مرحلة دراس���ات اجلدوى وذلك 
ملا تمتزي به مروعات الوقود األخرض من طبيعة خاصة 
تتعلق حبداث���ة نوعية املروع���ات والتكنولوجيا الالزمة 
والطبيع���ة اللوجس���تية لملواقع املقامة هب���ا، مكا أكد أن 
مرحل���ة الدراس���ات الفنية حتت���اج دامئ���ًا إىل التعاون 
املشرتك للوصول ألفضل النتاجئ اليت متكن رشاكءنا من 
الوصول إىل تنفيذ هذه املروعات الواعدة وفقًا للجدول 

الزمين املتوقع، وفقًا لبيان حصيف.

م���ن جانب���ه، أعرب اكي فيش���رن، ع���ن مطوحات رشكة 
مريس���ك بإجناز هذا املروع حيث يمت معل الدراسات 
الفني���ة املتعلقة باالختيار األمثل ملواقع اإلنتاج والذي من 
ش���أنه أن يس���اعد يف حتديد س���بل وصول الصناعات 
املغذية لملنش���أة املزمع تنفيذها، مكا يساعد يف دراسة 
اكفة الس���بل اللوجس���تية واملالي���ة والقانوني���ة املتعلقة 

باملروع.

ملتابعة س����ري العملية اإلنتاجية بالرك����ة ، تفقد املهندس 
دمحم ص����الح الدي����ن مصط����ىف وزي�����ر الدول����ة لإلنتاج 
احل����ريب، رشكة حل����وان لآلالت واملع����دات )مصنع 999 
احلريب(، يرافقه عدد من قي����ادات الوزارة واهليئة القومية 

لإلنتاج احلريب.
يف بداية اجلولة قام وزير الدولة لإلنتاج احلريب باإلطالع 
ع����ىل عرض تقدميي عن أنش����طة الرك����ة )مصنع 999 
احلريب( ومؤرشات األداء والرااكت اليت قامت بعقدها 
خالل الف����رتة األخرية للتعاون مع خمتلف اجلهات بالدولة 
مكا تضمن العرض التقدميي آخر املس����تجدات اخلاصة 
بتنفيذ خمتلف املروعات اليت تشارك هبا الركة، وكذا 

خطط التطوير واملروعات املستقبلية.
عق����ب ذلك تفق����د الوزير خطوط اإلنت����اج املختلفة ومصنع 
اجللفنة عىل الس����اخن بالركة، مش����ريًا إىل أن )مصنع 
999 احلريب( ول����د معالًقا وينافس أكرب املصانع العاملية 
حي����ث يس����امه يف توف����ري احتياج����ات القوات املس����لحة 
م����ن منتجاته العس����كرية، مكا يمت االس����تفادة من فائض 
الطاق����ات اإلنتاجي����ة لتصنيع منتجات مدني����ة مثل معدات 
امليكن����ة الزراعية ومعدات احلفاظ ع����ىل البيئة وجتهزيات 
عرب����ات النقل املختلف����ة وتصنيع قطع الغي����ار لملاكينات 
العمالق����ة، مضيف����ًا أن “حلوان ل����آلالت واملعدات” تعترب 
الركة األوىل ىف الرق األوس����ط إلنت����اج آالت الورش 
من املخارط واملاش����ط والفرائ����ز وغريها من آالت الورش 
وال����يت مت التع����اون م����ع جامعة ع����ن مش����س لتطويرها 
وحتويله����ا م����ن آالت ورش تقليدي����ة إىل ماكين����ات حديثة 
ذات حت����م رمق����ي CNC، مكا تضم الرك����ة ماكينات 
متط����ورة للقطع باملياه واللزير، وتش����ارك يف تنفيذ مبادرة 
“حي����اة كرمية” من خالل مروعات حمط����ات تنقية املياه 

ومعاجلة مياه الرصف اليحص، إضافًة إىل مش����اركها 
يف توفري براميل الدباغة لصاحل مروعات مدينة اجللود 
اجلديدة “الروبييك”، وم����ن ناحية أخرى تتعاون الركة 
)999 احل����ريب( حاليًا م����ع إحدى ال����راكت اإلماراتية 
لتنفيذ مروع هام جدًا إلنتاج الس����يارات البيك آب اليت 
تعمل بالوقود املزدوج )غ����از طبيي وبزنين( مكا تتعاون 
مع إحدى الراكت الس����عودية يف جمال إنتاج املصاعد 
الكهربائية، مش����ددًا عىل أهنا تضم معالة فنية مدربة عىل 
أعىل مس����توى وتضم خنبة من املهندسن واإلدارين ذوي 
الكف����اءة والذين يمت احلرص دومًا عىل تأهيلهم وإمدادمه 
بأحدث ما مت التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيعية ويف 
ه����ذا الصدد حرص وزي����ر الدولة لإلنت����اج احلريب عىل 
احلديث مع العاملن واالس����متاع إىل مقرتحاهتم بش����أن 
العملية اإلنتاجية  وحهثم عىل بذل املزيد من اجلهد لرفعة 
ش����أن الركة واإلنتاج احلريب والوطن كل مشددًا عىل 
أمهية تبادل اخلربات ما بن الش����باب وأحصاب اخلربات 

لتطوير وحتسن األداء.

أعلنت رشكة جزية سيسمتز، 
فوزها مبناقصة أنمظة النقل 

واملرور الذيك يف العامصة 
اإلدارية اجلديدة، والذي يمت 

تنفيذه ألول مرة يف مرص، 
بالرشاكة مع اإلنتاج احلريب 
بصفته الذراع التكنولويج 

لوزارة اإلنتاج احلريب.
وقال دمحم خليل، رئيس قطاع 

التكنولوجيا والنظم برشكة 
العامصة اإلدارية للتمنية 

العمرانية، إنه سيمت تنفيذ 
منوذج متاكمل ألنمظة النقل 

واملرور الذىك لملجمتعات 
العمرانية ألول مرة يف مرص 

ليك يصبح منوذج قابل للتعممي 
يف املدن اجلديدة لملسامهة 

يف تمنية املجمتع واالقتصاد 
والبيئة يف إطار خطة الدولة 

لتحقيق التمنية املستدامة، وفقًا 
لبيان حصيف.

وهيدف مرشوع أنمظة النقل 
واملرور الذيك إىل حل التحديات 

والعقبات احلالية اليت تواجه 
املدن العمرانية يف تاكمل 

عنارص النقل واملرور، واليت 
تؤدي إىل خسائر اقتصادية، 
وتعيق حتقيق معدالت التنقل 

القياسية العاملية مما يؤثر 
بشلك كبري عىل البيئة.

أعلنت رشكة فيليب موريس 
مرص عن تغيري امس املُصنع 
املطبوع عىل اكفة منتجاهتا 

من جسائر “مارلبورو” 
باكفة أنواعها، و”مريت” 

باكفة أنواعها، وL&M باكفة 
أنواعها، إىل “صنع يف مرص 

بالرشكة املتحدة للتبغ”، 
وذلك بعد حصول الرشكة 
املتحدة للتبغ عىل رخصة 
إلنتاج الجسائر التقليدية 

واإللكرتونية يف مرص.
وتوحض فيليب موريس مرص 

أن الرشكة الرشقية للدخان 
ستسمتر يف تصنيع مجيع 

منتجات فيليب موريس 
من الجسائر حلني انهتاء 
خمزوهنا من مواد اإلنتاج 
واخلامات الالزمة لتصنيع 

هذه األنواع، عىل أن تبدأ بعد 
ذلك الرشكة املتحدة للتبغ يف 

معلية التصنيع.
وإذ تعزت فيليب موريس 

مرص بالتارخي الطويل 
من الرشاكة اإلسرتاتيجية 

الناحجة مع الرشكة الرشقية 
للدخان، واليت اسمترت قرابة 
النصف قرن، وتتطلع الرشكة 

إىل اسمترارها يف هذه 
الرشاكة من خالل مسامههتا 

يف الرشكة املتحدة للتبغ، 
وتؤكد سعهيا ملواصلة ما 

حققته من جناحات كبرية يف 
السوق املرصية، لتلبية اكفة 
احتياجات املدخنني البالغني 
من خالل مرحلة جديدة يمت 
فهيا إنتاج مجيع العالمات 

التجارية اململوكة لفيليب 
موريس بالرشكة املتحدة 

للتبغ.

شيماء مرسي

وزير التموين يتفقد مجمع الصناعات الغذائية 
لشركة قها وإدفينا مبدينة السادات

وزير قطاع األعمال العام يلتقي رئيس هيئة الشراء 
املوحد لبحث تعزيز التعاون املشترك

اقتصادية قناة السويس تعقد جلسات نقاشية مع ميرسك 
وسيمنز حول مشروعات الوقود األخضر

إيتيدا: شراكات مع مختلف الشركات العاملية واجلامعات 
لتنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات

وزير الدولة لإلنتاج احلربي يتفقد »حلوان لآلالت واملعدات«

الكهرباء: 535 مليون 
جنيه لتوفير التغذية 

لمشروعات طريق مصر- 
اإلسكندرية الصحراوي

»جيزة سيستمز” تفوز 
بمناقصة أنظمة النقل 

والمرور الذكي في العاصمة 
اإلدارية الجديدة

وقعت الرشكة املرصية لنقل 
الكهرباء عقدا مع رشكة 

السويدي إليكرتيك بقمية 
إمجالية تبلغ حوايل 535 
مليون جنيه، وذلك لتوفري 

التغذية الكهربائية لملرشوعات 
اجلديدة بطريق )مرص- 

اإلسكندرية( الصحراوي.
وأوحضت وزارة الكهرباء 

-يف بيان- أن العقد يتضمن 
توفري التغذية الكهربية حملطة 

حموالت )امخلائل( جهد 
22/66/220ك.ف من النوع 

املعزول بالغاز لتوفري التغذية 
الكهربائية لملرشوعات اجلديدة 

يف منطقة يسار طريق )مرص- 
اإلسكندرية( الصحراوي بتلكفة 
إمجالية 535 مليون جنية ومدة 
تنفيذ 12 هشرا من تارخي توقيع 

العقد.
وأشارت الوزارة إىل أن 

ذلك يأيت يف إطار االهمتام 
الذي يوليه قطاع الكهرباء 
والطاقة املتجددة لتطوير 

وحتديث الشبكة املرصية لنقل 
الكهرباء طبقًا ألحدث املعايري 
التكنولوجية مع مراعاة الدقة 

واجلودة ورسعة التنفيذ.

اسالم عبدالفتاح

وجه الرئيس عبد الفتاح الس���ييس، ب���اإلرساع يف بلورة 
اليونانية  التعاون املش���رتك م���ع رشك���ة “كوبيلوزي���س” 
للكهرباء إلقامة مروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة، الذي 
خي���دم ليس فقط مرص واليونان، ولك���ن القارتن األفريقية 
واألوروبية، وترسيًخا لوضعية مرص مكحور ومركز إقليمي 

لتداول الطاقة مبختلف أنواعها.
ج���اء ذلك خالل اس���تقبال الرئيس عبد الفتاح الس���ييس، 
“كوبيلوزيس”  دمي
اليونانية للكهرباء، وذلك حبضور الدكتور مصطىف مدبويل 
رئيس جملس الوزراء والدكتور دمحم شاكر وزير الكهرباء 

والطاقة املتجددة.
ورصح املتحدث الرمسي بامس رائس���ة امجلهورية السفري 
بس���ام رايض بأن اللقاء تناول اس���تعراض التعاون لتنفيذ 
مروع���ات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة يف 
مرص، ونقلها إىل أوروبا عرب اليونان من خالل إنشاء اكبل 

حبري للربط الكهربايئ بن البلدين.
حيث أعرب رئيس احتاد رشاكت “كوبيلوزيس” عن ترفه 
بلقاء الرئيس الس���ييس، مش���يًدا مب���ا حققته مرص خالل 
الس���نوات املاضية بقيادة الرئيس الس���ييس من إجنازات 
يف البنية األساس���ية للدولة خاصة قطاع الكهرباء والطاقة 
املتج���ددة يف م���دة زمنية قياس���ية، مؤكًدا تطلع���ه لتنفيذ 
مروع���ات للطاقة املتجددة ع���ىل أرض مرص اليت تمتتع 
ب���راء من الطاقة المشس���ية وطاقة الري���اح، وكذلك الربط 
الكهرب���ايئ مع اليون���ان خاصة يف إط���ار التحديات اليت 

تواجه أوروبا حالًيا يف جمال الطاقة.
وقد استعرض الدكتور دمحم شاكر وزير الكهرباء عنارص 
خمط���ط التعاون مع اجلانب اليوناين إلنتاج 9،5 جيجاوات 
من الكهرباء من طاقة الري���اح والمشس يف مرص، ونقلها 
إىل أوروبا عرب اليونان من خالل إنش���اء اكبل حبري للربط 
الكهربايئ بن البلدين، وذلك بعد أن أصبحت مرص متتلك 
بنية أساس���ية حديثة يف جمال الكهرباء وفق اسرتاتيجية 
وطني���ة متاملة األراكن من حمطات إنت���اج، وخطوط نقل، 
وش���بات توزيع وحتم، مضنت استدامة تأمن االمدادات 
الكهربائية لاف���ة ربوع الدولة، وكذل���ك فتحت آفاق إقامة 

مروعات الربط اإلقليمي الكهربايئ.
ويف هذا الس���ياق، اس���تقبل دمحم ش���اكر وزير الكهرباء 
والطاق���ة املتج���ددة Demitres Copelouzos  رئيس 
احت���اد رشاكت  Copelouzos اليوناني���ة ، وذلك لبحث 
س���بل دمع وتعزيز التعاون ب���ن قطاع الكهرب���اء والطاقة 
املرصى واحت���اد رشاكت Copelouzos  وزيادة فرص 

اإلستمثار عىل أرض مرص.
وأش���اد ش���اكر يف بيان بالعالق���ات السياس���ية املمتزية 
ب���ن م���رص واليون���ان مرحب���ًا بالتع���اون م���ع احت���اد 
رشاكت Copelouzos مل���ا هل���ا من خ���ربات كبرية يف 
خمتل���ف مروعات الكهرباء. وخاص���ة مروعات الطاقة 

املتجددة والربط الكهربايئ.
وأكد ش���اكر أن احلكومة املرصية ق���د بذلت جهودًا كبرية 
لتخيط الصعاب الىت واجهت قطاع الكهرباء خالل الفرتة 
املاضي���ة حيث مت اختاَذ عدٍد من اإلجراءاِت والسياس���اِت 
اإلصالحية بقطاع الكهرباء يف إطار اس���رتاتيجيٍة جديدة 

تضمن تأمَن اإلمداداِت واالستدامِة واإلدارِة الرشيدة.
وأكد عىل توجهيات القيادة السياسية بزيادة مسامهة نسبة 
الطاق���ة املتجددة يف مزجي الطاق���ة الكهربائية ومروعات 

الربط الكهربايئ.
وأش���ار إىل اإلهمتام الذى يوليه قط���اع الكهرباء والطاقة 
املتجددة واس���رتاتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة 
الكهربائية واالس���تفادة من ثروات مرص الطبيعية وخباصة 
مص���ادر الطاق���ة اجلديدة واملتج���ددة، والىت تس���هدف 
الوصول بنس���بة مسامهة الطاقة املتجددة يف مزجي الطاقة 

يف مرص إىل 42% حبلول عام 2035.
وأض���اف أن انتاج الكهرباء م���ن الطاقة املتجددة بلغ حىت 
اآلن أك���ر م���ن 7000 ميج���اوات مش���ريًا إىل ان هن���اك 
مروعات س���يمت تنفيذه���ا ىف القري���ب العاجل لتضيف 

قدرات هائلة  من الطاقة النظيفة .
مكا أكد عىل اإلهمتام ال���ذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة 
املتج���ددة ملروعات الربط الكهرباىئ ، مش���ريا إىل الربط 
القامئ مع لك من األردن وليبيا والس���ودان، وجارى امتام 
م���روع الرب���ط الكهرباىئ بن اململكة العربية الس���عودية 
ومجهوري���ة مرص العربية لتبادل ق���درات تصل إىل 3000 
ميجاوات من الكهرباء، باإلضافة إىل أنه مت توقيع مذكرات 

تف���امه لتنفيذ مروعات الربط م���ع قربص واليونان حىت 
تصبح مرص مركز إقلميى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول 

العربية واألفريقية.
 ومن جانبه ، أش���اد Demitres Copelouzos رئيس 
احتاد رشاكت Copelouzos اليونانية مبا ميتلكه قطاع 
الكهرب���اء والطاقة املتجددة املرصى من خربات كبیرة  ىف 

اكفة املجاالت.
وأعرب عن رغبته يف االس���تمثار يف م���رص والتعاون مع 
قط���اع الكهرباء املرصي مش���يدًا باخل���ربات والنجاحات 
الىت حققها مرص خالل الف���رتة القليلة املاضية ىف اكفة 
القطاعات بصفة عامة وىف قطاع الكهرباء بصفة خاصة ، 
مؤكدًا عىل  إهمتام اجلهات العاملية لإلجتاه ىف اإلستمثار 
عىل أرض مرص الىت تعد بوابة للدخول إىل قارة أفريقيا.
مك���ا اعرب عن رغبته ىف تنفيذ مروعات للطاقة املتجددة 
ع���ىل أرض مرص الىت تمتت���ع براء واحض م���ن الطاقة  
المشس���ية وطاقة الرياح، وابدى رغبته ىف التعاون أيضًا 
ىف مروع���ات الربط الكهرب���اىئ وذلك ىف إطار التصدى 

للتحديات الىت تواجه أوروبا ىف جمال الطاقة.
وأب���دى ش���اكر ترحيب���ه بالتع���اون مع احت���اد رشاكت  
Copelouzos اليوناني���ة يف مروعات الطاقة املتجددة 
اليت تعد مص���درًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة 
الرياح والمشس ، مؤكدًا ان التوسع ىف الطاقات املتجددة 
يس���اعد ىف زي���ادة مس���امهة الطاق���ة النظيف���ة ىف مزجي 
الطاق���ة واحلفاظ عىل البيئة ويس���اعد أيضًا عىل ترش���يد 
اس���هالك الغاز الطبيىع ملا لذلك من اثر كبري عىل املردود 

االقتصادى.
مك���ا أكد Demitres Copelouzos  عىل أمهية تبادل 
الرؤى خالل الفرتة املقبلة استعدادا لتنظمي مرص لفعاليات 
مؤمت���ر األطراف COP 27 ىف نومفرب القادم ، مؤكدًا أن 
مرص من الوجهات اجلاذبة لالستمثارات األجنبية والعربية 
، نتيج���ة اجلهود املبذولة اليت أدت إىل التحس���ن اململوس 

ملناخ االستمثار مبرص،
وت���أىت ه���ذه اإلجمتاع���ات ىف إطار ح���رص مرص عىل 

تعزيز التع���اون وتبادل اخلربات يف اكفة املجاالت، وجذب 
وتجشيع اإلس���تمثار عىل أرض مرص وخاصة مش���اركة 
 القطاع اخلاص يف املروعات املختلفة يف قطاع الكهرباء.
بدوره، ق���ال الدكتور أمي���ن محزة املتحدث ب���امس وزارة 
الكهرب���اء والطاقة املتجددة، إن م���روع الربط الكهرباىئ 
بن مرص واليونان األخضم واألكرب يف التارخي نظرا لطول 
املس���افة ومد الابالت بن البلدي���ن بطول يصل إىل 900 
كيلومرت وهو مبثابة ربط ق���اريت أوروبا وأفريقيا كهربائيا 

وليس ربطًا بن البلدين لتبادل الطاقة فقط.
وأضاف»أمين« أن االهمتام بالطاقة املتجددة أكرب والتوجه 
حنو اجتاهن االجتاه األول هو االستمثار يف جمال الطاقة 
املتج���ددة المش���س والري���اح واالجتاه الثاين ه���و الربط 
الكهربايئ مع اليونان وبالتايل مع الشبكة األوروبية، مرا 
أن هذا العام لدينا أكر من 7000 ألف ميت وات من إنتاج 
الطاق���ة املتجددة ومتوقعا العام القادم يكون لدينا أكر من 
1000 أل���ف وات.. أكد»أمين« أن م���رص لدهيا إمانيات 
وبني���ة حتتية جيدة إلقام���ة ربط بن م���رص واليونان لنقل 
الكهرباء واكن يف مذكرات تفامه مت توقيعها س���ابقة للربط 
مع اليونان وقربص، موحضا أن اكن هناك زيارات متعددة 

من االحتاد األوروىب آخرها احتاد الراكت اليونانية.
وتس���تغرق مدة تنفيذ مروع الربط الكهربايئ بن مرص 
واليونان وقربص فرتة ال تقل عن 10 س���نوات، نظرا لبعد 
املس���افة بن البلدين، نظرا انه سيمت مد اكبالت حتت املياه 

بن البلدين بطول 900 كيلو عىل معق 3 آالف مرت.
من جانبه، قال املهندس سيد الطاهر، عضو املجلس العريب 
للطاقة املستدامة والباحث بالدراسات األفريقية، إن القيادة 
السياسية ىف مرص، تعمل عىل االستفادة من ثروات مرص 
الطبيعية، وهناك توجهيات بزيادة مس���امهة نس���بة الطاقة 
املتج���ددة ىف مزجي الطاقة الكهربائي���ة ومروعات الربط 

الكهربايئ.

منذ هناي���ة الس���بعينيات م���ن القرن العري���ن ظهرت 
فكرة "التأمن التافيل" ، وىف األس���اس نش���أ التأمن 
التافىل كفكرة ممكلة ومعززة لفكرة الصريافة أو البنوك 
اإلسالمية، حيث أسست أول رشكة تأمن بدولة السودان 
من قبل بنك فيصل اإلساليم يف عام 1977 ، مث الركة 
اإلسالمية العربية للتأمن  بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

مببادرة من بنك دىب اإلساليم يف  1979 .
مث انفصل التأم���ن التافىل عن املصارف اإلس���المية 
حبس���ب النرة األس���بوعية لالحتاد املرصى للتأمن، 
ومت تأس���يس العديد من رشاكت التأمن التافىل بشل 
مس���تقل عىل مس���توى الع���امل واكن هن���اك العديد من 
العالمات اهلامة الفارقة ىف تطور التأمن التافىل عامليا.
ويف هذا السياق، رصد االحتاد املرصي للتأمن، 6 حتديات 
تواجه صناع���ة التأمن التافيل، تمتثل يف حتديات التنظمي 
واحلومكة، التحديات املتعلقة باملنافس���ة حيُث ختتلفة طبيعة 
املنافس���ة وفًقا للنظام املايل املطبق يف االس���واق املختلفة، 
والتحديات املتعلقة باالستمثار، وتلك املتعلقة بإعادة التأمن، 
ع���الوة عىل ندرة الكفاءات واملهارات واخلربة، والتس���ويق، 
مش���ريا إىل توقعات بمنوصناعة التأم���ن التافيل إىل 49 

ملياردوالر حبلول عام 2027.
واس���تعرض تقري���ر حديث لالحت���اد بعن���وان »التأمن 
التاف���ىل.. الف���رص والتحديات«، خصائ���ص التأمن 
التافيل، تطور سوق التأمن التافيل العاملي، والفرص 

والتحديات اليت تواجه الصناعة.
وأك���د أن التأم���ن التافيل أصبح مكونًا أساس���يًا من 
مكون���ات صناع���ة التأم���ن العاملي���ة واملرصي���ة، بعيدًا 
عن تقيمي نظ���ام التأمن التافيل م���ن الناحية الفنية أو 
الرعية أو مقارنته بنظام التأمن التقليدي، مش���ريا إىل 
أن اخلصائص الرئيس���ية للتأم���ن التافيل تمتثل يف: 
احلومك���ة والرقاب���ة الرعية، الفصل ب���ن أموال محلة 
الوثائ���ق )املش���رتكن( ومحلة األهس���م، توزيع الفائض 

التأميين / االستمثاري عىل املشرتكن.
وحول تطور أقس���اط التأمن التافيل العاملي، أشار إىل 
أن جحم سوق التأمن التافيل العاملي من خالل إمجايل 
األقس���اط املكتتبة بلغ ما يقرب من 27.6 مليار دوالر يف 
ع���ام 2021، ومن املتوقع أن تمن���و الصناعة مبعدل منو 
سنوي مركب يبلغ 13% يف الفرتة املتوقعة 2027-2022 

لتصل إىل 49 مليار دوالر حبلول عام 2027.
وبش���أن الفرص املتاحة أمام صناع���ة التأمن التافيل، 
قال االحتاد إهنا تمتثل يف: الويع املزتايد بشأن التأمن 
التاف���يل وخصائص���ه يف مناطق مثل آس���يا واحمليط 
اهلادئ ودول جملس التع���اون اخلليجي وأفريقيا، بلوغ 
عدد املس���ملن 1.5 مليار نمسة، يقطن غالبيهم يف دول 
تعد من االقتصادات الناشئة والفقرية اليت مازالت تعاين 

من جفوة تأمينية متسعة.
وأش���ار االحتاد، إىل أنه ق���ام مبجموعة من اجلهود يف 
تطوي���ر صناع���ة التأم���ن التافيل مهن���ا إدارة احلوار 
املجمتي اخلاص مب���روع قانون التأمن املوحد الذي 
أعدته اهليئة العام���ة للرقابة املالية والذي يعد من مزاياه 
األساسية؛ إفراد فصل اكمل لراكت التأمن التافيل، 

إضاف���ة إىل مناقش���ة اللج���ان الفنية باالحت���اد خاصة 
اللجنة املالية واالس���تمثار، العديد من القضايا اخلاصة 

باستمثارات رشاكت التأمن التافيل.
واس���تعرض االحت���اد امل���رصي للتأمن برائس���ة عالء 
الزه���ريى، من خالل نرته األس���بوعية فك���رة التأمن 
التاف���ىل منذ ظهورها يف هناية الس���بعينيات من القرن 
العرين و تطور ه���ذه الفكرة والعالمات اهلامة الفارقة 

يف تطور التأمن التافيل عامليا.
واسهتدفت النرشة مناقشة النقاط التالية:

 - اخلصائص الرئيسية للتأمن التافيل
-  تطور سوق التأمن التافيل العاملي

- أمه الف���رص والتحديات اليت تواج���ه صناعة التأمن 
التافيل

وجاء تركزي النرة عىل النقاط الس���ابقة من منطلق أن 
التأم���ن التافيل أصبح مكونًا أساس���يًا م���ن مكونات 
صناع���ة التأم���ن العاملي���ة واملرصية، بعي���دًا عن تقيمي 
نظام التأم���ن التافيل من الناحية الفنية أو الرعية أو 

مقارنته بنظام التأمن التقليدي.
تطور أقساط التأمن التافيل العاملي

بلغ جحم س���وق التأمن التافيل العاملي بداللة إمجايل 
األقساط املكتتبة ما يقرب من 27.6 مليار دوالر أمرييك 
يف ع���ام 2021، و من املتوق���ع أن تمنو الصناعة مبعدل 
منو س���نوي مركب يبلغ 13% يف الفرتة املتوقعة 2022-
2027 لتص���ل إىل 49 ملي���ار دوالر أمرييك حبلول عام 

2027
أمه الف���رص والتحدي���ات اليت تواجه صناع���ة التأمن 

التافيل:
 ف���رص صناعة التأمن التافيل:الويع املزتايد بش���أن 
التأم���ن التاف���يل وخصائص���ه يف مناطق مثل آس���يا 
واحملي���ط اهل���ادئ ودول جمل���س التع���اون اخلل���يجي 

وأفريقيا.
اخنف���اض نس���ب اخ���رتاق التأم���ن )نس���بة إمجايل 
األقس���اط املكتتب���ة/ الناجت احمليل اإلمج���ايل(، وكثافة 

التأمن )متوس���ط قسط التأمن / نمسة( يف دول العامل 
اإلساليم.

يبل���غ عدد املس���ملن ح���وايل 1.5 مليار نمس���ة، يقطن 
غالبيهم يف دول تعد من االقتصادات الناش���ئة والفقرية 

اليت مازالت تعاين من جفوة تأمينية متسعة.
التحديات اليت تواجه صناعة التأمن التافيل:

حتديات التنظمي واحلومكة.
التحديات املتعلقة باملنافسة حيُث ختتلفة طبيعة املنافسة 
وفقًا للنظام املايل املطبق  ىف االسواق املختلفة التحديات 

املتعلقة باإلستمثار.
التحديات املتعلقة بإعادة التأمن.

ندرة الكفاءات واملهارات واخلربةالتسويق .
 دور االحتاد

قام االحتاد املرصي للتأمن برائس���ة ع���الء الزهريى ، 
مبجموعة من اجلهود يف تطوير صناعة التأمن التافيل 
مهن���ا إدارة احلوار املجمتي اخل���اص مبروع قانون 
التأم���ن املوحد الذي أعدته اهليئ���ة العامة للرقابة املالية 
وال���ذي يع���د من مزاياه األساس���ية إف���راد فصل اكمل 
لراكت التأمن التافىل، وكذلك مناقشة اللجان الفنية 
باالحت���اد خاصة اللجنة املالية واالس���تمثار، العديد من 
القضايا اخلاصة باستمثارات رشاكت التأمن التافيل.
إىل ذل���ك، تواج���ه صناع���ة التأمن العاملي���ة 8 حتديات 
رئيس���ية وذل���ك ع���ىل الرمغ م���ن حتقيق مع���دالت منو 
مرتفع���ة، وما يرتبط بذلك م���ن وجود فرص أمام صناعة 
التأم���ن التافيل، وقال االحتاد املرصى للتأمن إن هذه 
التحديات تمشل حتديات التنظمي واحلومكة فعىل الرمغ 
من المنو املضطرد يف صناع���ة ال�تأمن التافيل ، فإن 
تطوي���ر اإلطار التريي التنظ���يمي ال يزال غري مواكب 
هلذا التطور مفا زالت العديد من الدول واألس���واق ليس 

هلا إطار تريي مستقل وواحض للتأمن التافيل.

    Copelouzos اليونانية تعرب عن رغبتها في تنفيذ مشروعات 

للطاقة المتجددة في مصر     »العربي للطاقة المستدامة«: إنتاج 

الكهرباء من الطاقة المتجددة يصل لـ7 آالف ميجاوات

بعد استقبال الرئيس السيسي لـ »ديميتري كوبيلوزيس«  رئيس اتحاد شركات »كوبيلوزيس«

 

القاهرة تعلن تفاصيل أكبر ربط كهربائي يف التاريخ بني 
مصر واليونان مبشاركة القطاع اخلاص 

احتاد الشركات: 8 حتديات تواجه منو وتطور صناعة التأمني التكافلى

سليمان عالم

املنياوى..
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واف���ق جملس ال���وزراء ع���ىل التوجيه مجلي���ع الوزارات 
مبراع���اة األخذ ببن���ود المنوذج االسرتش���ادي التفاقيات 
تجشيع ومحاية االستمثار، عند جتديد االتفاقيات الثنائية 
لتجشيع ومحاية االس���تمثار الس���ارية أو إبرام اتفاقيات 
جدي���دة، مع االتفاق ع���ىل خطوات إج���راء برناجم قويم 

موحد برعاية األاكدميي���ة الوطنية للتدريب، إلجراء دورات 
تدريبية ختصصي���ة للعاملن بالوزارات واجلهات اإلدارية 
والراكت التابعة للدول���ة القامئن عىل العملية التعاقدية 
مع ال���راكت األجنبية، إلعداد كوادر ق���ادرة عىل إدارة 

العملية التعاقدية باحرتافية.    

مجلس الوزرء يوافق على ضرورة مراعاة 
األخذ ببنود النموذج االسترشادي التفاقيات 

تشجيع وحماية االستثمار

مصر تفتح باب »االستثمار العقاري«
علي مصراعيه أمام أبنائها يف اخلارج 

عق���د الدكت���ور عامص اجل���زار، وزير اإلس���ان واملرافق 
واملجمتع���ات العمراني���ة، والس���فرية هسا جن���دي، وزيرة 
الدول���ة للهجرة وش���ون املرصي���ن باخل���ارج، اجمتاعًا 
موس���عًا، حبضور مسويل الوزارتن، لبحث سبل التعاون 
املش���رتك بن اجلانبن إلتاحة فرص االس���تمثار العقاري 
لملرصين باخلارج، وكذا متابعة تنفيذ خمرجات بروتوكول 
التعاون بن الوزارتن بش���أن التمنية املجمتعية لرفع الوىع 
املجمتي، وتعزيز املشاركة املجمتعية يف العملية التمنوية، 
بالقرى األك���ر احتياجا، وذلك يف إط���ار تنفيذ املبادرتن 
الرائس���يتن “حياة كرمي���ة” و”مراكب النج���اة”، وتعزيز 

التعاون ىف امللفات املشرتكة بن الوزارتن.
 وأك���د الدكتور ع���امص اجلزار، أن وزارة اإلس���ان تقدم 
مجي���ع التهسيالت الالزمة لملرصي���ن ىف اخلارج، وتتيح 
هلم فرصا آمنة يهسل الوصول إلهيا ىف جمال االس���تمثار 
العق���ارى، وقد بدأت ال���وزارة هذه املس���رية منذ حنو 10 
س���نوات بطرح مروع “بيت الوطن” لملرصين باخلارج، 
وال���ذى حقق جناحا كبريا، والىق إقبالًا واستحس���انا من 
املرصين باخلارج، من���ذ إطالقه ىف مطلع عام 2012، من 
أجل ربط املرصين باخلارج بوطهنم األم، وحتقيق رغبهم 

يف متلك وبناء مسكهنم اخلاص.
 وأوحض وزير اإلس���ان، أنه مت حىت اآلن طرح 8 مراحل 
مبروع “بيت الوط���ن” لملرصين باخلارج، حيث مشلت 
املراحل الس���بع السابقة، حنو 18 ألف قطعة أرض سكنية 
لألفراد، وحن���و 50 قطعة أرض بأنش���طة خدمية متعددة، 
جبانب طرح آالف الوحدات الس���كنية، مبروىع مدينىت 
والرح���اب، واملروع���ات الس���كنية املختلف���ة ملتوس���ى 
وحم���دودي الدخل بعدد من املدن اجلدي���دة، بيمنا مشلت 
املرحل���ة الثامنة، الىت مت غلقها مؤخ���رًا طرح 6444 قطعة 
أرض س���كنية، و10014 قطع���ة أرض مقابر، و198 قطعة 
أرض بنشاط خمتلط، و2709 وحدات سكنية فاخرة، و468 
وحدة سكنية “إسان متوسط - فوق املتوسط”، و95 وحدة 

جتارية وإدارية، و57 فيال.
 فرص متنوعة 

وق���ال الدكت���ور عامص اجل���زار: لدينا فرص اس���تمثارية 
متنوع���ة ىف خمتلف األنش���طة واملجاالت بامل���دن اجلديدة، 
ومستعدون لطرح أى براجم خمصصة لملرصين باخلارج، 
ومستعدون لتلىق أى طلبات وأفار من املرصين باخلارج 
لالس���تمثار ىف خمتلف املجاالت، مشريًا إىل أن املرصين 
باخلارج ميكهنم االس���تفادة من آلي���ة التخصيص الفورى 
لألراىض باملدن اجلديدة “نظام التخصيص وفقًا للطلب”، 
حيث حققت تلك اآللية جناحًا كبريًا، والقت إقبالًا واس���عًا 
من املرصي���ن ىف الداخل، وىه تمتت���ع مبعايري وضوابط 

حامكة، حتقق الشفافية، وتتيح فرصًا متساوية للجميع.
 جذب االستمثارات 

م���ن جانهبا، أعربت الس���فرية هسا جن���دي، وزيرة الدولة 
للهجرة وشون املرصين باخلارج، عن سعادهتا للقاء وزير 
اإلسان، مشرية إىل حرصها أن يكون من أوائل اللقاءات 
اليت تعقدها عقب تلكيفها بتويل مس���ولية وزارة اهلجرة، 
لبحث آليات جديدة وحمف���زات ومزايا لملرصين باخلارج 
لتجشيعهم عىل االس���تمثار العق���اري بوطهنم األم مرص، 
حيث إن االس���تمثار العقاري بالنسبة لملرصين باخلارج 
ميثل هلم أولوية قصوي، خاصة االستمثار يف املروعات 
الس���كنية والقومية اليت تنفذه���ا الدولة املرصية، نظرا لثقة 
املرصين باخلارج يف حكومهم، وتطلعهم لملش���اركة يف 

مروعات ذات مصداقية تضمهنا الدولة.
 وأكدت   وزيرة الدولة للهجرة وشون املرصين باخلارج، 
أن هن���اك أولوية جلذب اس���تمثارات املرصي���ن باخلارج، 
وربطهم بوطهنم األم، موحض���ة أن هناك مقرتحات لتقدمي 
مجموع���ة م���ن احلواف���ز جل���ذب اس���تمثارات املرصين 
باخل���ارج، ومضاعفة جح���م حتويالهت���م، وإتاحة خمتلف 
الفرص االس���تمثارية اآلمنة هلم، ونعمل بالتعاون مع وزارة 
االتصاالت عىل إطالق تطبي���ق إلكرتوىن موجه لملرصين 
ىف اخلارج، يمت التجسيل فيه من خالل الرمق القوىم، مما 
ُيجشع املرصين ىف اخلارج عىل استخراج الرمق القوىم 
هلم، وسيتيح هذا الربناجم لملرصين ىف اخلارج، االطالع 
عىل الفرص االس���تمثارية املختلفة ال���ىت توفرها خمتلف 

جهات الدولة املرصية، وىف مقدمها وزارة اإلسان.
 وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشون املرصين باخلارج، 
أهنا س���تقوم جبول���ة خارجية للق���اء اجلاليات املرصية ىف 
اخلارج، وستعمل خالهلا عىل الرتوجي للفرص االستمثارية 

املختلفة، وعىل رأهسا مروعات وزارة اإلسان، مشرية 
إىل أن هناك جماالت متعددة للتعاون مع وزارة اإلس���ان، 
ومهنا التعاون ىف تنفي���ذ خمرجات بروتوكول التعاون بن 
الوزارتن بش���أن التمنية املجمتعية لرفع الوىع املجمتىع، 
وتعزيز املش���اركة املجمتعية يف العملي���ة التمنوية، بالقرى 
األكر احتياجا، وذلك يف إطار تنفيذ املبادرتن الرائسيتن 
“حياة كرمية” و”مراكب النجاة”، ونرغب ىف تعزيز وتعميق 

التعاون، وفتح جماالت جديدة للتعاون بن الوزارتن.
 تطبيق الكرتوين 

ورح���ب الدكتور ع���امص اجل���زار، بفكرة إط���الق تطبيق 
إلك���رتوين موجه لملرصين ىف اخل���ارج، وأن تكون هناك 
ناف���ذة داخ���ل التطبيق مل���روع بيت الوط���ن لملرصين 
باخل���ارج، واملوقع اإللكرتوين هليئ���ة املجمتعات العمرانية 
اجلديدة، وما يتيحه من فرص استمثارية طبقًا لنظام نظام 
التخصيص وفق���ًا للطلب، إضاف���ة إىل املوقع اإللكرتوين 
لركة سيىت إيدج للتطوير العقارى، وما تتيحه من فرص 
خمتلفة لالس���تمثار العقارى، وىه رشك���ة مملوكة للدولة، 
مكا أن وزارة اإلس���ان مستعدة لملش���اركة ىف اجلوالت 
اخلارجي���ة للق���اء اجلاليات املرصي���ة ىف اخلارج،  لرح 

وعرض الفرص االستمثارية املختلفة.
 وأض���اف وزير اإلس���ان، أن هناك أيض���ًا فرصا كبرية 
وواعدة لالس���تمثار ىف جم���ال البنية التحتية، س���واء ىف 
مروعات مياه الرب وال���رصف الصىح، وخاصة ىف 
جمال حتلية مياه البحر، جبانب الفرص االس���تمثارية ىف 
إدارة وتش���غيل تلك املروعات، مكا أننا مستعدون لتلىق 
أى مقرتحات وأفار لالستمثار ىف التكنولوجيات احلديثة 
ىف قط���اع مياه الرب والرصف الص���ىح، وحتلية مياه 
البح���ر، وتوطن تلك التكنولوجي���ات ىف مرص، فنحن عىل 
اس���تعداد للراكة ىف االس���تمثار لتوطن التكنولوجيات 
احلديثة ىف املجاالت ال���ىت حنتاج إلهيا، مفثلًا ميكننا بناء 

املصنع، وإتاحته لملستمثر للتشغيل واإلدارة.
كذل���ك  مت خالل االجمتاع، اس���تعراض جم���االت وأوجه 
التع���اون القامئ���ة بالفعل ب���ن الوزارتن، وف���رص تطوير 
وتعزيز وتعميق التعاون ىف تل���ك املجاالت، ومهنا التعاون 
ىف تنفيذ الدورات التدريبية للتأهيل لسوق العمل ىف إطار 
تنفي���ذ املبادرتن الرائس���يتن “حياة كرمي���ة” و”مراكب 
النجاة”، حيث نس���هدف زيادة ع���دد املتدربن وجماالت 
التدريب، ونعمل عىل رب���ط املتدربن بالراكت واملقاولن 
لتوفري ف���رص معل دامئة لملتفوقن مهن���م، وإتاحة فرص 
لملتدربن لاللتحاق بس���وق العم���ل اخلارجية بعد تأهيلهم 
وحصوهلم عىل هشادات معمت���دة، مكا أن هناك تعلميات 
لملقاول���ن العامل���ن مبروع���ات حياة كرمية، لتش���غيل 

املتدربن ىف تلك املروعات.
 وأوحض الدكت���ور عامص اجل���زار، أن اهلدف من تدريب 
الش���باب وتأهيلهم لسوق العمل، هو احلد من اهلجرة غري 

الرعي���ة، وربط الش���باب بوطهنم، وتوف���ري فرص العمل 
املناس���بة هلم، وميكن لملتفوقن من املتدربن، أن حيصلوا 
عىل مزيد م���ن التدريب والتأهيل لاللتحاق بس���وق العمل 
الدولي���ة، وهن���دف إلطالة ف���رتة التدريب لصق���ل مهارات 
املتدربن، وإكساهبم املزيد من اخلربة، ولدينا مراكز تدريب 

متخصصة تابعة للجهاز املركزى للتعمري.
 وىف ختام اللقاء، أكد الدكتور عامص اجلزار، والس���فرية 
هسا جندي، رغبهام ىف تطوير التعاون بن الوزارتن، مع 
إماني���ة انضامم املزيد من الوزارات املعنية هلذا التعاون، 
وتش���كيل مجموعة معل من الوزارت���ن، ودعوة أطراف من 

الوزارات األخرى لتوسيع جماالت التعاون.
اسرتاتيجية معل 

اكنت  الس���فرية هسا جندي وزيرة الدولة للهجرة وشون 
املرصين باخلارج،  أكدت يف ترصحيات سابقة أن هناك 
اس���رتاتيجية معل  موس���عة لوزارة اهلجرة خالل املرحلة 
املقبل���ة ، تتضمن العمل عيل   تلبي���ة احتياجات املواطنن 
املرصي���ن باخل���ارج، واحلفاظ ع���ىل مصاحلهم يف دول 

العامل املختلفة.
 وأضاف���ت وزيرة اهلجرة أن الدولة املرصية تويل اهمتاما 
كبريا باملواطن املرصي باخل���ارج إذ تضعه يف القلب من 
أولوياهتا خالل املرحلة الراهنة، وتلبية احتياجاته رضورة 
ال ميك���ن الهاون يف حتقيقها، وبناء عىل ذلك تعمل وزارة 
اهلدرة عىل تعزيز س���بل تواصلها مع املرصين باخلارج، 
لضامن مصاحلهم يف اكفة اخلدم���ات املقدمة، واالهمتام 
بل الراحئ والتخصصات، مؤكدة أن علينا االهمتام بل 

ما يتعلق باملرصين باخلارج.
  وأك���دت وزيرة اهلجرة أن املرصين باخلارج ثروة قومية، 
إذ يتنوع���ون بن العاملة واخلرباء والساس���ة واألاكدميين 
والط���الب واألطفال، وغ���ريمه، وحريصون ع���ىل التوازن 
والتن���وع يف تق���دمي اخلدم���ات، واحلرص ع���ىل مصاحل 
مواطنين���ا ، مضيف���ة  أننا هن���دف لربط أبنائن���ا بالوطن، 
واحلفاظ ع���ىل هويهم وتارخيهم ولغهم العربية، ليمتكنوا 
م���ن التواصل م���ع عائلهم وأقراهن���م يف الداخل، وحىت 

يصبحوا جزءا من خطط التمنية املستدامة.
 وأضافت وزيرة اهلجرة، أن املواطن املرصي ذيك، وقادر 
ع���ىل االندم���اج يف خمتلف املجمتعات باخل���ارج، وميكنه 
اكتس���اب املهارات، وهناك اس���تفادة أيضا من مش���اركة 
خربائن���ا يف املروعات القومية ومش���اركة اخلربات مع 
نظرائه باخلارج ، مش���ددة عيل حرص القيادة السياسية 
عىل االنطالق بالوطن إىل ركب املس���تقبل وحتقيق التمنية 
املس���تدامة، يف ظل امجلهوري���ة اجلديدة، ولذل���ك أطلقنا 
مؤمت���رات مرص تس���تطيع لتنفي���ذ التوجهيات الرائس���ية 

باالستفادة من خربات املرصين باخلارج.

شعبة الدخان تنفي تبعية 
الشركة المتحدة للتبغ 
لجهاز سيادي

تجديد تعيين المستشار 
محمد عبدالوهاب رئيسا 
تنفيذيا لهيئة االستثمار

توقيع مذكرة تفاهم 
بين هيئة االستثمار 
و«ستيالنتس« العالمية 
لصناعة السيارات

 

 

أصدر الدكتور مصطىف 
مدبويل، رئيس جملس 
الوزراء، قراًرا بتجديد 
تعيني املستشار دمحم 
أمحد عبدالوهاب إبراهمي، 
رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة 
لالستمثار واملناطق احلرة، 
وذلك ملدة عام اعتبارًا من 
.2022/8/24

هشد رئيس جملس الوزراء، 
الدكتور مصطىف مدبويل، 
توقيع مذكرة تفامه بني “اهليئة 
العامة لالستمثار واملناطق 
احلرة”، ورشكة “ستيالنتس-

Stellantis« العاملية 
املتخصصة يف تصنيع 
السيارات؛ لتوسيع نطاق 
التعاون القامئ بني احلكومة 
والرشكة خالل الفرتة املقبلة.
حرض مرامس التوقيع لك 
من وزير التجارة والصناعة 
املهندس أمحد مسري، ورئيس 
اهليئة العربية للتصنيع اللواء 
مهندس خمتار عبداللطيف، 
ووقع عىل مذكرة التفامه لك 
من املستشار دمحم عبدالوهاب 
الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة لالستمثار واملناطق 
فان الرئيس  ْ احلرة، ومسري رشرَ
التنفيذي لقطاع العمليات 
للرشق األوسط وإفريقيا برشكة 
“ستيالنتس«.
وقال املستشار دمحم 
عبدالوهاب، عىل هامش 
التوقيع، إن مذكرة التفامه 
تسهتدف توسيع نطاق التعاون 
القامئ بني احلكومة املرصية 
)ممثلة يف اهليئة العربية 
للتصنيع( والرشكة يف جمال 
تصنيع السيارات، يف ضوء 
الدمع الذي تقدمه “اسرتاتيجية 
صناعة السيارات” اليت 
أطلقهتا احلكومة مؤخرا 
لتجشيع الرشاكت العاملة يف 
هذا القطاع عىل خض مزيد 
من االستمثارات يف السوق 
املرصية، وفقا لبيان.

نىف إبراهمي اإلمبايب، رئيس 
شعبة الدخان واملعسل بغرفة 
الصناعات الغذائية باحتاد 
الصناعات، تبعية الرشكة 
املتحدة للتبغ احلاصلة عىل 
الرخصة اجلديدة إلنتاج 
الجسائر التقليدية بالسوق 
املرصي جلهاز سيادي.

وقال يف بيان حصيف، إن 
الرشكة املتحدة للتبغ حصلت 
عىل الرخصة اجلديدة 
للجسائر اليت طرحهتا 
احلكومة العام املايض، بعد 
أن تقدمت وحدها؛ حيث 
اعرتضت الرشاكت األخرى 
املصّنعة للجسائر األجنبية 
عىل كراسة الرشوط وامتنعت 
عن املشاركة.

وأضاف اإلمبايب، إن الرخصة 
اجلديدة للجسائر اليت 
حصلت علهيا الرشكة املتحدة 
للتبغ مؤخرًا، تتيح هلا إنتاج 
3 أنواع من الجسائر بالسوق 
احمليل )الجسائر التقليدية 
- التبغ املخسن - الجسائر 
اإللكرتونية(.

وأوحض أن قطاع الدخان يف 
مرص يضم 56 مصنعًا إلنتاج 
أنواع املعسل والجسائر 
املختلفة مبا فهيا الرشكة 
الرشقية للدخان.

ولفت إىل أن املرصيني 
يسهتلكون 4 مليارات علبة 
جسائر سنويًا، مبعدل 83 
مليار سيجارة سنويًا، و280 
مليون سيجارة يوميًا.

ألول مرة في مصر.. 

تعيني دينا عبداملنعم رئيسًا ملصنع إنتاج الذخيرة 
أص���در وزي���ر الدول���ة لإلنتاج احل���ريب املهندس دمحم 
ص���الح الدي���ن مصطىف ق���رارًا بتعين املهندس���ة دينا 
عبداملنعم رئيس���ًا ملجلس إدارة رشكة ش���ربا للصناعات 

اهلندسية )مصنع 27 احلريب(.
وقال املستش���ار اإلعالىم لوزير الدولة لإلنتاج احلريب 
واملتحدث الرمسي للوزارة دمحم عيد بكر إن املهندس���ة 
دين���ا عبداملنعم حاصلة عىل بالوريوس هندس���ة القوى 
واآلالت الكهربائية وحصلت عىل ماجس���تري يف التحم 

اآليل.
 مك���ا حصلت عىل هشادة األمع���ال الدولية املعمتدة من 
جامعة ميسوري ودرست برناجم القيادة للمتزي احلكويم 
يف جامع���ة كينجز بلندن واجلامع���ة األمريكية بالقاهرة، 
وب���دأت رحلها املهنية باإلنتاج احل���ريب منذ عام 1998 
مكهندسة للصيانة بإحدى الراكت التابعة وتدرجت يف 
املناص���ب حىت وصلت إىل تويل منصب مس���اعد وزير 
الدول���ة لإلنتاج احل���ريب للتطوير واملتابع���ة مث جاء قرار 
الوزير دمحم صالح الدين بتعييهنا رئيسًا ملجلس إدارة 
الرك���ة )مصنع 27 احلريب( لتصبح بذلك أول س���يدة 
تش���غل منصب رئي���س جملس إدارة إح���دى الراكت 

التابعة للوزارة.
وأك���د بكر أن هذا القرار يأيت يف ضوء توجهيات الوزير 
دمحم صالح الدين ب���رضورة العمل وفقًا ملباديء تافؤ 
الفرص واملس���اواة، مشريًا إىل أن الوزير دامئًا ما يؤكد 
ع���ىل أن امل���رأة يف قطاع اإلنتاج احل���ريب عنرص فاعل 
وممتزي ومؤثر وأداءها يدفع إىل إعطاهئا الفرصة للقيادة 
واملش���اركة يف ُصن���ع القرار مبا يتفق مع اس���رتاتيجية 
التمنية املس���تدامة للدولة ويف إطار امجلهورية اجلديدة 
املبنية عىل العمل الدؤوب والعمل والتمنية واحرتام حقوق 

اإلنسان.

يذكر أن رشكة ش���ربا للصناعات اهلندسية )مصنع 27 
احلريب( مت افتتاحها عام 1954 ومت بداخلها إنتاج أول 
منتج حريب مرصي بنس���بة 100% من خالل إنتاج أول 
طلقة ذخ���رية 9 مم وذلك يوم 23 أكتوب���ر 1954 والذي 
ُأختد عيدًا لإلنتاج احلريب منذ ذلك الوقت، وتنتج الركة 
ذخائر األس���لحة الصغرية بأنواعها ولتعظمي االستفادة 
من فائض الطاقات اإلنتاجية والكفاءات البرية املتوفرة 
بالركة يمت تصنيع منتجات مدنية جبودة عالية وأسعار 
منافس���ة مثل املراوح واحمل���راكت الكهربائية واللوحات 
الكهربائية وش���فاطات املصانع والورش ومتتلك الركة 
العديد من اإلماني���ات التكنولوجية املتطورة مثل مكبس 
س���باكة بالضغ���ط 420 طنا وماب���س هيدروليكية حىت 
100 ط���ن باإلضافة إىل ماكينة احلفر بالرارة وماكينة 

لف املواتري وخمارط متطورة.
رضوى عبداهلل

وقعت الركة املرصية لنق���ل الكهرباء عقدين مع رشكة 
الس���ويدي إلكرتيك T&D ورشكة مدكور لملروعات، 
استمكالًا لتلبية متطلبات توفري التغذية الكهربائية ملروع 
الدلتا اجلديدة ويف إطار ما توليه القيادة السياس���ية من 

اهمتام بالغ ومتابعة مسمترة ملروع الدلتا العمالق.
وقال���ت الرك���ة يف بي���ان، إن العق���د األول مع رشكة 
الس���ويدي اليكرتيك T&D وه���و عق���د حمطة حموالت 
 )GIS( روافع ترعة امحل���ام 7 من النوع املعزول بالغاز
بنظام تس���لمي املفتاح بقمية امجالية 563,3 مليون جنيه 

مرصي ومبدة تنفيذ 12 هشرًا من تارخي توقيع العقد.
وأضاف���ت أن العقد الثاين مع رشكة مدكور لملروعات 
لتوس���يع حمطة حموالت مس���تقبل م���رص خبلييت خط 
من النوع املعزول بالغ���از)GIS( مكرحلة عاجلة لتوفري 
التغذي���ة الكهربائي���ة بق���درة 70 م.ف.أ مض���ن خمطط 
مروع الدلتا اجلديدة مضن املروعات االس���رتاتيجية 

املدرجة خبطة ديوان عام وزارة الكهرباء.
وأوحضت، أن العقد الثاين مع رشكة مدكور لملروعات 
لتوسيع حمطة حموالت مستقبل مرص خبلييت خط جهد 
220 ك.ف م���ن الن���وع املعزول بالغ���از)GIS( مكرحلة 
عاجل���ة لتوف���ري التغذي���ة الكهربائية بق���درة 70 م.ف.أ 

مض���ن خمطط مروع الدلتا اجلديدة مضن املروعات 
االس���رتاتيجية املدرجة خبطة ديوان عام وزارة الكهرباء 
والطاق���ة املتجددة، بقمية إمجالية مبا يعادل 61,7 مليون 
جنيه مرصي مبدة تنفيذ 4 أهشر من تارخي توقيع العقد.

ت���رأس الفري���ق مهندس اكم���ل الوزير – وزي���ر النقل 
اجمتاع امجلعيت���ن العموميتن العادي���ة وغري العادية 
للرك���ة القابضة ملروعات الط���رق والكباري والنقل 
الربي حبضور اللواء ع���ادل ترك رئيس جملس اإلدارة 
واملهندس عىل عي���اد العضو املنتدب التنفيذي وأعضاء 
جمل���س اإلدارة وامجلعية العمومية ، حيث مت مناقش���ة 
نت���اجئ أمعال الرك���ة عن الع���ام امل���ايل املنهي يف 
2021/6/30 من خالل الق���وامئ املالية عن العام املايل 

. 2021/2020
وكذلك اس���تعراض نش���اط الركة حيث جتاوز اإلنتاج 
خ���الل الع���ام امل���ايل 2022/2021 عرة ملي���ار جنية 
مقارن���ه بنح���و مثاني���ة مليار جني���ة خالل الع���ام املايل 
2021/2020 مكا قامت الركة القابضة براء معدات 
جدي���دة بال���راكت التابعة هلا بقمي���ة 720 مليون جنية 
وكذلك رشاء مصنع جديد لفلنات القطار الرسيع بقمية 
120 مليون جنية مبعدل انتاج يصل إىل 420 ألف فلنكه 

سنويًا .
وكذل���ك تدعمي انت���اج الفلنات العادي���ه ليصل إىل حنو 
335 أل���ف فلنكه س���نويًا باإلضاف���ة إىل إجناز عدد من 
املروع���ات اهلامه يف جمال الط���رق والكباري وحماور 
النيل وتطوير الس���كك احلديدية والع���امل املدنية للقطار 

الكهربايئ اخلفيف LRT وأمعال املوانئ .
وأشاد وزير النقل بالتقدم الذي تهشده الركة القابضة 
يف جح���م األمعال املنف���ذه واالي���رادات احملققه مطالبًا 
قيادات الركة باس���مترار هذا التقدم خاصة مع جحم 
املروع���ات العمالق���ة اليت تنفذها الدول���ة املرصية يف 
جمال الطرق والكباري وحماور النيل والبنيه التحتيه يف 
شىت القطاعات مؤكدًا عىل الدمع الامل من وزارة النقل 
للركة القابضة ورشاكهتا التابعة واكفة العاملن هبا .

مكا أكد الوزير أن السوق املرصي يف هذا املجال سوق 
واعد وأن التنافسية بن الراكت هلا مردود إجيايب يف 
تنفيذ املروعات مش���ريًا إىل أن هذه التنافسيه تعمتد 
ع���ىل مدى الكفاءه الفنية لملهندس���ن والعامل والفنين 

وجودة املروعات ومدى االلزتام بهنو املروعات وفقًا 
لملواعيد املخططة .

مكا أش���ار وزي���ر النق���ل إىل أن احلافز ملن يس���تحق 
ورضورة إثابة العاملن املجهدين وأن األرباح للراكت 
اليت حتقق ماسب فقط وأن هناك اهمتام كبري من قبل 
وزارة النقل بالعنرص البري وإعادة تأهيله وتدريبة .

وأنه س���يمت ادخال ب���راجم خاصة بالط���رق والكباري 
والنقل البحري وغريها من جماالت النقل وعدم االكتفاء 
مبجال الس���كة احلدي���د يف املعهد الع���ايل لتكنولوجيا 

النقل بوردان. 
وفميا يتعلق باملعدات أكد الوزير عىل رضورة اسمترار 
تدعمي الرك���ة القابضة واكفة ال���راكت التابعة هلا 
بأحدث املعدات اليت تسامه يف تنفيذ اكفة املروعات 
باحدث األس���اليب العملية ومبواصفات اجلودة العالية 
م���ع رضورة رفع كفاءة املعدات احلالية واجراء معليات 
الصيانة الدورية هلا واس���تخدام قط���ع الغيار االصلية 
والتوس���ع يف انش���اء مصانع الفلنات واالس���تغالل 
األمث���ل لاف���ة األرايض  واألصول للرك���ة القابضة 

ورشاكهتا التابعة لزيادة مواردها املالية.
مكا أق���رت امجلعي���ة العمومي���ة الغري عادي���ة إضافة 
نشاط االس���تمثار والتطوير العقاري والصنايع لنشاط 

الركة.

كهرباء مصر توقع عقودا لتدعيم التغذية ملشروع 
الدلتا اجلديدة بتكلفة 625 مليون جنيه

"النقل": 10 مليارات جنيه حجم إنتاج القابضة للطرق 
والكباري خالل 2022-2021

    وزيرا اإلسكان والهجرة يبحثان إتاحة فرص االستثمار 
العقاري للمصريين بالخارج

 وزيرة الهجرة: أولوية لجذب استثمارات أبناءنا بالخارج  
ومقترحات لتقديم حوافز

داليا أحمد

وزير الصحة يبحث مع »وادي النيل« خطط 
تطوير املنشآت املدرجة للعمل يف »حياة كرمية«

حبث خال���د عبدالغفار، وزير الصحة والس���ان، مع هاين 
ض���ايح، رئيس جملس إدارة رشك���ة وادي النيل، الثالثاء 
املايض، مبقر ديوان عام الوزارة، س���بل التعاون املش���رتك 

بن اجلانبن يف القطاع اليحص.
ومثن الوزير، اجلهود املبذولة يف إنش���اء وتطوير املنش���آت 
الصحي���ة بافة حمافظ���ات امجلهورية، فضل���ًا عن توفري 
وجتهزي س���يارات اإلس���عاف جب���ودة وكف���اءة، مبا يضمن 
االرتق���اء مبس���توى اخلدم���ات الطبية واإلس���عافية املقدمة 

لملواطنن، وفقًا لبيان حصيف.
واس���متع الوزير خالل االجمتاع إىل خطط العمل اخلاصة 
بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من املنشآت الصحية ونقاط 
وس���يارات اإلس���عاف باحملافظات، فضلًا عن خطط تطوير 
ورفع كفاءة عدد من املنش���آت املدرجة للعمل مضن املبادرة 
الرائس���ية “حياة كرمية” واملروع القويم لتمنية األرسة، 

واليت تمت وفقًا ملعايري هيئة االعمتاد والرقابة الصحية.
مكا اس���متع الوزير إىل رشح مفصل حول املوقف التنفيذي 

ونس���ب اإلجناز اخلاصة باملروعات اجل���اري العمل هبا 
جبمي���ع احملافظات، الفت���ًا إىل عقد االجمتاع���ات الدورية 
بن املسؤولن من وزارة الصحة ورشكة وادي النيل ملتابعة 
العم���ل والتأكد من انتظامه بافة املروعات وفقًا للجداول 
الزمنية احملددة، فضلًا عن تذليل التحديات والعقبات اليت 

تواجه منظومة العمل.
وأك���د الوزير، عىل االل���زتام مبنظومة الصيان���ات الدورية 

محيي السعيد

  وج���ه الرئيس   عب���د الفتاح الس���ييس مبواصلة تعزيز 
التعاون املمثر مع رشكة ايين االيطالية، معربًا عن التقدير 
للراكة القامئة مع الركة وما تنفذه من أنشطة متعددة، 
إضاف���ة إىل التطلع ملواصلة الركة نش���اطها يف جمال 
البح���ث واالستكش���اف هبدف حتقيق االس���تغالل األمثل 

ملوارد مرص من قطاع الطاقة.
ج���اء ذلك خ���الل لقاء الرئيس  الس���ييس م���ع   لكاوديو 
ديسالزي الرئيس التنفيذي لركة إيين اإليطالية للبرتول 
وع���دد من مس���ؤوىل الركة حبض���ور مصطىف مدبويل 
رئي���س جملس الوزراء وطارق امل���ال وزير البرتول والروة 

املعدنية.
ووفقا لترصحيات السفري بسام رايض املتحدث الرمسي 
بامس رائس���ة امجلهورية ، هشد اللقاء تناول اس���تعراض 
نش���اط الركة اإليطالية احلايل واملستقبيل يف مرص يف 
جماالت استكش���اف وإنتاج الغاز والبرتول، والتعاون يف 
جمال مروعات الطاقة املتجددة، وذلك ترس���يخًا لتحول 

مرص ملركز اقليمي للطاقة مبختلف أنواعها .  
من جانبه، أعرب رئيس رشكة إيين عن اعزتازه مبس���رية 
التعاون املشرتك مع مرص واالكتشافات والنتاجئ االجيابية 
ال���يت حتققت خالل االعوام املاضية حتت القيادة واملتابعة 
الدقيق���ة الخشصية من قبل الرئيس، مما اكن له بالغ االثر 
يف رسعة جناح الركة يف إنتاج الغاز الطبيىع املرصى، 
مما جعل م���رص حاليًا من الدول االقلميية الرئيس���ية يف 
قط���اع انت���اج الطاقة، يف وقت يهشد الع���امل أزمة طاحنة 

يف هذا املجال .  
مك���ا اس���تعرض رئي���س رشكة اي���ى املخط���ط املتامل 
للتع���اون مع م���رص يف قطاع الطاقة اجلدي���دة واملتجددة 
خاص���ة الرياح والطاقة المشس���ية، بإقام���ة مجموعة من 
املروعات املش���رتكة هت���دف إىل إنتاج حوايل 10 جيجا 
وات من الكهرباء خالل الس���نوات القادمة، وذلك بالتامل 
مع اسرتاتيجية مرص للتحول االخرض وزيادة نسبة مزجي 

الطاقة املتجددة .
وهشد اللقاء تناول اس���تعراض نش���اط الركة اإليطالية 
احل���ايل واملس���تقبيل يف مرص يف جماالت استكش���اف 
وإنت���اج الغ���از والبرتول، والتع���اون يف جمال مروعات 
الطاقة املتجددة، وذلك ترسيخًا لتحول مرص ملركز اقليمي 

للطاقة مبختلف أنواعها .
 وخالل اللقاء اس���تعرض طارق املال، تطورات املروعات 
املتعددة اليت تنفذها الركة اإليطالية يف مرص، بالتعاون 
الق���امئ بن الركة واجلهات احلكومي���ة خاصًة ما يتعلق 
بإنت���اج الغ���از الطبيي يف م���رص من حقل ظه���ر وكذا 
لتصدي���ر الغاز املس���ال باالعمتاد عىل حمطات اإلس���الة 
يف لك من إدك���و ودمياط، واللتن تعمالن بامل كفاءهتام 
حالي���ًا، وهو القط���اع الذي حققت فيه م���رص طفرة كبرية 
وأصبح هلا مانة حمورية يف منطقة البحر املتوس���ط، يف 

إطار رؤية مرص لتصبح مركزًا إقلمييًا  للطاقة .
خطوة أخري 

استقبال الرئيس السييس لرئيس رشكة ايين جاء خكطوة 

أخري عيل طريق مسرية تعاون طويلة بن اجلانبن .. ذلك 
ما يؤكد هيلع الدكتور رمضان أبو العال، أس���تاذ هندس���ة 
البرتول والطاقة،  مش���ريا إيل أن اس���تقبال الرئيس عبد 
الفتاح السييس،  للرئيس التنفيذي لركة إيين اإليطالية 
للب���رتول وعدد من مس���ؤويل الركة، حبض���ور الدكتور 
مصطىف مدبويل رئيس جملس ال���وزراء واملهندس طارق 
امل���ال وزير البرتول والروة املعدنية،   يأيت يف إطار تقليد 

معتاد للقيادة السياسية لالهمتام بقطاع البرتول.
وق���ال أبوالعال   إن رشكة إيين هلا وضع خاص يف قطاع 
الب���رتول يف م���رص، نظ���ًرا كوهنا الركة ال���يت غامرت 
وخض���ت اس���تمثارات للبحث يف املي���اه العميق���ة باملياه 
االقتصادية مبرص، بعد أن ختلت بعض الراكت العاملية 
عن حقوق االمتياز يف املناطق املامثلة، باإلضافة إىل أهنا 
الرك���ة اليت حتقق من خالهلا اكتش���اف أكرب حقل غاز 
يف مرص – "حقل ظهر" والذي تس���بب يف حتقيق الدولة 

االكتفاء الذايت من الغاز الطبيي.
 ويف هشر أبريل املايض ،  وقعت مرص اتفاقية مع رشكة 
إيين اإليطالية لزيادة معدالت إنتاج الغاز حملًيا عىل املدى 
القص���ري، وتوفري حشنات من الغاز املس���ال للتصدير من 

مصنع إسالة الغاز بدمياط إىل إيطاليا أو أوروبا .
وج���اء  توقيع االتفاق يف إطار الرااكت االس���رتاتيجية 
بن م���رص وإيطاليا يف ع���دد من املج���االت وخاصة يف 
جمال الطاق���ة، حيث تعترب رشكة إي���ى اإليطالية رشيًا 
اس���رتاتيجًيا لقطاع البرتول امل���رصي، واتصااًل باألمهية 
اليت تولهي���ا الدولة املرصي���ة للتحول الط���ايق واالنتقال 
إىل االقتصاد األخرض أو االقتص���اد منخفض الكربون، 
وجهوده���ا القوية للتحول إىل مركز إقليمي لتداول وجتارة 

الطاقة.
 وقال خرباء إن البالد تس���تطيع أن تعوض جزًءا كبرًيا من 
الغاز الرويس ألوروبا من خالل تصدير الغاز املكتش���ف 
يف املي���اه العميق���ة حبقول س���احل البحر املتوس���ط عرب 

مصني اإلسالة يف مرص.
وحس���ب بيان  رمس���ي  وقها ، وقع���ت الركة املرصية 
القابضة للغازات الطبيعية )إجياس( ورشكة إيين اتفاقية 
هتدف إىل حتقيق االس���تغالل األمث���ل الحتياطيات الغاز 
امل���رصي من خالل تعظمي اإلنتاج املش���رتك  ، مكا هيدف 
االتفاق إىل اس���تغالل اإلمانات الكبرية املتاحة يف جمال 
البحث واالستكشاف مبرص، خاصة يف مناطق دلتا النيل 
ورشق املتوس���ط والصح���راء الغربية؛ م���ن خالل محالت 
لتكثيف معليات البحث واالستكش���اف بقطاعات امتيازها 

احلالية واملناطق اليت حصلت علهيا مؤخًرا.
وقال الدكتور رمضان أبو العال، أس���تاذ هندس���ة البرتول 
والتعدين، إن مرص تس���تطيع أن تع���وض جزًءا كبرًيا من 
الغ���از ال���رويس ألوروبا، من خ���الل زيادة إنت���اج الغاز 
املكتشف يف املياه العميقة حبقول أفروديت ومتار ولفيتان 
عىل ساحل البحر املتوسط، ويمت استقبال هذا اإلنتاج عن 
طريق البنية التحتية يف مرص وتصديره ألوروبا من خالل 

مصني اإلسالة يف إدكو ودمياط.
وذكر "أبو العال"،   أن القدرة اإلنتاجية ملصني اإلس���الة 
يف إدك���و ودمياط تص���ل إىل 11.6 مليون طن س���نوًيا، 
مقمسة بن 7.4 مالين طن س���نوًيا لألول، و4.2 مالين 
طن س���نوًيا للثاين، مما يؤكد قدرهتام ع���ىل تزويد الدول 
األوروبية بنس���بة ترتاوح بن 10-15% من احتياجاهتا من 
الغاز، يف حال اس���تقبال الغاز املكتشف من املياه العميقة 

عىل ساحل البحر املتوسط.
وأوحض "أبو العال" أن الغاز املرصي وحده غري قادر عىل 
تلبي���ة احتياجات أوروبا، موحًضا أن مرص تنتج 66 مليار 
مرت مكعب س���نوًيا من الغاز الطبيي، يسهلك حملًيا مهنا 
62 ملي���ار ويتبىق 4 مليارات مرت مكعب وهو رمق ضعيف 
مقارنة باس���هالك الدول األوروبية والذي يصل إىل 500 
مليار مرت مكعب، تلي روس���يا نس���بة 40% مهنم حبوايل 

200 مليار مرت مكعب.

 
خبراء : القاهرة وإيني .. شراكة استراتيجية وخارطة جديدة إلستغالل 

قطاع الطاقة والغاز املصري ملنع العطش األوروبي     
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يقدمها : مهاب العجمى بورصة

10 رئيس الوزراء يقرر تعيني 
عبدالعزيز والصياد مساعدين 

لرئيس »الرقابة املالية«

أص���در الدكتور مصطىف مدبوىل رئيس جملس الوزراء قرار 
رمق ٣٠٢٤ لس���نة ٢٠٢٢ بتعيني لك م���ن الدكتور دمحم عبد 
العزيز ودمحم الصياد مساعدين لرئيس اهليئة العامة للرقابة 

املالية ملدة ٤ سنوات.
شغل الدكتور عبد العزيز منصب مساعد وزير التعاون الدوىل 
وعضوية جملس إدارة اهليئة العامة لالستمثار، وكذلك أميًنا 

عاما ملؤسس���ة البورصة للتمنية املس���تدامة إىل جانب معله 
مكستشار للعالقات املؤسسية بالبورصة املرصية.

يعد الصي���اد أحد أمه قيادات القط���اع املاىل غري املرصىف 
حيث ش���غل ع���دة مناصب من بيهنا مس���اعدا لرئيس اهليئة 
العامة للرقابة املالية ومس���اعد أول لرئيس البورصة املرصية 

إىل جانب معله كرئيس لقطاع القيد بالبورصة املرصية.

اتفقت اهليئة العام���ة للرقابة املالية واهليئة 
العام���ة لالس���تمثار ع���ى تش���كيل جلنة 
تنس���يقية من القي���ادات التنفيذية للهيئتني 
للعم���ل عى لك امللفات املش���ركة بيهنام، 

وفقا لبيان من الرقابة املالية.
ج���اء ذلك خالل اجمت���اع بني دمحم فريد 
رئي���س اهليئ���ة العام���ة للرقاب���ة املالي���ة، 
واملستش���ار دمحم عبد الوه���اب الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة لالستمثار واملناطق 
احلرة بقيادات اهليئتني، لوضع آلية تنسيق 
مس���تدامة للعمل عى ترسي���ع وترية حل 
املشلكات وتوحيد وتنسيق اجلهود الرقابية 
ما بني اهليئتني هبدف حتس���ني بيئة ومناخ 

االستمثار.
وختت���ص اللجن���ة، بتنس���يق اجلهود فميا 
يتعل���ق بتطبيق���ات التصوي���ت الرامكي، 
وت���رية اإلندماج���ات للرشاكت  وترسي���ع 
اخلاضعة لوالي���ة هيئة الرقاب���ة املالية من 

خالل متثيل مكثف للرقابة املالية يف اللجان 
لإلرساع  االقتص���ادي  ب���األداء  املختصة 
بعملي���ات االندماج، وح���ث الرشاكت عى 
القيد املرك���زى تطبيقا لقان���ون الرشاكت 

وتعديالته، وفقا للبيان.
مكا تضمن ذلك، العمل عى ترسيع وترية 
حل مش���الك املس���تمثرين مبا يعود بالنفع 
ع���ى حتس���ني بيئ���ة االس���تمثار، مكا مت 
االتفاق عى أن جتمتع اللجنة التنس���يقية 
مرت���ني يف الهشر، حبيث ترف���ع تقاريرها 

أعلنت اهليئة العامة للرقابة املالية مالحظاهتا 
التعم���ري  لرشك���ة  املالي���ة  الق���وامئ  ع���ى 
واالستش���ارات اهلندسية "تعمري" عن الفرة 

املالية املنهتية يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.
وذك���رت اهليئة يف بي���ان لبورصة مرص، أنه 
مبطالعة الق���وامئ املالية للرشك���ة فقد انهتى 
الرأي إىل قيام الرشكة مبوافاة لك من اهليئة 
والبورصة بإفصاح يتضمن أس���باب ارتفاع 
بند تلكفة املبيعات بنسبة أكرب من ارتفاع بند 
اإليرادات والذي بدوره س���امه يف اخنفاض 
نس���بة هام���ش مجم���ل الرحب م���ن 59% يف 
الف���رة املالية املنهتية يف یونیو ٢٠٢1 لتصل 
إىل ٣6% يف الف���رة املالية املنهتية يف يونيو 

.٢٠٢٢
وأوحض���ت اهليئة، أنه جي���ب موافهتا أيضًا 

بأسباب ارتفاع بند املخزون من حنو ٢61.7 
ملي���ون مج يف ديمس���رب ٢٠٢1 إىل حن���و 
٣٤٣,85 ملي���ون جني���ه يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، 
واخلط���ة الزمني���ة للرشكة لالنهت���اء من بند 
اإلنتاج غري التام اخلاص مبرشوعات التعمري 
)ديار ٢( والذي تبلغ نسبته ٤1% من إمجايل 

األصول.
مكا جيب عى الرشكة موافاة اهليئة بأسباب 
عدم احتس���اب م���رصوف امضح���الل لبند 
أط���راف ذات العالقة يف القوامئ املالية للفرة 
املالي���ة املنهتية يف ٣٠ يوني���و ٢٠٢٢ والبالغ 
قدره حنو 1٢8 مليون مج والذي ميثل نس���بة 
16.8٤% م���ن أص���ول الرشكة ع���ى الرمغ 
من احتس���ابه يف القوامئ املالية للفرة املالية 

املقارنة املنهتية يف يونيو ٢٠٢1.

التىق الدكت���ور دمحم فريد، رئيس جملس 
إدارة اهليئة العام���ة للرقابة املالية،  راىم 
ال���داكىن، رئيس جمل���س إدارة البورصة 
املرصي���ة، وهب���ة الصريىف، نائ���ب رئيس 
البورصة، وذلك بع���د تعييهنام وفق القرار 
الص���ادر ع���ن رئيس جمل���س ال���وزراء، 
امخليس امل���اىض، وذلك حبضور الدكتور 
إس���الم عزام، وأمحد الشيخ نائىب رئيس 

اهليئة العامة للرقابة املالية.
ورح���ب فريد بقي���ادات البورص���ة اجلدد، 
ممتني���ا هلم النج���اح والتوفيق ىف رحلهتم 
اجلديدة حنو العمل، بالتنس���يق والرشاكة 
م���ع اكفة األطراف ذات الصلة الس���تمكال 
جهود التطوير والتمنية الىت ترفع من كفاءة 
وتنافس���ية س���وق األوراق املالية املرصية، 
لتس���متر ىف لعب دورها احملورى الدامع 
للحكوم���ة ىف حتقي���ق مس���هتدفات خطط 

التمنية االقتصادية واالجمتاعية.
أكد أن املرحل���ة املقبلة س���تهشد االرتقاء 
مبس���توى التعاون والتنس���يق ب���ني اهليئة 
واكف���ة األط���راف وباألخ���ص البورص���ة 
املرصية، وذلك الختاذ لك ما يلزم من أجل 

استقرار السوق وسالمة التعامالت وكفالة 
حقوق اكفة املستمثرين.

تاب���ع رئي���س اهليئة أنه وخالل أي���ام قليلة 
س���يمت تش���كيل فرق معل فنية ب���ني اهليئة 
والبورص���ة لتعزي���ز التع���اون ىف خمتلف 
املس���ائل للدفع حنو ترسيع وترية التطوير 

والتمنية بسوق املال املرصية.
م���ن جانبه تق���دم راىم ال���داكىن، رئيس 
جملس إدارة البورصة املرصية، بالش���كر 
والتقدي���ر للدكتور دمحم فري���د عى اللقاء 
ال���ذى ميثل بداي���ة مرحلة جديدة لس���وق 
األوراق املالي���ة املرصية، حتت عنوان حنو 
مزيد من التنسيق وتاكمل اجلهود لالرتقاء 
تنافس���ية وكف���اءة س���وق األوراق املالي���ة 

املرصية.
تابع الداكىن أنه س���يعمل عى التنس���يق 
مع اكف���ة األط���راف لتب���ى وتطبيق اكفة 
السياس���ات الالزم���ة لتطوي���ر األداء مبا 
يضمن تعزيز الس���يولة والتداول والتعريف 
أكرث وأكرث بأمهية السوق ىف توفري المتويل 
الالزم للكيانات االقتصادية املختلفة لتطوير 

أمعاهلا وزيادة نشاطها.

جلنة تنسيقية بني »الرقابة املالية« و»االستثمار« 
لتطبيق القرارات على شركات البورصة

الرقابة املالية تطالب "تعمير" بالرد على
استفساراتها بشأن القوائم املالية

29 سبتمبر.. مساهمو بنك البركة مصر يناقشون 
تعديل مواد من النظام األساسي

الرقابة املالية والبورصة تبحثان تطبيق استراتيجية 
لتنشيط البورصة وضمان سالمة التعامالت

تراج���ع امل���ؤرش الرئي���ي للبورص���ة املرصية 
“إجي���ى إك���س ٣٠” بنس���بة ٣.٤1% ليغلق عند 
مس���توى 99٣6.87 نقط���ة، خ���الل جلس���ات 
األسبوع املايض، وهبط مؤرش األهسم الصغرية 
واملتوسطة “إجيى إكس 7٠ متساوى األوزان”، 
بنس���بة ٢.٠٣% ليغلق عند مس���توى ٣9.٢165 
نقطة، وجسل مؤرش “إجيى إكس 1٠٠ متساوى 
األوزان” تراجًع���ا بنح���و ٢.٠٢% ليغل���ق عن���د 
مستوى ٣1٠7.69 نقطة، وجسل مؤرش “إجيى 
إكس ٣٠ حم���دد األوزان” هبوًطا بنحو ٣.٠9% 
ليغلق عند مستوى 1٢٢8٣.1٢ نقطة، فميا ارتفع 
مؤرش متزي بنس���بة 5.٤٢% ليغلق عند مستوى 

٣867.11 نقطة.
رأس املال السويق

وخرس رأس املال الس���ويق للبورصة املرصية، 
حنو 1٢.9 مليار جنيه خالل جلس���ات األسبوع 
امل���ايض، ليغلق عن���د مس���توى 679.9 مليار 
جنيه، بنس���بة اخنفاض 1.9%، وهبط رأس املال 
الس���ويق لملؤرش الرئيي م���ن ٤٤٤.6 مليار 
جنيه إىل ٤٣٢.8 مليار جنيه، بنس���بة اخنفاض 
٢.7%، واخنف���ض رأس امل���ال مل���ؤرش األهسم 
الصغرية واملتوسطة من 1٢8.6 مليار جنيه إىل 

1٢7.9 مليار جنيه بنسبة اخنفاض 6.٠%.
مكا تراجع رأس املال ملؤرش األوس���ع نطاًقا من 
57٣.٢ ملي���ار جني���ه إىل 56٠.7 ملي���ار جنيه 
بنس���بة اخنفاض ٢.٢%، فميا صعد رأس املال 
الس���ويق لبورصة النيل من ٢ ملي���ار جنيه إىل 

٢.1 مليار جنيه بنسبة منو %1.6.
إمجايل قمية التداول

وبالنس���بة للتداول تراجع إمجايل قمية التداول 
بالبورصة املرصية إىل 1٣.9 مليار جنيه خالل 
األس���بوع املايض، يف حني بلغت مكية التداول 
حن���و ٤.٤18 مليار ورقة منف���ذة عى ٢75 ألف 
معلية، وذل���ك مقارنة بإمجايل قمية تداول قدرها 
16.٤ ملي���ار جنيه، ومكية التداول بلغت 9٣٤.٣ 
ملي���ار ورقة منفذة عى ٢99 أل���ف معلية خالل 

األسبوع قبل املايض.
أما مؤرش مت���زي، بلغ إمجايل قمي���ة التداول به 
حن���و ٢٤.1 مليون جنيه، وبلغ���ت مكية التداول 
65.٤ ملي���ون ورق���ة منفذة ع���ى ٢٤79 معلية 
خالل األس���بوع املايض، واس���تحوذت األهسم 
ع���ى 55.5% من إمجايل قمية الت���داول داخل 
املقصورة، ىف حني مثلت قمية التداول للسندات 

حنو 5٠.٤٤%.

ووزعت إمجاليات التداول للرشاكت املدرجة ىف 
مؤرشات البورصة بني ٣.٢ مليار جنيه باملؤرش 
الرئي���ى للبورصة حبجم تداول 7٢5.9 مليون 
ورق���ة مالية منف���ذة، وعدد معلي���ات 86.1 ألف 
معلي���ة، وبلغت قمية التداول ب�«إجيى إكس 7٠« 
حنو ٣.٤ مليار جنيه، حبجم تداول ٣.٠٢ مليار 
ورق���ة مالية منفذة من خالل 1٤1.٢ ألف معلية، 
وبلغت قمية الت���داول ب�«إجيى إكس 1٠٠« حنو 
6.5 مليار جنيه حبج���م تداول ٣.7 مليار ورقة 

مالية منفذة من خالل ٢٢7.٣ ألف معلية.
هشادات اإليداع الدولية

وكش���ف تقري���ر البورص���ة األس���بويع، ع���ن 
أرصدة الرشاكت من هش���ادات اإليداع الدولية 
ح���ىت هناي���ة األس���بوع املايض، حي���ث تراجع 
رصي���د هشادات إيداع لًكا م���ن البنك التجاري 
ال���دويل إىل ٢٠5.٢٤1 مليون هشادة، املرصية 
لالتص���االت إىل 169.7٠٤ ملي���ون هش���ادة، 
إيديتا للصناعات الغذائية إىل 1٢٣.٣٤7 مليون 
هشادة، فميا ارتفع رصيد هشادات إيداع مدينة 
نرص لإلس���اكن والتعمري إىل 678.٣99 مليون 
هش���ادة، وليس���يكو م���رص إىل 1.98٢ مليون 

هسم.
بيمن���ا اس���تقر رصي���د هش���ادات إي���داع لًكا 
من اإلس���كندرية للزي���وت املعدني���ة- أموك عند 
٣79.1٣٠ ملي���ون هش���ادة، املجموع���ة املالي���ة 
هريميس القابضة عند ٢88.57٤ مليون هشادة، 
يج يب أوت���و عن���د ٢٢٢.966 ملي���ون هشادة، 

رشكة حديد عز عند 7٣.6٢1 مليون هشادة.
التداول بـ3 عالمات عرشية

وأعلن���ت البورصة، ع���ن قامئ���ة األوراق املالية 
املمسوح بالت���داول علهيا بثالث عالمات عرشية 
خالل األسبوع اجلاري، بناء عى أسعار إغالق 
امخليس املايض، ومضت 8٠ رشكة، وذلك بعد 
إضافة حق اكتتاب رشكة غاز مرص عقب تراجع 

سعر الهسم إىل 1.7٢ جنيه.
وج���اءت أبرز الرشاكت املوج���ودة بالقامئة: ابن 
س���ينا فارما، جنوب ال���وادي لألمسنت، جولدن 
بريامي���دز ب���الزا، القلعة لالستش���ارات املالية، 
مجموع���ة عام���ر القابض���ة، أوراس���كوم املالية 
القابض���ة، أوراس���كوم لالس���تمثار القابض���ة، 
النعمي القابضة لالس���تمثارات، احلديد والصلب 

املرصية، بامل هيلز للتعمري.
 هناية جلسات األسبوع

واكنت م���ؤرشات البورصة املرصي���ة، قد أهنت 
تعام���الت جلس���ة امخلي���س، هناي���ة جلس���ات 
األس���بوع املايض، أوىل جلسات هشر سبمترب، 
براجع مجايع لملؤرشات للجلس���ة الثانية عى 
الت���وايل، بضغوط مبيع���ات املتعاملني األجانب، 
وس���ط تداوالت متوس���طة، وخ���رس رأس املال 
الس���ويق 5.٤ مليار جنيه ليغلق عند مس���توى 

679.878 مليار جنيه.
وبل���غ جحم الت���داول عى األهس���م 677 مليون 
ورقة مالية بقمية ملي���ار جنيه، عرب تنفيذ ٢.٤6 
ألف معلي���ة لعدد 19٤ رشكة، وجسلت تعامالت 

املرصي���ني 85.5% م���ن إمج���ايل التعام���الت، 
بيمن���ا اس���تحوذ األجانب عى نس���بة %1٠.٢، 
والعرب عى ٤.٣%، واس���تحوذت املؤسس���ات 
ع���ى 18.16% م���ن املعام���الت يف البورصة، 
واكنت بايق املعامالت من نصيب األفراد بنسبة 

 .%81.8٣
ومال���ت صايف تعام���الت األفراد واملؤسس���ات 
األجنبية للبيع بقمي���ة 1.6 مليون جنيه، 7.16٠ 
مليون جني���ه، عى التوايل، فمي���ا مالت صايف 
تعامالت األفراد واملؤسس���ات املرصية والعربية 
لل���رشاء بقمي���ة ٢.9 مليون جني���ه، 5.5 مليون 
جني���ه، 1٤5.٣ مليون جني���ه، 8.6 مليون جنيه، 

عى التوايل.
وتراجع مؤرش »إجيي إكس ٣٠« بنسبة 6٢.٠% 
ليغلق عند مس���توى 99٣6 نقط���ة، وهبط مؤرش 
»إجيي إك���س 5٠« بنس���بة ٠.9٣% ليغلق عند 
مس���توى 1885 نقطة، واخنفض مؤرش »إجيي 
إكس ٣٠ حمدد األوزان« بنس���بة ٠.71% ليغلق 
عند مس���توى 1٢٢8٣ نقطة، ونزل مؤرش »إجيي 
إك���س ٣٠ للعائد اللكي« بنس���بة ٠.6٢% ليغلق 

عند مستوى ٤٠٢٣ نقطة.
مكا تراجع مؤرش الرشاكت الصغرية واملتوسطة 
»إجي���ى إك���س 7٠ متس���اوى األوزان« بنس���بة 
1.6٣% ليغلق عند مس���توى ٢165 نقطة، وهبط 
م���ؤرش »إجيى إك���س 1٠٠ متس���اوى األوزان« 
بنس���بة 1.٤٤% ليغلق عند مستوى ٣1٠7 نقطة، 
فمي���ا ارتفع م���ؤرش متزي بنس���بة ٣.٢٢% ليغلق 
عند مس���توى ٣867 نقطة، وصعد مؤرش سندات 
اخلزانة بنسبة ٠.٠6% ليغلق عند مستوى 119٢ 

نقطة.
خرباء: »إجيي إكس ٣٠« يواجه ضغوطًا بيعية

توقع خرباء التحليل الفى اسمترار هبوط مؤرش 
البورصة الرئي���ى، ىف إطار معليات تصحيح، 
قبل مع���اودة الصعود خالل اجللس���ات املقبلة، 
مرحج���ني اس���تعادة التح���راكت الصاعدة مع 
اقرابه من مس���تويات الدمع واس���مترار الرؤية 
الفنية اإلجيابية واسهتداف مناطق 1٠5٠٠ نقطة.
وقال أدمه مج���ال الدين، رئيس قس���م التحليل 
الف���ى برشكة اكي���رو اكبيتال لت���داول األوراق 
املالي���ة، إن م���ؤرش »إجيي إك���س ٣٠« تراجع 
متأثرا بالضغوط البيعية بالتوازى مع اإلغالقات 
السلبية للس���وق األمريكية، ليقرب من مستوى 

محاية األرباح لملستمثر غري املخاطر.

تراجع املؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.41% خالل تعامالت 
األسبوع املاضي.. وخبراء: يواجه ضغوًطا بيعية

وائل خطاب

اتساقًا مع ُمقتضيات ُمساندة ُجهود الدولة 
املرصية اليت تس���تضيف مقة املناخ العاملية 
COP٢7، يف مدين���ة رشم الش���يخ َمطلع 
هش���ر نومفرب ٢٠٢٢، عق���د الدكتور دمحم 
فريد رئيس اهليئ���ة العامة للرقاب���ة املالية، 
اجمتاعًا؛ الستعراض اجلهود والوقوف عى 
آخر التطورات والتنسيق حول ِخطط العمل 
التنفيذي���ة خالل املرحلة املقبلة الس���تمكال 
جهود إنشاء منصة لتداول هشادات خفض 

االنبعاثات الكربونية.
ج���اء ذل���ك حبض���ور ممثلني ع���ن خُمتلف 
األطراف ذات الصلة، عى رأهسم الس���فري 
دمحم ن���رص مدي���ر إدارة املن���اخ والبيئ���ة 
والتمني���ة املس���تدامة ب���وزارة اخلارجي���ة 
املرصية، ورشيف لقامن وكيل حمافظ البنك 
املركزي املرصي للمش���ول املاىل، ولك من 
رشيف عبدالرحمي رئي���س اإلدارة املركزية 
للتغ���ريات املناخي���ة، والدكت���ور وائل فرج 
مدي���ر عام التخفيف وآلي���ة التمنية النظيفة، 
وأمين الرفايع مدير إدارة تسويق هشادات 
الكربون من وزارة البيئة وأجهزهتا التابعة، 
ومن البورصة املرصية محمود خطاب مدير 
عام البحوث وتطوير األمعال، وأمحد رشدى 
مدير إدارة املخاطر واالس���تدامة، وهش���ام 
رمضان مس���اعد رئيس اهليئ���ة، ومحمود 
جربيل نائ���ب رئيس اإلدارة املركزية لمتويل 
الرشاكت وإصدارات األوراق املالية باهليئة.
خالل اللقاء، كش���ف الدكت���ور دمحم فريد 
رئي���س اهليئ���ة العام���ة للرقاب���ة املالية، أن 
املش���اورات اجلارية تس���هتدف اختاذ لك 
ما يل���زم من ُمتطلب���ات ترشيعي���ة وغريها 
لتطوي���ر منصة الكروني���ة تحمس بتجسيل 
وتداول هشادات الكرب���ون اليت تصدر عن 
املرشوعات ال���يت خفضت من مس���تويات 
انبعاثاهت���ا الكربونية، م���ع إتاحهتا للتداول 
يف الس���وق احمللي���ة، وكذل���ك لل���رشاكت 
العامل���ة يف الق���ارة األفريقي���ة الراغبة يف 
ذلك م���ع األخذ يف االعتبار الزتامات مرص 
ومتطلبات اكف���ة اجلهات املعنية ومن أمهها 

وزارة البيئة وجهاز شوئن البيئة.
تعزيزًا لذلك وترسيعًا لوترية العمل، تقدمت 

اهليئ���ة العامة للرقابة املالية مُبقرح إلدخال 
بعض التعدي���الت عى الالحئ���ة التنفيذية 
لقانون سوق رأس املال رمق 95 لسنة 199٢ 
إىل رئيس جمل���س الوزراء تحمس بإصدار 
أدوات مالي���ة خمتلف���ة تتواف���ق م���ع البيئة 
ومحاي���ة املناخ، ومهنا هش���ادات الكربون، 
وذلك لوضع اإلط���ار الترشييع املُنظم للك 
متطلبات ت���داول اآلداة املالية اجلديدة، بعد 
أن مت َرص���د الزي���ادة الكب���رية يف جح���م 
التداول ع���ى تلك النوعية م���ن الهشادات 
يف األس���واق العاملية، مك���ا اعمتد االحتاد 
األورويب هش���ادات الكربون كأحد األدوات 

املالية منذ عام ٢٠18.
مك���ا مت اس���تعراض اخلط���وات التنفيذية 
والتفصيلية لتدشني منصة لتداول هشادات 
الكربون اليت َتأخ���ذ يف االعتبار املتطلبات 
والزتامات مرص الدولية املختلفة وُأثريت من 
ِقبل ممثيل وزارة اخلارجي���ة ووزارة البيئة 
وجهاز ش���وئن البيئة وذلك يف َحال ُصدور 
التعديالت املطلوبة ع���ى الالحئة التنفيذية 
لقانون سوق رأس املال مع اجلهات القامئة 
عى حتول املرشوعات لتخفيض االنبعاثات 
وإص���دار هش���ادات خف���ض االنبعاث���ات 

الكربونية للعمل ع���ى زيادة جانب العرض 
من ه���ذه الهشادات للتداول علهيا وذلك يف 
اإلط���ار املمسوح به وفق���ًا اللزتامات مرص 

الدولية.
ُمق���رح  اللق���اء، مت اس���تعراض  وخ���الل 
البورص���ة التفصييل لتدش���ني هذه املنصة 
وكيفي���ة الربط والتعاون م���ع جهات التوثيق 
واالعمتادات املختلفة للتأكد من سالمة هذه 
الهشادات ومِبا َيظر تجسيل هشادات غري 
مؤك���دة خلفض االنبعاثات وهو ما يمسى ب�

.Green Washing
وبهناي���ة اللق���اء، مَت التأكي���د م���ن ِقبل لك 
األط���راف احلارضة لالجمت���اع عى أمهية 
تدش���ني هذه املنصة وباألخ���ص لو أخذت 
الُبعد اإلقليمي وأنه سيمت التأكيد والتنسيق 
ما بني اكفة اجلهات بأن املنصة ستأخذ يف 
االعتبار الزتامات مرص الدولية املختلفة يف 

هذا الشأن.
م���ن ناحيت���ه، أع���رب الس���فري دمحم نرص 
مدير إدارة املناخ والبيئة والتمنية املس���تدامة 
ب���وزارة اخلارجي���ة املرصي���ة، ع���ن ترحيبه 
باجله���ود اليت تقوم هبا هيئ���ة الرقابة املالية 
يف تنس���يق اجله���ود م���ع اجله���ات املعنية 

بتحديات مواجهة تغ���ري املناخ، وطرح آليات 
تس���اعد يف التحول إىل االقتصاد األخرض 
كتطوير منصة للتداول عى هشادات الكربون 
للقارة األفريقية -وال تقترص عى مرص فقط- 
وحتظى باستجابة واس���عة من جانب العديد 
من املؤسسات املالية العاملية، حيث أصبحت 
هش���ادات الكرب���ون وال���يت ت���دمع خف���ض 
االنبعاث للغ���ازات الكربوني���ة اآلليات املثى 
ملواجه���ة التغ���ري املنايخ واألداة الرئيس���ية 

لتحقيق التحول لالقتصاد األخرض.
جدي���ر بالذكر أن البورص���ة املرصية اكنت 
قد لعبت دورًا كبريًا خ���الل الفرة املاضية 
بالتنس���يق والتع���اون م���ع لك األط���راف 
احمللية والدولية لبحث إماكنية تطوير سوق 
إلصدار وتداول هشادات خفض االنبعاثات 
الكربونية، وكذل���ك العمل عى تنظمي براجم 
تدريب لتطوير ق���درات الرشاكت املقيد هلا 
أوراق مالية جب���داول البورصة عى إعداد 
تقارير إفصاح ترايع اآلثار املالية للتغريات 
املناخية بالتعاون م���ع أفضل بيوت اخلربة 

العاملية املختصة هبذا الشأن.

أكد رئيس جملس الوزراء الدكتور مصطىف 
مدب���ويل أمهي���ة تنس���يق وتاكم���ل اجلهود 
واخلطط ب���ني اكفة األط���راف؛ لتقوي���ة أداء 
س���وق األوراق املالية املرصي، وكذلك العمل 
عى صياغ���ة وتنفي���ذ خطط وب���راجم معل 
ترتيق مبستوى تنافس���ية اخلدمات املتنوعة 
ال���يت يقدمها القطاع امل���ايل غري املرصيف، 
كون���ه العبا أصي���ال يف مس���اعدة الكيانات 
االقتصادي���ة املختلف���ة عى تنوي���ع مصادر 
متويلها؛ لزيادة جحم أمعاهلا وتطوير أداهئا 
مب���ا يضيف إىل ق���درات الدول���ة اإلنتاجية، 
ويوف���ر فرص مع���ل ويدمع من���و االقتصاد 

الوطين.
جاء ذلك خالل لقاء رئي���س جملس الوزراء، 
/امخلي���س املايض /، رئي���س جملس إدارة 
اهليئ���ة العامة للرقاب���ة املالية الدكتور دمحم 
فري���د، ورئي���س جمل���س إدارة البورص���ة 
آخ���ر  ملتابع���ة  ال���داكين؛  رايم  املرصي���ة 
التطورات واملس���تجدات يف س���وق األوراق 
املالية املرصية، وكذا استعراض خطط تطوير 
وتمنية الس���وق، إىل جانب جهود تعزيز اكفة 
األنشطة املكونة للقطاع املايل غري املرصيف 

خالل املرحلة املقبلة.
وأوحض مدب���ويل أن برناجم توس���يع قاعدة 

ملكية ال���رشاكت اململوك���ة للدولة من خالل 
س���وق األوراق املالية مض���ن أولويات معل 
احلكوم���ة خ���الل املرحلة املقبل���ة، يف إطار 
تنفيذها للتلكيفات الرائس���ية بش���أن احلزمة 
العاجلة لإلصالح االقتصادي، اليت تتضمن 
تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف االقتصاد 

لتصل إىل %65.
م���ن جانب���ه.. أعرب رئي���س اهليئ���ة العامة 
للرقاب���ة املالي���ة الدكت���ور دمحم فري���د عن 
تقدي���ره لالهمتام الكبري ال���ذي يوليه رئيس 

جملس ال���وزراء مللفات مع���ل اهليئة، مؤكدا 
أن املرحلة املقبلة س���تهشد إدخال تعديالت 
عى قواعد قيد وشطب األوراق املالية، وكذا 
زيادة االعمتاد عى تطبيقات التكنولوجيا يف 
جماالت أسواق رأس املال والتأمني للوصول 
لف���ات املجمتع بهسولة ويرس، مش���ريا إىل 
إص���دار اهليئة خ���الل الف���رة املاضية أول 
رخص���ة متويل متنايه الصغ���ر متوافقة مع 

الرشيعة اإلسالمية.
وأكد فريد أنه س���يمت عقد لق���اءات مع اكفة 

األط���راف ذات الصل���ة ملزيد من التنس���يق 
والتاكم���ل حنو تطوير وتمنية اكفة األنش���طة 
املكون���ة للقطاع املايل غ���ري املرصيف، وفق 
أفضل املامرسات اليت ترايع قواعد السوق، 
مب���ا يضمن اس���تقرار األس���واق وس���المة 
التعام���الت جنبًا إىل جن���ب مع توفري محاية 

لاكفة املتعاملني.
ويف سياق متصل.. قال رئيس جملس إدارة 
البورص���ة املرصية رايم الداكين، إن الفرة 
املقبلة ستهشد استمكال تنفيذ جهود تطوير 
س���وق األوراق املالي���ة بالتنس���يق والتعاون 
مع اكف���ة األط���راف، ومهنا حتس���ني جودة 
إفصاحات ال���رشاكت املقيد هلا أوراق مالية 
جبداول البورص���ة املرصية، جنبا إىل جنب 
مع العم���ل عى رفع كف���اءة مديري عالقات 
املستمثرين واستمكال جهود الروجي جلذب 
رشاكت جديدة ومس���تمثرين ج���دد لتعزيز 

سيولة وتداوالت السوق.
وأضاف أن املرحلة املقبلة س���تهشد تنسيقا 
اكمال م���ع اهليئ���ة العام���ة للرقاب���ة املالية؛ 
لدفع جهود تعزيز س���يولة وتداوالت السوق 
امل���رصي، إىل جان���ب العم���ل ع���ى تطوير 
وتفعيل اآلليات واملنتجات املالية، اليت تهسم 

يف زيادة كفاءة وتنافسية السوق.

الرقابة املالية تستعرض كيفية تطوير منصة تسجيل وتداول 
شهادات خفض االنبعاثات الكربونية

رئيس الوزراء: القطاع غير املصريف العب أصيل يف مساعدة الكيانات 
االقتصادية على تنويع مصادر متويلها

وافقت امجلعية العامة العادية لرشكة بلتون املالية 
القابض���ة، عى انتخاب ٤ أعضاء ملجلس اإلدارة 
وفًق���ا آللية التصويت الرامكي ل���دورة جديدة ٣ 
س���نوات، مع تفويض جملس اإلدارة يف تعيني ٣ 

أعضاء مستقلني.
وأوحض بيان لبلتون صادر األربعاء املايض، أنه 
مت اختيار داليا خورش���يد عضًوا منتدًبا ملجلس 
اإلدارة ورئيًسا تنفيذًيا، ممثلة عن رشكة شمييب 

انفيسمتنت اإلماراتية.
مكا مت تعيني س���يد برص ش���عيب رئيًسا ملجلس 
إدارة غري تنفيذي وممثاًل عن شمييب اإلماراتية، 
وتعي���ني لك من أندري���ا مولياك ومريي���ان خلف 

عضًوا غري تنفيذي ومتثياًل عن رشكة شمييب.
يش���ار أن رشكة أوراس���كوم املالي���ة القابضة، 
باع���ت اكمل حصهتا يف أهس���م رأمسال رشكة 
بلت���ون املالية القابضة والبالغة 55.9%، إذ باعت 
٢59.1٢ ملي���ون هس���م يف بلت���ون املالية بقمية 
٣8٤.79 مليون جنيه، مبتوسط سعر بيع ٤8.1 

جنيه للهسم.

ونفذ عرض ال���رشاء اإلجباري املقدم من رشكة 
شميريا لالس���تمثار اإلماراتية، لالستحواذ عى 
حص���ة أغلبي���ة يف أهسم رشك���ة بلت���ون املالية 
القابض���ة،  لع���دد ٢59,1٢ ملي���ون هسم بقمية 

إمجالية ٣8٤,79 مليون جنيه.
 وحققت بلتون املالية القابضة،  صايف خس���ائر 
بلغ 1٠5.58 مليون جني���ه منذ بداية يناير حىت 
هناية يوني���و ٢٠٢٢، مقابل أرب���اح بلغت 8.5٤ 
مليون جني���ه يف الفرة املقارنة م���ن ٢٠٢1، مع 

األخذ يف االعتبار حقوق األقلية.

أ ش أ
حققت البورصة املرصية خالل 

تعامالت هشر أغسطس املايض 
ماكسب قياسية لريحب رأمسال 

السويق ألهسم الرشاكت املقيدة حنو 
51.8 مليار جنيه ليبلغ مستوى 

685.2 مليار جنيه مقابل 633.4 
مليار جنيه يف يوليو السابق له 

بنسبة زيادة بلغت %8.18.
وأظهر التقرير الهشري الصادر 

عن البورصة املرصية أن مؤرشات 
السوق الرئيسية والفرعية جسلت 

ارتفاعات مجاعية، حيث قفز مؤرش/
إجيي اكس 30/الرئييس بنحو 

5.61% ليهني التعامالت عند 
مستوى 9998.61 نقطة، واكن 

االرتفاع أكرث حدة يف مؤرش األهسم 
الصغرية واملتوسطة/إجيي اكس 

70/، والذى قفز بنحو %17.82 
ليغلق عند مستوى 2201.19 
نقطة، مكا جسل مؤرش/إجيي 

اكس100/ األوسع نطاقا زيادة بلغت 
حنو 15.29% ليغلق عند مستوى 

3153.07 نقطة.

البورصة تعلن قائمة 
الشركات التي سينتهي 

التعامل عليها بنظام القبول 
اآللي لألوامر

البورصة المصرية.. مكاسب 
قياسية خالل أغسطس ورأسمالها 

يربح 51.8 مليار جنيه

حديد عز: االنتهاء من إعداد 
القوائم المالية النصفية في 

األسبوع الجاري

الدلتا للتأمين تقترح توزيع 
كوبون نقدي بواقع 1.37 

جنيه للسهم

 
 أعلنت البورصة املرصية، قامئة 

الرشاكت اليت سينهتي التعامل  عىل 
أهسمها من خالل نظام القبول اآليل 
لألوامر، مع حتديد التارخي احملدد 

للك رشكة.  
وأوحضت البورصة، يف بيان، أن 

القامئة مضت لكًا من رشكة السويس 
لألكياس حيث سينهتي التعامل 

علهيا بذلك النظام يوم 29 أكتوبر 
2022، وجلوبال تيلكوم القابضة 

سينهتي يوم 25 فرباير 2023، 
والدولية للثلج اجلاف )ديفكو 2( 

يوم 17 مارس 2023، واإلسكندرية 
ألمسنت بورتالند يوم 08 سبمترب 

.2023

قالت رشكة حديد عز، إنه جاري 
االنهتاء من مراجعة مزيانية الرشكة 

والرشاكت التاعبة خالل األسبوع 
اجلاري.

وأضافت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص -رًدا عىل استفساراهتا بشأن 

مربرات التأخر يف ارسال القوامئ 
املالية- أنه من املخطط انعقاد جملس 
اإلدارة العمتاد املزيانيات واإلفصاح 
عهنا وموفاة البورصة فور اعمتادها.
يشار إىل أن حديد عز جسلت صايف 

رحب بلغ 1.21 مليار جنيه خالل 
الفرتة من يناير حىت هناية مارس 
املايض، مقابل 1.18 مليار جنيه 

أرباحًا خالل نفس الربع من 2021.
وبلغ نصيب مسامهي الرشكة األم 

من األرباح خالل الفرتة حنو 758.85 
مليون جنيه، مقابل 783.7 مليون 
جنيه خالل نفس الربع من 2021.

فميا جسلت احلقوق غري املسيطرة 
من األرباح حنو 458.11 مليون جنيه 
بهناية مارس، مقابل 404.17 مليون 

جنيه خالل نفس الربع من العام 
املايض.

اقرتح جملس إدارة رشكة الدلتا 
للتأمني، إجراء توزيعات نقدية عىل 

املسامهني عن أرباح العام املايل 
املايض.

وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص الثالثاء املايض، أن جملس 
اإلدارة اقرتح توزيع كوبون نقدي 
بواقع 1.37 جنيه للك هسم، رهًنا 

مبوافقة معومية الرشكة.
وأظهرت املؤرشات املالية املستقلة 

لرشكة الدلتا للتأمني، تراجع أرباحها 
إىل 122.82 مليون جنيه خالل 

الفرتة من يوليو 2021 حىت هناية 
يونيو 2022، مقابل صايف رحب بلغ 

140.43 مليون جنيه خالل العام 
املايل املنرصم له.

وارتفعت اإليرادات خالل العام املايل 
املايض لتصل إىل 868.66 مليون 
جنيه، مقابل 736.95 مليون جنيه 

خالل العام السابق له.

عمومية بلتون تنتخب داليا خورشيد عضوًا 
منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة

العجمي ..

داليا احمد

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  4  سبتمبر  2022  •  العدد  658

تناق���ش امجلعية العام���ة غري العادي���ة لبنك الربكة 
م���رص يوم ٢9 س���بمترب ٢٠٢٢، تعديل املادتني ٢٠ 

و٢7 من النظام األسايس للبنك.
وق���ال البنك يف بيان لبورص���ة مرص ، إن امجلعية 
ستناقش تعديل املادتني 6 و7 من النظام األسايس 
للبنك بزيادة رأس املال املرخص به من ٢ مليار جنيه 
إىل 1٠ مليارات جنيه، واملصدر واملدفوع من 1.85 
مليار جني���ه إىل 5.٠9 مليار جني���ه، طبقا لقراري 
امجلعية العامة العادية يف  أبريل ٢٠٢1 و1٤ أبريل 

٢٠٢٢، رهنًا مبوافقة البنك املركزي املرصي.
وحقق بن���ك الربكة مرص، أرباح���ًا بلغت 11.78٣ 
ملي���ون جنيه خالل الفرة من يناير حىت هناية يونيو 
املايض، مقابل أرباح بلغ���ت 611.88 مليون جنيه 
يف الفرة املقارنة من ٢٠٢1، مع األخذ يف االعتبار 

حقوق األقلية.
وارتفع صايف دخل البنك من العائد خالل الس���تة 

األهش���ر األوىل من العام اجل���اري إىل 1.6 مليار 
جنيه، مقابل دخل بلغ 1.٣5 مليار جنيه يف النصف 

األول من العام املايض.
وعى مستوى األمعال املستقلة، ارتفعت أرباح البنك 
إىل 78٣.11 ملي���ون جنيه خالل النصف األول من 
العام اجل���اري، مقابل أرباح بقمية 6٢٠.6٢ مليون 

جنيه يف النصف األول من ٢٠٢1.

تعديالت على الئحة لـ »سوق المال« إلصدار شهادات الكربون

  خالل لقائه برئيسي الرقابة المالية والبورصة 



تجارة وصناعة 

11
 

»حماية املنافسة« يعقد ورشتي عمل 
حول مكافحة »التواطؤ يف التعاقدات« 

بجامعة اإلسكندرية

يف إط���ار بروتوك���ول التعاون املوق���ع بني لكٍّ من جه���از محاية املنافس���ة ومنع 
املامرس���ات االحتاكري���ة وجامعة اإلس���كندرية؛ عقد اجلهاز ورش���ي معل حول 
االس���راتيجية الشاملة لدمع سياس���ات املنافس���ة واحلياد التنافيس، وماكحفة 
معلي���ات التواطؤ الي تمت من األخشاص املتنافس���ة عىل اجله���ات اإلدارية أثناء 

طرح العمليات التعاقدية.
جاءت ورش���ة العمل عىل مدار يومني، خصص اليوم األول عن اس���راتيجية دمع 

سياسات املنافسة واحلياد التنافيس حيث مت استعراض االسراتيجية وحماورها 
وأهدافه���ا باإلضافة إىل اخلطوات التنفيذية الي اختذهتا الدولة يف ذلك الش���أن 
وال���ي يأيت عىل رأهسا إنش���اء اللجنة العليا لدمع سياس���ة املنافس���ة واحلياد 
التنافيس برائسة السيد رئيس جملس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء واجلهات 
املعني���ة، والي من بيهنا وضع املعاي���ر والقواعد الالزمة للجهات اإلدارية بالدولة 

لضامن توافق سياساهتا وقراراهتا مع سياسات املنافسة.

بعثة جتارية مصرية إلى كينيا مبشاركة
 30 شركة يف أكتوبر املقبل

وزير التموين يؤكد ضرورة وجود سجل جتاري ساري 
لكل األنشطة  التموينية الواقعة بكل مديرية 

 

6   إجراءات استثنائية لتيسير اإلفراج عن الواردات  
تثير االرتياح يف األوساط االقتصادية 

 6 إجراءات أعلنت عهنا وزارة املالية تنفيذا للتلكيفات 
الرائس����ية ، حي����ث أك����د الدكتور دمحم معي����ط وزير 
املالية، أنه تنفي����ًذا للتلكيفات الرائس����ية الىت يتابعها 
الدكت����ور مصطىف مدب����ويل رئيس جمل����س الوزراء، 
مت إقرار حزمة إجراءات اس����تثنائية لتيس����ر اإلفراج 
ع����ن ال����واردات، وختفي����ف األعباء عن املس����تمثرين، 
واملس����توردين، ىف مواجهة األزمة االقتصادية العاملية 
الراهن����ة، عىل حنو ُيهسم ىف خفض أعباء األرضيات 
والغرامات، خالل األيام املقبلة، ومن مث تقليل تاكليف 

السلع عىل املواطنني.
وق����ال الوزير، إنه مت بالتنس����يق مع البن����ك املركزى، 
ووزاريت النق����ل، والتجارة والصناعة، وغرف املالحة، 
والتوكي����الت املالحي����ة، التوافق عىل ع����دة إجراءات 
مي����رة؛ ُتهسم ىف من����ع تكدس البضائ����ع باملوانئ، 
موحًضا أنه س����يمت خالل األيام القليلة املقبلة اإلفراج 
ع����ن أي حشنات أهنت اإلج����راءات امجلركية وتنتظر 
من����وذج متويل ال����واردات »منوذج ٤« بالتنس����يق مع 

البنك املركزى، ووزارة التجارة والصناعة. 
وأض����اف الوزي����ر، أن����ه مت وقف حتصي����ل الغرامات 
امجلركية من املس����تمثرين واملستوردين املتأخرين ىف 
إهناء اإلجراءات امجلركية بس����بب املستندات املطلوب 
اس����تيفاهئا من اجلهات ذات الصلة؛ مبا ُيس����اعد ىف 
ختفي����ف األعب����اء عهنم، ومن مث ال يكون����وا مضطرين 
إلضافة هذه الغرامات امجلركية إىل تاكليف السلع. 

وأوحض الوزير، أنه سيمت المساح للتوكيالت املالحية 
بنقل البضائع املستوردة من املوانئ إىل املستودعات 
واملوان����ئ اجلافة خارج املنافذ امجلركية، حبيث يكون 
النقل بامس التوكيالت املالحية، أو بامس املس����توردين 
وفًقا لإلجراءات املقررة، الفًتا إىل أن مصلحة امجلارك 
تتعهد للتوكيالت املالحية بعدم اإلفراج عن الحشنات 
املنقولة بأمساء املستوردين خارج املنافذ امجلركية إال 
بعد إصدار هذه التوكيالت ل� »إذن التس����لمي«؛ حلفظ 
مس����تحقاهتا؛ عىل حنو ُيهسم ىف إعفاء املس����تمثرين 
واملس����توردين من األعباء اإلضافية لتخزين البضائع 
باملوانئ »قمية الغرامات واألرضيات واحلراسات«. 

وأش����ار الوزي����ر، إىل أنه مت مد املهلة املقررة للس����لع 
الغذائي����ة ألربعة أهش����ر قبل حتويله����ا إىل »مهمل« 
مبراع����اة تارخي الصالحي����ة، و6 أهشر لملنتجات غر 
الغذائية، حلني االنهتاء من استيفاء املستندات املطلوبة 

من اجلهات ذات الصلة.
ارتياح 

  معاد قناوي، رئيس ش����عبة املس����توردين يف احتاد 
الغ����رف التجارية بالقاهرة، عىل البي����ان الصادر من 
وزارة املالي����ة، علق املتعلق باإلجراءات االس����ترادية 
اجلدي����دة والتهسيالت امجلركي����ة تنفي����ًذا لتلكيفات 
القيادة السياس����ية، موحًضا أن تل����ك القرارات متثل 

انفراجه وتدعو للتفاؤل.
وق����ال قناوي  :  املس����توردون األن يش����عرون بوجود 
مع����ل مؤس����يس إلدارة األزم����ات، الفًت����ا إىل أن لك 
تل����ك القرارات اكن ينتظره����ا قطاع األمعال، ما يبرش 
بتأديهتا لتوازن األسواق، وزيادة املعروض، باإلضافة 
إىل خف����ض التلكف����ة، واحلفاظ ع����ىل العاملة وجعلة 
اإلنت����اج ، وأض����اف، بالتأكي����د عند زي����ادة املعروض 
تلقائًيا تزداد املنافس����ة ما يأيت يف صاحل املسهتلكني 
من ناحية األس����عار، الفًتا إىل أن الدولة تبذل جمهود 
كب����ر وإجناز هائل إلخراج مثل هذه القرارات يف ظل 

األزمة العاملية الطاحنة.
  املهن����دس خال����د مح����زة رئي����س جلنة االس����تراد 
وامجل����ارك جبمعية رجال األمعال املرصيني، قال  إن 
حزم����ة القرارات الي رصح عهنا وزير املالية »طيبة« 
لالس����تراد وتس����اعد عيل ختفيض تاكليف اخلامات 

ومستلزمات االنتاج.
 واضاف محزة، مكا أن هذه القرارات محتي الصناع 
واملس����توردين من االرضيات وغرامات التأخر حلني 
قيام البنوك بتظهر املس����تندات واصدار منوذج »٤«، 
مؤكدا أن ترصحيات الدكتور معيط محلت العديد من 

الرس����ائل اهلامة الي تدعو لتفاؤل جممتع األمعال ، 
مضيف����ا أن  هذه القرارات الي س����تخفف كثًرا من 
الصعوب����ات والتاكليف االضافية الي قابلت الصناع 
واملس����توردين وعطلت مس����رة االفراج املس����بق عيل 
الرسائل والذي تبناه د.معيط وكنا قد بدانا يف حتقيق 

نتاجئ طيبة من تطبيقه .
وأش����ار رئيس جلنة االس����تراد وامجل����ارك جبمعية 
رجال األمع����ال، إيل رضورة مطأنة  جممتع الصناع 
واملس����توردين عن توافر الدوالر ل����دي البنوك لرعة 
تظهر املستندات واستالم البوالص لرعة السر يف 
اجراءات التخلي����ص امجلريك ، فميا أوحض الدكتور 
أمحد كوجاك، نائب وزير املالية،  أن القرارات بش����أن 
البضائع يف املوانئ تأيت  حلل املشلكات، لتكون بداية 

لعودة احلركة بصورة طبيعية يف الفرة املقبلة.
 أض����اف   أن هناك تعاونا ب����ني لك األطراف إلجياد 
حلول معلية لألوضاع االقتصادية، وس����وف تكون يف 
الفرة املقبلة إجراءات س����وف ترىض جممتع األمعال 
يف مرص، وستس����اعد عىل ختىط بعض املشلكات ، 
وتاب����ع نائب وزير املالية: “حن����ن عىل تواصل مع لك 
رشاكئن����ا الدوليني بصندوق النقد، ومه يروا مس����ار 
مرص لتحقيق املس����هتدفات لتخفيض العجز والدين، 
وحن����ن أولوياتن����ا تطبيق محاي����ة اجمتاعي����ة جيدة، 

وإجراءات من شأهنا حتسني األمور يف مرص”.
بدوره أعلن  احتاد مس����تمثري املرشوعات الصغرة 
واملتوس����طة  تأيي����ده اإلج����راءات االس����تثنائية الىت 
اختذهتا وزارة املالية تنفيذا للتلكيفات الرائسية بالفتح 
التدرجيي لالستراد وتيس����ر اإلفراج عن الواردات 
وختفي����ف األعباء عن املس����تمثرين ، وأكد االحتاد ىف 
بيان ل����ه أنه رص����د ردود األفع����ال اإلجيابية ىف لك 
مجتعات املس����تمثرين الصناعيني حول تلك القرارات 

ممتنني تنفيذها ىف أرسع وقت ممكن.
 وق����ال عالء الس����قىط رئي����س االحت����اد أن تعامالت 
احلكومة احلالية تتس����م باملرونة الاكفية وتس����تجيب 
رسيع����ا للحوارات املجمتعية من اكفة االطراف  فرمغ 
أنه اكن هناك بع����ض الضغوط الىت يواجهها جممتع 
االمع����ال نتيجة االزمة االقتصادية الناجتة عن احلرب 
الروسية االوكرانية وصدور بعض القرارات التنظميية 
اخلاص����ة بعمليات االس����تراد وحومكهتا إال أنه اكن 
هناك تفهم  اكمل لرضورة تطبيقها ىف الوقت الراهن .
 وأكد أن النقاش����ات املجمتعية لملستمثرين الىت متت 
خالل الفرة املاضية ىف اإلعالم ماىه اإلنتاج منظومة 
معل تبحث فيه آليات حتقيق التمنية االقتصادية ملرص 
وال جي����ب اس����تغالل تل����ك الضغوط ال����ىت واجههتا 

احلكوم����ة وجممتع االمع����ال ىف اطالق الش����ائعات 
وتش����ويه ص����ورة املن����اخ االس����تمثارى  موحضا أن 
االستجابة لتلك النقاشات حول الصناعة واالستمثار 
يعىط جاذبية أكرب ملرص ويؤكد جهود احلكومة لدمع 
املس����تمثرين مبا ال خيل باجتاهات مرص لتطبيق نظم 
االص����الح االقتصادى وتطبيق نظم احلومكة والتحول 
الرمقى.. وش����دد عيل  أن الس����وق امل����رصى يمتتع 
جباذبية عالية لالستمثار األجنيب واحملىل مبا ميتلكه 
من جحم اس����هتالك وقدرة ع����ىل التصنيع والتصدير 
ومب����ا ميتلكه من م����وارد برشية  ه����ذا باإلضافة اىل 
مصود االقتصاد احملىل أم����ام االزمات االقتصادية 
و إدارة أزم����ة جاحئة كورورنا باحرافية واس����مترار 
حتقي����ق معدل من����و باملوجب ..  وأضاف الس����قىط 
أن معارض����ة قطاع االمعال امل����رصى لقرارات بعض 
ال����وزارات وابراز وجهات النظ����ر  اليعىن قبول تدخل 
مؤسسات او أطراف أجنبية تسهتدف تشويه العالقة 
الداخلية بني اطراف املجمتع الواحد ونؤكد أن جممتع 
االمع����ال يعمل جنبا اىل جنب مع املس����ولني لتحقيق 
لك مس����هتدفات القي����ادة السياس����ية لتحقيق التمنية 

االقتصادية لبلدنا .
 مزايا 

  وليد جاب اهلل اخلبر االقتصادي بش����أن تلكيفات 
الرئي����س عب����د الفتاح الس����يىس اخلاص����ة باإلفراج 
ع����ن ال����واردات وختفيف األعب����اء عن املس����تمثرين 
واملس����توردين، ومزاي����ا القرار لالقتص����اد املرصى 
، وأك����د  »ج����اب هلل »  أن الرئيس الس����ييس قريب 
من املواطن ويش����عر بأعبائه ويتخذ قراراته ىف الوقت 
املناس����ب  خاصة أن الظروف الىت مير هبا االقتصاد 
العاملى ىف الوقت الراهن رصدت الكثر من املش����الك 
أمهه����ا حالة الت����م الي ت����رضب االقتصاديات 
العاملية وحتتاج ملزيد من التيسرات ىف دول العامل .

وأض����اف أن االقتصاد املرصى  يس����ر وفق أجندة 
التمني����ة املس����تدامة 2030 وجن����ح بش����ل باهر منذ  
بداي����ة برن����اجم االص����الح االقتص����ادى ىف نومفرب 
2016 وانطالقات����ه الكبرة ىف املج����االت االقتصادية 
ولكن بع����د فرة كورونا اكن مبثاب����ة حتدى كبر وما 
تالها من نش����وب األزمة الروس����ية األوكرانية ، الفتا 
إىل أن توجهي����ات الرئيس الس����يىس هامة وتأىت ىف 
وقهتا دامئا ومت اخنف����اض معدالت التم وتراجع 
لنس����ب البطالة ، خفض جعز املوازنة واكفة املؤرشات 

االقتصادية تقدمت لألمام .

افتتح – األس���بوع املايض- الدكتور مصطىف مدبويل، 
رئي���س جملس ال���وزراء، املع���رض الرئييس لسلس���لة 
مع���ارض” أهال م���دارس”، واملقام بصال���ة جهاز تمنية 
املرشوع���ات املتوس���طة والصغ���رة ومتناهي���ة الصغر 
مبدينة ن���رص، يرافقه لك من الدكت���ور عيل املصييحل، 
وزير المتوين والتجارة الداخلية، واملهندس أمحد مسر، 
وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، حمافظ 
القاه���رة، واملهندس أمين حس���ام الدي���ن، رئيس جهاز 
محاية املس���هتلك، وعدد م���ن ممثيل الغ���رف التجارية، 

ومسويل اجلهات املعنية. 
وع���ىل هامش افتتاح املعرض، أكد رئيس جملس الوزراء 
حرص الدول���ة عىل تقدمي خمتلف ص���ور الدمع املمكن؛ 
من أجل املس���امهة يف ختفيف الع���بء عن اكهل األرس 
املرصية؛ جّراء التداعيات الس���لبية الي خلفهتا األزمات 
املتعاقب���ة عىل مس���توى الع���امل، والي نت���ج عهنا آثار 
اقتصادية س���يئة طالت خمتلف من���ايح احلياة يف دول 
العامل ومرص، الفتا إىل أن الرئيس عبد الفتاح السييس، 
رئيس امجلهورية، يوجه دوما برضورة اس���مترار إقامة 
مث���ل تلك املع���ارض، والي تق���دم العديد م���ن املنتجات 
والسلع ومس���تلزمات املدارس ذات جودة عالية، بأسعار 

خمفضة عىل خمتلف املعروضات.
وقد أش���ار الدكت���ور عيل املصي���يحل، وزي���ر المتوين 
والتج���ارة الداخلي���ة، إىل األمهية الكبرة ال���ي ُتولهيا 
القي���ادة السياس���ية إلقام���ة معرض “ أه���ال مدارس”، 
وغره���ا من املعارض األخ���رى، الي تق���دم العديد من 
الس���لع واملنتجات لألرس املرصي���ة بتخفيضات تقل عن 
األس���واق األخرى يف خمتلف املناسبات؛ وذلك لتخفيف 

العبء عن املواطنني.
وقال وزي���ر المتوين: يمت إقامة معرض “ أهال مدراس”، 
بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، ومبشاركة كربيات 
الرشاكت املنتج���ة، إضافة إىل غرفة الصناعات الغذائية 
 والرشكة القابضة للصناع���ات الغذائية، حيث من املقرر 
أن ميتد املعرض خالل الفرة من 1سبمترب وملدة 10أيام 
بصال���ة جهاز تمني���ة املرشوعات الصغرة واملتوس���طة 
 ومتناهي���ة الصغر ب���أرض املع���ارض مبدينة نرص عىل 
مساحه 6000 مر، وذلك مبشاركة 199  عارضا متنوعا 
ما بني مستلزمات املدارس من أدوات كتابية  ومصنوعات 
جلدي���ة من أحذي���ة وحقائب مدرس���ية، ومالبس جاهزة، 
وأجهزة المكبيوتر و”الالب توب” ومستلزماهتا، وأدوات 
التعق���مي، واملش���غوالت اليدوي���ة والبرصي���ات وعيادات 
األس���نان ومعرض ذوي اهلمم، باإلضافة إىل مش���اركة 
عدد من البنوك لتهسيل األمر عىل املواطن خالل تواجده 

باملعرض.
وأض���اف الدكت���ور عيل املصي���يحل: س���يمت إقامة 23 
معرضا رئيس���يا باحملافظ���ات و119 معرض���ا  فرعيا، 
باإلضاف���ة إىل 33 ش���ادرا، و27 قافل���ة متحركة و500 
 مكتبة، مضيفا أن هناك ختفيضات كبرة عىل مستلزمات 
املدارس، من كراس���ات وكش���اكيل وأق���الم، إضافة إىل 
ال���زي املدريس، والنظارات، وبع���ض املواد الغذائية مثل 
األلبان بتخفيضات كبرة، مكا أن املعرض يمتزي بأن أكرث 

من 70% من املعروضات حملية الصنع.
ولف���ت الوزي���ر إىل أنه مت تش���كيل مجموع���ات معل من 
ال���وزارة ملتابعة املع���رض طوال فرة إقامت���ه، باإلضافة 
إىل قيام جهاز محاية املس���هتلك بتذلي���ل املعوقات الي 
قد تواجه سر العمل باملعرض، مع تقدمي اكفة اخلدمات 
املمكنة لزوار املعرض ملس���اعدهتم يف رشاء احتياجاهتم 
ط���وال فرة إقامت���ه، مع وجود تدقيق م���ن اجلهاز حول 

جودة املعروضات.
بدوره، قال املهندس أمين حس���ام الدي���ن، رئيس جهاز 
محاية املسهتلك، إن »اجلودة والسعر املعادلة الحسرية 
ألي جن���اح«، مؤكًدا أن معرض »أه���اًل مدارس«، الذي 
افتتحه الدكتور مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء، 

يضم هذين العنرصين.
وأك���د أن املعرض لي���س جمرد منفذ ل���ألرسة املرصية 
م���ن حمدودي الدخل، لكنه يس���امه يف توفر منتج جيد 
جًدا بأس���عار غر معهودة من قبل، مشًرا إىل أن نسب 

اخلصم ب�»أهاًل مدارس«، ال تقل عن %30.
وأوحض رئي���س محاية املس���هتلك، أن املصدر الرئييس 
لملنتج���ات داخ���ل املع���رض مرتبط باملصان���ع أو جتار 
امجلل���ة، موحًضا أن نس���ب التخفي���ض تمشل األدوات 

املكتبية ومستلزمات احلاس���ب اآليل واملالبس واألحذية 
سواء رياضية أو غر رياضية.

وأشار إىل أن دور اجلهاز متعلق ببحث تقدمي خصومات 
حقيقية وليس���ت ومهي���ة، واختاذ إج���راءات لرصد أي 
خمالفة يف املعرض، قائ���الً إن اثنني من أعضاء الرقابة 
يف اجلهاز، يراقبان عىل مدار الساعة عىل أداء املعرض.
م���ن جانبه، أك���د أمح���د أبوالفضل، مدير ع���ام الرقابة 
ب���وزارة المتوي���ن، أن معرض أهال م���دارس يقام داخل 
أرض املعارض، ويشارك فيه ما ال يقل عن 200 عارض.
وأض���اف »أبوالفض���ل«، أن »املنتج���ات املوجودة يف 
املعرض من املنتج واملصنع إىل املس���هتلك مبارشة دون 
أي حلقات وس���يطة، لذلك األس���عار يف املعرض تقل عن 

األسواق اخلارجية«.
وأش���ار مدير ع���ام الرقابة بوزارة المتوي���ن: »70% من 
املنتجات املعروضة لكها صنع يف مرص وهو ما أش���اد 
ب���ه رئيس الوزرا، الفتا: »لك الوزراء الذين حرضوا إىل 
املعرض أش���ادوا باملنتجات املعروضة ودمعوا املنتجات 

مرصية الصنع«.

أك����د املهن����دس أمحد مس����ر، وزي����ر التجارة 
والصناع����ة، ح����رص الوزارة ع����ىل تقدمي اكفة 
أوج����ه الدمع واملس����اندة لملنطق����ة االقتصادية 
لقن����اة الس����ويس، باعتبارها أح����د املرشوعات 
القومية االس����راتيجية وال����ىت تهسم يف جذب 
االس����تمثارات احمللية والعاملي����ة وتوفر املزيد 
من ف����رص العمل، مش����ًرا إىل أمهي����ة تعزيز 
جهود تمني����ة وتطوير املنطق����ة باعتبارها وجهة 
اس����تمثارية ممتزية وحم����ورا جتاريا وصناعيا 

ولوجيستيا عامليا.
جاء ذلك خالل اللقاء املوسع الذي عقده الوزير، 
مع وليد مج����ال الدين الرئي����س اجلديد للهيئة 
العام����ة لملنطق����ة االقتصادية لقناة الس����ويس، 
والوف����د املرافق ل����ه الس����تعراض املرشوعات 

الصناعية والفرص االستمثارية باملنطقة.
وق����ال مس����ر إن الدولة املرصي����ة تعمل خالل 
املرحلة احلالية عىل تق����دمي املزيد من احلوافز 
والتهسي����الت لاكف����ة املرشوع����ات الصناعي����ة 
املقام����ة داخ����ل مرص ومب����ا يهس����م يف زيادة 
مس����امهة القطاع الصناىع يف الناجت احملىل 
اإلمجاىل وحتقيق التمنية االقتصادية الش����املة 

واملس����تدامة، مشًرا إىل أن املنطقة االقتصادية 
لقن����اة الس����ويس تق����وم جبهود كب����رة لتطوير 
واستغالل إماكنات القناة واملناطق احمليطة هبا 
وخلق فرص اس����تمثارية ممتزية بعدد كبر من 
القطاعات الصناعية واخلدمية، ومبا يهسم يف 
دفع جعلة التمنية االقتصادية يف مرص وتعزيز 

حركة التصدير لألسواق العاملية.
وأش����ار الوزي����ر إىل أن اللق����اء تن����اول س����بل 
تعزيز التنس����يق املش����رك بني الوزارة واهليئة 
لتوف����ر اخلدمات لملرشوع����ات املقامة باملنطقة 
االقتصادي����ة لقناة الس����ويس، مكا اس����تعرض 
رؤية املنطقة جلذب املزيد من االس����تمثارات يف 
جم����االت الصناعة والنق����ل البحري واخلدمات 

اللوجستية.
ومن جانبه أشار وليد مجال الدين، رئيس اهليئة 
العامة لملنطقة االقتصادية لقناة السويس، إىل 
التنس����يق والتواصل الدامئ ب����ني اهليئة العامة 
لملنطق����ة االقتصادي����ة لقناة الس����ويس ووزارة 
التج����ارة والصناع����ة فميا خي����ص املرشوعات 
االس����تمثارية اجلديدة يف القط����اع الصناىع، 

وكذا التوسعات يف املرشوعات القامئة.

وزير التجارة : تقدمي حوافز وتيسيرات جلميع 
املشروعات الصناعية لدفع عجلة التنمية

 

أكد االحتاد العام للغرف التجارية املرصية بأنه ال يوجد نقص 
يف رصيد أي س���لعة أساس���ية، منوها إىل أن رصيد الشاي 
يتجاوز 91,670 ألف طن والذي يكيف السهتالك أكرث من 13 
هش���را، ورصيد النب يتجاوز 18,960 أل���ف طن والذي يكىف 
السهتالك أكرث من ثالثة أهشر ونصف، خبالف األرصدة يف 

املوانئ والي ستضاف للرصيد مبجرد سداد قميهتا.
وأش���ار االحتاد، يف بيان، إىل أنه بناء عىل توجهيات القيادة 
السياس���ية، تقوم الدولة مبراجعة األرصدة يوميا، س���واء تلك 
ال���ي ل���دى وزارة المتوين والتج���ارة الداخلي���ة من خمزون 
إس���راتيجي، أو الي ل���دى القطاع اخلاص من مس���توردين 

وصناع وجتار مجلة وجتزئة.
وأض���اف االحتاد أنه من خالل جلنة األزمات مبجلس الوزراء، 
وجلنة الس���لع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، واملش���لكة 
بق���رار رئيس ال���وزراء رمق 20 لس���نة 2018، واكفة األجهزة 
الس���يادية، والفحص امليداين س���واء من خالل وزارة المتوين 
والتج���ارة الداخلية، أو من خالل الغ���رف التجارية يف ال27 
حمافظة والي تصب يف غرفة معليات احتاد الغرف التجارية 
،يمت حتديد احلد األدىن لرصيد أي س���لعة، وتقوم الدولة فورا 
باالس���تراد يف حالة قرب الوصول إىل هذا احلد للحفاظ عىل 
رصيد إس���راتيجي داخل البالد يتج���اوز ثالثة أهشر من أي 

سلعة ويصل إىل ستة وتسعة أهشر للسلع األساسية
وأشار إىل أنه يمت التوجيه بضخ السلع الي يقل عرضها بأي 
حمافظة بناء عىل املس���ح امليداين لضامن توافر اكفة الس���لع 

باكفة أحناء مرص.
وأكد أن اكفة اللجان بالعرض عىل رئيس جملس الوزراء ووزير 
المتوين والتجارة الداخلية ووزي���ر التجارة والصناعة املوقف 
يوميا للتنس���يق مع حمافظ البنك املركزي لتعجيل سداد قمية 
الحشن���ات املوجودة فعليا باملوانئ لتعويض ما مت اس���هتالكه 
واحلفاظ عىل جحم األرصدة ملرص كل وليس لرشكة بعيهنا.
وناشد االحتاد وس���ائل اإلعالم برضورة التأكد من صفة من 
ي���دىل بترصحيات ختص توافر وأس���عار الس���لع، ومراجعة 
وتدقيق بيانات تلك الترصحيات من املصادر الرمسية س���واء 
احلكومي���ة أو احتاد الغ���رف التجارية أو احت���اد الصناعات 
املرصي���ة، والتأكد من الصفة الي يدعهي���ا املصدر، حيث أن 
ال�5 ماليني تاجر وصانع ومؤدى خدمات مه "أعضاء بالغرف 
التجاري���ة" ولكن ليس هل���م احلق يف التح���دث بامس الغرف 
واحتادها العام، وباملثل أعضاء الش���عب النوعية باحملافظات 
أو الش���عب العامة باالحتاد، مؤكدا أن تلك الترصحيات تؤدى 
إىل الهتافت عىل التخزين وتجشع ضعاف النفوس عىل جحب 
الس���لعة مما يؤدى اىل أزمة ليس هلا أساس أو سبب خبالف 

رفع األسعار.

أك���د املهندس أمح���د مسر، وزي���ر التج���ارة والصناعة، 
أمهي���ة حتقي���ق املزيد م���ن التع���اون والتنس���يق يف اكفة 
جم���االت العم���ل الع���ريب املش���رك ملواجه���ة التحديات 
ا إىل أن  االقتصادي���ة واالجمتاعية العاملية احلالية، مش���رً
ال���دورة ال� 109 لملجلس االقتص���ادي واالجمتايع والي 
ترأس���هتا مرص هشدت زمًخا كبرًا يف العملية التفاوضية 
وس���امهت يف حتقيق املزيد من التقارب العريب وتيس���ر 
 التفامه���ات ح���ول القضاي���ا حم���ل االهمتام املش���رك.
ج���اء ذل���ك يف س���ياق لكم���ة الوزي���ر الي ألقاه���ا خالل 
مش���اركته يف اجللس���ة االفتتاحي���ة ألمع���ال ال���دورة ال� 
جلامع���ة  واالجمت���ايع  االقتص���ادي  لملجل���س   110
 ال���دول العربي���ة وال���ي عقدت مبق���ر اجلامع���ة بالقاهرة.
وق���ال »مسر«، إن مرص تولت رائس���ة الدورة الس���ابقة 
لملجل���س من���ذ فرباي���ر امل���ايض، حي���ث ُعق���دت خالهلا 
ال���دورة العادي���ة ألمع���ال املجلس، باإلضاف���ة إىل دورتني 
غ���ر عاديت���ني ع���ىل املس���توي ال���وزاري وال���ي هشدت 
مناقش���ات مكثفة عىل مس���توى الفنيني وكبار املس���ؤولني 
يف العدي���د م���ن املوضوع���ات اهلامة وع���ىل رأهسا ملف 
املجل���س االقتص���ادي واالجمتايع املرف���وع للعرض عىل 
 القم���ة العربية املقبلة يف دورهت���ا العادية ال� 31 باجلزائر.

وأش���اد الوزير مبخرجات املجلس يف دورته السابقة والي 
تعك���س إميان ال���دول العربية بأمهية وض���ع اطار قانوين 
واحض وموحد يعمل عىل تقدمي التهسيالت واملزايا الاكفية 
وتبس���يط الغجراءات الي تعيق حركة النقل عرب األرايض 
العربية، مشرًا إىل أن أمه هذه املخرجات تضمنت اعمتاد 
آلية االلزتام لل���دول األعضاء بقرارات املجلس االقتصادي 
واالجمت���ايع ذات الصلة مبنطقة التج���ارة احلرة العربية 
الكربى، وقبول هشادة املنش���أ الص���ادرة الكرونيا، األمر 
ال���ذي يعد من متطلبات تهسيل التج���ارة لتحقيق مزيد من 

االندماج يف األسواق العاملية.

أعل����ن املجل����س التصدي����ري للصناعات اهلندس����ية عن 
مجموع����ة م����ن ورش العمل الي يقدمه����ا مرشوع تطوير 
التجارة وتمنية الص����ادرات يف مرص )Trade( املمول 
م����ن الواكلة األمريكية للتمنية الدولية UASID بالتعاون 
مع املجلس، مضن االس����تعدادات املكثف����ة الي جيرهيا 
املجل����س ملعرض HATS 2022، وال����ذي يعترب احلدث 
األكرب يف قط����اع الصناعات اهلندس����ية مب����رص املقرر 

إطالقه يف أكتوبر املقبل مبشاركة دولية واسعة.
وقال املجلس التصديري للصناعات اهلندس����ية، يف بيان 
له، إن مجموعة ورش العمل تنطلق من اليوم األحد املوافق 
٤ س����بمترب و مل����دة 7 أي����ام ملوضوع����ات خمتلفة تمشل، 
اتفاقيات التجارة احلرة واإلعفاءات امجلركية للصادرات 
املرصي����ة إىل األس����واق العربي����ة واملركس����ور وقواعد 
املنشأ والتس����ويق اإللكروين لملنتجات وكيفية استخدام 

املنصات اإللكرونية يف الوصول إىل العمالء.
وأش����ار املجل����س إىل أن ورش العم����ل هت����دف إيل بناء 
العالقات املسمترة مع العمالء من خالل املشاركة الفعالة 
يف املعارض الدولية، وأساس����يات اللوجستيات والحشن 
ال����دويل وكيفية إعداد املس����تندات اخلاص����ة بالتصدير 

والحشن الدويل.
وهتدف ال����ورش إىل التعريف باتفاقي����ات التجارة احلرة 
واإلعفاءات امجلركية للصادرات املرصية إىل األس����واق 
أفريقي����ا واملنطق����ة اليورو متوس����طية، ومتطلب����ات إقامة 
العالقات االس����راتيجية داخل األسواق املسهتدفة وفهم 
االخت����الف بني الثقافات لدى املس����تورد واملس����هتلك يف 
تلك األس����واق واجلوانب األساسية يف التسعر وحساب 
التاكليف )يفضل حضور ممثل من قسم املالية بالرشكة(.

وزير التجارة: تنسيق العمل العربي 
املشترك ملواجهة التحديات االقتصادية 

واالجتماعية العاملية احلالية

سيد اجلارحي

داليا احمد

   وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين والسماح للتوكيالت 
المالحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات

   تقليل تكاليف السلع بخفض أعباء األرضيات والغرامات خالل األيام 
المقبلة.. فى ظل األزمة العالمية الراهنة

تدشني اجلمعية املصرية لدعم الصناعة 
مبشاركة رواد وشباب مجتمع األعمال

تدشني اجلمعية املصرية لدعم الصناعة 
مبشاركة رواد وشباب مجتمع األعمال

أطلق مجموع���ة رجال أمعال ومس���تمثرون 
صناعيون منمظة أمع���ال جديدة حتت امس 
امجلعي���ة املرصي���ة ل���دمع الصناعة )حتت 
التأس���يس(، متاش���يا مع توجهات الرئيس 
عبد الفتاح الس���يىس، رئي���س امجلهورية، 
مبس���اندة وتجشيع الصناعة الوطنية وتوفر 
ف���رص أكرب للصناعة وتذلي���ل العقبات أمام 

الصناعة.
وهشد االجمتاع التأسيىس إلطالق امجلعية 
مشاركة كبرة من الرواد والشباب والمتثيل 

لملرأة ىف اهليل التنظميى للجمعية.
ودعا دمحم عادل حسىن، مؤسس امجلعية، 
إىل رضورة التاكم���ل ب���ني اكف���ة اهلي���ات 
واملؤسس���ات ومنمظات األمعال للعمل عىل 
توصيل صوت القطاع الصناىع واملساعدة 
ىف تأهيل مناخ األمعال ىف الصناعة وتوطني 
الصناعة الوطنية وتجشيع الصناع املرصيني 
عىل االس���تمثار ىف خمتلف جماالت اإلنتاج 

لتقلي���ل الفجوة ىف امل���زيان التجارى وزيادة 
الص���ادرات الصناعي���ة وتوف���ر ماليني من 

فرص العمل للشباب.
وأك���د أن امجلعي���ة تعمل ع���ىل العديد من 
احمل���اور، من بيهنا العمل عىل حتقيق توجه 
الدول���ة والقيادة السياس���ية لتعميق وتوطني 
الصناع���ة وتجشيع القط���اع الصناىع عىل 
االس���تمثار ىف اجلودة والتواف���ق مع البيئة 
وحتس���ني مناخ األمع���ال ودمع اس���مترار 
إص���الح البيئ���ة الترشيعية واملس���امهة ىف 
تطوي���ر مناخ األمع���ال  وتق���دمي رؤية رجال 
الصناعة إىل اجلهات املعنية واملسؤولني عن 
القطاع الصن���اىع لعرض التحديات الراهنة 
ال���ىت تواجهه���ا الصناع���ة لتصب���ح قادرة 
ع���ىل أداء دورها ىف االقتص���اد واملجمتع، 
باإلضاف���ة إىل العم���ل عىل دمع تنافس���ية 
الصناع���ة املرصي���ة ىف األس���واق الداخلية 

واخلارجية.

أطل����ق مجموع����ة رج����ال أمع����ال ومس����تمثرون 
صناعي����ون منمظ����ة أمع����ال جدي����دة حتت امس 
)حت����ت  ل����دمع الصناع����ة  امجلعي����ة املرصي����ة 
التأس����يس(، متاش����يا مع توجهات الرئيس عبد 
الفتاح الس����يىس، رئيس امجلهورية، مبس����اندة 
وتجشي����ع الصناعة الوطني����ة وتوفر فرص أكرب 

للصناعة وتذليل العقبات أمام الصناعة.
وهش����د االجمتاع التأس����يىس إلط����الق امجلعية 
مش����اركة كبرة م����ن الرواد والش����باب والمتثيل 

لملرأة ىف اهليل التنظميى للجمعية.
ودعا دمحم عادل حسىن، مؤسس امجلعية، إىل 
رضورة التاكم����ل بني اكفة اهليات واملؤسس����ات 
ومنمظ����ات األمع����ال للعمل ع����ىل توصيل صوت 
القط����اع الصن����اىع واملس����اعدة ىف تأهيل مناخ 
األمعال ىف الصناعة وتوط����ني الصناعة الوطنية 

وتجشيع الصناع املرصيني عىل االس����تمثار ىف 
خمتلف جماالت اإلنتاج لتقليل الفجوة ىف املزيان 
التج����ارى وزيادة الص����ادرات الصناعية وتوفر 

ماليني من فرص العمل للشباب.
وأكد أن امجلعية تعمل عىل العديد من احملاور، 
من بيهنا العمل عىل حتقيق توجه الدولة والقيادة 
السياس����ية لتعميق وتوط����ني الصناعة وتجشيع 
القطاع الصن����اىع عىل االس����تمثار ىف اجلودة 
والتوافق مع البيئة وحتس����ني مناخ األمعال ودمع 
اس����مترار إصالح البيئة الترشيعية واملس����امهة 
ىف تطوي����ر من����اخ األمع����ال  وتقدمي رؤي����ة رجال 
الصناع����ة إىل اجله����ات املعنية واملس����ؤولني عن 
القطاع الصناىع لعرض التحديات الراهنة الىت 
تواجهها الصناعة لتصبح قادرة عىل أداء دورها 

ىف االقتصاد واملجمتع.

أصدر الدكتور عيل املصييحل- وزير المتوين 
والتج����ارة  الداخلية، توجهي����ًا وزاريًا يقيض 
ب����رضورة وج����ود جسل جتاري س����اري لل 
 األنش����طة المتوينية الواقعة ب����ل مديرية من 
)مطاحن- خمابز- مس����تودعات  دقيق- بدالني 
متوين����ني- ف����روع مجعيي(، ون����ص التوجيه 
أيًض����ا أن����ه يف حالة  انهتاء رسي����ان الجسل 
املواعي����د  يف  حتديث����ه  رضورة  التج����اري 
املق����ررة  وإخط����ار مديرية المتوي����ن التابع هلا 

بص����ورة منه، مكا مشل الق����رار رضورة  قيام 
هذه األنشطة بسداد رس����وم الغرف التجارية 
وإخطار املديرية املختصة  بصورة من إيصال 

السداد يف موعد غايته 2022/10/15. 
وأك����د التوجيه الوزاري أن����ه يف حالة خمالفة 
هذه األنشطة  للتوجيه الوزاري برضورة وجود 
جس����ل جتاري س����اري وجتديده فإنه س����يمت 
 ختفي����ض احلص����ص أو التأمني بع����د إخطار 

املديرية التابع هلا املنشأة  والوزارة بذلك. 

ينظ���م املجل���س التصدي���ري  للصناع���ات 
الكمياوي���ة واألمسدة بالتع���اون مع املجلس 
التصديري ملواد البناء واحلراريات واملكتب 
التجاري امل���رصي يف  نرويب بعثة جتارية 
لدول���ة كينيا خالل الف���رة من ٤- 6 اكتوبر 

 . 2022
وق���ال خال���د أبو امل���اكرم رئي���س املجلس 
التصدي���ري للصناع���ات الكمياوية، إنه من 
املقرر مش���اركة حنو 30 رشك���ة يف البعثة 
موحضًا أنه م���ن املقرر عقد لق���اء تعرييف 
لل���رشاكت املش���اركة باحتياجات الس���وق 

باالس���تمثار  والقوان���ني اخلاصة  الكي���ي 
والتج���ارة يف كيني���ا ع���ىل أن ي���مت ترتيب 
زيارات ميدانية للرشاكت لألسواق يف كينيا 
للوقوف عىل أس���عار املنتجات، واحتياجات 

السوق.
وأض���اف، أنه س���يمت عق���د لق���اءات ثنائية 
واجمتاعات ما بني رجال األمعال والرشاكت 
يف لكا اجلانب���ني، مت اإلعداد والرتيب هلا 
مس���بقًا، مكا س���يمت معل زي���ارات ميدانية 
لل���رشاكت املرصية لنظرهت���ا الكينية، بناء 

عىل اللقاءات واالتفاقات الي متت.

رضوى عبداهلل

التموين: 70٪ من املنتجات املعروضة يف معرض أهال مدارس صنعت يف مصر
بعد افتتاح رئيس الوزراء له  

الغرف التجارية: رصيد الشاي يكفي 13 
شهرا.. والنب 3 أشهر ونصف

اليوم .. املجلس التصديري للصناعات 
الهندسية يقدم ورش عمل للشركات 

»HATS« املشاركة مبعرض
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بتكليفات رئاسية 

محمد عارف
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