
 

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السييس  أمس 
“تارييه بيلسكوج” الرئيس التنفيذي لرشكة 
“س���اتك” الرنوجيية لتوليد الطاقة اجلديدة 
واملتج���ددة، وذلك حبض���ور الدكتور دمحم 
ش���اكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة، إىل 
جانب الس���فرية هيلدا لكميتسدال السفرية 
الرنوجيي���ة بالقاه���رة، ودمحم عام���ر املدير 
العام اإلقليمي ملنطقة الرشق األوسط ومشال 

أفريقيا برشكة “ساتك«.
ورصح الس���فري بس���ام راىض، املتح���دث 
الرمسي ب���امس رائس���ة امجلهوري���ة، بأن 
االجمتاع تناول التباح���ث حول التعاون مع 
رشكة “ساتك” الرنوجيية بشأن مرشوعات 
الطاقة اجلديدة واملتج���ددة، وإقامة مرشوع 
إلنتاج طاقة كهربائية مبقدار 3 جيجاوات من 
طاقة الرياح، وذلك يف إطار االس���راتيجية 

الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة. 
وأك���د الرئي���س اهمتام م���ر بالتعاون مع 
اجلان���ب الرنوجيي نظرًا للخ���رة العريضة 
ال���ي يمتتع هبا يف جم���ال الطاقة اجلديدة 
واملتج���ددة، خاص���ًة يف ظل تواف���ر اإلرادة 
السياس���ية والتنفيذية، حي���ث حيظى قطاع 

الطاق���ة اخل���راء بدمع غري مس���بوق من 
الدولة كأحد أمه أولوياهتا، استغاللًا لرثوات 
م���ر من مصادر الطاقة املتجددة من رياح 

ومشس. 
ىف س���ياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح 
الس���يىس،  بتقدمي اكفة التهسيالت الالزمة 
إلرساع معلي���ة تنفيذ املرشوعات املش���ركة 
اخلاصة بالطاقة اخلراء، واالس���تفادة من 
اخلرات املتطورة للرشاكت األس���رالية يف 
ه���ذا املج���ال، وذلك يف ظ���ل االهمتام الذي 
تولي���ه م���ر ملواكبة التوج���ه العاملي بنرش 
اس���تخدامات الطاقة املتج���ددة، ويف إطار 
االس���راتيجية الوطنية الي هت���دف لزيادة 
مس���امهة نس���بة الطاقة املتجددة يف مزجي 
الطاق���ة الكهربائي���ة، والي ت���أيت يف إطار 
ح���رص الدولة ع���ى تنويع مص���ادر إنتاج 
الطاق���ة الكهربائية واالس���تفادة من ثروات 

مر الطبيعية.
ج���اء ذلك خ���الل اس���تقبال الرئي���س عبد 
الفتاح الس���ييس أمس  “أندرو فورس���ت” 
وذلك  للطاقة،  رئيس رشكة FFI األسرالية 
حبضور الدكتور دمحم شاكر وزير الكهرباء 
والطاقة املتجددة، واملهندس طارق املال وزير 

البرول والرثوة املعدنية.

أصدر جملس إدارة صندوق مر السيادي 
لالس���تمثار والتمني���ة، القرار رمق 8 لس���نة 
2022 بتأس���يس صن���دوق م���ر الفريع 
إلدارة وإعادة هيلكة األصول ذو اإلصدارات 

املتعددة.
وين���ص القرار، الذي نرشته الوقائع املرية 
–ملحق اجلريدة الرمسية- عى أن يؤس���س 
صن���دوق فريع ممل���وك بالام���ل لصندوق 
مر السيادي لالس���تمثار والتمنية، يمسى 
»صندوق مر الفريع إلدارة وإعادة هيلكة 

األصول ذو اإلصدارات املتعددة
وحدد القرار مدة الصندوق )۹۹( سنة، تبدأ 
من اليوم التايل لتارخي نرش قرار التأس���يس 
بالوقائ���ع املرية وعى املوق���ع اإللكروين 
لصندوق مر السيادي لالستمثار والتمنية، 
وجيوز مدها بقرار من جملس إدارة صندوق 
مر السيادي لالس���تمثار والتمنية، ويكون 
للصن���دوق الخشصية االعتبارية املس���تقلة، 
ويمتتع باس���تقالل م���ايل وإداري، وبعد من 

أخشاص القانون اخلاص.

أعل���ن رئي���س اهليئ���ة العام���ة للرقابة عى 
الص���ادرات وال���واردات املهن���دس عصام 
النج���ار، إطالق منصة إلكرونية عى موقع 
اهليئة، بداية أكتوب���ر املقبل، لنظام املصدر 
تتيح   )Approved Exporter( املعمتد

لمُلصدر التجسيل إلكرونيا.
ج���اء ذلك خالل اللقاء ال���ذي نمظه االحتاد 
العام للغرف التجاري���ة؛ لرشح آليات نظام 
املصدر املعمتد يف إط���ار اتفاقية الرشاكة 
األورومتوس���طية بناء عى توصيات اللجنة 
القومية لقواعد املنش���أ، الذي سيبدأ تطبيقه 

يف 15 سبمتر احلايل.

وأش���ار النج���ار إىل أن���ه س���يمت مراجعة 
البيان���ات واملس���تندات إلكروني���ا وموافاة 
مقدم الطلب بالقبول أو الرفض؛ الس���تمكال 
اإلجراءات ويف حال قبول الطلب إلكرونيا، 
منوها بأنه س���يمت حتديد م���دة ال تزيد عى 
أس���بوع من ت���ارخي القب���ول؛ لالطالع عى 
أصل املستندات باهليئة العامة للرقابة عى 

الصادرات والواردات.
وأض���اف أن يف ح���ال اس���تيفاء املصدر 
البيانات وتقدمي اكفة املستندات الدامعة يمت 
منحه رمق تجسيل املصدر املكون من أربعة 
أرقام عى األقل، وي���مت االنتقال بعدها إىل 

مرحلة منح صفة املصدر املعمتد.

إنشاء صندوق سيادي فرعي إلدارة وإعادة هيكلة 
األصول متعددة اإلصدارات

الرئيس السيسى يوجه بتقدمي كافة التسهيالت 
إلسراع تنفيذ املشروعات اخلاصة بالطاقة اخلضراء

»الصادرات والواردات«:  أول أكتوبر ..إطالق منصة 
تتيح للمصدر التسجيل إلكترونيا 

كتبت - رضوى عبداهلل

• السنة الرابعة عشر   •    العدد  659    •  الثمن 3 جنيه
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بنك القاهرة ينضم إلى بنكا األهلي ومصر في الشراكة االستراتيجية مع »أيباج« وكيل »ويسترن يونيون«

 

كتب - اسامة السيد

»الدوالر الجمركي« وزارة المالية تنفي تحديد أية أسعار لما يسمى بـ

أل���ى الدكتور مصط���ى مدبويل، 
رئيس جملس الوزراء،  ، لكمة خالل 
اجللس���ة االفتتاحية أمس الجمتاع 
القاهرة رفيع املس���توى الس���ادس 
الدس���تورية  احمل���امك  لرؤس���اء 
واملجال���س  العلي���ا  واحمل���امك 
الدستورية األفريقية، وذلك حبضور 
املستش���ار الدكت���ور حنيف جبايل، 
رئيس جملس النواب، واملستش���ار 
عبد الوه���اب عبد ال���رازق، رئيس 
جملس الش���يوخ، واملستشار بولس 
فهمي، رئيس احملمكة الدس���تورية 
العليا، وعدد من الوزراء، ورؤس���اء 
احملامك الدستورية واحملامك العليا 

واملجالس الدستورية األفريقية.
ويف مس���هل لكمته،  أش���اد رئيس 
جمل���س الوزراء  حب���رص  الرئيس 
عبدالفت���اح الس���ييس،   عى دمع 

وتوطي���د أوارص الصداقة والتعاون 
البّناء، بني الدولة املرية وأشقاهئا 
األفارقة يف ش���ى املج���االت ، مكا 
أع���رب الدكتور مصط���ى مدبويل، 
باألصال���ة ع���ن جمل���س ال���وزراء 
بالس���ادة  ترحيبه  ع���ن  امل���ري، 
احلضور ع���ى أرض الكنانة، الي 
تعد قلب إفريقيا النابض، ومضريها 
العم���ل  الس���ايع دوًم���ا إىل دمع 
األفرييق املش���رك من أجل أفريقيا 
موح���دة، قوي���ة، تنعم باالس���تقرار 

واألمن والسالم، والتمنية.
وق���ال رئيس ال���وزراء إن االجمتاع 
الس���ادس رفي���ع املس���توى، الذي 
ينعق���د  بالقاهرة، يأيت اس���متراًرا 
للجه���ود  املتواصل���ة خالل األعوام 
الس���ابقة؛ من أجل التباحث وتبادل 
الرؤى، وم���د جس���ور التعاون بني 
املؤسس���ات الدس���تورية العليا يف 

بالدنا األفريقية.

عب���د  املستش���ار دمحم  الت���ى    
الوه���اب، الرئيس التنفي���ذي للهيئة 
العامة لالستمثار واملناطق احلرة  -  
أمس الس���بت-  أحالم مدين مهدي، 
وزيرة االس���تمثار والتع���اون الدويل 
جبمهورية الس���ودان، وذلك يف إطار 
زيارهتا مل���ر؛ لبحث خمتلف أوجه 

التعاون املشرك بني اجلانبني.
 وخ���الل اللق���اء، رح���ب الرئي���س 
التنفي���ذي هليئة االس���تمثار، بوزيرة 
الس���ودانية، معربًا عن  االس���تمثار 
االهمت���ام ال���دامئ للحكومة املرية 
بالتواص���ل مع اجلانب الس���وداين، 
والعمل ع���ى تعزيز عالقات التعاون 
وتجشيع  واالستمثاري،  االقتصادي 
جممتعات رجال األمعال يف البلدين 
عى إقامة مرشوعات مشركة تمنوية 
يف مر والس���ودان واالس���تفادة 
من املزاي���ا التنافس���ية املتاحة لدى 
البلدين، فضلًا عن االهمتام بالتعاون 
م���ع اجلان���ب الس���وداين لتب���ادل 
اخل���رات يف العديد م���ن املجاالت 
املتعلقة بالروجي لالستمثار، وجمال 
من  لملس���تمثرين  اخلدم���ات  تقدمي 
خالل املراكز املنترشة عى مستوى 

امجلهورية.
ويف ه���ذا اإلطار، أبدى املستش���ار 
دمحم عب���د الوه���اب ترحيبه الامل 
بالتع���اون املش���رك واملس���متر مع 
األش���قاء الس���ودانيني م���ع تخسري 

اكفة اإلمانات املتاحة واالس���تعداد 
الام���ل لنق���ل خرات اهليئ���ة لعدد 
من الكوادر الس���ودانية يف املجاالت 
االستمثارية املختلفة، وذلك من خالل 
وضع خطة معل حمددة بإطار زمين 

يمت تنفيذها خالل الفرة املقبلة.
م���ن جانهب���ا، ع���رت    الوزي���رة 
الس���ودانية  ع���ن س���عادهتا بعق���د 
هذا اللقاء، ال���ذي يأيت بالزتامن مع 
اعزتام وزارهتا إنش���اء هيئة حديثة 
لالس���تمثار بدولة الس���ودان، معربة 
يف الوق���ت نفس���ه ع���ن تطلعها إىل 
االس���تفادة من اخلرة املرية يف 
ه���ذا املجال، وبصف���ة خاصة آليات 
التعام���ل مع التحدي���ات الي تواجه 
اخلريط���ة  وإع���داد  املس���تمثرين، 
وإدارة  لملرشوع���ات  االس���تمثارية 
املناط���ق احلرة واالس���تمثارية، إىل 
جانب الرب���ط بني املرك���ز الرئييس 
للهيئ���ة العامة لالس���تمثار بالقاهرة 
هل���ا مبختل���ف  التابع���ة  والف���روع 

احملافظات.
وزيرة  أش���ادت  وخ���الل حديهث���ا، 
ال���دويل  والتع���اون  االس���تمثار 
جبمهورية الس���ودان مب���ا قامت به 
العامة  واهليئ���ة  احلكوم���ة املرية 
لالس���تمثار واملناط���ق احل���رة م���ن 
تعدي���الت ترشيعية وإصدار قرارات 
اخل���اص أهسمت  القطاع  لتحف���ز 
بدوره���ا يف هتيئ���ة بيئ���ة األمعال، 
وج���ذب املزي���د م���ن االس���تمثارات 

األجنبية املبارشة إىل مر.

كتب - أحمد ابراهمي

كتب - محمد عارف

مدبولي يشيد بحرص الرئيس السيسي الدائم 
على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون  بني مصر  

وأشقائها األفارقة يف شتى املجاالت

الرئيس التنفيذي لهيئة االستثمار يبحث مع وزيرة 
االستثمار والتعاون الدولي السودانية أوجه التعاون املشترك

48.2 مليار جنيه استثمارات 
حكومية  تنتظر الصعيد فى

خطة 2022/2023

 

القطاع الصحي .. 
استثمار املستقبل وشركات 

عاملية يف الصورة  باألرقام واحلقائق ..  
الرئيس السيسي يخرس املشككني 

يف إجنازات الدولة املصرية

03      صـــــــ ورقة بردى

 تعاون مصري سوداني في مجاالت الترويج لالستثمار

 

نصيب األسد لقطاع الصناعة يف قرارات وأنشطة احلكومة
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مصر جتهض 
حرب الشائعات
محطات فضائية ووسائل إعالم وصفحات موجهة 
مخصصة للهجوم علي مصر والنيل من إجنازاتها 
واحلقائق ترد علي األكاذيب والشائعات 

منتدى مصر للتعاون الدولـي والتمويل 
اإلمنائي يشدد عـلي ضرورة التحول من 
التعهدات للتنفيذ ومتويل مشروعات املناخ

 االستثمار فى المناخ

البنك الزرعي املصري 
يقدم باقة من املنتجات 
واخلدمات املميزة لسكان 

الريف يف عيد الفالح

»التجاري الدولي« 
يستحوذ على 15% من 
أسهم شركة »السويدي 
للصناعات الهندسية«

 املصرف املتحد : الدولة املصرية 
والبنوك بقيادة البنك املركزي 

دعما منو قطاع املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة ب39,8 مليار جنيه 

تعاون مشترك بني البنك 
األهلي ووزارة املالية وإدارة 

املنيا التعليمية مليكنة 
مستحقات العاملني

“تصفية”  النصر لصناعة 
الكوك والكيماويات تثير 

اجلدل حول نوعية القيادة 
يف شركات قطاع األعمال 

11 مليار جنيه استثمارات 
حكومية  على ارض الفيروز فى خطة 

التنمية لعام 2022/2023

 تخصيص 5 مليارات لشمال سيناء و6 مليارات للجنوب  

رئيس الوزراء ومحافظ 
املركزي يؤكدان علي 

تعزيز التعاون والتنسيق  
بشأن السياسات املالية 

والنقدية ملواجهة 
التحديات احلالية
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احمد ابراهيم هاشم
املدير العام
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نواب رئيس مجلس اإلدارة

محمد يوسف القوطي
 علي حمدان

 إبراهيم محمد شاهني
رئيس التحرير

حسن عبدالستار
املدير العام التنفيذى

أحمد خالد
االخراج الفني

هـــــيثم الســـــيد
الديسك املركزى

محيي السعيد
محمد العوضى
وائل خطاب 

 العالقات العامة

محمد الشافعي  -  مها حسني
املستشار القانوني

احمد العبادي
  أمين خليفة

املقر الرئيسي: 300 شارع 
الهرم-اجليزة

تليفاكس :  0233971070
www.alhassad.com.eg

 

عقدت غادة ش���لىب نائب وزير السياحة واآلثار لشوئن السياحة والسفري عالء 
يوسف سفري مرص لدى فرنسا اجمتاعًا مع مجموعة من كبار منمظى الرحالت 
يف الس���وق الفرنيس، عرب تقنية الفيديو كونفران���س، وذلك لبحث مقرتحاهتم 

وآراهئم لزيادة احلركة السياحية الوافدة من فرنسا إىل مرص.
 وقد ش���ارك يف االجمتاع مع���رو القايض الرئيس التنفي���ذي للهيئة املرصية 
العامة للتنش���يط الس���يايح، و عالء عاقل رئيس جلنة تس���يري األمعال بغرفة 

املنشآت الفندقية، و كرمي حمسن ممثل عن االحتاد املرصى للغرف السياحية، 
و كرمي املنباوي ممثل عن غرفة رشاكت وواكالت السفر والسياحة.

 وخالل االجمتاع مت مناقش���ة آراء ومقرتحات اجلانب الفرنيس لزيادة احلركة 
الس���ياحية الوافدة من فرنسا إىل املقصد الس���يايح املرصي، والتأكيد عىل 
أن الوزارة عىل أمت اس���تعداد لدراسة اكفة املقرتحات اليت تؤدى لتحقيق هذا 

اهلدف.

السياحة: اجتماع مع منظمى 
الرحالت بفرنسا لبحث زيادة 

حركة الوافدين إلى مصر

حبث السيد القصري وزير الزراعة واستصالح األرايض، 
 COP15 مع الني ريشارد دنوايه رئيس مؤمتر التصحر
ووزير الغابات واملياه السابق بساحل العاج، آفاق التعاون 
املش���رتك مع بالده بصفهتا املس���تضيف ملؤمتر التصحر 
املايض ومجهورية مرص العربية بصفهتا املستضيف ملؤمتر 
 املناخ القادم COP27 مبدينة رشم الشيخ نومفرب املقبل.
وخ���الل االجمتاع أش���اد “القص���ري” بالعالقات املرصية 
االيفوارية واليت تمتتع خبصوصية كبرية يف عهد الرئيس 
عبدالفتاح السييس رئيس مجهورية مرص العربية والرئيس 
 احلس���ن وتارا رئيس مجهوري���ة كوت ديفوار الش���قيقة.
وأش���ار وزير الزراعة إىل مش���اركته يف مؤمتر األطراف 

ال���ذي انعق���د بابيدج���ان يف م���ارس امل���ايض ملناقش���ة 
موضوع���ات التصحر وس���بل مواجههتا وق���ال إن مرص 
خالل الفرتة املاضية اس���تقبلت العدي���د الوفود والبعثات 
االيفواري���ة رفيع���ة املس���توي وآخرها الوف���د الفين الذي 
ي����زور القاه����رة حالًيا وذل����ك للقي����ام بعمليات املعايش����ة 
الفني����ة لبع����ض امللف����ات اهلامة ومهن����ا زراع����ة وحضور 
األصن����اف  ع����ي  واالط����الع  األرز  حص����اد حمص����ول 
 النباتي����ة املتحمل����ة للجفاف وامللوح����ة وذات انتاجية عالية.

وأكد اجلانبان أمهية اس����تفادة القارة اإلفريقية من الزمخ 
السيايس الذي حتظي به املؤمترات الدولية يف خمتلف االصعدة 
 واحملاور ومن أمهها التغري املنايخ وتاثريه عىل الزراعة.

وقال القص���ري إن هناك جهود تبذل خللق مناخ مناس���ب 
تتحق���ق في���ه املصلحة والتاكم���ل االفري���ي يف عدد من 
 امللف���ات اهلام���ة من خ���الل التع���اون امل���رصي اإليفوارى.

من ناحيته أعرب »ريش���ارد” عن س���عادته بزي���ارة القاهرة 
واالطالع ع���ن الهنضة الزراعية ال���يت تهشدها مرص حاليا 
حي���ث قام بعدة جوالت ميدانية لبعض املرشوعات واحملطات 
والرباجم البحثية مش���ريا إىل أمهية التعاون بني مرص وكوت 
ديفوار لتحقيق املصاحل املش���رتكة للبلدين والقارة األفريقية، 
الفت���ا إىل أنه حبث مع وزير الزراع���ة املرصي آفاق التعاون 
 COP15 ب���ني البلدين وايضا التاكمل يف امللفات الفنية مع

الذي عقد بابيدجان.

وزير الزراعة يلتقي رئيس مؤمتر التصحر COP15 لبحث سبل التعاون املشترك

 

 

البيئة: خفض قيمة رسوم 
التراخيص للجمعيات األهلية 

العاملة بتدوير املخلفات

احلكومة تقر تعديل الئحة
قانون تنظيم مشاركة القطاع 

اخلاص يف املشروعات

تظل ش���به جزي���رة س���يناء دامئا يف قل���ب اهمتامات 
احلكوم���ة ، وخاص���ة يف  مرشوع���ات خط���ة التمنية 
االقتصادي���ة واالجمتاعية الس���نوية من اجل حتس���ني 
اخلدمات املقدمة لملواطنني س���واء ىف مشال سيناء او 
جنوهب���ا واالرق���ام ال تكذب وامنا ىه خ���ري دليل مفن 
واقع خطة التمني���ة املقدمة من احلكومة ملجلس النواب 
، وال���ى مت���ت املوافقة علهيا  مت رص���د اكرث من 11 
مليار جنيه  اس���تمثارات حكومية ىف خطة التمنية لعام 
2022/2023 من اجل تمنية س���يناء  مهنا 5 مليارات 

جنيه لمشال سيناء و6 مليارات جنيه جلنوب سيناء.
   استمثارات مشال سيناء

تبلغ مجلة االستمثارات احلكومية خبطة 2022/2023 
لتمنية حمافظة مشال س���يناء حوايل 5 مليارات جنيه 
مت���ول اخلزان���ة العامة مهن���ا حن���و 80% )4 مليارات 
جني���ه(، حيث يس���تحوذ قطاع الزراعة واس���تصالح 
األرايض عىل النسبة األكرب من إمجايل االستمثارات 
احلكومي���ة املوجهة حملافظة مشال س���يناء 28% يليه 
قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع اخلدمات 
األخرى بنح���و 12.8% مث قطاعات الرصف اليحص 

واملياه والتعلمي بنسب 8.1%و 7.9 % و7.6 .
 وتضمن���ت اخلط���ة توزي���ع قط���ايع لالس���تمثارات 
احلكومية املوجهة حملافظة مشال س���يناء  فيف جمال 
الزراعة واستصالح األرايض جاءت مرشوعات اخلطة 
متضمنة إنش���اء عدد )8( مجتع���ات زراعية مبحافظة 
مشال س���يناء، وإنشاء البنية األساسية الالزمة لزراعة 
لعدد )۱۳( مجتعا تمنويا بش���بة جزيرة سيناء ومحاية 
املرشوعات القومية الكربى ومناطق التمنية من أخطار 
زحف الرمال يف مناطق االس���تصالح، باإلضافة اىل 
توف���ري املياه الالزم���ة لري زمام مس���احته حنو 14,5 
أل���ف فدان ورفع كفاءة البني���ة القومية للري والرصف 
واس���تمكال أمعال أغطية  الرتع وإعادة تأهيل حمطات 

الرصف
وتتضم���ن ايضا قامئة املرشوع���ات حفر وجتهزي أبار 
وإنشاء حبرية ختزين بوادي االزارق وتعلية سدود عي 

وادي اجلرايف وتوريد طملبات بمشال سيناء.
اما قامئة مرشوعات اخلطة يف جمال الرصف اليحص  
فتضمنت م���رشوع توفري االحتياجات ملواجهة األمطار 

ومد خدمة الرصف اليحص مبناطق احملافظة،
 ومشل���ت اخلط���ة مرشوع���ات ىف جم���ال اخلدمات 
االخ���رى مثل توفري مناخ مالمئ للعمل ورفع املس���توى 
الفك���ري واليحص واالجمتايع ودمع الرتابط األرسى 
وفتح املس���اجد املغلقة إلقامة الشعائر، وتيسري الدعوة 
وتعلمي الدين الوسىط الحمس وتقدمي أفضل اخلدمات 
لملواطنني وهتيئة مناخ مناسب للعاملني باملديرية وذلك 

لتحسني أداء
اخلدمة املقدمة للجمهور، باإلضافة اىل إنارة التجمعات 
وتوصيل الكهرباء لملناطق احملرومة واستمكال أمعال 
التغذي���ة الكهربائية، وأمعال احملطات وأمعال منظومة 
الطاق���ة المشس���ية وفتح احملاور اجلدي���دة، وتهسيل 
حركة املواطنني ومحاية املواطنني من خماطر ش���باكت 

الكهرباء اهلوائي���ة وتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية 
باملدين���ة  ، عالوة عىل تعويض املترضرين من إنش���اء 
ورص���ف حماور العري���ش وخلق فرص مع���ل جديدة 
يف أماك���ن تواجد اخلامات التعديني���ة وإتاحة وحدات 
مناس���بة ومالمئة لملواطنني حم���دودي الدخل وتوفري 
حي���اة مالمئة هلم، وتنفيذ املرشوع القويم لإلس���اكن 
باعتب���اره أح���د املرشوع���ات القومي���ة ال���يت تولهيا 
احلكومة اهمتام كب���ري، وتنفيذ براجم الرتممي املتاكمل 
والصيانة عن طريق رشاكت ترممي متخصصة، وتوفري 
اإلماكني���ات واملعدات واألدوات واملس���تلزمات الالزمة 

لتنفيذ هذه الرباجم.
وتضمنت  اخلط���ة  عددا من مرشوع���ات املياه  مهنا 
إحالل وجتديد حمطات ش���باكت مياه الرشب مبراكز 
احملافظة وإنشاء حمطات لتحلية مياه البحر بالعريش 
وتطوير ش���بكة مياه العريش، وإنش���اء اخلطوط الناقلة 
م���ن حمطة حتلية مياه البحر طاق���ة 100 ألف م3/يوم 
لتغذي���ة مدن العريش و الش���يخ زوي���د ورحف اجلديدة 

)۲ رافع مياه - خطوط ناقلة(.
مك���ا اهمت���ت اخلط���ة بالتعل���مي فوضعت ع���ددا من 
املرشوعات مهنا استمكال املعهد الفين الصنايع ببرئ 
العبد وتطبيق اجل���دارات يف املدارس الفنية مبحافظة 
مشال س���يناء و جتهیز م���دارس التعلمي العام، وإعادة 
تأهي���ل م���دارس التعلمي الف���ين وتطوير ورف���ع كفاءة 
اإلدارات التعلميية والتوس���ع يف إحالل وجتديد بعض 

مباين اللكيات املختلفة.
وىف جمال التش���ييد والبناء تضمن اخلطة مرشوعات 
متثلت يف اس���تمكال إنش���اء ع���دد 400 قرية  كظهري 

حصراوي واس���تمكال إنش���اء منازل بدوية وخدماهتا 
بأقس���ام العري���ش ورحف والش���يخ زوي���د وتوابعه���ا 

واستمكال التمنية املتاكملة ألهاىل سيناء.
مكا  اش���متلت اخلطة عىل مرشوعات ىف جمال النقل 
والتخزي���ن مث���ل اس���تمكال مدقات الس���يطرة األمنية 
بطول 75 مك، هبدف تأم���ني احلدود الدولية وحتديدها 
وتهسيل الوصول إىل نقاط املراقبة إلحاكم الس���يطرة 
و االس���تطالع وانش���اء ورص���ف طرق مب���دن وقرى 
احملافظة، واس���تمكال تمنية وتطوي���ر مدينة العريش 
وإنشاء منفذ رحف، واستمكال تنفيذ شبكة طرق داخلية 

مبركز النخيلة السيايح - رأس سدر.
وتس���ى اخلطة ايضا اىل استمكال إنشاء مدينة رحف 
اجلديدة بإمجايل طاقة ساكنية 50 ألف نمسة، وتطوير 
املراف���ق لرب���ط املدينة مبص���ادر الش���باكت العمومية 
وحتسني اخلدمات الطبية املقدمة لملواطنني، وتدعمي و 
إمداد التجمعات البدوية بالتيار الكهربايئ وفقا للتمنية 

العمرانية و الذي يمشل توطني البدو.
  استمثارات جنوب سيناء

تبل���غ مجل���ة االس���تمثارات احلكومي���ة املوجهة خبطة 
ع���ام 2022/2023 لتمنية حمافظة جنوب س���يناء حنو 
ول اخلزانة العامة مهنا 54.2 % اى  6.2 مليار جنيه متمُ
ما يعادل  2.8 مليار جنيه، ويس���تحوذ قطاع التعلمي 
عىل النس���بة األك���رب من إمجايل االس���تمثارات بنحو 
32.4%، يليه قطاع اخلدمات األخرى بنس���بة %19.2، 
مث قطايع املياه والزراعة واستصالح األرايض بنسب 

17.9%و 12.6 % عىل الرتتيب.
وتضمن���ت اخلطة أمه ال���رباجم التمنوية املس���هتدف 

تنفيذه���ا يف احملافظة خالل ع���ام اخلطة فىف جمال 
الزراع���ة مض���ت اخلطة  مرشوعات   مثل اس���تمكال 
إنشاء سبعة مجتعات زراعية، واستمكال حفر وجتهزي 
آب���ار، وإنش���اء س���دود للحامية من أخطار الس���يول  
واستمكال رفع إنتاجية احملاصيل الزراعية عن طريق 
التحس���ني الورايث باس���تنباط األصناف احملس���نة، 
واحملافظ���ة علهيا، وإنت���اج تقاوى وجتديد س���اللهتا 
املتداولة واس���تمكال إنتاج تقاوي بنجر الس���كر حتت 
الظروف املرصية اس���تمكال إنشاء حمطة حبثية ثالثية 
الغرض واس���تمكال نرش التقني���ات احلديثة ملزاريع 

الصوب الزراعية.
ومشلت اخلطة مرشوعات متع���ددة ىف جمال الرشب 
مهنا إح���الل وجتديد حمطات وش���باكت مياه الرشب 
مبراكز الطور ورشم الشيخ وطابا وذلك لتقوية الضغوط 
وتقليل تكرار الكسور واحلوادث باخلطوط، ورفع كفاءة 
وش���باكت مياه الرشب إلطالة معرها االفرتايض حى 
نمتكن من االس���تفادة الاكملة من املرحل���ة الثانية من 
ازدواج خ���ط مياه النفق/ أبو ردي���س بطول 168 مك، 
ورف���ع طاقة حمطة مي���اه غرب النفق م���ن 35 إيل 70 
ألف م3/يوم ، وإنشاء عدد 4 خزان تكديس مياه مبدن 
)رأس س���در - أبو زنمية - أبو رديس - الطور(، س���عة 
10آالف م3/ للك خزان، وإنش���اء حمطات حتلية مبدن 
الطور ورأس س���در وأبو زنمية ودهب ونويبع وانش���اء 
خ���زان أريض مبدين���ة دهب س���عة 5000 م3 واخلط 
الصاعد واهلابط وإنشاء خزان تكديس املياه اجلنويب 

سعة 20 الف م3 مبدينة رشم الشيخ.
ام���ا مرشوعات اخلط���ة ىف جمال النق���ل والتخزين ، 
تمشل استمكال إنشاء طرق دهب بطول 59 مك، هبدف 
حتسني حركة املرور وتيسري النقل بني املناطق لتنشيط 
السياحة ورفع كفاءة طريق رشم الشيخ/ دهب )بطول 
4,5 مك م���ن تقاطع وادي مدس���وس حى تقاطع وادى 
الكيد واستمكال إنش���اء ورصف الطرق، هبدف خدمة 
التجمع���ات البدوي���ة، وربطها ورفع املس���توى ملعييش 
والتمنوي، وهسولة التنقل بني املواقع املختلفة، وربطها 
بالط���رق الرئيس���ية وتطوير ورفع كف���اءة طريق دهب/ 

نويبع )50مك مسافة جديدة(.
 وتضمن���ت اخلطة ىف جمال التعل���مي مرشوعات مثل 
إع���ادة تأهيل وجته���زي مدارس التعل���مي العام والفين 
باحملافظ���ة واس���تمكال إنش���اء جامع���ة س���ملان بن 
العزيز، هب���دف االرتقاء بالعملي���ة التعلميية اجلامعية، 
واس���تمكال إنش���اء مجمع الطور اجلديد )االبتدايئ/
اإلعدادي/الثانوي( هبدف إقامة معاهد أزهرية باملناطق 
احملرومة من التعلمي األزهري، واس���تيعاب املتقدمني 
للتعل���مي األزهري وتطبيق اجلدارات يف املدارس الفنية 
مبحافظ���ة جنوب س���يناء، باإلضاف���ة اىل تطوير ورفع 
كف���اءة اإلدارات التعلميي���ة للحف���اظ ع���ي املباين من 
التق���ادم  وإح���الل وجتديد مدارس، وإنش���اء وجتهزي 

فصول.

اجمت���ع أمحد عيىس وزي���ر الس���ياحة واآلثار، مع 
الدكتور دمحم فريد صاحل رئيس جملس إدارة اهليئة 
العامة للرقابة املالية حبضور أمحد الوصيف رئيس 
جمل���س إدارة االحتاد املرصي للغرف الس���ياحية؛ 
لبحث س���بل تعزي���ز التعاون املش���رتك وكيفية تمنية 

القطاع من خالل األنشطة املالية غري املرصفية.
واس���هتل أمح���د عي���ىس وزي���ر الس���ياحة واآلثار 
االجمت���اع، بالرتحيب برئيس جمل���س إدارة اهليئة 
العام���ة للرقاب���ة املالية، مؤكدا ح���رص الوزارة عىل 
تطوير آلي���ات التعاون خالل املرحلة املقبلة مع اهليئة 
العامة للرقابة مبا يدمع جهود الوزارة يف مس���اعدة 
رشاكت القط���اع الس���يايح عىل المنو والتوس���ع، 
ليس���متر القطاع يف لعب دور حموري يف االقتصاد 

والناجت احملي اإلمجايل.

وهش���د االجمتاع، تبادل وجه���ات النظر حول كيفية 
تطوي���ر آليات التعاون لدمع جه���ود الوزارة لمليض 
قدم���ا حنو تطوير قدرات القطاع وتعزيز تنافس���يته، 
حي���ث مت التوافق عىل عق���د ورش معل متخصصة 
ولقاءات موسعة خالل األسابيع املقبلة، ينمظها معهد 
اخلدمات املالية اخلاضع إلرشاف اهليئة بالتنس���يق 
م���ع االحتاد املرصي للغرف الس���ياحية، القامئ عىل 
رعاية املصاحل املشرتكة للنشاط السيايح والقامئني 
هيلع يف م���رص، وذلك لتعريف الرشاكت املتوس���طة 
والصغ���رية األعض���اء بالغرف الس���ياحية واالحتاد 
بف���رص احلصول عىل المتويل من خالل األنش���طة 

والرشاكت املرخص هلا من قبل اهليئة.

رضوى عبداهلل

وافق جملس الوزراء يف اجمتاع برائس���ة 
مصط���ىف مدب���ويل، يف مق���ر احلكوم���ة 
بالعامصة اإلدارية اجلديدة، عىل مرشوع 
قرار رئيس جملس الوزراء بتعديل الالحئة 
التنفيذي���ة لقانون تنظمي مش���اركة القطاع 
اخلاص يف مرشوعات البنية األساس���ية 
واخلدم���ات واملراف���ق العام���ة الص���ادر 

بالقانون رمق 67 لسنة 2020.
ون���ص التعدي���ل ع���ىل أن تل���زم اجلهة 
اإلداري���ة املدرج هل���ا مرشوع���ات للبنية 
التحتي���ة واخلدم���ات واملراف���ق العام���ة 
بإع���داد دراس���ات  الس���نوية،  خبطهت���ا 
اجل���دوى التمنوي���ة، والدراس���ات الفنية 
واملالي���ة والبيئية واالجمتاعي���ة والقانونية 
املبدئي���ة، للك مرشوع من تلك املرشوعات 

لبيان جدواها.
مكا نص عىل أن تت���وىل الوحدة املركزية 
لملش���اركة مع القطاع اخل���اص، مراجعة 
الدراس���ات املبدئية املع���دة عن املرشوع، 
وعىل اجله���ة اإلدارية اس���تيفاء البيانات 
واملس���تندات والرتاخي���ص والتص���ارحي 
واملوافق���ات الالزمة لملرشوع والتأكد من 
ختصيص األرض الالزمة حال اس���تلزم 

املرشوع ذلك.

أعلنت وزير البيئ���ة الدكتورة يامسني فؤاد، 
ختفي���ض قمية رس���وم إص���دار تراخيص 
ممارس���ة أنش���طة امجلع والنقل واملعاجلة 
بالنس���بة للجمعيات األهلية ومجعيات تمنية 
املجمتع احملي العاملة يف جمال املخلفات، 
وإعف���اء الرشاكت املتناهي���ة الصغر العاملة 

يف جمال تدوير املخلفات.
جاء ذلك خالل رائس���ة الوزي���رة لالجمتاع 
الراب���ع ملجل���س إدارة جهاز تنظ���مي إدارة 
املخلف���ات املش���لك مبوج���ب ق���رار رئيس 
جمل���س ال���وزراء رمق 2656 س���نة 2021، 
وذل���ك حبض���ور الدكت���ور ط���ارق العريب 
الرئيس التنفيذي للجهاز نائب رئيس جملس 
اإلدارة، وأعضاء املجلس، وذلك لعرض اكفة 
األنش���طة اليت يقوم اجلهاز بتنفيذها وخطة 
العم���ل واعمتاد احلس���اب اخلت���ايم للعام 
امل���ايل 2021 /2022 وذلك باملركز الثقايف 

البييئ التعليمي بيت القاهرة.

رئيس »تعاونيات اإلسكان« يستعرض تفاصيل مؤمتر مجلس 
وزراء اإلسكان التعاوني األفريقى فى أكتوبر املقبل

وزير التنمية املحلية: 55 مليون جنيه حجم استثمارات 
تطوير منظومة إدارة املخلفات يف أسوان

11 مليار جنيه استثمارات حكومية  على ارض الفيروز فى خطة التنمية لعام 2022/2023

السياحة والرقابة املالية تبحثان فرص منو شركات 
القطاع من خالل األنشطة املالية غير املصرفية

عقد الدكتور حس���ام الدين رزق رئيس 
هيئة تعاونيات البناء واإلساكن، مؤمترا 
حصفي���ا امخلي���س امل���ايض، مبق���ر 
اهليئ���ة، لإلعالن ع���ن تفاصيل مؤمتر 
وزراء تعاوني���ات اإلس���اكن األفارق���ة 
واملق���رر انعق���اده يف الف���رتة من 17 
ح���ى 20 أكتوبر بالعامص���ة اإلدارية 
والذي تس���تضيفه مرص لملرة األوىل، 
ويعق���د املؤمت���ر بالتوازي م���ع املؤمتر 
الراب���ع لالس���اكن التع���اوين، وي���أيت 
ه���ذا املؤمتر يف ظل ف���وز مرص باملقر 
ال���دامئ لملكت���ب االقل���يمي للتعاونيات 
ملنطق���ة مش���ال إفريقي���ا، وس���يهشد 
املؤمتر تس���لمي س���لطة جمل���س وزراء 
 اإلساكن إىل وزارة اإلساكن املرصية.
س���يمت  املؤمت���ر  خ���الل  رزق  أوحض 
اس���تعراض املرشوع���ات اجلديدة يف 
جماالت اإلساكن والتعاونيات ويتضمن 
املؤمت���ر زيارات ملرشوع���ات العامصة 

اإلداري���ة وامل���دن اجلدي���دة باإلضافة 
إىل ذلك س���يعرض اجلان���ب املرصي 
مرشوعات إزال���ة املناطق غري املخططة 

ومرشوع اإلساكن االجمتايع.
وأش���ار إىل أن���ه قبل انعق���اد املؤمتر 
يوم 15 و16 اكتوبر س���يقعد املجلس 
الدويل لتعاونيات االساكن اجمتاعهتم 
العامص���ة  م���رص يف  الس���نوي يف 
اإلدارية وس���يحرض املجل���س الدويل 
املؤمت���ر. وع���ىل هامش  للتعاوني���ات 
املؤمتر س���يمت عق���د معرض مصاحب 
للفاعليات لتعاونيات امخلس���ة املتاحة 
يف م���رص لعرض ما ه���و جديد لدي 
اهليئ���ة وبالتع���اون م���ع التعاوني���ات 

االنتاجية والزراعية.
وأكد رزق أن مؤمتر التعاونيات الدولية 
يعقد حتت رعاية الرئيس يهشد تسلمي 
جملس وزارء تعاونيات لالفارقه مبصز 

ملدة ثالث سنوات يه الدورة القادمة.

قال اللواء هش���ام آمن���ة، وزير التمنية 
االس���تمثارات  جح���م  إن  احمللي���ة، 
املمُقدمة لتطوير املنظومة املتاكملة إلدارة 
املخلفات مبحافظة أس���وان بلغ حوايل 

55.635 مليون جنيه.
وأش���ار آمنة، يف بيان له، إىل تس���لمي 
مع���دات احملط���ة  الي���وم  احملافظ���ة 
الوس���يطة املتحركة مبدينة أسوان ويه 
عب���ارة عن لودر س���عة 1.3م3 ، وعدد 
2 مكب���س س���عة 18 م3، وتبلغ التلكفة 
اإلمجالية لملع���دات 7.5 مليون جنيه، 
يف إط���ار العق���د املوقع ب���ني وزارات 
والتخطيط  والبيئ���ة  التمني���ة احمللي���ة 
لتنفي���ذ  للتصني���ع  العربي���ة  واهليئ���ة 
مرشوعات املرحلة األوىل للبنية التحتية 

ملنظومة املخلفات.
وأوحض اللواء هش���ام آمنة أن احملطة 
الوس���يطة املتحركة اجلديدة ستساعد 
احملافظ���ة يف نقل التول���د اليويم من 
مدينة أس���وان مبا يهسم يف حتس���ني 

مستوى النظافة.
وأض���اف أن احملافظة تس���ملت خالل 
الف���رتة املاضية عدد 2 س���يارة قالب 

سعة 40 طنا وعدد 2 لودر سعة 1.3م3 
بتلكفة 5,9 مليون جنيه، مكا مت تس���لمي 
املدف���ن ال���يحص مبدينة إدف���و بتلكفة 
بلغ���ت 20.5 ملي���ون جني���ه، كذلك مت 
رف���ع الرتامكات التارخيية مبدن )نرص 
النوبه – بالنة – كوم إمبو( بتلكفة بلغت 

135,3 مليون جنيه.
وتابع: وسيمت خالل الفرتة املقبلة توريد 
عدد 3 حمطات وس���يطة متحركة مبدن 
إدفو – كوم إمبو – نرص النوبة( وذلك 
لرفع كفاءة معليات امجلع والنقل بتلك 
املدن وتبل���غ تلكفة تل���ك احملطات 15 

مليون جنيه.

أحمد ابراهيم

اس����تعرضت وزارة الكهرباء، حتقي����ق هيئة الطاقة 
الذري����ة ىف م����رص، العديد من االجن����ازات ىف عدد 
من املجاالت خالل المثاين س����نوات املاضية، وذلك 
انطالقًا من اهمتام الدولة باالس����تخدامات السملية 
للطاقة الذرية؛ حيث مت إنش����اء اهليئة بصدور قانون 
إنشاء جلنة الطاقة الذرية عام 1955، مث حتولت إىل 

هيئة عام 1957 هبدف متكني الدولة.
أوال:_جمال إنتاج النظائر املشعة:

مت تدش����ني خاليا إنتاج اليود 125 وااليرديوم 192 
بنوعيه واملوليبديوم 99 التابعة لوحدة إنتاج النظائر 
املش����عة التابعة ملفاعل مص�����ر البح���ىث الثاىن ومت 

افتتاحها يف أغسطس 2015.
وتعت����رب النظائ����ر املش����عة منتج اس����رتاتيجي البد 
م����ن توافره مكنتج حم����ي يغيط الس����وق بالاكمل 
وسيتخدم ألغراض الكش����ف وعالج األورام. وتقوم 
اهليئة بأنتاج النظائر املش����عة للسوق احملي حيث 
تقوم اهليئة بتغطية نسبة 70% من احتياجات السوق 
احملي لنظري املوليبندمي 99 وحوايل 98% من إنتاج 
اليود 131 ، وقد أثبت����ت جاحئة كورونا مدى أمهية 
واسرتاتيجية مصنع انتاج النظائر املشعة فلوال هذا 
املصن����ع لاكنت هناك مش����لكة كبرية ملريض األورام 
خ����الل ف����رتة اجلاحئة حي����ث تس����ببت يف اإلغالق 
العامل����ي وعدم إماكنية اإلس����ترياد م����ن معظم دول 
العامل ويعت����رب مصنع انتاج النظائر املش����عة األول 
عربي����ًا والث����اين افريقي����ا و العارش عي مس����توى 
العامل. وتسامه وحدة انتاج النظائر املشعة يف دمع 
االقتصاد القويم وتوفري العملة الصعبة نتيجة تقليل 

االسترياد من اخلارج والوصول الكتفاء احتياجات 
السوق احملي.

ثانيا: ىف جمال التشعيع اجلايم:
متتل����ك اهليئة وحدتني للتش����عيع اجلايم لملنتجات 
األوىل مبوق����ع مدين����ة ن����رص واألخرى ب����أم زغيو 

باألس����كندرية ، وتقدم اهليئة خدمات التش����عيع 
اجل����ايم الصن����ايع وتعق����مي املنتجات 

واليت  املرصية  واملصان����ع  للرشاكت 
ي����مت تصديره����ا للخارج ويس����اعد 
لملنتج����ات  اجل����ايم  التش����عيع 
املرصية املصدرة يف زيادة تنافسية 
تل����ك املنتجات باخل����ارج وقد بلغت 
ع����دد العملي����ات ال����يت متت خالل 
الف����رتة املاضي����ة ح����وايل 15066 

معلية حبجم انت����اج قدره 152121 
م3 لع����دد من الرشاكت املرصية يبلغ 
عددها 1700 رشكة. وتتسامه هاتني 

الوحدت����ني يف دمع تصدي����ر املنتج����ات 
ملنتج����ات  التنافس����ية  وزي����ادة  املرصي����ة 

الصناعة املرصية باألسواق العاملية.
ثالث����ا: جمال الكش����ف االش����عايع عىل 

املنتجات املستوردة
تقدم اهليئة خدمات الكش����ف االش����عايع عي اكفة 
املنتجات املس����توردة من اخل����ارج خاصة املنتجات 
الغذائي����ة وذل����ك للتحق����ق م����ن خلوها م����ن التلوث 
االشعايع وذلك حفاظًا عىل حصة املواطن املرصي 
، وتمشل خدمات الكش����ف االشعايع باكفة املنافذ 

واملطارات واملواينء املرصية.
رابعا: التعامل مع النفايات املشعة

تق����وم اهليئة تقدمي اخلدم����ات اخلاصة بالتعامل مع 
مجيع أنواع النفايات املش����عة الناش����ئة عن خمتلف 
األنش����طة الطبي����ة والصناعية والبرتولي����ة ومعامل 
البحوث عىل مس����توى امجلهوري����ة، مكا تقوم 
بضامن التخزين اآلمن هلا وإزالة التلوث 
االشعايع يف حالة املعدات امللوثة مثل 
املواسري واملعدات البرتولية بالطريقة 
اجلاف����ة واجراء املعاجلة البيئية . مكا 
تق����وم بدور قويم ع����ن طريق حرص 
املص����ادر املش����عة عي املس����توى 
القويم و وكذلك آليات التعامل مع 

النفايات املشعة.
خامسا: إنشاء مصنع منتجات 

اليورانيوم
قام����ت اهليئ����ة بالبدء يف إنش����اء 
مصنع منتج����ات اليورانيوم والذي 
هيدف ايل تعلي����ة الرتكزي لملنتجات 
اليوراني����وم  ع����ي  حتت����وي  ال����يت 
برتكزياهت����ا املختلف����ة م����ن مصادره����ا 
التقليدية واليت يكون فهي����ا اليورانيوم هو املنتج 
األويل والرئي����يس ، مكا س����يقوم بتصنيع املركبات 
األنتقالية والتحويلية األخرى )ااكس����يد اليورانيوم 
ورابع فلوري����د اليورانيوم( وصوال ألنتاج س����ادس 
فلوري����د اليوراني����وم الذي ميكن تصدي����ره للخارج 
ليمت أثراءه ليس����تخدم الحقا كوقود نووي مناس����ب 

او اس����تخدام ااكس����يد اليورانيوم الطبعيي األخرى 
كوقود نووي ملفاعالت املاء الثقيل.

وق����د مت تنفي����ذ املرحلة األوىل من امل����رشوع بتنفيذ 
االمعال املدنية واالمع����ال الكهرومياكنيكية وجاري 
تنفيذ املرحل����ة الثانية واليت تمشل أمعال الرتكيبات 
واألجهزة ومستلزمات األنتاج ويقوم بتنفيذها أحدى 

رشاكت املقاوالت املرصية.
سادسا: تطوير املعامل النووية واالشعاعية

قام����ت اهليئة خ����الل الفرتة املاضي����ة بتطوير البنية 
التحتي����ة والتجهزيات لملعامل النووية واالش����عاعية 
باكف����ة مواق����ع اهليئ����ة املختلف����ة لتواك����ب التطور 
التكنولويج يف جمال االستخدامات السملية للطاقة 

الذرية يف اكفة املجاالت.
سابعا: التطوير املؤسيس والتكنولويج

ب���دأت اهليئة يف تنفيذ مرشوع ميكنة الش���وئن املالية 
واإلدارية باهليئة و قد قارب عي املرشوع عي االنهتاء 
مما يزي���د من ج���ودة العمل امل���ايل واالدارى جبميع 

مراكز اهليئة ومواقعها بأنشاص ومدينة نرص.
فميا يتعلق بالتحول التعاون األقليمي والدويل:

قام����ت اهليئ����ة يف الف����رتة املاضية بتعزي����ز دورها 
احملوري س����واءًا يف التع����اون مع اهليئ����ة العربية 
للطاقة الذرية أو التع����اون مع الواكلة الدولية للطاقة 
الذري����ة مما أدى إىل زيادة املرشوعات الفنية املمولة 
من الواكلة واليت بلغ����ت 60 مرشوع عن الفرتة من 

2014 حى 2021.

وزارة الكهرباء تستعرض ما مت تنفيذه بالطاقة الذرية خالل 8 سنوات

السيسي يوّجه مبراجعة أسعار توريد املحاصيل 
الزراعية لبحث تقدمي دعم مالي للفالحني

قناة السويس حتقق أعلى إيراد شهري يف 
تاريخها بـ744.8 مليون دوالر خالل أغسطس

اجمتع الرئيس عبدالفتاح السييس، مع 
الدكتور مصطىف مدبويل رئيس جملس 
الوزراء، والس���يد القصري وزير الزراعة 
ملتابعة منظومة  األرايض  واس���تصالح 
اإلنت���اج الزرايع واألم���ن الغذايئ عىل 

مستوى امجلهورية
ورصح بس���ام رايض املتحدث الرمسي 
بامس رائس���ة امجلهورية، يف بيان، بأن 
الرئيس الس���ييس، وجه يف هذا اإلطار 
بتطوي���ر منظوم���ة الزراع���ة التعاقدي���ة 
املزارع���ني  دمع  هب���دف  لملحاصي���ل، 
والفالح���ني وتعزي���ز دخله���م وزي���ادة 
أرباحه���م، عىل أن تمت مراجعة أس���عار 
التوري���د االسرتش���ادية قبي���ل م���ومس 
احلصاد للنظر يف تق���دمي حوافز مالية 

تضاف عىل تلك االسعار.
وقد عرض وزير الزراعة يف هذا الصدد 
إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة 
التعاقدية لملحاصيل االسرتاتيجية، مبا 
فهي���ا م���ا مت مؤخرًا من حتديد الس���عر 

االسرتشادي حملصول الحمق.

مك
التنفيذي���ة لزي���ادة نس���بة االعمتاد عىل 
التقاوي املعمتدة يف خمتلف املرشوعات 
ع���ىل مس���توى امجلهورية،  الزراعي���ة 
مكح���ور من أمه حم���اور تعظمي اإلنتاج 
الزرايع، م���ع تكثيف مح���الت التوعية 
لملزارع���ني، وتدعمي الرشاكة مع القطاع 

اخلاص يف هذا الصدد.
مكا مت اس���تعراض الطاق���ات اإلنتاجية 
املتوف���رة حالي���ًا وموق���ف املرشوع���ات 
قي���د التنفي���ذ إلنت���اج األمس���دة، وذلك 
يف ض���وء املتغ���ريات ذات الصل���ة عىل 
الس���احتني احمللية والدولية، فضلًا عن 
كون األمسدة م���ن أمه املدخالت املؤثرة 
عىل اإلنتاج ال���زرايع واألمن الغذايئ، 
وذل���ك عىل حنو يتناس���ب م���ع اخلطط 
احلالي���ة واملس���تقبلية لتعظمي األرايض 
املستصلحة لتغطية االحتياجات الغذائية 

املطلوبة يف مرص.

أعلن���ت هيئة قناة الس���ويس، حتقيقها 
أعىل إيراد هشري يف تارخيها خالل 
هشر أغسطس املايض، حمققة نسبة 
ارتف���اع بلغ���ت 32.4% مقارنة بنفس 

الهشر من 2021.
وأوحض���ت هيئة قناة الس���ويس، يف 
بيان، أن إيرادات قناة السويس بلغت 
حنو 744.8 مليون دوالر خالل هشر 
أغس���طس املايض، وه���و أعىل إيراد 
هش���ري يف تارخيه���ا، وذل���ك مقابل 

حن���و 562.7 مليون دوالر خالل نفس 
الهشر من 2021.

وأضاف���ت اهليئة، أن قناة الس���ويس 
جسل���ت أعىل مع���دل هش���ري لعبور 
الس���فن خالل أغس���طس بلغ 2125 
س���فينة، حبمولة وصلت إىل 127.8 

مليون طن.
وجسل يوم 6 أغسطس املايض أعىل 
معدل لعبور السفن يوميًا، حيث وصل 

إىل 89 سفينة.

شيماء مرسي

قام وفد رفيع املستوى من برناجم األمم املتحدة 
االمناىئ برائسة الدكتورة خالدة بوزار، األمني 
العام املس���اعد لربناجم األمم املتحدة االمناىئ 
ومديرة املكتب اإلقليمي للدول العربية، وسيلفان 
مريلني، نائب املمثل املقمي لربناجم األمم املتحدة 
االمن���اىئ، والدكتورة عبريش���قوير، مس���اعد 
املمث���ل املقمي لربن���اجم األمم املتحدة االمناىئ، 
ومديرفري���ق المنوالش���امل واالبت���اكر، بزيارة 

جهازتمنية املرشوعات.
واس���تقبل الوفد املهندس طارق ش���اش، نائب 
الرئي���س التنفي���ذي جلهازتمني���ة املرشوعات، 
وت���أىت الزيارة هبدف حبث س���بل التعاون يف 
املرحل���ة القادمة والتوس���ع يف تقدمي اخلدمات 
املالية وغرياملالي���ة لقطاع املرشوعات الصغرية 

يف مرص.
وأكدت بوزارحسب بيان للجهاز أمهية التعاون 
ب���ني اجلهازوالربناجم االمن���اىئ لألمم املتحدة 
خاص���ة يف ضوء زي���ادة الدورال���ذى تقوم به 
املرشوع���ات املتوس���طة والصغ���رية ومتناهية 
الصغرعىل املس���توى اإلقلميى يف توفريفرص 
مع���ل وحتس���ني مس���تويات املعيش���ة ملختلف 
الفائت املس���هتدفة وذلك ملواجهة تداعيات أزمة 
كورون���ا اليت أكدت عىل أمهية الدورالذى يقوم 
به هذا القطاع يف حتقي���ق التمنية االقتصادية 

املستدامة.
وأش���ادت بالتعاون القامئ واملسمتر بني اجلهاز 

وبرن���اجم األمم املتحدة االمن���اىئ لدمع قطاع 
املرشوع���ات الصغرية خاص���ة يف ضوء المنو 
االقتص���ادى ال���ذي تهش���ده الدول���ة املرصية 
وتوجهات احلكومة بتوفريخمتلف التيس���ريات 
الالزم���ة للهنوض هبذا القط���اع حيث حيرص 
الربن���اجم ع���ىل تق���دمي خمتلف أوج���ه الدمع 
الفين واملؤسىس لزيادة قدرة اجلهازعىل تلبية 
احتياج���ات أحصاب هذه املرشوع���ات بكفاءة 

وفعالية.
وأك���د املهندس طارق ش���اش، نائ���ب الرئيس 
أن  املرشوع���ات  تمني���ة  جله���از  التنفي���ذي 
اجلهازيرتب���ط بعالقة وثيقة م���ع برناجم األمم 
املتح���دة اإلمنايئ فهو من أوىل اجلهات املاحنة 
اليت قدمت الدمع للجهاز وس���اعدته يف حتقيق 

أهدافه التمنوية.

»األمم املتحدة االمنائي«: استمرار التعاون مع 
»جهازالتنمية« لدعم املشروعات الصغيرة يف مصر

داليا احمد

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  11  سبتمبر  2022  •  العدد  659

 تخصيص 5 مليارات لشمال سيناء و6 مليارات للجنوب  

  مشروعات متكاملة  فى مجاالت الزراعة والرى والنقل 
والتعليم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

محمد شاكر

ياسمني فؤاد
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ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

ال ي���رك الرئيس عبد الفتاح الس���ييس مناس���بة من دون أن 
يؤك���د عيل االرتباط الوثي���ق بني مرص وقارهت���ا اإلفريقية ، 
وأن جيع���ل من القاهرة صوت قارهت���ا المسراء يف خمتلف 
احملافل الدولية واإلقلميي���ة ، وخالل إثارة خمتلف القضايا 

اليت تؤثر فهيا أفريقيا وتتأثر هبا .
قضي���ة تغ���ري املن���اخ وتأثريها ع���يل خمتل���ف دول العامل ، 
يه القضي���ة األكرث حض���ورا حاليا ع���يل األجندة املرصية 
واإلفريقية ، حيث تستعد مرص الستضافة القمة 27 لملناخ، 
ىف وقت يواجه العامل انعاكس���ات خطرية للتغري املنايخ، ىف 
صورة ارتفاع���ات ىف احلرارة وحرائق جتتاح قارات العامل، 
وفيضانات وجفاف، األمر الذى يرتب رضورة اختاذ إجراءات 

عاجلة ملواجهة هذه التأثريات السلبية اخلطرية. 
وه���ذه االنعاكس���ات جتعل هن���اك أمهية كربى لقم���ة املناخ 
القادمة والىت تعقد ىف مرص نومفرب املقبل، وحسمبا أوحض  
الرئيس عبدالفتاح الس���يىس، فإن 20 دولة صناعية تتسبب 
ىف 80% م���ن االنبعاثات، بيمنا 48 دولة ىف أفريقيا تس���امه 
بنح���و 0.5% من االنبعاثات، ومع هذا ف���إن القارة األفريقية 
األك���رث ترضرا من االنبعاثات وآثار التغري املنايخ، رمغ أهنا 
األقل مس���امهة ىف مس���بباهتا، وهو ما جيعل هناك رضورة 

لوجود رؤية شاملة لدمع الدول األفريقية ىف هذا املجال.
 الرئيس السيىس أكد  ذلك خالل لكمته مبنتدى مرص للتعاون 
الدويل والمتوي���ل اإلمنايئ بالعامصة اإلدارية اجلديدة ، مكا 
هش���د املنتدى  بالفعل تأكيدات من ممثيل املناخ ىف املنمظات 
الدولي���ة، حيث أك���دت أمينة دمحم نائب األم���ني العام لألمم 
املتحدة ورئيس مجموعة األمم املتحدة للتمنية املس���تدامة، إن 
العامل يواج���ه خماطر تغري املناخ وارتفاع تاكليف املعيش���ة 
لذلك حنت���اج إىل إج���راءات خاص���ة، ودع���ت إىل التعاون 
ملواجه���ة خماط���ر التغري املنايخ، وتوط���ني احللول اخلاصة 
مبواجهت���ه، وقالت  إن الدول النامي���ة   ميكهنا محتل فاتورة 
التغري املنايخ، فهناك 16 دولة تعاىن من الديون ىف أفريقيا، 
ه���ذه الدول حتتاج إىل دف���ع 60 مليار دوالر ديونا وجيب أن 
نس���اعدها ىف تس���ديد الديون وتلكفة التكيف املنايخ، لذلك 
حنتاج إىل استمثارات وسوق جيابه التحديات ويقدم المتويل 
الالزم للدول النامية، وقال الربوفيسور بنديكت أوراما رئيس 
جمل���س إدارة البن���ك األفري���ي لالس���ترياد والتصدير، إن 
األفارقة حضايا رئيس���يون من االنبعاث���ات الكربونية، وحنن 
أق���ل من يهسم ىف تل���ك االنبعاثات، وبع���د هشرين من اآلن 
س���نكون ىف مدينة رشم الش���يخ لعقد مؤمتر كوب 27 للنظر 
ىف وضع الزتامات جديدة، حيث إن مناخنا يتغري لألس���وأ، 
وه���ذا يعىن أن املوضوع الذى س���وف نناقش���ه وااللزتامات 
ستكون غاية ىف األمهية، ألننا كقارة عىل مفرق طرق، بيمنا 
أكد املبعوث األمرييك لملناخ جون كريى أن مجيع مش���لكات 
التغريات املناخية من صنع اإلنسان وجيب أن تكون هلا حلول 
من امجليع، وأن التغري املناىخ يتس���بب ىف وفاة 15 مليون 

خشص سنويا نتيجة االنبعاثات. 
 الرئيس عبدالفتاح الس���يىس، أك���د أن تلكفة جماهبة التغري 
املن���ايخ أفضل كثريا من التلكفة اليت يتس���بب فهيا التغيري 

نفس���ه، ومطلوب 800 مليار دوالر س���نويا للتخفيف من حدة 
التغ���ري املنايخ ىف الدول النامية حبل���ول عام 2025«، ومن 
العدالة واملوضوعية أن يكون فيه دمع للدول النامية ، مكا  أكد 
أيضا أن اإلعداد ملؤمتر رشم الش���يخ نومفرب املقبل، يأيت ىف 
سياق عاملى يتس���م بتحديات متعاقبة، تفرض علينا مسؤولية 
كب���رية ملواجهة العديد من التحدي���ات الىت تواجه العامل إزاء 

مواجهة تغري املناخ.
 يف ه���ذا اإلطار ، تأخ���ذ مرص عيل عاتقها  زم���ام املبادرة 
إلجناح القمة القادم���ة، والتوصل إىل توصيات جتد طريقها 
للتنفي���ذ، ىف ظل خطر التغ���ري املناىخ ال���ذى أصبح واقعا 
حيتاج إىل مواجهة قبل أن تتفامق آثاره ، مكا أنه وعىل مدى 
عق���ود ظلت قضية التغري املنايخ بعيدة عن االهمتام العاملى، 
وبالرمغ من حتذي���رات العملاء، بقيت القضي���ة خارج دوائر 
الفعل، ومنذ السبعينيات من القرن العرشين، اكنت األحاديث 
والتقاري���ر تدور حول تأثريات التل���وث عىل الغالف اجلوى، 
وارتف���اع درجات حرارة اجلو، وزيادة األش���عة اخلطرة، وما 

عرف بثقب االوزون ىف الغالف اجلوى حول االرض.
وحبس���ب حديث الرئيس الس���ييس ، اكنت مرص من أوائل 
الدول ال���يت وضعت خطة اس���راتيجية للتمنية املس���تدامة 
2030، واكن املوض���وع البييئ عىل رأهس���ا، و “أطلقنا قبل 
عام ونصف مبادرة “حياة كرمية الىت تس���امه  ىف حتس���ني 
حياة 60 مليون إنسان، مياه وطاقة ورصف حصى ومعاجلة 
مي���اه.. وتعد مرص برباجمها  ىف حتس���ني معاجلة املياه يه 
الدولة رمق 1 ىف معاجلة املياه، طبقا ملعايري الصحة العاملية.. 
برن���اجم وطين خضم جدا لالس���تفادة من لك نقطة مياه، وال 
يرت���ب هيلع  أي  تل���وث ىف البحريات والبحر املتوس���ط” ، 
وأكد الرئيس عىل األمهي���ة املزتايدة لقضية تغري املناخ الىت 
أصبحت موج���ودة ىف وجدان العامل، وم���ن أولويات أجندة 

التمنية املستدامة.
أفريقيا األكرث ترضرا 

 خ���الل المثانيني���ات والتس���عينيات، هشدت ق���ارة افريقيا 
التأثريات و اآلثار  االكرث س���لبية عىل البيئة، وواجهت القارة 
موج���ات من اجلفاف واختالالت البيئ���ة مع زحف الصحراء 
ع���ىل االراىض ، حيت بدا واحض���ا أن  افريقيا تدفع المثن 

األكرب لمطوحات الدول الصناعية. 
أفريقيا – وحبس���ب اخلرباء واملتخصصني -  مل تسامه إال 
قليلًا يف تغري املناخ ومل تولد سوى جزء ضئيل من االنبعاثات 
العاملي���ة، وتدفع المثن األكرب لتغ���ري املناخ علهيا، ىف صورة 
فقر ووفيات وامراض من أبرزها تزايد مس���تويات الفقر هبا، 
وتشري إحصاءات منمظة األمم املتحدة، إىل أن أفريقيا - اليت 
تدفع فات���ورة باهظة ألزمة املناخ وتواج���ه حتديات مضاعفة 
- تهسم بنس���بة ال تتج���اوز ال�4% م���ن االنبعاث���ات العاملية 
املسببة لالحتباس احلراري، وذلك عند مستوى 0.8 طن من 

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون يف العام.
وتعت���رب انبعاثات الفرد يف إفريقيا أقل من املتوس���ط العاملي 
)البال���غ 5 أطنان من انبعاثات غاز ثاين أكس���يد الكربون يف 

العام(، وأقل بكثري من املناطق األخرى مثل أوروبا وآسيا.

وم���ع اجلهود املبذولة يف مقة املن���اخ كوب 26، اليت انعقدت 
يف نومف���رب 2022 ىف جالس���كو للف���ت انتب���اه العامل إىل 
احلاج���ة امللّحة ملعاجلة تغري املن���اخ ووافقت  197 دولة عىل 
ميثاق القمة، ويعود الفض���ل يف التوصل إىل اتفاق يف مقة 
املناخ COP 26 للدول النامية، ومهنا االفريقية الىت طرحت 
وجه���ات نظرها، ولعبت م���رص دورا مهام ىف القمة األخرية 
وحتدثت بلس���ان افريقيا  ال���ىت تواجه زي���ادات اكرثية يف 
درج���ات احل���رارة ، ويزداد هتديد أزم���ة التغري املنايخ يف 
أفريقيا ليطال الناجت احمليل اإلمجايل للدول اإلفريقية األكرث 
عرضة لتداعيات األزمة. ويتوقع ان ترتفع خس���ائر النش���اط 
االقتص���ادي من 899.4 مليار دوالر يف 2018 إىل أكرث من 
1.36 تريليون دوالر يف عام 2023، وهو ما يقرب من نصف 

الناجت احمليل اإلمجايل املتوقع ألفريقيا.
وم���ن أبرز ظواهر تغريات املناخ اليت هت���دد القارة المسراء 

مها ظاهرتا اجلفاف والتصح���ر، وتعرض عدة دول أفريقيا 
ملخاط���ر كبرية م���ع حلول 2050، بس���بب تآلك الس���واحل 

وارتفاع مستوى سطح البحر.
 27 COP ،لك ه���ذا يضاعف من امهية القم���ة 27  لملناخ
اليت تعقد ىف رشم الش���يخ نومفرب الق���ادم ، جبهود مكثفة 
م���ن الدولة املرصية والرئي���س عبد الفتاح الس���يىس الذى 
يؤك���د امهية التوصل اىل توصيات متوازنة عن القمة ميكهنا 
معاجلة التأثريات اخلطرية للتغري املنايخ عىل العامل الثالث 
وخاص���ة ق���ارة افريقيا، وقال ان 20 دولة صناعية تتس���بب 
ىف 80% من االنبعاثات ، بيمنا 48 دولة ىف أفريقيا تس���امه 
بنح���و 0.5% م���ن االنبعاث���ات، وىه  األك���رث ت���رضرا من 
االنبعاثات وآث���ار التغري املنايخ، داعيا  خالل لكمة مبنتدى 
مرص للتعاون ال���دويل والمتويل اإلمنايئ بالعامصة اإلدارية 

اجلديدة   اىل رضورة العمل امجلايع ملواجهة التغريات.

  مرص تقود قارهتا 
خ���الل منتدي م���رص للتع���اون الدويل ، ح���رص املتحدثون 
الرمسي���ون من القاهرة عيل طرح اهلموم والقضايا اإلفريقية 
االقتصادي���ة ع���يل مائدة النق���اش ، وقالت الدكت���ورة رانيا 
املش���اط، وزيرة التعاون الدويل، إن هن���اك الكثري من اجلهد 
ال���ذي يمت بذله حلش���د المتوي���الت يف الق���ارة األفريقية  ، 
وأضاف���ت أن املباحثات بدأت حول إعداد دليل رشم الش���يخ 
للمتويل العادل، من خالل معلية مش���اورات موسعة مع ختام 
النخسة األوىل من املنتدى، مبش���اركة أكرث من 70 مؤسسة 
دولية وإقلميية ورشيك تمني���ة باإلضافة إىل البنوك التجارية 
واالس���تمثارية ومراكز الفكر واألحب���اث، ويعمل عىل حتفزي 
المتويل لقارة أفريقيا حيث تشري البيانات الواردة عن مبادرة 
سياس���ة املناخ، إيل  أن القارة ال حتصل س���وى عىل %5.5 
من المتوي���ل املن���ايخ، وأن هناك تفاوت كب���ري بني المتويل 
احلك���ويم واخلاص املوجه للعمل املن���ايخ، فضال عن عدم 
توجيه االس���تمثارات الاكفية ملرشوعات التكيف من التغريات 

املناخية.
مك���ا أثارت م���رص قضية “ مبادلة الدي���ون ألغراض التمنية 
“ وال���يت تعد  من اآلليات الفعالة ملس���اندة الدول ىف مواجهة 
األزم���ات املالية خاصة ىف ظل التحدي���ات الراهنة الىت مير 
هب���ا العامل نتيجة احلرب ىف أوروبا وارتفاع تلكفة االقراض 
خاص���ة لبلدان قارة أفريقيا ،  وهو ما أكده املش���اركون يف 
منتدى م���رص للتعاون ال���دويل والمتويل اإلمن���ايئ  ، حيث 
تناولت املناقش���ات دور آلية مبادل���ة الديون ىف تعزيز التمنية 
اخلرضاء والش���املة الس���ميا لبلدان ق���ارة أفريقيا، وحتديد 
العوام���ل واملتطلبات الرئيس���ية اليت ت���ح بتنفيذ معليات 
مبادلة الديون للدول األفريقية بشلك ناحج فضال عن رضورة 
أمهية تنفي���ذ براجم تبادل اخلربات وبن���اء القدرات بني دول 
قارة أفريقيا لالستفادة من المناذج الناحجة يف معلية مبادلة 

الديون.
 وأك���د الدكت���ور محمود حم���ي الدين، رائد املن���اخ واملدير 
التنفي���ذي لصن���دوق النقد ال���دويل، أمهية مبادل���ة الديون، 
موحًضا أهنا تعمتد عىل حتديد آليات للتعامالت املالية وكذا 
حتديد اهلدف مهنا عن طريق اختيار مرشوعات بعيهنا ختدم 
أهداف الدولة التمنوية وتسامه يف تنفيذ املسامهات احملددة 
وطنًي���ا ، وقال إن الدول األفريقية تعاين إما من مش���لكة ىف 
وض���ع الدي���ن،  أو أزمة أو اكرثة، مش���ريًا إىل أمهية وضع 
سياس���ات حمددة لتفعي���ل أدوات المتوي���ل املبتكر مبا فهيا 
مقايضة الديون، وش���دد عىل رضورة أن تمت مقايضة الديون 
يف إطار سياسات واحضة تضعها الدول النامية، وأفاد بأن 
أفريقيا لدهيا لك مقومات الس���وق الن���احج لكهنا تفتقر إىل 
السياسات الناحجة اليت تساعد عىل إجناح هذه األسواق. 

وأش���ار إىل أن التفاوض بش���أن مقايضة الديون يف أفريقيا 
ينب���ي أن يمت يف أطر حم���ددة لتنفيذ أه���داف بعيهنا مهنا 
ختفي���ف أعب���اء الدي���ن واملس���امهة يف تنفي���ذ احلكوم���ات 

اللزتاماهتا الوطنية. 
وأوحض أن أن ال���دول النامي���ة وخاص���ة يف أفريقيا حتتاج 

لمتويالت مخضة لتحقيق التمنية والوفاء بالزتاماهتا الوطنية 
واإلهسام يف اجلهد الدويل ملواجهة التغري املنايخ، مش���ريًا 
إىل رضورة إرشاك القط���اع اخلاص عىل نطاق واس���ع يف 
متويل العم���ل التمنوي واملنايخ باس���تخدام أدوات المتويل 
املبتكر، وأمهية تفعيل الس���ندات اخل���رضاء والزرقاء لمتويل 
إج���راءات التكيف مع تغري املن���اخ، مع رضورة وضع وتنفيذ 

اسراتيجيات لتخفيض الديون.
وق���ال حمي الدي���ن إن أفريقيا تعاين من أزم���ة فميا يتعلق 
باستدامة االس���تمثار يف العمل التمنوي، موحضًا أن جحم 
الدي���ون الواجب ع���ىل دول أفريقيا س���دادها خ���الل العام 
اجل���اري يبلغ 64 مليار دوالر وه���و ضعف قمية ما حصلت 

هيلع من متويل عرب املساعدات الثنائية.
وأضاف أن 20 ملي���ون أفريي مهددون باالنضامم إىل خط 
الفقر املدقع يف حال تفامقت األوضاع بالنس���بة لستة عرش 
دول���ة أفريقية مهددة بالدخول يف مرحلة ضائقة الديون، مكا 
أوحض أن تقيمي الوضع االقتصادي يش���ري إىل وصول %59 
م���ن الدول األفريقية إىل مرحلة اإلف���الس أو ضائقة الديون، 
األمر ال���ذي يؤكد أمهي���ة التفعيل الناجع والف���وري ألدوات 

المتويل املبتكر.
  دور مرصي 

ال���دور املرصي من أجل القارة اإلفريقي���ة إذن  يتواصل من 
خالل قيام مرص بوزهنا اإلقليمي والدويل بالدفاع عن مصاحل 
القارة وحقوق ش���عوهبا عىل الصعيد العاملي، ويف احملافل 
الدولية املختلفة، وداخل املنمظات املتخصصة، إلقرار حقوق 
ش���عوب القارة يف التمنية واألمن والسالم والتقدم وامحلاية 
م���ن آثار التغريات املناخي���ة، ومن آثار التقلبات السياس���ية 

والرصاعات العاملية اليت تؤثر علهيا من حني آلخر.
ذل���ك م���ا أك���د هيلع  رئيس اهليئ���ة العامة لالس���تعالمات 
الاكت���ب الصح���ي ضياء رش���وان،  يف افتتاحي���ة العدد 
اجلدي���د من دوري���ة “آفاق إفريقية” ال���ىت تصدرها اهليئة 
العامة لالس���تعالمات ، حيث أشار  إىل أن “قوة المنوذج” 
امل���رصى دامئا ما يق���دم املثل يف احلل���ول اليت حتتاجها 
الكثري من الش���عوب اإلفريقية ملواجهة مشلكاهتا املتعددة، 
ويف الس���نوات األخرية قدمت مرص أكرث من منوذج ملهم 
للدول اإلفريقية، احتذى به ع���دد مهنا، المنوذج األول اكن 
يف إرادة الش���عب امل���رصي يف التخل���ص م���ن الفوىض 
وعدم االس���تقرار، وحتقيق األمن واالس���تقرار السيايس، 
وإع���ادة تثبي���ت أراكن الدولة وبناء املؤسس���ات، والمنوذج 
اآلخر الذي ش���اهده واهمت به عدد من الدول اإلفريقية، هو 
من���وذج ماكحفة اإلرهاب ومواجهت���ه والتخلص منه وكرس 
شوكته، بفضل تضحيات وجهود لك أجهزة الدولة املرصية 

وتضامن الشعب وتالمحه مع قيادته.
  مكا أنه  عىل صعيد آخر اكن برناجم اإلصالح االقتصادي 
املرصي وجهود التمنية الش���املة مع االهمتام بالفائت األوىل 
بامحلاي���ة، وإعادة بناء البنية األساس���ية لالقتصاد املرصي 
مبقومات���ه احليوية، منوذجًا آخر لل���دول اإلفريقية الىت مرت 

بظروف مماثلة وحتتاج إىل استلهام هذه الدروس.
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   القارة األفريقية األكثر تضررا من االنبعاثات وآثار التغير 

المناخي رغم أنها األقل مساهمة فى مسبباتها

 الرئيس السيسي تبني الدعوة  لوجود رؤية شاملة لدعم 

الدول األفريقية فى  مواجهة تأثيرات تقلبات المناخ 

حرب رشسة وعاتية خاضهتا وختوضها مرص عيل مدار 
الس���نوات األخرية ، تس���تخدم لك ما هو حديث يف عامل 
تكنولوجي���ا التواصل البرشي ، فمي���ا يمسي ب "حروب 
اجلي���ل الراب���ع " ،  وتض���ع هدف���ا وحيدا هل���ا هو هدم 
الدول���ة املرصية وحماولة اجهاض أي���ة حماولة لهنوضها 
وإزالة آث���ار وترامكات أحداث الس���نوات األخرية .. يه 
حرب الش���ائعات اليت ال تتوقف ضد مرص قيادة وشعبا 
وإجنازات ، ويتحرك القامئون عيل هذه احلرب اكملجانني 
واملهاوي���س عيل مدار الس���اعة ، يلهث���ون وراء لك كذبة 

يطلقوهنا ويصدقوهنا ويروجون هلا .
ه���ذه احل���رب انتبه هلا وح���ذر مهنا مبك���را الرئيس عبد 
الفتاح الس���ييس ، وال يزال ينب���ه وحيذر ويدق األجراس 
، داعيا الش���عب امل���رصي لليقظة ملا حياك ل���ه ولبالده ، 
ع���رب ختصيص قنوات وحمط���ات فضائية وصفحات يف 
الفض���اء االف���رايض للهج���وم عيل م���رص وبث مسوم 
الش���ائعات ضدها ، وهو ما هشدن���اه يف حديث الرئيس 
األخري يف حفل تدشني القطع البحرية اجلديدة هليئة قناة 
الس���ويس ، حيث أكد أن هذه الشائعات تسهتدف خفض 
الروح املعنوية لملرصية ، والتشويش عيل اإلجنازات اليت 

تتواصل يوما بعد اآلخر عيل األرض املرصية .
وحبسب احصائيات ودراس���ات متعددة وباحثني ، حتتل 
مرص  مرتبة متقدمة  للغاية من حيث تعرضها للشائعات،  
بل ال نبال���غ إذا قلنا أهنا أكرث و أكرب دولة معرضة لتلىق 
الشائعات واالاكذيب،  فميا تعمل القيادة السياسية دوما 
عيل  أن تواجه الش���ائعات الكث���رية واملغرضة باحلقائق 
وتفنيدها والرد علهيا بالوقائع   ، خاصة وأهنا  ليس لدهيا 
ما ختفيه ولدهيا حقائق مثل المشس تستطيع أن تعرضها 

عىل الشعب املرصي والعامل.
واحلقيق���ة ميكن القول أيضا وبلك ثق���ة وخفر أن  الدولة 
املرصية  حجنت يف الس���نوات األخ���رية ،  يف الرد عىل 
مجيع الش���ائعات ال���يت اكنت هتدف إىل اإلس���اءة إلهيا، 
وتش���ويه صورهت���ا اخلارجية والتش���كيك يف اإلجنازات 
ال���يت تتحقق بالفعل عىل أرض الواقع، إذ س���عت الكثري 
من الصحف ووس���ائل اإلع���الم الدولي���ة  املوجهة ، إىل 
إضعاف الروح املعنوية لدى املرصيني وتفرقهتم، وهذا ما 
فشلت فيه، نظرا ألن الدولة املرصية، اعمتدت اسراتيجية 
مدروسة وقوية من أجل التصدي هلذه الشائعات، وحجنت 

يف هذا النوع من احلروب  .
وحياول اإلعالم املدفوع من اخلارج، التش���كيك دامئا يف 
إجنازات الدولة، س���واء اكن���ت اقتصادية أو اجمتاعية أو 
حىت سياس���ية، ولعل أبرزها احملاوالت الفاش���لة خالل 
األهشر الثالثة املاضية، ال���يت ُرصد فهيا 150 مقاال يف 
حصف ومواقع إلكرونية يف اخلارج ، ولنأخذ عيل سبيل 
املثال حماوالت التش���كيك يف احلوار الوطين والتقليل من 
أمهيته ، ويف املقاب���ل رأينا معال دؤوبا متواصال إلطالق 
هذا احلوار من جانب القامئني هيلع ، مكا رأينا اس���تجابة 
الرئيس عبد الفتاح السييس، ملا طرحه األطراف املشاركني 
يف احل���وار الوطين، فميا يتعلق برفع قمية االس���تحقاق 
عيل بطاق���ات المتوين ، وهو م���ا اكن تأكيدا  عىل أمهية 
احلوار الوطين، وأمهية ما يقدمه من أطروحات، تعرب عن 
مطوحات الش���عب املرصي بلك أطرافه، وذلك يف خضم 
حماوالت بعض اجلهات اخلارجية التش���كيك يف  أمهيته 
، والزمع بأن لك ما س���يطرحه لن يكون قابال للتنفيذ ،  ، 

وأهنا حمض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم حصته.
هن���اك أدوات إعالمي���ة يف اخل���ارج حتاول باس���مترار 
اس���هتداف العقل املرصي وتكذي���ب الواقع ولكن املواطن 
امل���رصي أصبح أكرث دراية ويتملس م���ردود املرشوعات 
القومية، فضال ع���ن املرشوعات الكثرية اليت يمت تنفيذها 
يف الصعيد والدلتا والقاهرة ، فعيل سبيل املثال اكنت قناة 
السويس واحدة من مس���هتدفات الشائعات يف السنوات 
األخرية ، ومن���ذ افتتاح قناة الس���ويس اجلديدة ، ولكننا 
هشدن���ا ونهشد كي���ف حيقق حمور تمنية قناة الس���ويس  
النجاحات وأعىل إي���رادات يف تارخي القناة،  وما تهشده 
هيئة قناة الس���ويس اليوم من افتت���اح مرشوعات جديدة، 
يمت متويلها من إيرادات اهليئة دون املساس مبخصصات 
املوازن���ة العامة  ، وكيف أن الدول���ة ترمم أخطاء املايض 
وحتاول إحداث تمنية حالية ومس���تقبلية يف ظل التحديات 
، وهو ما يعين التأكيد عيل  رضورة تويخ احلذر والعمل 

عىل التصدي للش���ائعات املغرضة اليت تس���هتدف النيل 
م���ن أمن واس���تقرار  الوطن ، وقطع  ألس���نة املش���ككني 
وحماوالهتم لرضب الثقة بني املواطن والقيادة السياسية .

جناح متواصل 
   حجنت مرص بقيادة الرئيس عبد الفتاح السييس خالل 
الس���نوات األخرية، يف العبور إىل بر األمان، بعد التغلب 
عىل امجلاعات اإلرهابية، وإجهاض اكفة األنش���طة الىت 
مارسهتا  قوى الرش اليت خسرت اكفة أدواهتا اإلعالمية 
إلسقاط الوطن،  ورأينا كيف أن  مجاعة اإلخوان اإلرهابية 
دأبت عرب منصاهت���ا اإلعالمية وكتائهبا اإللكرونية  عيل  
تشويه اإلجنازات اليت حققهتا الدولة، ساعية عرب أساليب 
الغش والتدليس إىل حماوالت خلق الفنت ونرش األاكذيب 
الرامية لزعزعة استقرار الوطن والوقيعة بني أبناء الشعب 

الواحد.
يف مقابل األاكذيب اإلخواني���ة ، جند أن  الدولة املرصية 
متكنت م���ن معاجلة آثار األزمات االقتصادية النامجة عن 
تداعيات انتش���ار فريوس كورونا ، وم���ن بعدها  احلرب 
الروس���ية األوكرانية مبنهتي احلرص ع���ىل دمع املواطن 
البس���يط من خالل تعزيز إج���راءات امحلاية االجمتاعية 
وتوفري املواد الغذائية واالحتياجات األساس���ية بأس���عار 

خمفضة .
كذل���ك تعمل الدول���ة املرصية وأجهزهتا املختلفة بش���عار 
أن توفري االحتياجات األساس���ية لملواطن���ني يعد أولوية 
رائس���ية، رمغ لك هذه التحديات العاملية القاس���ية، اليت 
تضغ���ط عىل املوازنة العامة  ، مكا متيض الدولة بقيادهتا 
السياسية احلكمية، متيض يف مسريهتا التمنوية رمغ لك 
التحديات اليت تعانهيا كربى االقتصادات يف العامل، منذ 
اندالع احلرب يف أوروب���ا، من ارتفاع معدالت التمخض، 

واضطراب سالسل اإلمداد والمتوين .
 واملالحظ أن الرئيس عبد الفتاح الس���ييس يتابع بنفسه 

جهود التعامل مع تداعيات األزمات العاملية، لتخفيف 
األعب���اء ع���ن املواطنني ، مك���ا تمتس���ك الدولة 

املرصي���ة مبواصل���ة  املرشوع���ات القومية، 
والتمنوية اليت تنفذه���ا احلكومة، واليت 

االنتق���ادات مؤخرا  بع���ض  تواج���ه 
يف  "أولوي���ات اإلنف���اق"  ح���ول 

ظ���ل األزم���ة االقتصادي���ة   ، 
وهو ما أك���د هيلع وزير املالية 
يف  معي���ط  دمحم  الدكت���ور 
ترصحيات له مؤخ���را ، مبينا  

أن املرشوعات التمنوية غري قابلة 
للتأجيل، لتحس���ني معيشة املواطنني، 

ولتوف���ري فرص العمل ،  ومؤكدا "حرص 
احلكومة عىل تبين ح���وارات جممتعية حول 

املوازن���ة لتحديد أولويات اإلنف���اق العام" ،  وهو 
ما انعكس يف "مبادرة املوازنة التش���اركية " ، اليت 

راعت اقراحات املواطنني عند إعداد مرشوع املوازنة عىل 
املستوى احمليل.

  وزير املالية  ش���دد كذلك ع���ىل "أمهية تعميق التواصل 
املجمتيع" يف ظل "حرب الش���ائعات" اليت "تس���هتدف 
عرقلة مس���رية االقتصاد الق���ويم، وزعزعة ثقة املواطنني 
فميا ت���راه أعيهن���م من إجن���ازات مملوس���ة عىل أرض 
الواق���ع"،  وقال  إن���ه إدرااًك ألمهية تعزيز الوىع الوطين 
حبقيق���ة األوضاع مبرص، وما تهش���ده من إجنازات غري 
مس���بوقة، خاصة ىف ظل حرب الشائعات الىت تسهتدف 
عرقلة مس���رية االقتصاد الق���وىم، وزعزعة ثقة املواطنني 

فميا تراه أعيهنم من إجنازات مملوسة عىل أرض الواقع، 
يزتايد حرصنا عىل تعميق  التواصل املجمتيع،  الفتا 
إيل النج���اح يف  تجسيل أع���ىل معدل منو منذ 
عام 2008 بنس���بة 6.6% من الناجت احمليل 
اإلمجايل، مقارنة مبتوسط عاملي %3.2 
لالقتصادات الناشئة، وتراجع معدل 
يوني���ه  7.2% يف  إىل  البطال���ة 
أل���ف   826 بتوف���ري   2022
فرص���ة معل، مكا اخنفض 
جع���ز املوازنة من13% يف 
املايل 2013/2012  العام 
الن���اجت  م���ن   %6.1 إىل 
احمل���يل يف الع���ام امل���ايل 
املايض، وبذلك يكون معدل جعز 
املوازنة، ألول مرة منذ س���نوات، أقل 

من متوسط الدول الناشئة.
ولف���ت إىل أنه مت حتقيق فائ���ض أوىل للعام 
اخلامس ع���ىل التوايل بقمي���ة 100 مليار جنيه 
وبنس���بة 1.3% من الناجت احمليل، وبذلك تكون مرص 
واحدة م���ن الدول القليلة من االقتصادات الناش���ئة اليت 
حققت فائًضا أولًيا يف العام املايل املايض 2022/2021، 
واخنفض معدل الدين للناجت احمليل من 103% يف يونيه 
2017 إىل 87.2% يف يونيه 2022، مقارنة بنسبة مديونية 
حكومية عاملية 99% من الناجت احمليل العاملي، مكا تراجع 
معدل الدين أيًضا بنحو 15.6% للناجت احمليل اإلمجايل 
خالل الفرة م���ن 2016-2022 مقارن���ة بزيادة %19.5 
بالدول الناش���ئة، ونس���هتدف خفض معدل الدين للناجت 

احملىل إىل 75% حبلول عام 2026.

  احلقيقة تنترص 
ورمغ أنن���ا نالحظ  يأس���ا واحض���ا يف أداء  االصوات 
املعادي���ة مل���رص  ، خاصة مع تكش���ف حقيقهتا ودناءة 
أغراضها ، واس���هتدافها  توجيه رضباهتا إىل الداخل 
املرصي وحماولة تقسمي البالد والتشكيك يف لك إجناز 
تصنع���ه الدولة املرصية،  إال أن م���ا جيب التأكيد هيلع 
دوم���ا ه���و أننا جيب أن نظ���ل متيقظني دوم���ا ملثل هذه 
األص���وات ومثل هذه احملاوالت ، وأن ندرك أن احلقيقة 
يف األخري تنترص، بيمنا تنحسب تلك الشائعات لتختي 
رسيًعا حتت وط���أة إرادة املرصيني وعزمية البالد حنو 

مواصلة اإلجناز.
وس���ائل اإلعالم املرصية  علهيا  عاتقها مسوئلية كبرية 
يف هذا الصدد، لتوعية امجلاهري بأمهية عدم االنسياق 
وراء األبواق اإلعالمية املش���بوهة، وتفنيد ادعاءاهتم، ال 
سميا يف ظل ما مير به العامل من أزمات اقتصادية تلىق 
بظالهل���ا ع���ىل االقتصاد املرصي  ،  م���ا يوجب العمل 
املتواص���ل عيل  توعية املرصي���ني مبا حياك ضدمه من 
مؤام���رات ،  فاحلروب يف عرصنا هذا من اجليل الرابع 
واليت باتت تس���تخدم وس���ائل اإلعالم واألخبار الاكذبة 
والش���ائعات، والتضلي���ل اإلعاليم، كواح���دة من أمه 

أسلحهتا.
يف ه���ذا اإلطار ينبي أن حني دوما   مهنجية الرئيس 
عبدالفتاح السييس يف ماكشفة املرصيني ومصارحهتم 
أوال ب���أول مبا مير به الوطن ومبا يمت حتقيقه عىل أرض 
الواقع ، فضال عن جمه���ودات املركز اإلعاليم ملجلس 
الوزراء يف رصد الشائعات واألخبار املغلوطة وتفنيدها، 
والتواصل الدامئ مع املرصيني عرب منصاته اإللكرونية 

املتنوعة عرب وسائل التواصل االجمتايع. 

الش���ائعات ع���ىل م���دى هش���ور وس���نوات طالت أمه 
املرشوع���ات يف الدولة، وحاولت ال���روجي كذبا ألرقام 
مزيف���ة ومرضوب���ة ع���ن أمه اجنازات م���رص مبا فهيا 
العامص���ة اإلدارية ال���يت تعترب من���ارة حضارة مرص 
احلديث���ة، وأيقون���ة الس���ياحة العاملية اجلدي���دة مدينة 

العملني، وغريها من مائت املرشوعات املرصية.
 وهو األمر الذي نبه غليه الرئيس الس���ييس يف  حديثه  
أثناء فعاليات تدش���ني وحدات البحري���ة اجلديدة هليئة 
قناة الس���ويس  بقول���ه : "ما جتيبوا ال���يل قالوه علينا 
وحضكونا.. ليه مها عايزي���ن خيوفوا الناس، وينرشوا 
الي���أس "  ، وتاب���ع الرئي���س الس���ييس: "نعرض الىل 
مت ن���رشه علين���ا، ونعرض ال���ىل إحنا في���ه اآلن، وتلك 
امجلاعات تريد ختويف املواطنني ىف الشارع املرصي".

 يف ه���ذا اإلط���ار علين���ا أن نراج���ع األي���ام األخرية ، 
لنجد ونكتش���ف أن���ه يف خالل أيام قليل���ة  ، مت تروجي 
عرشات الش���ائعات عن م���رص، مشلت الرضب يف لك 
املج���االت اليت حترز مرص فهي���ا تقدما  ملحوظا  ، يف 
حماوالت يائس���ة لدق األسافني بني الش���عب وقيادته ، 
فاكن احلديث املكذوب عن الطائرة الرائس���ية ، وإطالق 
ش���ائعة نقص املواد الغذائي���ة ، واليت رد علهيا   املركز 
اإلع���اليم ملجلس الوزراء  ، ناقال ع���ن  وزارة المتوين 
والتج���ارة الداخلية،  تأكيدها  أنه ال حصة لوجود نقص 
يف السلع االسراتيجية يف األسواق واملنافذ المتوينية، 
ُمش���ددًة عىل توافر اكفة الس���لع األساس���ية 
واالس���راتيجية بش���لك طبييع، مع انتظام 
خض مكيات وفرية مهنا يوميًا باكفة األسواق 
االس���هتالكية  املجمعات  ف���روع  ومجي���ع 
وبقايل المتوي���ن وفروع مرشوع مجعييت، 
ُمشريًة إىل توافر خمزون اسراتيجي من 
السلع األساسية واالسراتيجية يتجاوز 6 
أهشر، مؤكدًة ش���ن محالت تفتيش دورية 
ع���ىل اكفة األس���واق، ملنع أي ممارس���ات 

احتاكرية أو تالعب باألسعار. 
 كذلك اكنت هناك شائعة  بأن مرص تدرس 
وق���ف القط���ار الكهربايئ بس���بب ضعف 
اإلقب���ال، إال أن    اهليئ���ة القومية لإلنفاق  
ذكرت يف  بيان رمسي   ، أن هذا احلديث 
ع���ار متاما من الصحة   وال أس���اس له  ، 
وأن  القطار الكهربايئ اخلفيف منذ افتتاحه 
يف 3  يوليو املايض ،  وهو يعمل بانتظام يف 
املسافة من حمطة عديل منصور حىت العامصة اإلدارية 
اجلديدة ويستخدمه قاطين املدن اجلديدة رشق القاهرة 
وخيدم الراكب املتجهني اىل العامصة اإلدارية اجلديدة.

وناشدت اهليئة   املواطنني بعدم االلتفات لتلك الشائعات 
واألخب���ار الاكذبة اليت هت���دف اىل إث���ارة البلبلة لدى 
الرأي الع���ام والتقليل من جحم اإلجنازات واملرشوعات 

العمالقة اليت يمت تنفيذها خلدمة املواطن.
الشاهد أنه مع التطور املطرد ألشاكل املجمتعات وسبل 
التع���اون والتاكمل فميا بعضه���ا البعض،   هناك تطور 
موازي ألش���اكل احل���روب؛ حيث انتقل���ت احلروب من 
شلكها التقليدي باألسلحة والدبابات إىل حروب أخرى 
أش���د فتاًك ويه حرب العقول وتدمري املجمتعات ، ومثل 
ه���ذه احلروب واملعارك ، ومكا تؤكد القيادة السياس���ية 

دوما يه معركة ويع باألساس.
 وخ���الل العق���ود املاضية هشدت م���رص حرًبا ضارية  
متس الفكر واملفاهمي والقمي والمتاس���ك، واكن تصحيح 
املفاهمي واستعادة اهلوية املرصية أحد أولويات القيادة 
السياس���ية، ليس فقط فميا خي���ص التمنية الفكرية يف 
امللفات السياس���ية ولكن ايًض���ا حماربة الفكر املتطرف 

يف امللفات االجمتاعية والدينية وغريها.
وظه���ر ذل���ك يف العديد من اجلهود الرمسي���ة للدولة  ، 
فض���اًل ع���ن احلديث املس���متر من الرئيس الس���ييس 
وتوجهيه لملؤسس���ات املختلفة برضورة حماربة الفكر 
املتطرف من خالل الفن واإلعالم والتنش���ئة الس���لمية ، 
وهو م���ا ينبي أن يكمتل بيقظة املواطن���ني ، وانتباههم 
ألهداف تلك احلروب اخلبيثة ، واليت نثق يف قدرة مرص 
قيادة وشعبا ومؤسس���ات عيل حتقيق االنتصار الكبري 

يف مواجههتا .

مصر جتهض حرب الشائعات 
محطات فضائية ووسائل إعالم وصفحات موجهة مخصصة للهجوم 

علي مصر والنيل من إجنازاتها واحلقائق ترد علي األكاذيب والشائعات 

الرئيس السيسي يتبني منهج 
املكاشفة .. واإلعالم  عليه

 مسئولية كبيرة يف توعية املواطنني 

شائعات
 نقص السلع الغذائية 

والقطار الكهربائي 
الخفيف والطائرة الرئاسية 
أحدث المحاوالت اليائسة 

لدق األسافين بين 
الشعب 
وقيادته 

1
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قال املرصد اإلعالىم ل����وزارة املالية، يف بيان 
ي����وم امجلعة أمس األول  إنه تابع تداول أخبار 
غري دقيقة بأن وزارة املالية أو مصلحة امجلارك 
رفع����ت الدوالر امجلرىك، مؤكًدا "ال يوجد اآلن 
ما يمسى بالدوالر امجلريك« حىت تقوم وزارة 
املالية أو مصلحة امجلارك برفعه أو خفضه".

وأضاف بيان لملرصد اإلعالىم لوزارة املالية، 
أن مصلحة امجلارك تستخدم أسعار العمالت 

األجنبية املعلنة من البنك املركزي لك يوم.
أضاف البيان، أنه ينبىغ عىل امجليع أن يكونوا 

أكرث وعًيا ىف استيقاء املعلومات، وال حيصلون 
علهيا إال م����ن مصادرها املوثوقة، الفًتا إىل أن 
هناك صفحات غ����ري رمسية بالفيس وك تنرش 
بعض »البوستات« الىت ختص منظومة العمل 
اإلداري مبصلح����ة امجلارك، وال����ىت قد ُيفهم 
مهنا خط����أ أنه يوجد اآلن م����ا يمسى بالدوالر 

امجلريك.
وأش����ارت إىل "بيمنا األم����ر ىف حقيقته جمرد 
تنبيه باس����تخدام أس����عار العم����الت األجنبية 

املعلنة من البنك املركزي لك يوم".
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 بلومبرج : البنك املركزي يرفع قيمة 
إقراض البنوك احلكومية للشركات 

إلى 500 مليون جنيه

أعلنت واكلة بلومربج الرشق، يف تقرير هلا عن قرار البنك املركزي املرصي، 
والذي نص ع���ىل رفع احلد األقىص إلقراض البن���وك احلكومية للرشاكت 
بنس���بة 100% إىل 500 ملي���ون جني���ه دون الرجوع إليه؛ هبدف مس���اعدة 

الرشاكت يف التوسع بأمعاهلا.
وأش���ارت الواكلة، إىل أنه منذ بداي���ة العام، تلزتم البنوك احلكومية املرصية 
بتعلميات شفهية من البنك املركزي املرصي تنص عىل أن قروض الرشاكت 

جي���ب أن تكون حبد أقىص 250 مليون جنيه، عىل أن جيرى احلصول عىل 
موافقة مسبقة من املركزي يف حالة زاد حد اإلقراض عن هذا املبلغ.

وأوحض���ت أن يف م���رص 9 بنوك حكومي���ة ومه بالرتتيب اكلت���ايل: البنك 
األهيل املرصي، وبنك مرص، وبن���ك القاهرة، والبنك الزرايع، وبنك التمنية 
الصناعي���ة، والبن���ك العق���اري العريب، وامل���رصف املتحد، وبن���ك التعمري 

واإلساكن، والبنك املرصي لتمنية الصادرات.

أعل���ن البنك األهيل املرصي ع���ن توقيع اتفاقية 
تع���اون مع رشك���ة فواتريك لملدفوع���ات واليت 
تتوىل القيام بدور مق���دم اخلدمات التكنولوجية 
لملدفوع���ات وميرس معليات الدف���ع اإللكرتونية 
م���ن خالل بوابه الدف���ع اإللكرتونية للبنك األهيل 

املرصي.
 حي���ث رصح كرمي س���وس الرئي���س التنفيذي 
للتجزئة املرصفية والفروع بالبنك األهيل املرصي 
أن هذا التعاون يأيت يف إطار اسرتاتيجية البنك 
للتوس���ع يف املدفوع���ات اإللكرتوني���ة وإتاحهتا 
لف���ات املجمت���ع املختلفة هبدف التيس���ري عىل 
املس���تفيدين وتقدمي خدمة مم���زة هلم من خالل 
البنك األه���يل املرصي س���عيا لتحقيق المشول 
املايل باعتباره أحد الراكئز األساس���ية لتحقيق 
التط���ور االقتص���ادي وج���ذب رشاحئ جدي���دة 
للتعامل مع اجلهاز املرصيف، مشريا إىل سيع 
البنك الدامئ للتوسع يف منظومة التحول الرمقي 
وتدع���م خطط الدولة حنو االنتق���ال ملجمتع أقل 
اعمتادا عىل النقد.   وأضاف سوس أن اتفاقية 
التعاون مع رشكة فواتريك لملدفوعات س���توفر 
خدم���ات مالي���ة وتكنولوجية للعديد م���ن التجار 
والرشاكت مبا يضمن حتقيق خطوات مملوس���ة 
يف جم���ال املدفوعات االلكرتوني���ة بصورة آمنة 
لاكفة األطراف املش���اركة يف معلي���ة التحصيل 
االلكرتوني���ة، وتوفري مجموعة واس���عة من حلول 
الدفع وخدمات التجارة اإللكرتونية لعمالء البنك 
والتجار واملؤسس���ات ومتك���ن التجار من قبول 
خمتل���ف املدفوعات ع���رب اإلنرتنت باس���تخدام 
مجيع أنواع البطاقات، مؤكدا عىل اهمتام البنك 
املس���متر بدراسة احتياجات العمالء من خمتلف 
الفات لتوفري منتجات وخدمات متنوعة تيف بتلك 
االحتياج���ات، مش���ريا اىل أن البنك يس���هتدف 
تجشيع حاميل البطاقات البنكية عىل اس���تبدال 
التعام���الت النقدية بوس���ائل الدف���ع اإللكرتوين 
املتاح���ة يف أي وقت عىل مدار اليوم مع إماكنية 
قبول اكفة انواع البطاقات سواء بطاقات االئمتان، 
بطاق���ات اخلصم املبارش، باإلضافة إىل بطاقات 
مزة الوطنية والبطاقات مس���بقة الدفع، حيث أن 
انتشار مثل هذه الوسائل والقنوات البديلة يتيح 
للعم���الء جترب���ة مرصفية متط���ورة هسلة وآمنة 
واج���راء العديد من املعام���الت املرصفية بأعىل 

معدالت اجلودة.
ومن جانب���ه أعرب املهندس ولي���د الرويب املدير 
التنفيذي لرشكة فواتريك لملدفوعات االلكرتونية 

عن س���عادته بالتعاون مع البنك األهيل املرصي 
نظ���ًرا لكونه أك���رب البنوك العامل���ة يف الرشق 
األوس���ط ولتطابق الرؤى مع���ه لتحقيق المشول 
املايل يف ش���ىت أحن���اء امجلهوري���ة من خالل 
العم���ل ع���ىل تقدمي خدم���ات تكنولوجي���ا مالية 
)FinTech( مواكب���ة للتط���ور العامل���ي خلدمة 
ف���ات عدي���دة من التج���ار ومق���ديم اخلدمات 

والرشاكت مبختلف أجحامها.
وأض���اف ال���رويب أنه مت انش���اء منص���ة فواتريك 
لملدفوع���ات لتهسي���ل املعامالت املالي���ة للرشاكت 
والعمالء عىل حد س���واء، وميكن للرشاكت متناهية 
الصغر والصغرية واملتوسطة اليت تستخدم منصة 
فواتريك لملدفوعات االستفادة من مجموعة متنوعة 
م���ن املزايا مثل بواب���ة الدفع اآلمن���ة وروابط الدفع 
بانواعاها املختلفة واألقساط الهشرية امليرسة، مكا 
يتاح للعمالء حفظ بطاقاهتم لتهسيل معليات الرشاء 
املس���تقبلية مما يؤدي إىل زيادة مع���دل املعامالت 

والتحويالت وغريها من اخلدمات املمزة.
واجلدي���ر بالذك���ر ان رشكة فوات���ريك مت اختيارها 
مؤخرا كواح���دة من أفضل مخ���س رشاكت تعمل 
يف جمال ال�Fintech يف مرص حيث مت تكرميها 

برعاية رشكة فزا والبنك املركزي املرصي.
وهت���دف رشكة فواتريك إىل تعزيز نظام بييئ رمقي 
مس���تدام للرشاكت الرمقية احمللية واإلقلميية، مكا 
تعمل الرشك���ة االن عىل تنفيذ خطة مطوحة متكهنا 
من التواجد يف معظم الدول العربية لتقدمي خدماهتا 
املم���زة للتجار جبميع اجحامه���م، وذلك من خالل 
تقنيات وكفاءات حملية س���امهت يف تطوير منظومة 
متاكملة من اخلدمات اليت ممصت من اجل مساعده 
الرشاكت عىل التحول الرمقي واالعمتاد عىل حلول 

الدفع املتطورة خالل دقائق.

حيتف���ل البنك الزرايع املرصي بفعاليات المشول املايل 
مبناسبة عيد الفالح حتت رعاية البنك املركزي املرصي، 
ويقدم البن���ك باقة ممزة من اخلدمات املرصفية واملزايا 
اإلضافية لعمالئه احلالين واجلدد ملشاركهتم اإلحتفال 
بعيد الفالح تأكيدًا عىل أمهية هذه املناس���بة يف إظهار 
التقدي���ر للفالح املرصي ودوره يف حتقيق التمنية، حيث 
ي���ويل البنك ال���زرايع املرصي اإلحتف���ال بعيد الفالح 
أمهي���ة خاصة نظرًا ألن���ه البنك املتخص���ص يف تقدمي 
اخلدم���ات المتويلية واملرصفية للقط���اع الزرايع واكفة 
العامل���ن به ،مك���ا يعترب البنك ال���زرايع املرصي بناك 
للفالحن وس���اكن الريف ورشياك اس���رتاتيجيا جلهود 

الدولة يف حتقيق التمنية الزراعية والريفية.
ومبناس���بة االحتفال بعيد الفالح يق���دم البنك الزرايع 
املرصي مجموعة من اخلدمات واملنتجات البنكية املمزة 
للفالحن وساكن الريف تسهتدف مجيعها املسامهة يف 
حتسن مستوى دخل ومعيشة الفالح وأهل الريف بشلك 
عام، حتقيقًا ألهداف املبادرة الرائس���ية “حياه كرمية “ 
لتطوي���ر قرى الريف،مكا يتيح البنك لاكفة فات ورشاحئ 
املجمتع فتح احلسابات جمانًا بدون أي مصاريف إدارية 
باإلضاف���ة إىل خدمات اصدار البطاقات املدفوعة مقدما 

وبطاقات مزة باملجان.
من أب���رز اهلدايا اليت يقدمها البن���ك الزرايع املرصي 
للفالح���ن يف عيدمه هذا العام، برناجم المتويل متنايه 
الصغر “مرشوعك بايدك “ ،والذي ميثل امتداًدا للنجاح 
الكب���ري الذي حققه برناجم ب���اب رزق يف دمع و متويل 
املرشوع���ات متناهي���ة الصغر لملرأة الريفية والش���باب 
وصغ���ار املزارع���ن والعاملن يف الصناع���ات الريفية 
واحلرفي���ة ،ومه نف���س الفات املس���هتدفة من الربناجم 
المتوييل اجلدي���د “ مرشوعك باي���دك “، والذي هيدف 
ملساعدة العمالء الذين استفادوا من باب رزق الستمكال 
جناح مرشوعاهت���م ومنو جحم أمعاهلم من خالل زيادة 
قمي���ة المتوي���ل املمنوح هلم ليرتاوح ب���ن 25 و 50 ألف 
جني���ه بنفس فائدة باب رزق وفرتة س���داد تصل إىل 3 

سنوات.
وميث���ل برن���اجم المتوي���ل متنايه الصغ���ر “مرشوعك 
بايدك” فرصه ذهبية أمام معالء باب رزق لتطوير وزيادة 
رأمسال مرشوعاهتم دون أي رشوط أو إجراءات جديدة 
،حيث أن البنك مل يشرتط عىل أحصاب تلك املرشوعات 
للحصول عىل المتويل اجلديد سوى االنتظام يف سداد 

قرض باب رزق ملدة ال تقل عن 6 هشور.
ويمتت���ع احلاصل���ن عىل متويل مرشوع���ك بايدك بعدد 

م���ن املم���زات اإلضافية من بيهنا محت���ل البنك لنفقات 
التأمن عىل احلياة للعميل خالل مدة المتويل،وحصوله 
عىل وثيقة “ معاش���ك بايدك “ بالتعاون مع رشكة مرص 
لتأمينات احلياة ،باإلضافة لفرتة مساح ملدة هشرين مع 

بداية المتويل.
وم���ن املفاجآت الس���ارة ال���يت أعدها البن���ك الزرايع 
امل���رصي للفالحن يف عيدمه - أيضا -اتاحة احلصول 
عىل متويل احملاصيل الزراعية او ما يعرف ب� “السلف 
الزراعي���ة”  إلكرتونيًا بش���لك اكمل من خ���الل املنصة 
الزراعي���ة “أج���رى مرص”، للتيس���ري ع���ىل املزارعن 
واحلص���ول عىل تل���ك اخلدم���ة بهسولة ،حي���ث ميكن 
للعميل التق���دم بطلبه عىل املنص���ة الزراعية ويمت إهناء 
اكفة مراحل وإجراءات اإلق���راض يف احلال بعدها يمت 
رصف مبلغ القرض للعميل من أي فرع من فروع البنك 
املنترشة يف اكفة أحناء امجلهورية أو حتويله عىل اكرت 

“ الفالح – مزة” لرصف المتويل املطلوب.
ومتثل الس���لف الزراعي���ة أحد أبرز أوج���ه الدمع اليت 
يقدمها البنك الزرايع لدمع ومس���اعدة صغار املزارعن 
لتحم���ل تاكليف الزراع���ة يف مواجهة أي زيادة قد تطرأ 
ع���ىل أس���عار مدخالت اإلنت���اج والتش���غيل، حيث قام 
البنك مؤخ���را بتحريك مبالغ المتويل لبعض احملاصيل 
الزراعية  بنس���ب تصل إىل  70% بالتنس���يق مع وزارة 
الزراع���ة لتقليل األثار النامجة ع���ن االرتفاع العاملي يف 
أسعار مس���تلزمات اإلنتاج الزرايع وتقليل أثارها عىل 

صغار املزراعن وساكن الريف.
فضلًا عن قيام البنك بتنظم فعاليات توعوية وتثقيفية يف 
اكف���ة فروع البنك املنترشة يف أحناء امجلهورية للتوعية 
بأمهي���ة المش���ول امل���اىل، ودوره ىف حتس���ن معدالت 
المنو االقتصادى وس���المة االستقرار املرصىف واملاىل 
ون���رش اخلدمات املرصفي���ة والتعريف هبا وتس���هتدف 
الفعالي���ات زيادة الويع املايل لملرأة والش���باب لمتكن 
فات املجمتع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشلك آمن، 
واستعراض الرباجم المتويلية اليت يقدمها البنك لتعزيز 
ق���درات املرشوعات الصغ���رية واملتوس�����طة ومتناهي��ة 
الصغ�����ر مثل برناجم باب رزق الذي يس���هتدف متويل 
املرشوعات متناهية الصغ���ر ومتكن املرأة الريفية، مكا 
تس���هتدف الفعاليات تجشيع احلرفين وأحصاب املهن 
احلرة وأحصاب املرشوع���ات متناهية الصغر عىل فتح 
احلسابات بدون جسل جتاري لالستفادة من اخلدمات 
املرصفية اليت يقدمها البنك وعىل رأهسا احلصول عىل 

المتويل الالزم لمنو جحم أمعاهلم .

 

 

انضم بنك القاهرة إىل مسامهي رشكة IBAG وكيل 
رشكة ويس���رتن يونيون ىف مرص بعد أن قام برشاء 
حص���ة من لك من رشكة األه���يل اكبيتال – الذراع 
االس���تمثارية للبنك األهيل امل���رصي - وبنك مرص؛ 
ويه الرشاكة االس���رتاتيجية اليت تأيت اس���تمكاال 
لصدارة تلك البنوك ىف استقبال حتويالت العاملن 
لرشكة  وك���ذا رشكة IBAG بواكلهتا  باخل���ارج، 
ويس���رتن يوني���ون وال���يت تعد من أق���دم الرشاكت 
العاملة يف مرص يف استقبال احلواالت اخلارجية.

حيث قرر بنك القاهرة رشاء حصة من أهسم رشكة 
أيب���اج ليصبح إمجايل حصة الثالثة بنوك معًا %40 
وبقيت حصة املس���امه األصيل "مجموعة رسهنك" 
60%، وهو ما يأيت استنادا للنجاح الكبري يف إتاحة 
اس���تقبال احلواالت اخلارجية ال���واردة من لك دول 
الع���امل بالدوالر وباجلنيه املرصي من خالل )106( 
فرع من ف���روع البنك األهيل امل���رصي وبنك مرص 

مكرحلة أوىل.
حرض التوقيع حييي أبو الفتوح نائب رئيس جملس 
إدارة البن���ك األهيل املرصي ودمحم االتريب رئيس 
جملس إدارة بن���ك مرص وطارق فايد رئيس جملس 
االدارة والرئيس التنفي���ذي لبنك القاهرة ومصطيف 
رسهنك رئيس جملس اإلدارة التنفيذي لرشكة أيباج 
وكرمي سعادة العضو املنتدب لرشكة األهيل اكبيتال 

وفرق العمل من اكفة األطراف.
عملًا ب���أن رشكة IBAG ُتعد أق���دم وكيل لرشكة 
ويسرتن يونيون العاملية يف مرص فقد تأسست عام 
1995، وتق���دم خدمة ممزة ألكرث من 2 مليون معيل 
وبإمجايل حتويالت بلغ���ت 2,4 مليون حتويل بقمية 
قدرها 1,6 مليار دوالر أمرييك يف عام 2021 وذلك 
عن طريق فروعها البال���غ عددها )38( فرع موزعة 
جغرافيًا ع���ىل أحناء مجهورية م���رص العربية إىل 
جان���ب )106( فرع من فروع البنك األهيل املرصي 

وبنك مرص مت تفعيل اخلدمة هبام.
ويف تعقي���ب ل���ه، رصح حييي أبو الفت���وح أن هذه 
الرشاك���ة تأيت يف إطار دمع البن���ك األهيل وذراعه 
االستمثاري السرتاتيجية الدولة يف التحول الرمقي، 
معرب���ًا عن اعزتازه بانضامم بن���ك القاهرة إىل تلك 
الرشاكة واليت س���تضيف قمية جديدة تس���امه يف 
زيادة تدفقات النقد األجنيب بش���لك عام وحتويالت 
أموال العاملن املرصين باخلارج بشلك خاص مما 
يزيد من فرص اس���تقطاب فات جديدة من العمالء 
املس���هتدفن للقط���اع امل���رصيف، وذل���ك من خالل 
إجراء التحويالت املالية بالوس���ائل الرمسية، وأكد 
أبو الفتوح عيل س���يع البنك األهيل املرصي الدامئ 
لدراسة احتياجات العمالء من خمتلف الفات لتوفري 
منتجات وخدمات متنوعة تيف بتلك االحتياجات مما 
يهسم يف تفعيل مب���دأ المشول املايل والتحول ايل 
جممتع أقل اعمتادا عيل النقد، مضيفًا أن الرشاكة 
مع رشكة IBAG ٌتعد مبثابة إحدى حلقات الوصل 
م���ع القطاع غ���ري املرصيف وخط���وة دامعة للتحول 
التكنول���ويج واالس���تفادة مما تقدم���ه الرشكة من 
خدمات حتوي���ل األموال، حيث توف���ر اخلدمة وقت 
وجمهود مس���تيمل احلوالة من خالل توجه العمالء 
ايل أي م���ن فروع البنوك اليت تتي���ح منافذ لرشكة 
أيباج، حيث يمت اس���تالم احلوالة يف خالل دقائق، 
باإلضافة ايل متتع العمالء بأس���عار رصف ممزة 
وإتاح���ة اكف���ة اخلدم���ات املرصفي���ة املختلفة اليت 
تدمع التح���ول الرمقي، مكا متك���ن العميل من فتح 
احلسابات مبختلف أنواعها ورشاء الهشادات وربط 

الودائ���ع وباإلضافة ايل اخلدم���ات البنكية الرمقية 
ال���يت يقدمها البنك مثل احملافظ االلكرتونية وخدمة 

اإلنرتنت البنيك.
وق���د رصح  دمحم االت���ريب رئيس جمل���س إدارة 
بنك مرص: نع���زت هبذه الرشاكة وال���يت تعد مبثابة 
خطوة دامعة للتحول الرمقي يف مرص؛ ملا س���تقدمه 
الرشك���ة من خدم���ات الكرتوني���ة يف جمال حتويل 
األموال حي���ث جاء ذلك إميانا من بنك مرص بأمهية 
تعزيز المشول املايل وتأكي���دا عىل توجهيات البنك 
املركزي املرصي واستقطاب قطاع التحويالت الغري 
رمس���ي ايل القطاع املرصيف. ه���ذا ويعد انضامم 
بنك القاهرة هلذه الرشاكة االسرتاتيجية خطوة حنو 
زي���ادة التدفقات النقدية االجنبية وخباصة حتويالت 
املرصي���ن باخلارج مم���ا يزيد من العمل���ة األجنبية 

الواردة ملرص.
وأض���اف دمحم االترىب انه يف ضوء ما ميتلكه بنك 
مرص من قاع���دة فروع مخضة بانتش���ار جغرايف 
قوي عىل مس���توي اكفة احملافظ���ات فقد مت توقيع 
اتفاقية تق���دمي اخلدمة من خالل بع���ض فروع بنك 
م���رص حيث مت تفعي���ل اخلدمة يف ع���دد 56 فرعًا 
ح���ىت اآلن فضلًا ع���ن خطة توس���عية يف مزيد من 
الف���روع ج���اري العمل علهيا وذلك لتوس���يع قاعدة 
العمالء املسهتدفن للرشكة والعمل عيل دجم قطاع 

التحويالت الغري رمسي.
ويف تعقيب له، رصح هش���ام عاكشه رئيس جملس 
إدارة البنك األهيل املرصي ورشكة االهيل اكبيتال 
القابضة أن هذه الرشاكة تأيت يف إطار دمع البنك 
األهيل وذراعه االستمثاري السرتاتيجية الدولة يف 
التحول الرمقي، معرب���ًا عن اعزتازه بانضامم بنك 
القاه���رة إىل تلك الرشاكة واليت س���تضيف قمية 
جدي���دة تس���امه يف زيادة تدفق���ات النقد األجنيب 
بش���لك عام وحتويالت أم���وال العاملن املرصين 

باخل���ارج بش���لك خ���اص مم���ا يزيد م���ن فرص 
اس���تقطاب ف���ات جديدة من العمالء املس���هتدفن 
للقطاع املرصيف، وذلك من خالل إجراء التحويالت 
املالية بالوسائل الرمسية، وأكد عاكشه عيل سيع 
البن���ك األهيل املرصي الدامئ لدراس���ة احتياجات 
العم���الء م���ن خمتل���ف الف���ات لتوف���ري منتجات 
وخدم���ات متنوعة تيف بتلك االحتياجات مما يهسم 
يف تفعيل مبدأ المشول املايل والتحول ايل جممتع 
أق���ل اعمتادا عيل النقد، مضيف���ًا أن الرشاكة مع 
رشكة IBAG ٌتعد مبثاب���ة إحدى حلقات الوصل 
م���ع القطاع غري املرصيف وخط���وة دامعة للتحول 
التكنولويج واالس���تفادة مما تقدم���ه الرشكة من 
خدم���ات حتويل األموال، حي���ث توفر اخلدمة وقت 
وجمهود مس���تيمل احلوالة من خالل توجه العمالء 
ايل أي م���ن فروع البنوك ال���يت تتيح منافذ لرشكة 
أيباج، حيث يمت اس���تالم احلوالة يف خالل دقائق، 
باإلضافة ايل متتع العمالء بأس���عار رصف ممزة 
وإتاح���ة اكفة اخلدم���ات املرصفي���ة املختلفة اليت 
ت���دمع التحول الرمقي، مكا متك���ن العميل من فتح 
احلس���ابات مبختلف أنواعه���ا ورشاء الهشادات 
ورب���ط الودائ���ع وباإلضافة ايل اخلدم���ات البنكية 
الرمقية اليت يقدمها البنك مثل احملافظ االلكرتونية 

وخدمة اإلنرتنت البنيك.
وأعرب طارق فايد رئي���س جملس االدارة والرئيس 
التنفيذي لبنك القاهرة إعزتاز البنك باإلنضامم لتلك 
الرشاكة اإلس���رتاتيجية مع رشكة IBAG - وكيل 
ويسرتن يونيون مبرص- والىت تأىت يف إطار جهود 
البنك املتواصلة لدمع نشاط خدمات حتويل األموال 
مب���ا يمتاىش مع توجهي���ات البنك املركزي املرصي 
حنو دجم قطاع التحويالت غري الرمسي إىل القطاع 
املرصيف وتعزي���ز المشول املايل، مش���ريًا إىل أن 
تلك الرشاكة تهسم ىف التيس���ري عىل املرصين ىف 

اخلارج وذوهيم إلرس���ال وإس���تقبال حوالهتم عرب 
شبكة واسعة من فروع بنك القاهرة املمتدة من الدلتا 
للصعيد والبال���غ عددها 248 فرع ووحدة مرصفية 
واملنت���رشة باكفة أحن���اء امجلهورية ومبا يهسم يف 
زيادة تدفقات النقد األجنيب بش���لك عام وحتويالت 
أموال املرصين باخلارج بش���لك خاص، مع تقدمي 
اخلدمات املرصفية لعمالء التحويالت، موحضًا أنه 
من املق���رر بدء اخلدمة مكرحل���ة أوىل ىف مجموعة 
م���ن فروع البن���ك عىل أن يمت تق���دمي اخلدمة باكفة 
ف���روع البنك خالل املراح���ل التالية مبا يدمع جهود 
البنك لتحقيق المشول املاىل وتقدمي أفضل مستوى 
من اخلدمات املرصفية للعم���الء. هذا ويعزتم البنك 
تعزي���ز التاكمل بن أيباج وال���رشاكت التابعة للبنك 
يف إطار إس���رتاتيجية البنك لتمنية وتنويع اخلدمات 

املقدمة للعمالء.
ويف ه���ذا الص���دد، فق���د رصح مصطيف رسهنك 
رئيس جملس اإلدارة التنفيذي لرشكة أيباج خلدمات 
حتوي���ل األموال بأن هذه اخلط���وة ُتعد تطبيق معيل 
خلطة الرشكة االسرتاتيجية اهلادفة إيل دجم قطاع 
التحويالت غري الرمسي إىل القطاع املرصيف حيث 
سيمت توس���يع قاعدة العمالء املسهتدفن من خالل 
شبكة فروع أكرب ثالثة بنوك يف مرص وأيضًا إتاحة 
خدماهتم املرصفية املتنوعة هلؤالء العمالء مما يعزز 
المشول املايل وإدخال رشحية كبرية من املجمتع ال 

تتعامل مع البنوك داخل املنظومة املرصفية.
وأض���اف رسهنك، أن هذه اخلطوة ما اكنت لتتحقق 
دون دمع البن���ك املرك���زي امل���رصي وتفهم���ه لدور 
الرشكة احمل���وري يف زيادة مص���در من املصادر 
الرئيس���ية إلي���رادات الدولة من النق���د األجنيب من 
خالل تعظم حتويالت املرصين العاملن باخلارج، 
م���ع التأكيد عىل التعاون املنقط���ع النظري من إدارة 
البنوك واكفة ك���وادرمه وممثلهيم يف جملس إدارة 

.IBAG رشكة
وأضاف أن إس���رتاتيجية الرشكة ل���ن تتوقف عند 
هذا احلد، بل س���متتد إىل أفق أخري يف املستقبل 
القري���ب فميا خي���ص التحويالت وذلك باس���تخدام 
الرمقن���ة يف التحويالت وحمافظ اهلواتف احملمولة 
مستندين يف ذلك عىل خربة رشكة ويسرتن يونيون 
العاملية وخ���ربة وإماكنيات رشاكئن���ا " بنك مرص، 
البنك األهيل املرصي، وبن���ك القاهرة"، مع التأكيد 
عىل أن اهلدف القويم املنش���ود هو حتقيق مشولًا 
ماليًا أكرث معقًا مما سيكون له مردودًا إجيابيًا عىل 

اقتصاد الوطن.
مكا جتدر اإلش���ارة اىل أن مكتب زيك هامش املمثل 
يف الرشيك هالل احلرصي قد قام بدور املستش���ار 

القانوين لرشكة األهيل اكبيتال يف تلك الصفقة.

تعاون مشترك بني البنك األهلي ووزارة املالية وإدارة املنيا التعليمية مليكنة مستحقات العاملني بنك القاهرة ينضم إلى بنكا األهلي ومصر يف الشراكة 
االستراتيجية مع »أيباج« وكيل »ويسترن يونيون«

املالية تنفي حتديد أية أسعار 
 ملا  يسمى بالدوالر اجلمركي

أعل���ن البن���ك املرك���زي امل���ري ع���ن ارتفاع 
جح���م الس���يولة احمللية خالل الع���ام املايل 
2021/2022 مبق���دار 1.255 تريليون جنيه، 
وبنس���بة 23.4% لتبلغ حنو 6.611 تريليون 

جنيه يف هناية يونيو املايض.
أن الزي���ادة يف  وأوحض البن���ك املرك���زي -  
الس���يولة احمللية انعكس���ت عىل منو أشباه 
النق���ود مبق���دار 965.2 ملي���ار جنيه مبعدل 
23.5%، واملع���روض النقدي مبق���دار 289.8 

مليار جنيه مبعدل %23.1.
وقال إن هذه الزيادة يف أش���باه النقود جاءت 
نتيجة الرتفاع الودائ���ع غري اجلارية بالعملة 
احمللي���ة مبقدار 769.3 ملي���ار جنيه مبعدل 
23.3%، والودائ���ع بالعم���الت األجنبي���ة مبا 
يع���ادل 195.9 ملي���ار جنيه مبع���دل 30.1 % 
أو مب���ا يعادل 55.2 مليار جنيه مبعدل %8.5 
باس���تبعاد أثر التغري يف س���عر الرف، أما 

الزيادة يف املعروض النق���دي جفاءت نتيجة 
الرتف���اع الودائ���ع اجلارية بالعمل���ة احمللية 
بنح���و 184.6 مليار جنيه أي مبعدل %31.7، 
وارتفاع النقد املتداول خارج اجلهاز املريف 

مبقدار 105.2 مليار جنيه مبعدل %15.6.
وأش���ار التقرير إىل أن الزي���ادة احملققة 
يف الس���يولة احمللية خ���الل العام املايل 
الرتف���اع  نتيج���ة  ج���اءت   2021/2022
ص���ايف األصول احمللي���ة وتراجع صايف 
األص���ول األجنبية ل���دى اجلهاز املريف، 
حيث ارتفع ص���ايف األصول احمللية لدى 
اجلهاز املريف مبق���دار 1.876 تريليون 
جنيه، أي مبعدل 36.8% خالل العام املايل 
2021/2022 مكحصل���ة الرتف���اع االئمتان 
احمليل بنحو 1.365ملي���ار جنيه مبعدل 
25.2% م���ن جه���ة وصايف بن���ود املوازنة 

بنحو مبقدار 511 مليار جنيه.

أعل���ن البن���ك املركزي امل���ري أن إمجايل 
أرص���دة الق���روض املقدمة لعم���الء البنوك 
خب���الف البنك املركزي ارتف���ع خالل يونيو 
امل���ايض بنح���و 52 ملي���ار جني���ه؛ ليبل���غ 
مس���توى 3.490 تريلي���ون جني���ه مقاب���ل 
3.438 تريليون جنيه يف مايو السابق له.

وأش���ار التقرير الهشري الصادر عن البنك، 
امخلي���س امل���ايض ، إىل أن جحم القروض 
املمنوح���ة للحكوم���ة بل���غ 1.302 تريليون 
جني���ه، مهن���ا 868.5 مليار جني���ه بالعملة 
احمللي���ة، و 434.05 ملي���ار جنيه بالعملة 
األجنبي���ة، فمي���ا ارتفع إمج���ايل القروض 
غري احلكومية ليص���ل إىل 2.187 تريليون 
جنيه، مهن���ا 1.923 تريليون جنيه بالعملة 

احمللية.
وذكر أن نشاط الزراعة استحوذ عىل قروض 
بقمي���ة 49.58 ملي���ار جنيه، وأن النش���اط 
الصنايع استحوذ عىل حنو 490.08 مليار 

جنيه، والنشاط التجاري عىل 220.3 مليار 
جنيه، ونش���اط اخلدمات عىل 478.8 مليار 
جنيه.. فميا استحوذت بقية القطاعات غري 
املوزعة اليت مشلت القطاع العائيل وأفرادا 
طبيعيني وهيائت حملية ال هتدف إىل الرحب 
وهيائت أجنبية تعمل يف مر عىل 683.7 

مليار جنيه.
وأوحض أن إمج���ايل الق���روض بالعم���الت 
األجنبية بل���غ 264.319 مليار جنيه، حيث 
اس���تحوذ القطاع الزرايع ع���ىل 3.1 مليار 
جني���ه، والقط���اع الصن���ايع ع���ىل 130.3 
ملي���ار جني���ه، والقط���اع التج���اري ع���ىل 
14.708 مليار جنيه، والقطاع اخلديم عىل 
104.533 مليار جنيه، فميا استحوذت بقية 
القطاعات غري املوزع���ة اليت مشلت لقطاع 
العائيل وأفرادا طبيعيني وهيائت حملية ال 
هت���دف إىل الرحب وهيائت أجنبية تعمل يف 

مر عىل 11.623 مليار جنيه.

أعل���ن البن���ك املرك���زي عن ارتف���اع ودائع 
العم���الء باجلهاز امل���ريف بهناية هشر 
يوني���و امل���ايض بنحو 162 ملي���ار جنيه، 
لتجس���ل 7.372 تريلي���ون جني���ه مقاب���ل 
7.210 تريليون جنيه يف مايو السابق له.
التقري���ر  يف   - املرك���زي  البن���ك  وأوحض 
الهش���ري الضادر امخلي���س املايض  - أن 
الودائع احلكومي���ة ارتفعت لتبلغ 1.494 
تريليون جنيه بهناية يونيو املايض مقابل 
1.435 تريليون جنيه بهناية مايو السابق 

له.
وأض���اف أن الودائ���ع احلكومي���ة بالعملة 
احمللي���ة بلغ���ت 1.288 تريلي���ون جنيه، 
يف ح���ني بلغت الودائ���ع بالعملة األجنبية 
205.102 ملي���ار جني���ه، مش���رًيا إىل أن 
الودائ���ع غرياحلكومي���ة جسل���ت ارتفاعا 
بهناي���ة يوني���و امل���ايض لتبل���غ 5.878 
تريلي���ون جني���ه مقاب���ل 5.775 تريليون 

جنيه بهناية مايو السابق له.
ولفت إىل أن الودائع غري احلكومية بلغت 

بالعمل���ة احمللي���ة حن���و 5.007 تريليون 
جني���ه بهناي���ة يوني���و امل���ايض مقاب���ل 
4.901 تريليون بهناية مايو الس���ابق له.. 
واس���تحوذ قطاع األمعال العام عىل حنو 
98.7 مليار جنيه، وقطاع األمعال اخلاص 
عىل حن���و 706.9 مليار جني���ه، والقطاع 
العائيل عىل حنو 4.181 تريليون جنيه.. 
أم���ا ب���ايق القطاعات األخ���رى تمشل غري 
املقميني وش���ياكت وحواالت ُمشرتاه عىل 

16.072 مليار جنيه.
وأشار إىل أن الودائع بالعمالت األجنبية 
جسلت حن���و 870.9 مليار جني���ه مقابل 
873.2 مليار جنيه يف الهشر الس���ابق له، 
واس���تحوذ قطاع األمعال العام عىل حنو 
46.4 مليار جنيه، وقطاع األمعال اخلاص 
عىل حن���و 267.4 مليار جني���ه، والقطاع 
العائ���يل عىل حن���و 532.4 ملي���ار جنيه، 
أما ب���ايق القطاعات األخ���رى فتمشل غري 
املقميني وش���ياكت وحواالت ُمشرتاه عىل 

حنو 25 مليار جنيه.

أعلن البن���ك املركزي املري،   عن ارتفاع 
أصول القط���اع املريف املري -خبالف 
إىل 10.037 تريلي���ون  البن���ك املرك���زي- 
جنيه بهناي���ة يونيو 2022، مقابل 8.627 
تريلي���ون جني���ه بهناية ديمس���ر 2021، 
بزيادة 1.4 تريليون جنيه خالل 6 أهشر.

مك���ا أوحض البن���ك املرك���زي، يف نرشت���ه 
اإلحصائي���ة، ع���ر موقع���ه الرمس���ي، أن 
اس���تمثارات البن���وك يف األوراق املالي���ة 
 3.739 إىل  ارتفع���ت  اخلزان���ة  وأذون 
تريلي���ون جني���ه بهناية يوني���و املايض، 
مقابل 3.324 تريليون جنيه بهناية العام 

املايض.
فميا جسلت األرصدة لدى البنوك يف مر 
1.608 تريليون جنيه بهناية يونيو مقابل 
1.613 تريلي���ون جني���ه بهناية ديمسر، 
بيمنا بلغ���ت أرصدة اإلق���راض واخلصم 
للعم���الء 3.564 تريلي���ون جني���ه بهناية 
يونيو مقابل 3.099 تريليون جنيه بهناية 

.2021
وبلغ���ت خمصص���ات البن���وك 219.589 
ملي���ار جنيه بهناية يوني���و 2022، مقابل 
خمصص���ات بقمي���ة 188.5 ملي���ار جنيه 

بهناية العام املايض.

أعل���ن البنك املرك���زي املري أن إمجايل 
أرصدة التهسي���الت االئمتانية املمنوحة 
من البنوك بلغت حن���و 3.564 ترييليون 
جني���ه يف هناية يونيو امل���ايض بارتفاع 
بل���غ 661 مليار جنيه خ���الل العام املايل 

.2021/2022
يف التقري���ر  وأرج���ع البن���ك املرك���زي - 
الهش���ري الصادر عن���ه امخليس املايض  
-االرتف���اع لزي���ادة أرص���دة التهسي���الت 
االئمتاني���ة املمنوح���ة من البن���وك لغري 
احلكوم���ة مبق���دار 409 ملي���ارات جنيه 
التهسي���الت  وأرص���دة   %22.7 مبع���دل 
االئمتانئة املمنوحة للحكومة مبقدار 252 

مليار جنيه مبعدل %22.8.
وأضاف أن الزيادة يف األرصدة املمنوحة 
للحكومة جاءت نتيج���ة الرتفاع األرصدة 

بالعم���الت األجنبي���ة مبا يع���ادل 149.1 
ملي���ار جنيه واألرص���دة بالعملة احمللية 

بنحو 102.9 مليار جنيه.
وأوحض أن التوزي���ع النس���ي ألرص���دة 
التهسي���الت االئمتاني���ة لغ���ري احلكومة 
يش���ري إىل حصول قطاع األمعال اخلاص 
ع���ىل مانس���بته 61.2% م���ن إمجايل تلك 
األرصدة يف هناية يوني���و 2022، منوها 
بأن���ه وفقا لقطاعات النش���اط االقتصادي 
حص���ل قط���اع الصناع���ة عىل مانس���بته 
28.3% م���ن تل���ك األرص���دة، يلي���ه قطاع 
اخلدمات بنسبة 26.7%، مث قطاع التجارة 
بنس���بة 10.8%، فقط���اع الزراع���ة ال���ذي 
حصل عىل مانسبته 2.4% أما القطاعات 
غ���ري املوزعة فقد حصلت عىل مانس���بته 

31.8% مهنا 31.5% للقطاع العائيل.

»البنك املركزي«: احتياطي النقد 
األجنبي يسجل 33.141 مليار 

دوالر بنهاية أغسطس 2022

أعل���ن البنك املركزي عن تجسي���ل رصيد احتيايط النق���دي األجنيب حنو 33.141 
مليار دوالر يف هناية أغسطس 2022، مقابل 33.143 مليار يف هناية يوليو 2022.. 
واخنف���ض رصيد احتيايط النقد األجنيب لدى البن���ك املركزي املص�ري، هناية هشر 

يوليو 2022، بقمية بلغت 232 مليون دوالر.
واكن البن���ك املركزي املرصي، أكد أن االحتيايط النقدي من العمالت األجنبية جسل 
حن���و 33.143 مليار دوالر يف هناي���ة يوليو 2022، مقابل حنو 33.375 مليار دوالر 

أمرييك، يف هناية يونيو السابق له.. وتهشد االحتياطيات الدولية لدى البنك املركزي، 
تراجًع���ا من���ذ مايو املايض بعدما هبطت بش���لك حاد يف م���ارس مدفوعة بتداعيات 
احلرب الروس���ية االوكرانية، مث تلقت دمًعا يف أبريل قبل أن تبدأ سلس���لة الرتاجع. 
حيث أخنفض���ت يف مارس بقمية 3.9 مليار دوالر ويف أبريل  ارتفع االحتيايط 41 
ملي���ون دوالر مث أخنفض يف مايو   1.6 مليار دوالر و يف يونيو اخنفض االحتيايط 

2.1 مليار دوالر ويف  يوليو اخنفض االحتيايط 233 مليون دوالر.

»البريد املصرى« يطرح حساب 
توفير جديد بعائد ربع سنوي 

"التجاري الدولي" يستحوذ على 15% من أسهم 
شركة "السويدي للصناعات الهندسية"

 املصرف املتحد : الدولة املصرية والبنوك بقيادة البنك املركزي 
دعما منو قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة ب39,8 مليار جنيه 

البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال البنك 
التجاري الدولي إلى 29.8 مليار جنيه

 

اعلن املرصف املتحد - ان الدولة املرصية والبنوك 
بقي����ادة البن����ك املركزي املرصي دمع����ا منو قطاع 
املرشوعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر 
بسلس����لة من املب����ادرات واجله����ود املكثفة ايل ان 
وص����ل جحم المتوي����ل ايل 39,8 مليار جنيه خالل 
8 س����نوات.  وذلك وفقا الح����دث تقرير صادر عن 
جهاز تمنية املرشوعات الصغرية واملتوسطة  خالل 

.2022
واوحض امل����رصف املتح����د باعتب����اره يع����د اح����د 
الق����وي احملركة لمنو قط����اع املرشوعات الصغرية 
واملتوس����طة والذي يعد امه القطاعات الواعدة لمنو 
االقص����اد القويم وفقا لرؤية م����رص 2030.  اكن 
هلذا القطاع تاثري مبارش عيل حتس����ن مس����توي 
معيش����ة املواطن املرصي اقتصاديا.  كذلك تاثرية 
االجمت����ايع يف القض����اء ع����يل البطال����ة والمتكن 
االقتصادي لملراة والش����باب.  فض����ال عن تاثرية 
غري املب����ارش يف تطوير البنية التحتية االساس����ية 
لملجمتع والتصدي للهج����رة غري الرشعية وتطوير 

العشوائيات.  
رشاكة اس����رتاتيجية مع جهاز تمني����ة املرشوعات 
الصغرية واملتوس����طة حبزمة من احللول المتويلية 

والدمع الفين والتقين للقطاع
واكن  املرصف املتحد  قد وقع حزمة من االتفاقيات 
مع جه����از تمنية املرشوعات الصغرية واملتوس����طة 
لتق����دمي حزمة م����ن احللول المتويلي����ة املتخصصة 
واملبتكرة.  كذلك تق����دمي باقة من اخلدمات الرمقية 
عالية اجل����ودة عرب فروع امل����رصف املتحد ال 68 
واملنترشين جبمي����ع احناء امجلهورية.  االمر الذي 
يسامه يف بناء ثقافة انتاجية وزيادة املكون احمليل 
وحتسن جودته النطالق الصناعات الوطنية وتعظم 

جحم الصادرات املرصية يف خمتلف املجاالت.
ه����ذا فضال عن مش����اركة امل����رصف املتحد اكحد 
اليات خلق الفرص االستمثارية لقطاع املرشوعات 
الصغ����رية واملتوس����طة خاصة مع التوس����ع الكبري 
للدولة املرصي����ة والقطاع اخل����اص وتوفري حوافز 
استمثاية واقتصادية عالية يف هذا القطاع الواعد.  
باعتباره أحد الراكئز اهلام����ة لتمنية املجمتع وبناء 

قاعدة صناعية وانتاجية مرصية.  
ووحض امل����رصف املتح����د ان حزم����ة احللول اليت 
يقدمها  لمنو قطاع املرشوعات الصغرية واملتوسطة 
تمش����ل احللول المتويلية وفقا لرشوط مبادرة البنك 
املركزي املرصي.  فضال عن مجموعة من اخلدمات 
الفني����ة مهنا : العم����ل عيل تطوير احلل����ول البنكية 
الرمقية خلدمة اغراض التمنية الش����املة والس����ميا 
املرشوعات املتناهية الصغر وتوسيع قاعدة المشول 
املايل.  كذلك طرح حلول متويلية مدعومة باخلدمات 
الرمقي����ة مث����ل : المتويل متن����ايه الصغر الرسيع 
من خالل احملفظة الرمقية واماكنية الس����داد عرب 
احملفظة.  هبدف القضاء عيل العديد من املش����الك 
االجمتاعية واالقتصادية مهن����ا : البطالة واجلرمية 
والفساد .. اخل.   فضال عن دورها الفعال يف دجم 
االقتصاد املوازي بالرمسي وحتسن حياة املواطن.
كذل����ك ، اكنت جلهود املرصف املتحد دور قوي يف 
دمع االبتاكرات والعقول املرصية الشابة يف املجال 
امل����رصيف وغري املرصيف خاص����ة اليت تعمل عيل 
وضع حلول لملش����الك االقتصادية وتعظم االنتاج 
احمليل يف قطاعات هامة من االنشطة االقتصادية 
مما يس����امه يف زيادة جحم الص����ادرات املرصية 
وذلك من خالل مبادرة رواد النيل وايضا دمع ريادة 

االمعال والرشاكت الناشئة. 

أعلن البنك التجاري الدويل مرص CIB، خض 10 مليارات 
جني���ه زي���ادة يف رأمساله املص���در واملدف���وع ممولة من 
االحتيايط العام وفقا للقوامئ املالية للبنك يف 31 ديمسرب 

.2021
وق���ال البن���ك، يف بيان له  للبورص���ة املرصية، إن جملس 
اإلدارة قرر جبلسته املنعقدة بتارخي 19 يونيو 2022 زيادة 
رأمس���ال البنك املصدر واملدفوع من 19.825 مليار جنيه 
إىل 29.825 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه.
وأضاف البنك أن الزي���ادة موزعة عىل عدد مليار هسم 
جمان���ا وبقمية امسية قدرها 10 جنهيات للهسم الواحد 

توزع عىل مسامهي البنك.
وي���وم امخليس املايض ، قررت جلنة قيد األوراق املالية 
بالبورصة املرصية، قيد أهسم زيادة رأس املال املصدر 

واملدفوع للبنك.
وذك���رت البورصة يف بي���ان ، أن الزيادة  جاءت موزعة 
ع���ىل 1 مليار هسم جماين )بواق���ع 0.5044102199 
هس���م جماين للك هس���م أصيل قبل الزي���ادة ( بالقمية 
االمسي���ة البالغ���ة 10 جنيه للهسم الواح���د متوياًل من 

االحتيايط العام، وفقا للقوامئ املالية يف 2021.
)بواق���ع  املج���اين  التوزي���ع  يف  احل���ق  أن  ويش���ار 
0.5044102199 هسم جماىن للك واحد هسم اىلص 
قبل الزيادة ( ملش���رتي الهسم حىت هناية جلسة تداول 

يوم األربعاء املوافق 21 سبمترب اجلاري.
وأوحضت أنه س���تدرج أهسم البنك بعد الزيادة املجانية 
عىل قاعدة البيانات مع حتديد سعر مرجيع عىل اهسم 
البن���ك اعتب���اًرا من بداية جلس���ة تداول ي���وم امخليس 
املوافق 22 سبمترب املقبل مكا ييل ) ص 1 : ص 30( : 

.2,982,513,360
يشار أن البنك التجاري الدويل - مرص،  جسل صايف 
رحب بل���غ 7.76 مليار جنيه من���ذ بداية يناير حىت هناية 
يوني���و املايض، مقابل 6.08 ملي���ار جنيه أرباحًا خالل 

ف���رتة املقارنة قبل ع���ام، مع األخ���ذ يف االعتبار حقوق 
األقلية.

وارتفع عائد القروض وااليرادات املش���اهبة خالل النصف 
األول م���ن 2022 لتجسل 24.3 ملي���ار جنيه بهناية يونيو 
امل���ايض، مقاب���ل 21 مليار جنيه خالل ف���رتة املقارنة من 

.2021
وارتف���ع صايف دخل البنك من العائد خالل النصف األول 
من 2022 لتجسل 13.7 مليار جنيه بهناية يونيو املايض، 

مقابل 11.69 مليار جنيه خالل فرتة املقارنة من 2021.
وحبس���ب البيان���ات املالية للبنك، جس���ل المتويل املقدم 
للرشاكت واألفراد 191 مليار جنيه، بزيادة نسبهتا %17 
ع���ن النصف األول من ع���ام 2022، أو صايف 11% من 
أث���ر خفض قمية اجلنيه، حبصة س���وقية للقروض بلغت 

.%5.19
وجسل���ت الودائ���ع 428 مليار جنيه، بزيادة نس���بهتا %5 
ع���ن النص���ف األول م���ن ع���ام 2022، أو 1% صافية من 
تأث���ري ختفيض قمية اجلنيه، حبصة س���وقية للودائع بلغت 

6.13%، وفقا للبيانات املالية.
وجسل���ت نس���بة الق���روض إىل الودائ���ع 44.8% بهناية 

النصف األول من عام 2022، حبسب البيانات املالية.
وخالل الربع الثاين م���ن 2022 حقق البنك صايف أرباح 
بقمي���ة 3.5 مليار جنيه، بزيادة 9% عىل أس���اس س���نوي 
مقابل صايف ارب���اح 3.2 مليار جنيه خالل الربع املقارن 

قبل عام.
وارتفع عائ���د القروض وااليرادات املش���اهبة خالل الربع 
األول م���ن 2022 لتجسل 12.3 ملي���ار جنيه بهناية يونيو 
املايض، مقاب���ل 10.89 مليار جنيه خ���الل فرتة املقارنة 

من 2021.
وارتفع صايف دخل البنك من العائد خالل الربع األول من 
2022 لتجس���ل 7.01 مليار جنيه بهناي���ة يونيو املايض، 

مقابل 6.01 مليار جنيه خالل فرتة املقارنة من 2021.

في إطار استراتيجيته لدعم منظومة التحول الرقمي..

البنك األهلي املصري يوقع اتفاقية تعاون 
مع شركة فواتيرك للمدفوعات

 

البنك الزرعي املصري يقدم باقة من املنتجات 
واخلدمات املميزة لسكان الريف يف عيد الفالح

وافق جملس إدارة اهليئة القومية للربيد املرصى برائس���ة الدكتور رشيف فاروق 
رئيس جملس إدارة اهليئة القومية للربيد املرصى عىل طرح وعاء ادخارى جديد 

ذى عائد ربع سنوى وهشرى وذلك خالل اجمتاع جملس اإلدارة.
واسهتل الدكتور رشيف فاروق االجمتاع بهتنئة حسن عبداهلل عىل توليه منصب 
قامًئا بأمعال حمافظ البنك املركزى ممتنًيا له دوام التوفيق والنجاح، مؤكدا عىل 
اسمترار تنسيق الربيد املرصى الاكمل مع البنك املركزى هبدف حتقيق التاكمل 
يف تنظم اخلدمات املالية، مبا يسامه يف جناح املنظومة وتقدمي خدمات ممتزة 
لملواطنن موجًها الش���كر ملجلس إدارة اهليئة ومجيع العاملن عىل ما قدموه من 

جمهودات لتطوير الربيد املرصي والهنوض مبستوى اخلدمات املقدمة.
و أكد الدكتور رشيف فاروق عىل أن املوافقة عىل طرح حس���اب توفري ذي عائد 
رب���ع س���نوى وهشرى تأىت يف إطار س���ى الربيد املرصى حن���و تقدمي أفضل 
اخلدمات املالية لملواطنن حيث إن هذا احلس���اب يمت طرحه ألول مرة من الربيد 
املرصى ويعد إضافة قوية للخدمات املالية إىل جانب حس���اب التوفري ذى العائد 
السنوى، وقد مت حتديد سعر الفائدة عىل حساب التوفري ذي العائد الهشرى %6 

و6.25% عىل حساب التوفري الربع سنوى.
مكا أش���اد أعضاء جملس إدارة اهليئة القومية للربي���د باجلهود اليت قامت هبا 
اإلدارة التنفيذي���ة للهيئة خالل الف���رتة املاضية واليت نتج عهن���ا حتقيق العديد 
م���ن اإلجنازات واليت مشلت إط���الق عديد من احلل���ول التكنولوجية واخلدمات 
املالي���ة من بيهنا إطالق »يال س���وبر آب« أول س���وبر آب يف الرشق األوس���ط، 
وإطالق حس���اب فىض معاش���ات وأحدثها حس���اب التوفري ذو العائد الهشرى 

والربع سنوي.
مك���ا تناول االجمتاع أنمظة التأمن اليت ميتلكها الربيد املرصى لتأمن معامالت 
العمالء املالية عىل حس���اباهتم واملمتثلة يف تفعيل خاصية »OTP« واليت توفر 
إرسال رسائل نصية للعمالء تفيد إمتام معليات الرشاء من خالل بطاقات الربيد 
اإللكرتونية جبميع أنواعها عرب نقاط البيع أو الرشاء أونالين من املواقع مبا ميكن 
معالء الربيد من معرفة حركة احلس���اب ومعليات الرشاء اليت تمت عىل بطاقاهتم 
بشلك فوري، إىل جانب خاصية إرسال رسائل نصية للعمالء تفيد ما مت تنفيذه 
من معلي���ات الحسب واإليداع وحتويل األموال من الرصافات اآللية ونقاط البيع 

ومعليات الرشاء.
واعمتد جملس اإلدارة املستويات التنظميية هليلك االلزتام وماكحفة غسل األموال 
ا مع سياسات البنك املركزى والسياسات املالية للدولة  ومتويل اإلرهاب، متاش���يً
واليت هتدف إىل حتقيق أعىل مس���توى من الشفافية وااللزتام باألنمظة والقواعد 
واملبادئ التوجهيية املطبقة يف الكشف عن معليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

ومبا يتواكب مع التوسع يف اخلدمات املالية اليت يقدمها الربيد املرصى.

اس���تحوذ البن���ك التج���اري الدويل – م���رص )CIB( أك���رب بنك قطاع 
خ���اص ىف مرص، عىل حصة قدرها 15% من رأمسال رشكة الس���ويدي 
للصناعات اهلندس���ية "SEI" احدي رشاكت مجموعه زيك السويدي من 
خالل صفقة أولية لزيادة رأس مال رشكة السويدي للصناعات اهلندسية 
"SEI" وذلك هبدف اس���تخدامه يف متويل التوس���عات املستقبلية للرشكة 

ىف األسواق احمللية واإلقلميية.
وهتدف رشكة السويدي للصناعات اهلندسية "SEI" من زيادة رأس املال 
ايل تعزيز حصصه���ا ىف لك من الرشكة العربي���ة للصناعات والتجارة 
الدولية لرتفع مس���امههتا فهيا إىل 68.14%، ورشكة الس���ويدي لإلنارة 

لرتفع مسامههتا فهيا إىل %66.67.
وهي���دف البنك التجاري الدويل ايل تعظم العائد عىل حقوق املس���امهن 
بالبن���ك من خالل املس���امهة يف رأمس���ال رشكة الس���ويدي للصناعات 
اهلندس���ية "SEI” واليت تعترب فرصة اس���تمثارية جاذبة نظرًا للسياسة 
التوس���عية ال���يت تنهتجها الرشك���ة باإلضافة ايل حتقيقه���ا معدل عائد 
مناسب عىل رأس املال املستمثر مع االحتفاظ بنسبة خماطر مقبولة طبقًا 

لملعايري الداخلية بالبنك.
وت���أيت تلك الصفقة ىف إطار الدور الب���ارز للبنك التجاري الدويل بتقدمي 
خدمة االس���تمثار املبارش يف ال���رشاكت كأحد احلل���ول المتويلية لتلبية 
احتياج���ات العمالء، حيث يقوم البنك باملش���اركة يف الصفقات األولية أو 
القيام بصفقات استحواذ عىل أهسم ثانوية يف الرشاكت املسهتدفة اليت 
يتوافر هبا عدة خصائص من بيهنا جملس إداري يمتز بالكفاءة، ومركز 

مايل قوي، ومقومات منو واعدة واسرتاتيجيات واحضة للتخارج.
ورصح أرشف ش���اش رئيس مجموعة االستمثار املبارش بالبنك التجاري 
الدويل-مرص CIB، إن صفقة االس���تحواذ تعكس ثق���ة البنك التجاري 
الدويل يف إدارة مجموعة زيك الس���ويدي وماكنهتا يف السوق املرصي 
باعتباره���ا أحد أكرب الكيان���ات الرائدة ىف جماهلا، وس���وف تهسم يف 
تعزيز اس���رتاتيجية المنو يف السوق احمليل وإفريقيا واليت تمتايش مع 
السياس���ة العامة للبنك التجاري الدويل.   وأك���د اعزتاز البنك التجاري 
 ،"SEI" الدويل مبس���امهته ىف رشكة الس���ويدي للصناعات اهلندس���ية
باعتباره���ا أح���د أمه وأبرز الصفق���ات الناحجة واملمت���زة اليت عقدهتا 
مجموعة االستمثار املبارش بالبنك التجاري الدويل يف إطار دورها اهلام 
لتعزي���ز دور البنك ىف خدمة خمتلف القطاعات والرشاكت، وكذلك اختيار 
أفض���ل الفرص املناس���بة لتعزيز اس���تمثارات وأصول البن���ك التجاري 

الدويل.
مك���ا أع���رب املهن���دس دمحم الس���ويدي رئي���س جمل���س ادارة رشكة 
الس���ويدي للصناعات اهلندس���ية عن س���عادته بانضامم البنك التجاري 
الدويل CIB للرشك���ة والذي يعد م���ن أقوى البنوك املوج���ودة بالقطاع 
املرصيف املرصي وذلك يف خطوة من شاهنا املساعدة يف حتقيق اخلطط 
التمنوي���ة المطوحة اليت تحمط يف حتقيقها رشكة الس���ويدي للصناعات 

اهلندسية.
وق���د قامت رشك���ة ايرونوود لالس���تمثار بدور املستش���ار املايل لرشكة 
السويدي للصناعات اهلندسية ومكتب طلعت لالستشارات القانونية بدور 

املستشار القانوين.
يف حن قام مكتب ايرنس���ت ويوجن مرص ورشكة انرتاكب اكبيتال بدور 
املستش���ارين املالين للبنك التج���اري الدويل ومكتب معتوق وبس���يوين 

وحناوي لالستشارات القانونية بدور املستشار القانوين.

 المصرف المتحد احد محركات نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة   
  شراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة 

من الحلول التمويلية والدعم الفني والتقني للقطاع

وفقا لتقرير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بزيادة 10 مليارات جنيه

أعلن البن����ك األهيل املرصي عن توقي����ع عقد تعاون 
ثاليث مش����رتك مع لك من وزارة املالية وإدارة املنيا 
التعلميي����ة مليكنة رصف مس����تحقات العاملن بإدارة 
املني����ا التعلميي����ة وتفعيل نظ����م الدف����ع والتحصيل 
اإللك����رتوين م����ن خالل رشك����ة تكنولوجيا تش����غيل 
املنش����آت املالية e-financeالتابعة ل����وزارة املالية، 
وهو ما مت خالل زيارة وفد من البنك األهيل املرصي 
إيل إدارة املني����ا التعلميية مض لكًا من كرمي س����وس 
الرئيس التنفي����ذي للتجزئة املرصفية والفروع بالبنك 
األه����يل املرصي ونرمن هش����اب الدين رئيس قطاع 
التسويق واالتصال املؤسيس بالبنك األهيل املرصي 
وأمحد س����لطان رئيس منطقة فروع مشال الصعيد 
بالبن����ك األهيل املرصي وفرق العمل املختصة بالبنك 
وممثلن عن وزارة املالية وحمافظة املنيا وإدارة املنيا 

التعلميية.
   وتعليقًا عىل هذا التعاون املش����رتك، أش����ار كرمي 
س����وس إىل إن البنك األهيل املرصي ينهتج سياسة 
ثابتة لتعزيز وارساء مفهوم المشول املايل لدى اكفة 
األف����راد باعتب����اره أحد الراكئز األساس����ية لتحقيق 
التطور االقتصادي واالس����تقرار املايل واالجمتايع، 
لذا يأيت ه����ذا التعاون يف إطار اس����رتاتيجية البنك 
لتوس����يع مظلة المشول املايل وتدع����م خطط الدولة 
حنو االنتقال ملجمتع أقل اعمتاًدا عىل النقد اتس����اًقا 
مع رؤية م����رص 2030 ومب����ادرات البن����ك املركزي 
املرصي يف هذا الش����أن، مؤك����دًا حرص البنك عىل 

تلبي����ة احتياج����ات العمالء احلالي����ن واملرتقبن عىل 
أمكل وجه من خالل تقدمي باقات متنوعة من احللول 
املرصفي����ة اليت تل����يب احتياجاهتم املالية اس����تنادًا 
لتغريات السوق مبا يتيح هلم احلصول عىل خدماهتم 

بأعىل معدالت اجلودة والكفاءة.
وأض����اف س����وس أن البنك األهيل امل����رصي يعترب 
م����ن أكرب البنوك اليت تس����تحوذ عىل حمفظة معالء 
املرتب����ات احلكومية، حيث متثل حصة البنك احلصة 
السوقية األكرب يف القطاع املرصيف املرصي وبلغت 
عدد البطاقات املرتبات احلكومية املصدرة من جانب 
البن����ك 2.241 مليون بطاقة ، مك����ا إنه مبوجب هذا 
العق����د املمتد خ����الل امخلس س����نوات القادمة، بدأ 
البن����ك األهيل املرصي بإصدار وتفعيل عدد 28600 
بطاقة مزة مليكنة رصف املس����تحقات املالية للعاملن 
بإدارة املنيا التعلميية، إضافة اىل اس����هتداف البنك 
إتاحة الرتوجي ملنتجاته من التجزئة املرصفية املختلفة 
للعامل����ن بالدولة تمتث����ل يف الق����روض الخشصية 
وقروض الس����يارات وبطاقات االئمتان ومنتج الراتب 
املق����دم وخدم����ات المتويل العقاري وك����ذا اخلدمات 
اإللكرتونية املبتك����رة واملتطورة اليت تلىب احتياجات 
العم����الء مثل حمفظ����ة الف����ون اكش، خدمة األهيل 
وات����س آب، واأله����يل نت أو من خالل ش����بكة فروع 
البنك املنترشة باكفة املناطق عىل مستوى امجلهورية 

واليت يبلغ عددها 615 فرع.
وأش����ارت نرمن هش����اب الدين إيل التع����اون املمتد 

واملس����متر بن البنك األهيل املرصي وحمافظة املنيا 
وال����ذي أمثر إيل جناح العدي����د من املرشوعات اليت 
تع����ود بالنفع عىل املجمتع، ويأيت ه����ذا التعاون يف 
إطار جهود البنك الرامية إىل تطبيق املفهوم املتاكمل 
للمشول امل����ايل وتعزيزا لدور البنك القويم يف نرش 
الثقافة املرصفي����ة، وذلك حتقيقًا هلدف البنك األهيل 
امل����رصي الذي يس����يع دامئًا حنو إح����داث التأثري 
املس����تدام والفعال يف حياة املواطن املرصي، مؤكدة 
ع����ىل أن قط����اع التعلم يعد أح����د امه حماور خطة 
م����رص يف التمنية اتس����اقًا مع رؤي����ة مرص 2030، 
لذا اجت����ه البنك األهيل امل����رصي مبارشة حنو دمع 
العملية التعلميية هبدف خل����ق أجيال متوازنة قادرة 

عيل مواكبة حتديات العرص الراهن.
وأضاف أمحد سلطان إن إطالق مثل هذه اخلدمات 
يأيت هبدف جذب رشاحئ جديدة من العمالء للتعامل 
م����ن خالل بطاقات الدفع الوطني����ة احلكومية املطورة 
»م����زة« ذات الرشاحئ الذكية الالتالمس����ية، واليت 
تمتز بإتاح����ة خدمات رصف املعاش����ات واملرتبات 
للعاملن بالدول����ة والتحويل م����ن ماكينات الصارف 
اآليل "ATM" التابع����ة للبن����ك األه����يل امل����رصي 
واملتصل����ة بش����بكة احمل����ول الق����ويم 123 وكذلك 
ماكين����ات الصارف اآليل اليت محتل ش����عار وزارة 
املالي����ة املرصية وكذا التصديق عىل املعامالت املالية 
للبطاق����ات إلكرتوني����ًا دون مقابل م����ادي، مكا ميكن 
اس����تخدام بطاقات مزة يف الرشاء اإللكرتوين عرب 

اإلنرتنت، ونقاط البيع اإللكرتونية »POS«، وسداد 
املس����تحقات احلكومية إلكرتوني����ًا من خالل منظومة 
الدف����ع والتحصي����ل اإللكرتوين احلك����ويم، جبانب 
إماكنية إتاحة خدمة »الراتب املقدم« للعاملن بالدولة.
 ويف تعلي���ق له ع���ىل ه���ذا التعاون، أش���اد معاد 
عبدامحلي���د رئي���س قط���اع المتويل ب���وزارة املالية 
باملجه���ودات املتضاف���رة لفرق مع���ل البنك األهيل 
امل���رصي بالتعاون م���ع رشكة تكنولوجيا تش���غيل 
املالية،  لوزارة  املالية  e-finance التابعة  املنشآت 
حي���ث تعد من ال���رشاكت الرائدة يف إنش���اء وبناء 
وتش���غيل النظ���م اإللكرتوني���ة اليت تقوم بتش���غيل 
العمليات وتسويهتا ملا متتلكه من بنية حتتية متطورة 
وخ���ربات برشية مدربة، وهو أيض���ًا ما ينطبق عىل 
املوارد التكنولوجية والبرشية للبنك األهيل املرصي، 
مؤك���دا عيل إن ذل���ك التعاون جاء م���ن أجل ميكنة 
املس���تحقات املالي���ة للعاملن بالدول���ة وتقدمي اكفة 
اخلدمات املرصفية واإللكرتوني���ة للعاملن بالقطاع 
اإلداري بلك هسولة وبأعىل معدالت اجلودة واألمان، 
معربا عن تقديره لس���يع البنك األهيل املرصي ملنح 
العمالء فرص االس���تفادة م���ن اخلدمات املرصفية 
األخرى اليت يقدمها لتوس���يع دائرة االستفادة هبا 
ملواكب���ًة توجهات ورؤية الدول���ة والبنك املركزي يف 
التوس���ع يف تطبيق المشول املايل والتحول الرمقي 
ال���ذي يعد أح���د أمه أولوي���ات الدول���ة يف املرحلة 

الراهنة.

البنك املركزي:
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البنك المركزي فى اسبوع:

ارتفاع حجم السيولة املحلية لتبلغ 6.611 
تريليون جنيه بنهاية يونيو

  ارتفاع إجمالي القروض املقدمة من البنوك 
إلى 3.490 تريليون جنيه بنهاية يونيو

  ارتفاع ودائع البنوك لتبلغ 7.372 تريليون 
جنيه نهاية يونيو املاضي

  أصول القطاع املصريف املصري ترتفع إلى 
10.037 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022

 3.564 تريليون جنيه إجمالي تسهيالت 
ائتمانية من البنوك بنهاية يونيو
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   مشروعك بأيدك .. هدية البنك ألهل الريف لتمويل المشروعات متناهية 

الصغر    البرنامج الجديد استكمال لنجاح برنامج باب رزق ويتيح تموياًل يصل لـ 

50 ألف جنيه بالبطاقة الشخصية فقط وفترة سداد حتى 3 سنوات

 اتاحة القروض الزراعية للمحاصيل إلكترونًيا من خالل منصة “أجرى 

مصر” للتيسير على المزراعين في الحصول على السلف الزراعية 

 فعاليات توعوية في كافة المحافظات للتوعية بأهمية الشمول 

المالى وتعزيز الوعي المالي للمرأة والشباب
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ق���رر جملس إدارة البنك املركزي املرصي تعديل 
قرار جملس اإلدارة الصادر يف 29 يناير 2019 

خبصوص االجمتاعات الدورية املنتمظة.
وأوحض املرك���زي  أنه تق���رر أن يكون االجمتاع 
بصف���ة دورية منتمظة ال تق���ل عن 6 مرات خالل 
الع���ام وذلك بن���اء عىل دعوة رئي���س املجلس أو 

أغلبية األعضاء والرئيس التنفيذي بالبنك .
وق���ال البنك املركزي يف كتاب دوري موقع بامس 
حسن عبداهلل القامئ بأمعال احملافظ، إن قراره 
اجلديد ج���اء يف إطار تعلمي���ات حومكة البنوك 
الص���ادرة بتارخي 23 أغس���طس 2011 والكتب 
الدورية الالحقة هلا وع���ىل األخص تلك املتعلقة 
بع���دد مرات اجمتاع���ات جمال���س إدارة البنوك 
خالل العام، وكذا إماكنية مشاركة األعضاء يف 
اجمتاع���ات جمالس اإلدارة م���ن خالل االتصال 
اهلات���يف أو االتصال ع���رب الفيدي���و وذلك وفقًا 

لرشوط حمددة.
وذك���ر املركزي أنه معلًا عىل تيس���ري اإلجراءات 
املصاحبة لعقد اجمتاعات جمالس إدارة البنوك، 
ق���رر جمل���س إدارة البنك جبلس���ته املنعقدة يف 
30 أغس���طس 2022 تعديل قرار جملس اإلدارة 

يناي���ر 2019  بت���ارخي 23  املنعق���دة  جبلس���ته 
والصادر مبوجب الكتاب الدوري امل ر 29 يناير 

2019 ليصبح عىل النحو التايل:
- االجمت����اع بصف����ة دورية منتمظة ال تقل عن س����ت 
مرات خ����الل العام، وذل����ك بناء عىل دع����وة رئيس 
املجل����س، أو أغلبي����ة أعضائه، وللرئي����س التنفيذي 
بالبنك أن يطلب من رئي����س املجلس دعوته لالنعقاد 
ع����ىل أن يكون مصحوبًا جبدول األمعال اليت يرغب 

يف عرضها.
- يك����ون األصل هو احلض����ور الفع����يل لألعضاء، 
ويف حال����ة تعذر ذلك، جيوز املش����اركة عرب الفيديو 
أو اهلاتف بعد موافق����ة رئيس املجلس وإبالغ أمن 
رس املجل����س، وذلك مبا ال يتعدى مرتن خالل العام 
بالنس����بة للعض����و الواحد، رشيطة حض����ور أغلبية 

أعضاء جملس اإلدارة حضورًا فعليًا.
- اس����مترار العمل بب����ايق البنود ال����واردة بالكتاب 
الدوري املؤرخ 20 سبمترب 2018 فميا مل يرد بشأنه 

نص حبسب تعلميات املركزي.
مكا ق����رر املركزي اس����مترار العمل باالس����تثناءات 
ال����واردة بالكتاب الدوري بت����ارخي 17 مارس 2020 

والكتب الدورية الالحقة له حبسب الكتاب الدوري.
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وزير املالية: نستهدف إصدار 
سندات الباندا والساموراي اخلضراء 

والصكوك السيادية

أكد دمحم معيط وزير املالي���ة، أن التحديات االقتصادية العاملية 
الراهنة مبا تفرضه من ارتفاع يف تلكفة المتويل، وتزايد حالة عدم 
التيقن لدى املستمثرين، أثبتت حصة الرؤية املرصية اليت تتبناها 
القيادة السياس���ية؛ لتعظم جهود تنويع مصادر وأدوات المتويل 
خلفض تلكفة االس���تمثارات التمنوية، والعمل عىل توجهيها إىل 
مرشوع���ات ومب���ادرات ذات جدوى أهسمت يف حتس���ن البنية 

التحتية بشلك غري مسبوق بات أكرث جذًبا وحتفًزا الستمثارات 
القطاع اخلاص مبا يس���اعد يف دفع النش���اط االقتصادي عىل 
حنو انعكس يف تضاع���ف جحم االقتصاد املرصي ثالث مرات 
خالل الس���ت س���نوات املاضية مبعدالت تفوق معدالت املديونية 
احلكومية للناجت احمليل اإلمجايل، وما تزامن مع ذلك من توفري 

املالين من فرص العمل.

أعلن���ت رانيا املش���اط، وزيرة التعاون ال���دويل املرصية، 
عن إطالق االس���رتاتيجية القطرية املشرتكة بن احلكومة 

والبنك األفرييق للتمنية 2026-2022.
جاء ذلك مض���ن فعاليات منتدى م���رص للتعاون الدويل 
والمتويل اإلمن���ايئ Egypt-ICF يف نخست���ه الثانية، 
واجمت���اع وزراء االقتصاد واملالية والبيئة األفارقة، واليت 
تأيت يف إط���ار التعاون املمثر واملمت���د بن اجلانبن بعد 
فرتة من املشاورات اسمترت عىل مدار العامن املاضين، 

وفقا لبيان حصيف صادر، اليوم امخليس.
وج���اءت االس���رتاتيجية اجلديدة يف إط���ار وضع آليات 
وخط���وات لتعزيز التع���اون اإلمنايئ، وتعظ���م األثر منه 
ع���ىل م���دار امخلس س���نوات املقبلة، وقد مت���ت صياغة 
االس���رتاتيجية القطرية اجلديدة اس���تناًدا عىل ما حتقق 
وال���دروس املس���تفادة م���ن االس���رتاتيجية املاضية بن 
اجلانبن، إضافة إىل ما حققته مرص من إجنازات تمنوية 
والتحديات االقتصادية ال���يت تغلبت علهيا خالل جاحئة 
كورون���ا والتغريات املتس���ارعة يف الع���امل، ورؤية الدولة 

لتحقيق التمنية املستدامة.
وخالل املؤمتر الصحيف اخلاص بإطالق االس���رتاتيجية 
القطري���ة املش���رتكة 2022-2026، قالت رانيا املش���اط، 
وزي���رة التعاون الدويل، إن االس���رتاتيجية املش���رتكة مت 
إعدادها من خالل املش���اورات البناءة اليت قادهتا وزارة 
التعاون الدويل وبنك التمنية األفرييق مع اجلهات املعنية 

والقطاع اخلاص عىل مدار الفرتة املاضية.
وأوحضت املشاط، أن إطالق االسرتاتيجية اجلديدة مضن 
فعاليات منتدى مرص للتعاون الدويل والمتويل اإلمنايئ، 
يعك���س العالقات القوية ال���يت تمتتع هبا مجهورية مرص 
العربية مع رشاكء التمني���ة متعددي األطراف والثنائين، 
ويؤك���د ع���ىل الهنج الذي تتبع���ه الدول���ة لتحقيق رؤيهتا 

التمنوية والقامئ عىل الدفع بالتعاون متعدد األطراف.
وأش���ارت، إىل أن بنك التمني���ة األفرييق، يعد من رشاكء 
التمنية الرئيس���ين مجلهورية م���رص العربية، حيث متتد 
العالق���ة معه ع���ىل مدار أكرث من 4 عقود انعكس���ت يف 
تط���ورات تمنوية وإجنازات يف خمتل���ف املجاالت، وذلك 
انطالًق���ا م���ن حرص الدول���ة املرصية ع���ىل حتقيق منو 
اقتصادي شامل ومستدام ينعكس عىل معيشة املواطنن، 
وهو ما يظهر يف املبادرة الرائسية لتمنية الريف املرصي 

"حياة كرمية".
وأحمل���ت، يف ذات لس���ياق إىل أن مرص أظهرت حرًصا 
كبرًيا عىل أن متيض قدًما يف جهود املناخ والتمنية جنًبا 
إىل جنب من خالل املرشوعات الصديقة للبيئة واليت تقلل 

االنبعاثات الضارة.
وذكرت، أنه اس���متراًرا هلذه اجله���ود فقد أطلقت مرص 
االس���رتاتيجية الوطنية للتغريات املناخية 2050، وحدثت 

األهداف احمل���ددة وطنًيا لتقلي���ل االنبعاثات، مكا قامت 
بإط���الق املنصة الوطنية لملرشوع���ات اخلرضاء برناجم 
"ن���َويف"، وذلك يف إطار اس���رتاتيجية 2050 واليت تضم 
املرشوعات ذات األولوية يف قطاعات تتسم بالرتابط ويه 
الغ���ذاء واملياه والطاقة، هبدف دف���ع جهود الدولة للتحول 
إىل االقتصاد األخ���رض، وتعزيز العمل املنايخ، وليكون 
الربن���اجم مهنًج���ا إقلميًيا حيتذى به وقاب���ل للتطبيق يف 

الدول األخرى.
وذك���رت املش���اط، أن ل���لك حم���ور من حم���اور برناجم 
"نَويف"، ويه املياه والغ���ذاء والطاقة، رشيك تمنوي يقوم 
بالتنس���يق والدمع لضامن اتس���اق اجلهود والتاكمل مع 
اكفة الرشاكء، ويعد بنك التمنية األفرييق هو الرشيك يف 
حمور األمن املايئ، يف ظل اخلربات املرتامكة والعالقات 
املمتدة م���ع احلكومة يف جمال معاجلة املياه حيث يهسم 
يف العديد من املرشوعات من بيهنا حمطة اجلبل األصفر، 
فضال عن اجلهود األخرى ال���يت تعزز التحول األخرض 

يف مرص .
وأوحضت وزي���رة التعاون الدويل، أن االس���رتاتيجيات 
الوطني���ة يه األس���اس إلع���داد أي اس���رتاتيجية قطرية 
مش���رتكة م���ع رشاكء التمنية، وعىل رأهس���ا رؤية مرص 
التمنوية 2030 واالسرتاتيجية الوطنية للتغريات املناخية 
2050 ووثيق���ة حقوق اإلنس���ان واالس���رتاتيجية الوطنية 
للطاقة املتجددة واملبادرة الرائسية للتمنية املتاكملة للريف 

املرصي "حياة كرمية".
ولفت���ت، إىل أن العالقة مع بنك التمني���ة األفرييق تمتز 
خبصوصية، حيث يعد اإلقل���ي ىف أفريقيا الذي يعمل 
عىل تعزيز العمل املش���رتك والتع���اون وتبادل املعرفة مع 

بلدان اجلنوب.
ونوهت، بأن مرص تعترب من رشاكء التمنية األساس���ين 
للبنك، مكا أهنا رفعت مس���امههتا يف رأس املال لتصبح 
يف املرتب���ة الثاني���ة وهو ما مين���ح العالقة بع���ًدا أقوى، 
موحضة أن االسرتاتيجية مت إعدادها مبشاركة األطراف 
م���ن القطاعن احلكويم واخل���اص، ومت العمل من خالل 
العديد م���ن ورش العمل حىت مت اخلروج باس���رتاتيجية 
واحضة مبني���ة عىل األس���س الوطنية، وتض���ع القطاع 

اخلاص مكحور رئييس من حماورها.
وأكدت املشاط، أن املرحلة املقبلة ستهشد التنسيق بشلك 
أكرب لتحفز مشاركة القطاع اخلاص يف التمنية متاشًيا 
مع اجلهود احلكومية املبذولة لتوس���يع قاعدة مش���اركة 
القطاع اخلاص يف التمنية، موجهة الشكر للبنك للتنسيق 
والتعاون املسمتر، ومضيفة أيًضا أن قيام وزارة التعاون 
الدويل بإعداد االس���رتاتيجيات م���ع رشاكء التمنية يعزز 
جه���ود التاكمل بن اكفة اجلهود لتعظم االس���تفادة من 

جهود التعاون اإلمنايئ.

أش���ادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتمنية 
اإلقتصادية، جبهود املؤسس���ة الدولية اإلسالمية لمتويل 
التج���ارة يف اعمتاد معليات متويلية لصاحل اهليئة العامة 
للسلع المتوينية يف 2022 بإمجايل 1.190 مليون دوالر، 
وما تقوم به املؤسسة من إجراءات للبدء يف معلية جديدة 
حلش���د املوارد المتويلية لصاحل اهليئ���ة املرصية العامة 

للبرتول.
وأشارت السعيد إىل أن إمجايل معليات متويل املؤسسة 
لص���احل مرصح���ىت أغس���طس 2022 بل���غ حن���و 14 

ملياردوالر.
جاء ذلك خالل اس���تقبال الدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة 
التخطي���ط والتمني���ة االقتصادي���ة وحماف���ظ مرصل���دى 
مجموعة البنك اإلساليم للتمنية ورئيس جملس حمافظي 
البنك، املهندس هاين س���امل س���نبل، الرئي���س التنفيذي 
لملؤسس���ة الدولية اإلس���المية لمتويل التجارة والرئيس 
التنفي���ذي باإلنابة لملؤسس���ة الدولية اإلس���المية لتمنية 
القطاع اخلاص، التابعة ملجموعة البنك اإلساليم للتمنية، 
مبق���روزارة التخطيط، وذلك لبحث آلي���ات تعزيز التعاون 

املستقبيل بن مرصواملؤسستن.
ورّحبت الس���عيد بسنبل ُمعربًة عن س���عادهتا بالتواصل 
والتنس���يق ال���دامئ يف اكف���ة ملف���ات التع���اون، مؤكدة 
حرص مرصواس���تعدادها التام ملواصل���ة العمل وتوطيد 
أوارص التعاون مع املؤسس���ات األعض���اء يف مجموعة 
البنك اإلس���اليم للتمنية، وتعظم االس���تفادة من اآلليات 
ال���يت توفرها تلك املؤسس���ات، وكذا إط���الق الرشااكت 
االس���تمثارية وتبادل اخل���ربات والتج���ارب الناحجة مع 

البلدان األعضاء.
وحس���ب بيان للوزارة  - اس���تعرضت أبرز املستجدات 
بشأن جماالت التعاون القامئة بن مرصواملؤسسة الدولية 
اإلس���المية لمتويل التجارة، خاصة فمي���ا يتعلق بتجديد 
عة بن اجلانبن عام 2018، حيث  االتفاقية اإلطارية، املوَقّ
واف���ق جملس الوزراء امل���رصي يف األول من هشر يونيو 
املايض عىل جتديد اإلتفاقية اإلطارية ملدة مخس سنوات، 
مع تعدي���ل احلد االئمتاين لالتفاقية م���ن 3 إىل 6 مليار 
دوالر أمري���يك، حيث مت التوقيع ع���ىل االتفاقية اإلطارية 
املُعّدلة عىل هامش االجمتاعات الس���نوية ملجموعة البنك 

اإلساليم للتمنية يف رشم الشيخ.
وحول مرشوع األاكدميية املرصي���ة للتجارة الدولية، يف 
إط���ار املرحلة الثانية م���ن برناجم مبادرة املس���اعدة من 
أجل التجارة لل���دول العربية )األفتياس2.0 (، أوحضت 
الس���عيد أنه مت توقيع خطاب نوايا إلنشاء األاكدميية بن 
وزارة التج���ارة والصناع���ة، ووزارة التخطي���ط والتمنية 
االقتصادي���ة، واملؤسس���ة الدولي���ة اإلس���المية لمتوي���ل 
التجارة، ومجعية املصدرين املرصين خالل االجمتاعات 

الس���نوية ملجموعة البنك يف رشم الشيخ، وجاري العمل 
عىل إطالق األاكدميية خالل العام اجلاري.

مكا مت مناقش���ة مبادرة تأهيل رائدات األمعال يف جمال 
احل���رف اليدوي���ة للتصدي���ر، بالتعاون مع جه���از تمنية 
املرشوع���ات الصغ���رية واملتوس���طة ومتناهي���ة الصغر.
مك���ا ناق���ش اجلانبان موق���ف تنفيذ الربناجم الس���نوي 
الثال���ث لفائدة مجهورية م���رص العربية، الذي يأيت حتت 
مظلة برناجم جس���ور التجارة العربية االفريقية، حيث مت 
التوقيع عىل الربناجم السنوي خالل االجمتاعات السنوية 
ملجموعة البنك يف رشم الش���يخ، والذي سيمت يف إطاره 
تنفيذ عدد من أنش���طة إرسال البعثات التجارية املرصية 
إىل بعض الدول األفريقية، وكذا املش���اركة يف املعارض 
الدولي���ة، حي���ث من املنتظر الب���دء بأول بعث���ة من رجال 

األمعال املرصين ألفريقيا يف هشر أكتوبر القادم.
هذا وفميا يتعلق بالتعاون مع املؤسس���ة اإلسالمية لتمنية 
القطاع اخلاص، فقد أش���ارت الس���عيد إىل أمهية تعزيز 
ُس���ُبل التع���اون مع صندوق م���رص الس���يادي، الذراع 
االس���تمثاري للدولة، مب���ا يتوافق مع حم���اور الربناجم 
الوطين لإلصالحات اهليلكية، ووثيقة خطة الدولة، وغريها 
من اخلط���ط واالس���رتاتيجيات القومية اليت تس���هتدف 
تجشي���ع القطاع اخلاص امل���رصي، حيث مت حبث وضع 
اس���رتاتيجية متاكملة توحض التوّجه الع���ام للدمع الذي 
تتيحه املؤسسة، وما ميكن أن تقدمه لدمع أنشطة القطاع 
اخلاص املرصي م���ن خالل آلياهتا المتويلي���ة املختلفة، 
حبيث متّثل تلك االس���رتاتيجية خارطة طريق للتعاون بن 

اجلانبن يف هذا املجال.
وتباحث اجلانبان حول آليات التعاون بن لك من املؤسسة 
الدولية اإلس���المية لمتويل التجارة، واملؤسسة اإلسالمية 
لتمنية القطاع اخلاص، لك ع���ىل حدة، ووزارة التخطيط 
والتمني���ة االقتصادية يف إطار مؤمت���ر األطراف التفاقية 
األمم املتح���دة لتغري املناخ الذي س���ُيعقد يف مدينة رشم 

الشيخ خالل هشر نومفرب2022
وتسهتدف املؤسستان عقد عدد من اجللسات والفعاليات 
اجلانبية، تع���اجل عدة مواضيع كمتوي���ل التجارة واألمن 
الغ���ذايئ والزراعة املس���تدامة خاص���ة بالقطن، مكا مت 
اقرتاح مس���امهة مؤسسة تمنية القطاع اخلاص يف إطار 
»يوم احلل���ول« الذي تدي���ره وزارة التخطي���ط ويتضمن 
عق���د عدد من اجللس���ات اليت تتن���اول موضوعات املدن 
املستدامة، والش���باب، والقضاء عىل البصمة الكربونية، 
وغريها من املوضوعات احليوية املمتّزة. مع اإلشارة إىل 
اجلهود املبذولة يف إط���ار »املبادرة الوطنية لملرشوعات 
اخلرضاء الذكية يف حمافظات مجهورية مرص العربية«.

  

ترأس الدكتور مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء،  
اجمتاع املجلس التنس���ييق للسياسات املالية والنقدية؛ 
الستعراض آليات التنسيق والتعاون بن احلكومة والبنك 

املركزي.
ج���اء ذلك حبضور  حس���ن عب���د اهلل، حماف���ظ البنك 
املرك���زي امل���رصي، والدكت���ورة هالة الس���عيد، وزيرة 
التخطيط والتمنية االقتصادية، والدكتورة رانيا املّشاط، 
وزي���رة التعاون ال���دويل، والدكت���ور دمحم معيط، وزير 
املالية، ومجال جنم، نائب حمافظ البنك املركزي، ورايم 

أبو النجا، نائب حمافظ البنك املركزي.
وق���ال رئيس الوزراء يف بي���ان، إنه مت عقد أكرث من لقاء 
واجمت���اع مع حس���ن عب���داهلل منذ تلكيف���ه من رئيس 
امجلهورية مبس���ولية قيادة البنك املركزي، ومت التأكيد 
ع���ىل أن الفرتة املقبلة س���تهشد تعاونا وتنس���يقا عىل 
أعىل مس���توى، واليوم أجدد التأكيد عىل أن التنس���يق 
والتعاون يمت بصورة اكملة بن احلكومة والبنك املركزي 
فميا خيص السياس���ات املالية والنقدية حيث نستعرض 
ونناقش عددا من آليات التعاون املش���رتكة بن اجلانبن 

من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.
وأوحض يف هذا الس���ياق أن اللق���اءات اليت متت خالل 
الفرتة املاضي���ة مع حمافظ البن���ك املركزي ركزت عىل 
رضورة توفري المتويل الالزم لتدبري السلع االسرتاتيجية 
واألساس���ية وكذلك توفري مستلزمات اإلنتاج لملصانع، 
الفت���ا إىل أن حمافظ البنك املركزي ُيويل أمهية قصوى 

هلذه امللفات املهمة.
وأش���ار الدكت���ور مصط���ىف مدبويل إىل أن���ه رمغ لك 
التحدي���ات القامئة جنح االقتص���اد املرصي يف حتقيق 
مع���دل من���و بقمية 6.6% خ���الل العام امل���ايل املايض 
2022/2021، وه���و أع���ىل مع���دل منو تهش���ده البالد 
منذ 14 عاما، مؤك���دا أن الدولة املرصية تكثف اجلهود 
من أج���ل جماهبة التحديات اليت خلفهت���ا لك من أزمة 

جاحئة” كورونا”، وكذا األزمة الروسية-األوكرانية.
من جانبه، توّجه حمافظ البنك املركزي املرصي بالشكر 
لرئي���س ال���وزراء عىل هتنئته، قائال: حن���ن مجيعا نؤكد 

التعاون والتنس���يق التامن بش���أن السياس���ات املالية 
والنقدية، ويف الوقت نفس���ه مواجهة التحديات احلالية، 
ويف ه���ذا اإلطار، مت خالل الفرتة املاضية عقد أكرث من 

اجمتاع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء املعنين.
وقال السفري نادر سعد، املتحدث الرمسي بامس رائسة 
جمل���س ال���وزراء، إن االجمتاع هشد اس���تعراض آخر 
مس���تجدات املفاوضات مع صن���دوق النقد الدويل، مكا 
مت استعراض دراسة بشأن حتليل معدالت التمخض يف 

االقتصاد املرصي. 
مك���ا تطرق االجمتاع إىل اخلطوات اليت اختذهتا وزارة 
املالية لتيس���ري معليات التخليص امجلريك للبضائع من 
أج���ل اإلفراج عن الواردات من امل���واد اخلام واملنتجات 

الهنائية من املوانئ.
وأضاف “سعد” أن االجمتاع هشد أيضا مناقشة عدد 
من احملفزات جلذب االس���تمثارات من النقد األجنيب، 
سواء من املرصين باخلارج أو من املستمثرين األجانب؛ 
مبا يهس���م يف دمع االقتصاد، فضال عن اس���تعراض 
جهود دمع قطاع الصناعة وزي���ادة معدالت الصادرات 

إىل اخلارج.

أعل���ن البنك األه���يل املرصي ع���ن بروتوك���ول تعاون 
م���ع رشك���ة يس يب يس م���رص للتطوي���ر الصنايع 
»CPC«، هي���دف اىل توفري المتوي���ل الالزم للوحدات 
املجه���زة باملناطق الصناعية وتوفري اخلدمات املرصفية 

والمتويلية لملرشوعات الصغرية واملتوسطة.
 حيث رصح حيىي أبو الفتوح نائب رئيس جملس إدارة 
البنك األهيل املرصي أن الربوتوكول يأيت لتأكيد تنفيذ 
اسرتاتيجية البنك يف دمع ومتويل املرشوعات الصغرية 
واملتوس���طة ومتناهية الصغر ومبادرات البنك املركزي 
املرصي، مع الزتام البنك باس���تمكال مسريته الدامعة 
لتلك املرشوعات اليت تعد عامال رئيس���يا يف دفع جعلة 
التمنية االقتصادية وحتقيق أهداف المتويل املس���تدام 
مب���ا يضمن رسعة تنفيذ ه���ذه املرشوعات واتاحة اكفة 
التيس���ريات هلا مل���ا متثله من قمية مضاف���ة لالقتصاد 
الق���ويم، إضافة اىل توفري مزي���د من فرص العمل يف 

خمتلف القطاعات.
 وأضاف ابوالفت���وح ان الربوتوكول يس���هتدف أيضا 

تنفيذ سياس���ة الدولة اهلادفة ل���دمع القطاع الصنايع 
وتجشيع االس���تمثارات بذل���ك القطاع احلي���وي وكذا 
إقامة مجمعات صناعية متاكملة ختدم خمتلف املجاالت 

الصناعية.
 واكد طارق حسن رئيس مجموعة املرشوعات الصغرية 
واملتوسطة بالبنك األهيل املرصي ان الربوتوكول يسى 
اىل توفري المتويل املطلوب لرشاء مقرات بنس���بة متويل 
تصل ايل 75% من القمية احملددة للوحدة املباعة اليت 
ستس���تخدم كورش ومصانع صغرية ومتوسطة، وكذا 
متويل التاكليف االس���تمثارية لمل���رشوع ومتويل دورة 

رأس املال العامل.
 مش���ريا إىل أن س���عر العائ���د طبقًا ملب���ادريت البنك 
املرك���زي املرصي ل���دمع متويل املرشوع���ات الصغرية 
واملتوس���طة حال تواف���ر رشوط االس���تفادة مهنا فميا 
يتعلق باملس���تمثر طالب المتويل أو وفقًا ألي من براجم 
المتويل املي���رسة املتاحة لدى البنك مع مراعاة الغرض 

من المتويل لتحقيق أفضل عائد من تلك املرشوعات.

خالل اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

رئيس الوزراء ومحافظ املركزي يؤكدان علي تعزيز التعاون والتنسيق  
بشأن السياسات املالية والنقدية ملواجهة التحديات احلالية

بهدف توفير الخدمات المصرفية والتمويلية..

بروتوكول تعاون بني البنك األهلي املصري
 و»CPC« مصر للتطوير الصناعي

موضوع����ات مهم����ة ناقهشا املش����اركون يف 
فعالي����ات النخس����ة الثاني����ة منت����دى م����ر 
  ، اإلمن����ايئ  والمتوي����ل  ال����دويل  للتع����اون 
واجمت����اع وزراء املالية واالقتص����اد والبيئة 
األفارق����ة والذي انعق����د بالعامص����ة اإلدارية 
اجلدي����دة عيل م����دار يومني هناية اأٍلس����بوع 
املايض ، وحرض جلسته االفتتاحية الرئيس 

عبد الفتاح السييس .
وانطلقت فعاليات فعالي����ات النخسة الثانية 
م����ن منتدى مر للتع����اون الدويل والمتويل 
اإلمنايئ Egypt-ICF2022 واجمتاع وزراء 
املالية واالقتصاد والبيئة األفارقة، بالعامصة 
اإلدارية اجلديدة، حتت رعاية السيد الرئيس 
عبد الفتاح الس����ييس، رئيس مجهورية مر 
العربية، حيث تنمظه وزارة التعاون الدويل، 
بالرشاك����ة م����ع وزارات اخلارجي����ة واملالي����ة 
والبيئ����ة، وبالتعاون م����ع اللجنة االقتصادية 

ألفريقيا باألمم املتحدة.
واكنت القارة اإلفريقية حارضة يف غالبية املناقشات 
، وبيهنا جلس����ة األمن الغ����ذايئ والزراعة يف ضوء 
التغريات املناخية  ، واليت أوحض املش����اركون فهيا 
أن  أزمة املن����اخ العاملية تعد  يه احملرك الرئييس 
النع����دام األم����ن الغذايئ وس����وء التغذي����ة واهلجرة 
وال����رصاع ، مكا  يؤثر تغري املناخ عىل قدرة الناس 
ع����ىل إنتاج الغ����ذاء واحلصول هيلع واس����هتالكه ، 
ويؤثر بش����لك خاص عىل املناط����ق الريفية والفات 
الضعيفة مع احمتالية الدرجتن موية، س����وف يقع 
189 مليون خش����ص يف انعدام األمن الغذايئ ومع 
االرتف����اع ألربع درجات موية ق����د يصل هذا الرمق 
إىل 1.8ملي����ار خشص. يؤدي تغري املناخ أيًضا إىل 
ال����زوح مع نزوح 22.3 ملي����ون خشص داخلًيا يف 
عام 2021 ، وميك����ن أن يرتفع هذا إىل 216 مليوًنا 

حبلول عام 2050.
وأمجع����وا أن أفريقيا معرضة بش����دة خلطر اجلوع 
املزتاي����د بس����بب تغري املناخ ،  يف ح����ن أن اجلوع 
العامل����ي يؤث����ر ع����ىل 828 مليون خش����ص يف عام 
2021، يف أفريقي����ا واج����ه أكرث م����ن واحد من لك 
مخس����ة أخشاص اجلوع يف ع����ام 2020 )أكرث من 
ضعف نسبة بقية العامل( ويعاين حوايل 282 مليون 
أفري����يق م����ن نقص التغذي����ة. وفًقا للبن����ك الدويل ، 
يتناقص األمن الغذايئ يف إفريقيا بنسبة تصل إىل 
20% م����ع لك فيضان أو جف����اف. عالوة عىل ذلك ، 
عىل الرمغ من ارتفاع الصادرات الغذائية من القارة 
، فإهنا ال تزال مستوردا صافيا للغذاء بتلكفة سنوية 
تبلغ 43 مليار دوالر ، واليت ميكن أن تزيد إىل 110 

مليار دوالر حبلول عام 2025.
 و قال����ت كورين فالي����رش، املدير اإلقل����ي ملنطقة 
الرشق األوس����ط ومشال أفريقيا بربن����اجم األغذية 
العامل����ي، إن   االقتصاد األفرييق يهشد تعرثًا كبريًا 
بس����بب تغري املناخ خبسائر ترتاوح بن 5 إىل %15 
من الناجت القويم، حيث يفامق تغري املناخ من اجلوع 
وسوء التغذية وزيادة اهلجرة  ، موحضة  أن ارتفاع 
درجات احل����رارة بواقع درجتن ي����ؤدي إىل معاناة 
189 مليون خش����ص من نقص الغ����ذاء، وارتفاعها 
أكرث من ذلك س����يؤدي إىل معان����اة حنو 1.8 مليار 

خشص من اجلوع.
 أضافت  املديرة اإلقلميي����ة لربناجم األغذية العاملي 
لل����رشق األوس����ط، أن األم����ن الغ����ذايئ يف أفريقيا 
اخنفض بنس����بة 20% بس����بب الفيضان����ات وواجه 
خش����ص من لك 5 أخشاص اجلوع يف 2020، وهو 
ضعف الرمق يف مجي����ع أحناء العامل، ولذلك حتتاج 

أفريقيا إىل زيادة مكية الغذاء وتنوعه.
م����ن ناحيته قال   الس����يد القصري، وزي����ر الزراعة 
واس����تصالح األرايض، إن الع����امل واج����ه ثالث����ة 
حتديات كربى يه جاحئة كورونا، واألزمة الروسية 
األوكرانية، والتغري املنايخ، مضيفا أن العامل يواجه 
حالي����ا أزمات يف الطاقة واألم����ن الغذايئ، وأوحض 
أن القارة األفريقي����ة يه األكرث تأثرا بقضايا األمن 
الغذايئ.وأكد أن قط����اع الزراعة رمغ أنه أقل قطاع 
مسامهة يف االنبعاثات الكربونية، فهو القطاع االكرث 
تأثرا الزمة تغري املناخ، مش����ددا عىل ان تغري املناخ 
تسبب يف حرائق الغابات وتصحر اآلف اهلكتارات 
، مش����ريا إيل انعاكس  ذلك عىل املزارع البسيط  ، 
باعتب����اره  الفئة األكرث تأثًرا بالتغريات املناخية ومن 
هنا جي����ب الرتكز عىل تطوير مه����ارات الفالح من 
خالل التوعي����ة ومضه حتت منظومة المشول املايل.  
وطالب عىل ضوء أزمة اجلف����اف اليت تواجه العامل 
حالي����ًا جي����ب أن يركز قط����اع الزراعة ع����ىل تطوير 

منظومات الري، واعمتاد أساليب الري املبتكرة.
وأش����ار إىل أن األمن الغذايئ أم����ن قويم، مكا أن 
المتوي����الت املبتك����رة ت����دمع احلفاظ ع����ىل الزراعة 
واألمن الغ����ذايئ، مضيفا إن التغري املنايخ أمر يف 
غاية اخلط����ورة وإن قضية املياه يه واحدة من أمه 

القضايا يف سياق تأثر الزراعة بقضايا املناخ.
وق����ال س����تانليك س����اماكجنى، رئي����س التخطي����ط 
والسياس����ات بربن����اجم االغذية العامل����ي، إن هناك 
عدد من احلل����ول اليت ميكن االعمتاد علهيا ملواجهة 
حتديات تغيري املناخ وتأثريها عىل الغذاء لالستجابة 
لتل����ك التغريات ، وش����دد ع����ىل أن األم����ن الغذايئ 
ومش����الك املياه والطاقة لكها مض����ن منظومة الغذاء 
لكن جيب قبل الوقت نفسه الرتكز عىل تطوير انمظة 
النقل اليت متثل حمورا أساسيا يف الوصول للغذاء 
وبالتايل جيب الرتكز عىل تلك العوامل لالس����تمثار 
فهي����ا ملواجه����ة ازمة الغ����ذاء ، فمي����ا أوحض آدم آو 
هريس وزير البيئة والتغ����ري املنايخ الصومايل إن 
الصومال دفع مثًنا باهًظا للتغري املنايخ، حيث أدى 
إىل خس����ارة املزارع����ن لك يشء والعجز الاكمل، 
وبدء مرحلة اجلفاف.  وأكد فنس����نت اكستل، املدير 
اإلقل����ي لقط����اع الزراعة والتصني����ع الزرايع يف 
مشال أفريقيا،  أن  افريقيا ما زالت  تعاين من ازمة 
جاحئة إىل جانب تأثريات تغ����ري املناخ. ازمة االمن 
الغذايئ خالل الفرتة احلالي����ة مؤكدا عىل ان هناك 
50 مليون افريقي����ا يعانون من ازمات  وأن70مليون 

غري آمنن.
وأوحض أن البن����ك اإلفرييق للتمنية خصص حوايل 
1,5ملي����ار دوالر ملرشوع����ات التكي����ف يف الق����ارة 
المسراء، ودعا إىل مجع 25 مليار دوالر للتوسع يف 
مرشوعات التكيف املنايخ يف القارة المسراء اليت 

تعترب يه األكرث تأثًرا بأزمات املناخ عاملًيا.
وأكد ع����ىل أن القارة اإلفريقية حتتاج اس����تمثارات 

حوايل مليار دوالر إلنتاج  اغذية تغيط 100 مليون 
طن م����ن الطعام توفر الغ����ذاء ل200 مليون إفرييق 
بزي����ادة 80%عن جح����م اإلنتاج احل����ايل. املهندس 
نارص الذكري مدير تطوير األمعال باملؤسسة الدولية 
اإلس����المية لمتويل التجارة، أوحض أن  املؤسس����ة 
يه أح����د أذرع مجموع����ة بنك التمنية االس����اليم 
تركز عىل التعاون م����ع القطاع اخلاص، ولدهيا 70 
دول����ة من األعضاء، وهناك 26 دولة لدهيم مش����الك 
يف الغذاء، موحًض����ا أن هناك أولوية لتلبية أولويات 
التمنية واالستجابة لألمن الغذايئ الذي رصد البنك 
االساليم له مؤخرا مزانية تبلغ 10.5 مليار دوالر 
عىل م����دار ثالث س����نوات وتوجه لألم����ن الغذايئ، 
وهن����اك جزء كبري مركز عىل الزراعة حلل مش����الك 
األمن الغذايئ واجياد حلول للتغري املنايخ والزراعة 
الذكية.وأكد عىل أن التجارة واألمن الغذايئ من أمه 
املجاالت اليت نركز علهيا، ضارًبا املثال بالتعاون مع 
اليونيدو يف مرص لتدريب املزارعن الصغار لزراعة 
القطن بش����لك مستدام، مكا معلت عىل حبث ألنواع 

ومكية االمسدة املستدامة لملزارعن يف السنغال.
 وق����ال مدير ع����ام إدارة التج����ارة وتطوير األمعال 
باملؤسس����ة الدولية اإلس����المية لمتويل التجارة، إن 
األم����ن الغذايئ تأثر باملناخ تس����بب ذلك يف ارتفاع 
أس����عار بعض الس����لع لذلك جيب أن يعمل امجليع 
س����واء احلكوم����ات أو القطاع اخل����اص أو صغار 

املزارعن ملواجهة تلك املشلكات.
م����ن ناحيته ق����ال جيمنور زانام����وي، رئيس مبادرة 
التجارة البينية بالبنك األفرييق للتصدير واالسترياد 
“افريكس����م بن����ك” إن البن����ك األفري����يق للتصدير 
واالسترياد رفع قمية المتويالت اليت اكن قد أطلقها 

لربن����اجم متويل التجارة ألفريقي����ا بقمية 4 مليارات 
دوالر ملواكب����ة أزمة أوكراني����ا )UKAFPA( يف 
ابريل املايض إىل س����تة مليارات دوالر لدمع رشاء 
الحمق وتوفري االمسدة لملزارع����ن االفارقة، والذي 
اكن البن����ك أطلقه من قبل هب����دف زيادة التهسيالت 
االئمتاني����ة اليت طورها إلدارة آثار األزمة األوكرانية 

عىل االقتصادات والرشاكت األفريقية.
 وأوحض أن البنك تأس����س هب����دف تهسيل احلركة 
التجاري����ة البينية بن الدول االفريقية، ولذا فهو هيمت 
كثريا باملزارعن الصغار ألهنم األكرث عرضة للتغري 
املنايخ. ولفت إىل مش����لكة نزوح النس����اء من ماكن 
إىل آخر  ليتس����ى هل����م احلصول ع����ىل املنتجات 
الغذائية، حيث يعمل البنك عىل التدخل محلاية هذه 

الفات اهلشة.
  الدكت����ور عبداحلك����م الواع����ر، املمث����ل اإلقلي 
بالرشق األدىن  ملنمظة األغذي����ة والزراعة “الف����او” 
ومش����ال إفريقيا،   أوحض أن  الكثري من املناطق يف 
أفريقيا تعاين من مش����الك املياه بسبب تغري املناخ 
والفيضان����ات ومهنا منطقة مشال الدلتا، مضيًفا أنه 
حلل تلك املش����لكات ينبيغ الرتوجي للصمود املنايخ 
وألن����واع جديدة م����ن احملاصيل تتكي����ف مع تغري 
املناخ.وأش����ار املمثل اإلقلي ملنمظ����ة الفاو للرشق 
األدىن ومشال إفريقيا، إىل أن نس����بة تلبية أهداف 
التمنية املس����تدامة تبلغ 10% حاليًا، والستمكال هذه 

األهداف فإهنا حتتاج إىل متويل.
وع����ن جذب القطاع اخل����اص للعمل يف املرشوعات 
ذات الصل����ة بتغري املناخ، ق����ال الدكتور عبداحلكم 
الواعر، إنه ال يوجد قطاع خاص يف العامل سيتطوع 
دون وج����ود برن����اجم ق����وي وتفكري خ����الق جلذهبم 

وحتف����زمه وتطبي����ق إعف����اءات رضيبية هل����م، ألن 
احلكومات لن تواجه مبفرده����ا حتديات تغري املناخ 

وال بد من تعاون امجليع.
وأكد املمث����ل اإلقلي ملنمظة الف����او للرشق األدىن 
ومشال إفريقيا، ع����ىل رضورة تنفيذ حلول حامسة 
للتطوي����ر التكنول����ويج ملواجهة تغ����ري املناخ وتوفري 
األم����ن الغ����ذايئ، وال بد م����ن حلول حملي����ة جبانب 

احللول العاملية لتالمئ السياق احمليل.
 واكن����ت وزارة التع����اون الدويل، ق����د أعلنت موافقة 
البنك ال����دويل والبنك األفري����يق للتمنية عىل متويل 
تمنوي بقمية 500 ملي����ون دوالر و270 مليون دوالر 
ع����ىل الرتتيب، لتعزي����ز اجله����ود الوطنية يف جمال 

حتقيق األمن الغذايئ.
 احتياج����ات أفريقيةخالل مناقش����ات أخري ، طالب 
عدد من مؤسسات المتويل الدولية ورشاكء التمنية، 
الدول األفريقية بتحديد احتياجاهتا المتويلية املتعلقة 
مبرشوعات التحول والصمود والتكيف مع التغريات 
املناخي����ة، متهيَدا لبدء معلي����ات التنفيذ، خاصة وأن 
لك دولة لدهي����ا حالهتا اخلاص����ة واحتياجاهتا من 
االس����تمثارات س����واء يف األمن الغذايئ أو املياه أو 
الطاق����ة، مؤكدي����ن أن وضع اخلط����ط والوقوف عىل 
جحم المتوي����الت املطلوبة هو اخلط����وة االوىل حنو 
تنفي����ذ التعه����دات املناخية الضخم����ة وحتويلها إىل 

مرشوعات حقيقية.
 وأكدت الدكتورة رانيا املشاط وزيرة التعاون الدويل  
أن إط����الق م����رص لملنص����ة الوطني����ة لملرشوعات 
اخل����رضاء “ُن����ويف” يعترب مثااًل ميك����ن أن حتتذي 
ب����ه دول أخرى وأش����ارت إىل أن م����رص “واحضة 
متاما” بش����أن أهدافها املتعلقة بالتغريات املناخية، 

وقد قامت بوضع اس����رتاتيجية ال تغفل العالقة بن 
املناخ والتمنية.

 وش����ددت ع����ىل أن م����رص دجمت البع����د املنايخ 
باملرشوعات التمنوي����ة اليت نفذهتا مرص يف الفرتة 
املاضي����ة وتابعت: “بدال من النظ����ر لملناخ باعتباره 
عائق ع����ىل الدول، حن����ن ندجم أه����داف املناخ يف 
خطتنا التمنوية، وهذه يه الرسالة القوية اليت نريد 

.COP27 إيصاهلا إىل احلضور يف مؤمتر
 وأك����دت أن حماور األمن الغ����ذايئ واملياه والطاقة 
حتظى بأمهية كربى لدى اكفة الدول ولكن يف القارة 
األفريقية فإن األمن الغ����ذايئ واملايئ من األولويات 
األك����رث إحلاًحا يلهي����ا التحول إىل الطاق����ة النظيفة 
مش����ددة عىل أن مرص تس����ى لتعزيز اس����تخدام 
مص����ادر الطاق����ة املتجددة.وأع����ادت التأكي����د عىل 
أمهية حتديد ال����دول النامية االحتياج����ات املطلوبة 
م����ن رشاكء التمنية مثملا تعمل م����رص يف املنصة 
حيث تدرج  الوطنية لملرشوعات اخلرضاء “ُنويف” 
احتياجاهت����ا ومرشوعاهت����ا يف مرشوع����ات املناخ 

مضن دليل رشم الشيخ للمتويل العادل.
 وأش����ارت  الدكتورة/ ك����ريي آن جونز نائب األمن 
   OECD   العام ملنمظة التعاون االقتصادي والتمنية
إيل أن  املنمظة ترغب يف العمل بشلك أكرث قرًبا من 
قارة أفريقي����ا، فالبد أن نيع أنه من األفضل العمل 
باملشاركة مع جلنة املنتدى األفرييق اإلقلي املعين 
مببادرات املناخ، مضيفة: إن إلفريقيا صوت حيتاج 
ملن يمسعه ويتجاوب مع احتياجاته، مفا يشغلنا هو 

كيفية حتسن العمل معا.
 وأش����ارت إىل أن املرحل����ة احلالي����ة تهش����د تقدًما 
كب����ريا بش����أن االهمتام بمتويالت املن����اخ مع وضع 

االس����رتاتيجيات املتعلقة باملناخ، اليت ال تتعلق فقط 
حبشد المتويل حيث أنه وحده ليس اكفيا، داعية إىل 
أمهية اعمتاد خطط الصمود أمام التغريات املناخية 
والتكي����ف معها عىل ش����فافية البيانات ومش����اركة 
اللواحئ واملعايري وتعزي����ز الويع بكيفية وضع خطة 

حملية الصنع.
 و شدد مارك اكرين املبعوث اخلاص لألمم املتحدة 
املع����ين بالعمل املن����ايخ والمتوي����ل ورئيس حتالف 
جالجسو املايل GFanz، عىل أمهية إتاحة المتويل 
ملرشوع����ات املناخ يف أفريقيا ولكن األكرث أمهية من 
المتويل هو خلق قمية من خالل  تعزيز االستمثارات 
اليت تعمتد عىل االبتاكر وتقليل االنبعاثات مع وضع 

خطط حمددة لالنبعاثات الصفرية.
  وأع����رب عن اس����تعداد   حتال����ف جالجسو لدمع 
املنصة الوطنية لملرشوعات اخلرضاء “ُنويف” حيث 
أن التحال����ف قد رصد بالفع����ل 130 تريليون دوالر 
لمتويل العمل املنايخ يف الدول النامية واألس����واق 
الناشئة، مؤكًدا أن هذا الرمق ليس مخًضا مكا يبدو، 
ولك����ن البد م����ن إدراك أن المتويل م����ا هو إال حمفز 
لملرشوعات والختاذ السياسات الواحضة وهو فقط 
ي����رتمج هذه املرشوعات إىل حقيقة مضيًفا أن هناك 
من يستمثر يف رشاء بيت أو سيارة وكذلك هناك من 

يستمثر يف املرشوعات املناخية.
 مرشوعات مطوحةمن جانبه أش����اد الدكتور محمود 
حميي الدين، رائ����د املناخ املرصي واملدير التنفيذي 
لصن����دوق النقد ال����دويل، بالعديد م����ن املرشوعات 
التمنوي����ة المطوحة يف أفريقي����ا واليت تتعلق بالعمل 
املن����ايخ خاصة يف جنوب أفريقيا ومرص، موحضًا 
أن  املنص����ة الوطنية لملرشوعات اخلرضاء “ُنويف” 
تركز عىل حماور الغذاء واملياه والطاقة ويه عنارص 

حيوية ال غى عهنا يف حياة اإلنسان.
 وأك����د حم����يي الدي����ن أن الوق����ت قد ح����ان لتعزيز 
ال����رشااكت م����ع الق����ارة األفريقية لمتوي����ل وتنفيذ 
املرشوع����ات التمنوية يف جم����االت املي����اه والطاقة 
والغ����ذاء حيث أن المتوي����ل احلايل هلذه املرشوعات 
يع����د غري عادل وغري فعال وملكف ألنه يتخذ ش����لك 
االق����رتاض.  وأوحض أن����ه م����ن املهم تعزي����ز البعد 
اإلقل����ي يف العم����ل املنايخ، مش����ريًا إىل إطالق 
املبادرة غري املس����بوقة حلش����د االستمثارات لمتويل 
العم����ل املنايخ م����ن خالل مخس موائد مس����تديرة 
إقلميية أس����فرت حىت اآلن ع����ن 39 مرشوعًا قابلًا 
للمتويل والتنفيذ الف����وري مهنا عدد من املرشوعات 

املرتبطة مبجاالت الطاقة وإنتاج الغذاء واملياه.
 ودعا حميي الدين إىل مش����اركة مجيع املؤسسات 
املالي����ة وبنوك التمنية يف العم����ل املنايخ، الفتًا إىل 
حتال����ف جالجسو املايل من أج����ل صايف انبعاثات 
صف����ري GFANZ ال����ذي يض����م أك����رث من 450 
مؤسس����ة مالي����ة لمتوي����ل مرشوعات املن����اخ بقمية 
130 تريلي����ون دوالر، مكا أش����ار إىل إطالق ختالف 
GFANZ Africa لمتوي����ل مرشوعات املناخ يف 

القارة المسراء.
 وش����دد حميي الدي����ن عىل رضورة وض����ع معايري 
واحضة لالس����تمثار يف العمل املن����ايخ، مؤكدًا أن 
متوي����ل املناخ هو متويل للتمنية ، داعيا  اىل رضورة 
تب����ين هنج ش����امل لدفع العم����ل املن����ايخ بأفريقيا 

يف إطار خطط التمنية املس����تدامة، م����ع أمهية ربط 
املوازن����ات العامة للدول بالعم����ل التمنوي واملنايخ.   
مكا أوحض رائد املناخ أن افريقيا حباجة إىل زيادة 
هائل����ة يف المتوي����ل الذي يس����هتدف ختفيف اآلثار 
النامجة عن التغري املنايخ وكذلك إجراءات التكيف 
ع����ىل حد س����واء مع األخذ يف االعتب����ار أن افريقيا 
تهس����م بنح����و 3% فقط م����ن االنبعاث����ات الكربونية.                                                 
وح����ذر حميي الدين من اعمتاد أفريقيا عىل األدوات 
املالية القامئة عىل الديون، مؤكدًا أن االس����تمثارات 
وال����رشااكت واملنح وإجياد مصادر متويلية إضافية 
مثل أس����واق الكرب����ون تعد الش����لك األمثل لمتويل 
العمل املنايخ يف أفريقي����ا، أو منح قروض ميرسة 
 IDA باملعايري اليت تتبناها مؤسسة التمنية الدولية

واليت متنح فرتات سداد أطول بفوائد خمفضة.
 من جانبه، أكد   هيبولويت فوفاك، كبري االقتصادين 
بالبن����ك األفرييق للتصدير واالس����ترياد، أن أفريقيا 
تعاين م����ن جفوة مالية كربى تظه����ر عند مقارنة ما 
حتققه من ناجت حميل إمج����ايل وما حتتاجه بالفعل 
لمتويل مس����ارات التمنية مبا فهيا مرشوعات املناخ 
، وأف����اد بأن أفريقيا قارة غني����ة مبواردها الطبيعية، 
ولدهيا من املقومات ما يؤهلها لملسامهة الفعالة يف 
حتقيق أهداف املن����اخ، لكهنا غري قادرة عىل متويل 
العمل املنايخ والتمنوي بسبب الكثري من التحديات 

اليت تواجهها.
  وش����دد عىل رضورة تتبى الدول األفريقية براجم 
تمنوية تمتاىش مع مس����امهاهتا الوطنية مثل إطالق 
“ُن����ويف” يف م����رص، ألن عرض مثل ه����ذه الرباجم 
المطوحة عىل املس����تمثرين ورشاكء التمنية الدولين 
يجشعهم ع����ىل خض األموال يف العمل التمنوي يف 

أفريقيا.
  و أش����ادت مافال����دا دواريت، الرئي����س التنفي����ذي 
لصناديق االس����تمثار يف املناخ، باملنص����ة الوطنية 
لملرشوع����ات اخل����رضاء “ُن����ويف” وال����يت أطلقهتا 
احلكوم����ة املرصية حيث وصفهتا بأهنا منصة رائدة 
وأح����د املرشوع����ات التمنوي����ة الواعدة ال����يت تعمل 
صناديق االستمثار يف املناخ بصورة مسمترة عىل 

متويلها.
 وقالت إن صناديق االستمثار يف املناخ لدهيا أكرث 
من عقد م����ن اخلربة يف التعامل م����ع متويل العمل 
التمنوي م����ن خالل المتويل املختل����ط، والتعامل مع 
املخاط����ر املتعلقة برأس امل����ال، وتتعاون يف ذلك مع 
رشاكهئا م����ن بنوك التمني����ة ومؤسس����ات المتويل 
الدولي����ة املختلف����ة، م����ع تركز اجلهد ع����ىل متويل 
مرشوع����ات التمنية بصفة عام����ة ومرشوعات املناخ 

عىل وجه اخلصوص يف الدول النامية.
 وأضافت دواريت أن صناديق االستمثار يف املناخ 
تويل أمهي����ة كبرية ألفريقيا حي����ث تضخ فهيا %30 
من رأس مال الصناديق، موزعة عىل مرشوعات يف 
جم����االت الطاقة والزراعة واملياه والغابات، مش����رية 
إىل م����ا تقوم به صناديق االس����تمثار يف املناخ من 
معل رائد يف امجلع بن احلكومات والقطاع اخلاص 
وبنوك التمنية ومؤسسات المتويل الدولية فميا يتعلق 

بالعمل التمنوي ومتويله.

منتدى مصر للتعاون الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والتمويل اإلمنائي  يطرح قضايا تعزيز األمن الغذائي ومتويـل
التحول األخضر  ويشدد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي  ضرورة التحول من التعهدات للتنفيذ ومتويل مشروعات املناخ

املركزي املصري يصدر تعدياًل بشأن 
االجتماعات الدورية ملجالس إدارات البنوك

البنك املركزي ارتفاع معدل 
التضخم األساسي إلى 16.7% فى 

أغسطس املاضي

أعل���ن البنك املركزي ارتف���اع معدل التمخض األس���ايس إىل 16.7% بهناية 
أغسطس املايض مقابل 15.6% ىف يوليو السابق له.

وحبس���ب بيانات اجلهاز املرك���زي للتعبئة واالحص���اء ارتفع معدل التمخض 
إلمجايل امجلهورية إىل 131.7 نقطة يف هشر أغسطس 2022، مرتفعا بنسبة 
0.5% مقارنة بهشر يوليو الس���ابق، وذلك بس���بب زيادة أسعار اخلرضوات 

واحلبوب واخلزب والدخان والس���لع واخلدمات املس���تخدمة يف صيانة املزل 
وخدمات النقل، يف حن اخنفضت أسعار الفاكهة واللحوم والدواجن.. وأشار 
اجلهاز إىل أن معدل التمخض السنوي إلمجايل امجلهورية ارتفع إىل %15.3 
يف هشر أغسطس من 6.4% لنفس الهشر يف 2021، موحضا أسباب التغري 

الهشري للتمخض عىل أساس هشري يف أغسطس

لمناقشة فرص تمويل مشروعات المناخ
 وأهداف التنمية المستدامة..

CIB  يشارك يف املنتدى اإلفريقي اإلقليمي »الطريق إلى 
مـؤمتر األطراف COP27« املعني مببادرات املناخ

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار : 10 مليارات دوالر 
استثمارات البنك فى مصر خالل 10 سنوات

أسامة السيد 

 االستثمار في المناخ

األهلي املصري شريك مؤسس مع »ITIDA« ملجتمع إبداع 
Plug & Play قصر السلطان حسني كامل بالتعاقد مع

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع Opay لتوفير 
حلول ومنتجات مالية وغير مالية

هشد قرص الس���لطان حس���ن اكمل إطالق فاعليات 
الرشاكة بن البنك األهيل املرصي كرشيك مؤسس مع 
 »ITIDA« هيئة تمنية صناعة تكنولوجيا املعلومات
ملجمت���ع إبداع قرص الس���لطان حس���ن اكمل وذلك 

.Plug & Play بالتعاقد مع رشكة
وذلك حبضور حي���يي أبو الفتوح نائب رئيس جملس 
إدارة البن���ك األهيل املرصي وكرمي س���وس الرئيس 
التنفي���ذي للتجزئة املرصفية والفروع وطارق حس���ن 
رئيس مجموعة املرشوعات الصغرية واملتوسطة وكرم 
ص���الح رئيس مجموعة االس���تمثارات واجنى حراز 
مدير عام اخلدمات املرصفية الرمقية وشنتال صباغ 
نائ���ب مدير عام قطاع تمني���ة االمعال واخلدمات غري 
املالية بالبنك األهيل املرصي وفرق العمل من خمتلف 

.)Plug & Play( القطاعات وفريق معل
حي���ث أكد حييي أب���و الفتوح ع���ىل أن تواجد البنك 
األهيل املرصي كرشيك مؤس���س هليئة تمنية صناعة 
تكنولوجيا املعلومات يأيت يف إطار دور البنك املتنايم 
لدمع منظوم���ة ريادة االمعال ودمع االفاكر االبتاكرية 
ونشاط الرشاكت الناشئة لتالمئ االحتياجات الفعلية 
بالسوق ومتطلباته مما يؤدى ايل احداث طفرة نوعية 
لالقتص���اد املرصي الرمق���ي املرتكز ع���ىل االبداع 
التكنول���ويج، مش���ريا إىل اهمت���ام البن���ك األهيل 
املرصي بتحوي���ل األفاكر اإلبداعية للش���باب ورواد 
االمع���ال ايل مرشوعات حقيقية ع���يل ارض الواقع 
و دمع املرشوعات القامئة بالفعل باكفة س���بل الدمع 

الفنية والبرشية والمتويلية اليت يوفرها البنك .
وأكد أب���و الفتوح عىل تقدمي البن���ك األهيل املرصي 
اكفة س���بل الدمع لملرشوعات الناش���ئة املش���اركة 
بالربن���اجم من خدم���ات تكنولوجيا مالي���ة ومنتجات 

مرصفية متنوعة واخلدمات غري املالية مبا يتوافق مع 
أنش���طة هذه املرشوعات، وهو ما يمتاىش مع اهمتام 
البن���ك األهيل امل���رصي بتطوير خدمات���ه املرصفية 
املقدم���ة لعمالئ���ه بش���لك مس���متر لتواك���ب أحدث 
التط���ورات التكنولوجية دمعا للتحول الرمقي وتفعيال 

ملبدأ المشول املايل.
وأش���ار طارق حسن إىل ان هذه الرشاكة هتدف ايل 
االستمثار وتجشيع الرشاكت الناشئة وحتفزها عىل 
االبتاكر مبختل���ف املجاالت لتوف���ري مزيد من فرص 
العمل واحل���د من البطال���ة ودمع االقتصاد الوطين، 
مضيف���ا أن اهمت���ام وتب���ين البنك االه���يل املرصي 
للرشاكت املشاركة سوف يمت من خالل توجيه الدمع 
واملش���ورة هلؤالء الش���باب ورواد االمعال يف كيفية 
إدارة أمعاهلم مستفيدا من اخلربات والكوادر املدربة 
لدي البن���ك ،معربا عن اع���زتازه بالكوادر ومجموعة 
الرشاكت الناشئة املشاركة بالربناجم حيث يوفر البنك 
االهيل امل���رصي هلم جلس���ات وورش معل وندوات 
داخل القرص لعرض وتقدمي خدمات ومنتجات البنك 
اليت ختاطب تلك الفئة من الرشاكت مبش���اركة فرق 
العم���ل من خمتلف قطاعات البن���ك )اخلدمات املالية 
– اخلدم���ات غري املالية – منتجات التجزئة املرصفية 
والمشول املايل – التج���ارة االلكرتونية – اخلدمات 
املرصفي���ة الرمقي���ة واالبتاكر(  وذل���ك لرفع معدالت 
التوعي���ة وزيادة الثقافة املرصفية للش���باب وهو احد 

األدوار اليت يولهيا البنك اهمتاماته القصوى.
واجلدير بالذكر ان رشكة )Plug & Play( تعد من 
الرشاكت الرائدة عىل مستوى العامل وأكرب مستمثر 
يف املرحل���ة املبكرة للرشاكت الناش���ئة حمليا وعامليا 
. )Startups including tech companies(

 وق���ع بنك مرص مؤخرًا بروتوك���ول تعاون مع خالل 
رشكة OPay وق���د مت التوقيع حبض���ور لفيف من 
قيادات البنك والرشكة، هيدف الربوتوكول التسوييق 
مع الرشكة إىل إطالق مبادرة مش���رتكة لتوفري حلول 
ومنتج���ات مالية “م���ن خالل بنك م���رص” وخدمات 
 ”OPay وحل���ول غري مالي���ة “م���ن خالل رشك���ة
ألحص���اب املرشوع���ات متناهية الصغ���ر والصغرية 
من معالء لك���ًا الطرفن، وذلك بغ���رض تقدمي عرض 
قم للعمالء يمشل اكفة احللول واملنتجات اليت ُت�ليب 

احتياجات هذه الفئة.
مبوجب ه���ذا الربوتوك���ول يقوم بنك م���رص بإتاحة 
متويل معالء رشكة Opay من أحصاب املرشوعات 
الصغ���رية ومتناهية الصغر، وذلك وفقًا للسياس���ات 

واإلجراءات املُعمتدة لدى البنك.
 وس���وف تقوم رشكة Opay بإتاحة وتوفري الرابط 
اخلاص بالتقدمي للحص���ول عىل منتجات بنك مرص 
المتويلي���ة اخلاصة بعم���الء املرشوع���ات الصغرية 
ومتناهي���ة الصغ���ر باإلضافة إىل قرض إكس���ربيس 
عىل املنص���ة الرمقية اخلاصة بالرشك���ة، هذا وُتعد 
رشكة Opay  إحدى ال���رشاكت الرائدة يف جمال 
خدم���ات الدفع اإللك���رتوين والتصم���م للربجميات 
وقواعد البيانات ونظم املعلومات اإللكرتونية وإنش���اء 
قواع���د بيان���ات، وتعمل ع���ىل دمع وتوس���يع نطاق 
خدماهت���ا املالي���ة والرمقية بن ال���رشاكت من خالل 
ربط التجار والرشاكت الصغرية واملتوسطة ومتناهية 
الصغر مبارشة باملوردين من خالل املنصة اخلاصة 
هبا، بغرض توفري خدمة شاملة للعمالء باإلضافة إىل 

توفري آلية الدفع اإللكرتوين.
وجتدر اإلش���ارة إىل أن رشكة OPay حجنت ويف 
وقت قصري م���ن اطالق خدماهتا بالس���وق املرصي 
يف كس���ب ثقة آالف من التجار الذي���ن يعملون األن 
باكفة حمافظات مرص مضن شبكة املدفوعات الرمقية 
اخلاص���ة بالرشكة، هذا باإلضاف���ة إىل ابرام الكثري 
من الرشاكت واليت من أمهها الرشاكة االسرتاتيجية 
مع بنك م���رص لتوفري اكفة احللول الرمقية للس���وق 

املرصي.
\و ي���ويل بنك مرص لقط���اع املرشوعات املتوس���طة 
والصغ���رية ومتناهية الصغ���ر أمهية كربى من خالل 
توف���ري اكفة اخلدم���ات املالية وغري املالي���ة مبا ٌيليب 
احتياج���ات معالء ه���ذا القطاع، ويأيت ذل���ك تزامنًا 
مع توجهيات البنك املرك���زي املرصي وجهود الدولة 

للهنوض هبذا القطاع لتحس���ن مؤرشات االقتصاد 
وزيادة معدالت التمني���ة االقتصادية وتجشيع املنتج 

احمليل وخفض فاتورة االسترياد.
ويأيت توقيع هذا الربوتوكول يف إطار اس���رتاتيجية 
بنك مرص اهلادفة لدمع وتمنية املرشوعات الصغرية 
واملتوس���طة، وم���ا ميلكه م���ن خربة يف ه���ذا املجال 
وانطالق���ًا م���ن دور البنك كأحد املؤسس���ات الرائدة 
يف متويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة من خالل 
توفري الي���ات متويل ممتزة تليب اكف���ة االحتياجات 
المتويلي���ة وأيضا حل���ول وخدمات غ���ري مالية لاكفة 

القطاعات يف خمتلف األنشطة االقتصادية.
مكا حي���رص بن���ك م���رص - باعتباره أح���د أمعدة 
االقتص���اد الوط���ين - عىل تقدمي مجموع���ة متنوعة 
م���ن املنتج���ات االئمتانية املصمم���ة خصيصًا لتلبية 
احتياجات املرشوعات باختالف أجحامها، مكا يقوم 
بتوقيع العديد من املبادرات والربوتوكوالت اليت هتدف 
إىل التوسع يف متويل تلك املرشوعات، باإلضافة إىل 
تقدمي خدمات االستشارات الفنية واملالية وغري املالية 
لعم���الء املرشوعات، إميانًا منه ب���أن تلك املرشوعات 

يه قاطرة المنو االقتصادي وركزته.
ويس���ى بن���ك م���رص دامئ���ًا لتعزيز مت���ز خدماته 
واحلفاظ عىل جناحه طويل املدى واملش���اركة بفاعلية 
يف اخلدم���ات اليت تليب احتياجات معالئه، حيث أن 
ق���م واس���رتاتيجيات معل بنك م���رص تعكس دامئًا 

الزتام البنك بالتمنية املستدامة والرخاء ملرص.

مصر تطلق االستراتيجية القطرية املشتركة 
2022-2026 مع البنك األفريقي للتنمية

بلغ أجمالي تمويلها في مصر نحو 14 ملياردوالر

وزيرة التخطيط  تبحث مع رئيس املؤسسة الدولية اإلسالمية 
لتمويل التجارة  ُسبل تعزيز التعاون املستقبلي

 
يعد املنتدى اإلفرييق اإلقل���ي "الطريق إىل مؤمتر األطراف COP27" املعين 
مببادرات املناخ من أجل متويل مرشوعات املناخ واحًدا من العديد من املنتديات 
اإلقلميية اليت مت تنظميها قبل انعقاد الدورة ال��27 لقمة املناخ.ومت تنظم املنتدى 
برعاية الرائسة املرصية لقمة املناخ )COP27( واللجان اإلقلميية لألمم املتحدة، 
والدكت���ور محمود حمي الدي���ن، ممثل األمم املتحدة رفيع املس���توى عن مرص، 
باإلضافة إىل ممثلن األمم املتحدة رفييع املستوى COP26 و.COP27 ويف 
إطار املنتدى، ش���ارك CIB، أكرب بن���وك القطاع اخلاص يف مرص، يف اجمتاع 
املائدة املس���تديرة ملناقشة "كيفية الوصول إىل الطاقة املتجددة مع حتقيق األمن 
واالس���تقرار واالنتقال العادل للطاقة والنق���ل" وذلك حبضور الدكتورة داليا عبد 

.CIB�القادر، رئيس قطاع المتويل املستدام ب
 ويف هذا الس���ياق، رصح الدكت���ور محمود حمي الدي���ن، أن املنتدى اإلقلي 
األفري���يق الرائ���د بعن���وان "الطري���ق إىل مؤمت���ر األطراف COP27" املعين 
مبب���ادرات املناخ من أجل متوي���ل مرشوعات املناخ وأهداف التمنية املس���تدامة 
يس���لط الضوء عىل أمهية س���د الفجوة احلالية يف المتويالت املالية مبا يمتاىش 
مع اتفاقية باريس ملواجهة أزمة تغري املناخ  بطرق شاملة، وأضاف أن املنتدى هو 
أيًضا األول يف سلسلة من مخسة منتديات إقلميية ستنعقد يف الفرتة اليت تسبق 
الدورة الس���ابعة والعرشين ملؤمتر األطراف، واملنمظة  برعاية الرائس���ة املرصية 
لقم���ة املناخ واللج���ان اإلقلميية لألمم املتح���دة، وممثل���ن األمم املتحدة رفييع 
املس���توى. باإلضافة إىل ذلك، يضم املنت���دى 400 ممثل عن احلكومة األفريقية، 
والقطاع اخلاص، واملؤسس���ات املالية، واملاكتب االستشارية، ومنمظات املجمتع 
املدين. وخالل املنتدى، متت مناقش���ة أطر السياسة العامة لالستمثارات املطلوبة 
يف 6 جم���االت حيوية: 1( التحول العادل للطاقة، 2( األمن الغذايئ، 3( س���وق 
االئمتان الكربوين، 4( التحوالت الرمقية، 5( االقتصاد األزرق، 6( املياه واملدن. 
وقد قامت جلنة مكونة من ممثلن عن مجموعة بوس���طن االستش���ارية، ومجموعة 
رواد املن���اخ األفريقي���ة، وحتالف غالس���كو امل���ايل خلفض ص���ايف االنبعاثات 
الكربوني���ة للصفر باختي���ار 19 مرشوع واعد )68% مهن���م ذو تأثري بييئ عىل 
املس���توى األقلي( وذلك حبضور أحصاب املصلحة الرئيس���ين من القطاعن 
العام واخلاص، لدمع تنفيذ املزيد من اس���تمثارات القطاع اخلاص للحد من آثار 

تغري املناخ والتكيف معه مبا يمتاىش مع أهداف التمنية املستدامة.
وخالل اجللسة، مت استعراض دراسة اجلدوى اخلاصة بتنويع مرشوعات الطاقة 
املتجددة اليت تليب احتياج���ات املنطقة، مبا يف ذلك نيجرييا ومايل ومرص. مكا 
مت تس���ليط الضوء عىل الدور اهلام للنقل املستدام يف تعزيز كفاءة الطاقة بقطاع 
النق���ل، مثل مرشوع القطار الكهربايئ الرسيع يف مرص، فضلًا عن دور البنوك 

يف تهسيل تنفيذ املرشوعات املستدامة.

قالت أوديل رينو باس���و، رئيس البنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية EBRD إن 
العامل أمجع يوجه أزمة مناخ غري مس���بوقة، وتعد اللحظة احلالية ذات أمهية خاصة 

للجميع للتعامل مع هذه األزمة. 
جاء ذلك خالل لكمهتا باجللسة االفتتاحية من منتدى مرص للتعاون الدويل والمتويل 
اإلمنايئ Egypt-ICF2022، يف نخسته الثانية، واجمتاع وزراء االقتصاد واملالية 
والبيئ���ة األفارقة، االذي عقد من 7 إىل 10 س���بمترب اجل���اري حتت رعاية وحضور 

الرئيس عبد الفتاح السييس، بالعامصة اإلدارية اجلديدة.
ووجهت أوديل الش���كر إىل الرئيس عبدالفتاح الس���يىس ووزي���رة التعاون الدويل 
الدكتورة رانيا املشاط عىل اجلهود املبذولة ىف املنتدى، مشرية إىل أن أن العديد من 
ال���دول تعيش حتديات كبرية يف قطاعات الغ���ذاء والطاقة ” هذه األزمات حتدث ىف 

وقت واحد تعاين أوروبا من ويالت احلرب.
وتابعت أن األمر ال يتوقف عىل احلروب الىت تعيهشا أوروبا حاليا ولكن االنعاكسات 

السلبية للتغريات املناخية باتت ملحوظة للغاية ىف أوروبا مؤخرا.
“نري لك يوم املزيد من األمور الدالة عيل توجهنا الرسيع حنو املزيد من املش���لكات 
املناخية” وفقا لرئيس البنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية، مضيفة إن التغيريات 
األخرية مشلت مش���الك نامجة عن اخنفاض كبريا ملعدل هطول األمطار مع ارتفاع 

احلرارة بشدة يف بعض الدول جبانب الفيضانات الكبرية .
وقال���ت إن قم الرشاكة والتعاون باتت أكرث أمهية من ذي قبل “يس���عدين أن أكون 
هن���ا اليوم للتعاون معمك من أجل تعزيز هذه القم واكتش���اف طرق تعزيزها أيضا، 
فلهذا األمر أمهية خاصة يف ضوء مؤمتر املناخ القادم cop 27 والذي سيعقد يف 

رشم الشيخ خالل نومفرب املقبل”.
وذكرت أن التعاون والرشاكة من أمه عوامل الروابط املشرتكة مع احلكومة املرصية. 
لقد بدأنا العمل  يف مرص منذ عرش س���نوات فقط ومت اس���تمثار حنو 10 مليارات 

دوالر يف العديد من القطاعات ، حبسب أوديل .
وقال “س���اعدنا مرص عىل التحول إىل الطاقة النظيفة يف اقتصادها وحتقيق المنو 
وزيادة الفرص لملواطنن يف خمتلف أحناء الدولة” وترتكز االس���رتاتيجية اخلاصة 
مبرص ىف هذا الش���أن، واليت مت اعمتادها مؤخرا، عىل ثالثة حماور رئيسية تعزيز 
اقتصاد أكرث مشوال للرشاكت املرصية والسيدات والشباب ودفع جعلة التحول إىل 

الطاقة النظيفة يف مرص وتعزيز قدرة مرص التنافسية.
وأشارت إىل أن املنتدى احلايل يحمس للبنك  بدمع وتطوير هذه اجلهود والتعمل من 
العديد من الرشاكء املهمن.. واستعرضت أدويل بعض النقاط ىف هذا الشأن وتمتثل 
ىف تزاي���د املتطلبات التمنوية وعىل وجه التحدي���د أمهية التحول إىل الطاقة النظيفة 
ليس فقط ملاكحفة التغريات املناخية بل أيضا لتحسن الطاقة واملاء واألمن الغذايئ.
أم���ا النقطة الثانية فقال���ت إن قارة أفريقيا ومرص عىل وجه التحديد  حتظى مبوارد 
طاقة متجددة غري عادي���ة، والبنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية، يبدذل قصارى 

جهده يف هذا اجلانب لدمع استغالل املوارد .
وأش���ارت إىل أن الدمع ليس فقط للحد من الغازات الدفيئة بل لتوصيل طاقة جديدة 

رخيصة وماء نظيف وأمسدة ووسائل نقل وكذلك السلع االخرى
 EBRD وشددت أوديل عىل أمهية الرشاكة بن القطاعن العام واخلاص”يعمل بنك
عىل حش���د القطاع اخل���اص وإطالق االبتاكر وتعزيز الكف���اءة والتنوع يف توصيل 
الس���لع العامة ونرى أن هناك الكثري من الضغوط اليت تواجه احلكومات حاليا مما 

جيعلنا نؤمن مبهمتنا بشلك أكرب واقوى من ذي قبل”.

دعما لمنظومة ريادة األعمال في مصر..

ألصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة..
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ناصر ..

   »أفريكسم بنك”: زيادة قيمة التمويالت المخصصة 
لدعم القمح وإنتاج األسمدة لمواجهة االزمة األوكرانية لستة 

مليارات دوالر      »البنك اإلفريقي للتنمية”: 1.5 مليار دوالر 
لدعم مشروعات التكيف مع التغير المناخي في القارة

    مارك كارني المبعوث الخاص لألمم المتحدة يعرض على مصر 
تمويل مشروعات ُنوّفي ضمن حزمة ضخمة بقيمة 130 تريليون دوالر

   الدكتور محمود محيي الدين يحذر من اعتماد أفريقيا على األدوات 
المالية القائمة على الديون والبدائل هي االستثمارات المشتركة

وافق���ت امجلعية العام���ة غ���ري العادية لبنك 
التمني���ة الصناعية IDB خ���الل اجمتاعها  
امخلي���س امل���ايض ، عىل زي���ادة رأس املال 
املرخ���ص به من ملياري جنيه إىل 5 مليارات 

جنيه.
وقال البنك يف بيان له، إن هذا اإلجراء بغرض 
المتهيد لزيادة رأس امل���ال املصدر واملدفوع 
حىت يتس���ى ل��IDB التواف���ق مع متطلبات 
قانون البن���ك املركزي واجلهاز املرصيف رمق 

194 لسنة 2020.
وقد اس���تعرضت غادة البيىل رئيس جملس 
اإلدارة التنفيذى للبنك املوضوعات املطروحة 
عىل امجلعية غ���ري العادية واحملددة جبدول 
األمعال واملتضمن���ة املوافقة عىل زيادة رأس 
امل���ال املرخص به، واملوافقة عىل تعديل املادة 

) 6 ( من النظام األسايس للبنك بشأن زيادة 
رأس مال البنك املرخص به من ملياري جنيه 

اىل مخسة مليارات جنيه.
ونص قانون البنك املركزي واجلهاز املرصيف 
اجلديد الذي صدق هيلع الرئيس يف سبمترب 
2020 ع���ىل رفع رأس امل���ال املدفوع البنوك 
ال���يت تأخذ ش���لك رشكة مس���امهة مرصية 
إىل قمي���ة 5 ملي���ارات جني���ه ب���دال من 500 
مليون جنيه يف القانون الس���ابق لتتوافق مع 

املستجدات واملعايري الدولية.
واكن البن���ك املركزي املرصي ق���رر مد مهلة 
توفيق أوض���اع البن���وك ورشاكت الرصافة 
لعام���ن متتالين م���ن صدور قان���ون البنوك 
اجلديد لزي���ادة احلد األدىن لرأس املال عىل 

أن تنهتي فرتة المساح يف سبمترب 2022.

بنك التنمية الصناعية »IDB« يستعرض زيادة 
رأسماله إلى 5 مليار جنيه
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ألزمت مصلحة امجلارك اإلدارات امجلركية املختصة بتحصيل مبالغ 
م���ن رشاكت األس���واق احلرة، وفًق���ا ألحاكم البند تاس���عًا من املادة 
)٤٠( من القانون رمق ٢ لس���نة ٢٠١٨ بإصدار قانون التأمني اليحص 
الش���امل تلزتم اإلدارات امجلركية املختصة بتحصيل مبالغ مالية من 

رشاكت األسواق احلرة.
وحس���ب منشور لرئيس مصلحة امجلارك، الحشات غتورى، تتضمن 

املبالغ املقرر حتصيلها مخس���ة وس���بعون قرش���ا م���ن قمية لك علبة 
جسائر مباعة بالس���وق احملىل سواء اكنت حملية أو أجنبية اإلنتاج، 
عىل أن يمت زيادة تلك القمية لك ثالث س���نوات بقمية مخسة وعرشون 
قرش���ا أخرى حىت تصل إىل مائة ومخسني قرشا، وكذا )١٠%( من 
قمي���ة لك وحدة مبيعة بالس���وق احمليل من مش���تقات التبغ، خبالف 

الجسائر.

»اجلمارك«: حتصيل 75 قرًشا 
على كل علبة سجائر مباعة 

بالسوق املحلية

 

وزير قطاع األعمال
 يتابع مستجدات مشروع إنتاج 
األمونيا الخضراء بالشراكة مع 

القطاع الخاص

التىق املستشار دمحم عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة لالس���تمثار واملناطق احلرة، هادي ناصيف، الرئيس 
التنفيذي لرشكة س���ان جوبان العاملية ملنطقة رشق املتوسط 
والرشق األوس���ط، وذلك خالل زيارته ملرص، وأمحد وفيق، 
الرئي���س التنفيذي لس���ان جوبان م���رص؛ وذلك لبحث خطة 
توسعات الرشكة االستمثارية يف السوق املرصية للبدء يف 
تنفيذها من خالل انشاء مصنعني للزجاج املسطح واجلبس 
وم���واد البن���اء بتكنولوجيا متطورة خالل الس���نوات الثالث 

املقبلة.
وخ���الل اللقاء أك���د عبد الوهاب، ح���رص اهليئة عىل تقدمي 
اكفة أوجه الدمع للرشكة؛ لتنفيذ توسعاهتا االستمثارية من 
خالل إهناء اكفة اإلجراءات يف أقرص وقت، وأش���ار إىل أن 
احلكومة ت���ويل أولوية قصوى للتصني���ع ونقل التكنولوجيا 
وخلق ف���رص معل جديدة والعمل عىل زيادة التصدير، مكا 
مت اس���تعراض نظم االس���تمثار املختلف���ة واحلوافز املقدمة 
الس���ميا نظام املناطق احلرة الذي مين���ح العديد من املزايا 

واحلوافز واالعفاءات.
ومن جانبه أش���ار هادي ناصيف، إىل أن هذا التوسع يأيت 
يف إطار النجاح الذي حققته الرشكة يف الس���وق املرصية 
ليغيط انتاجه���ا االحتياجات احمللية وأس���واق التصدير، 
موحض���ا أن الرشكة تقوم بإعداد دراس���ة إلدخال منتجات 

جديدة للتصنيع مبرص بتكنولوجيا عالية، وأهنا تشلك نقلة 
نوعية  يف مواد البناء املستدامة و اخلفيفة.

وأش���اد هادي ناصيف، باإلصالحات االقتصادية ودمع لك 
من احلكومة واهليئة؛ إلزالة التحديات اليت تواجه الرشاكت، 
وكذا جباذبية مناخ ومقومات االس���تمثار يف مرص خاصة 
البنية التحتية احلديثة وجحم السوق وكفاءة االيدي العاملة، 
ومهن���ا اهلندس���ية واالدارية، وموقع مرص االس���راتيجي 

وتنافسية تلكفة الحشن.

أكد رئي����س اهليئة العربية للتصني����ع  خمتار عبد اللطيف 
ع����ىل أمهية تعزي����ز التعاون م����ع دول الق����ارة اإلفريقية، 
وتنفيذ توجهيات الرئيس عبد الفتاح الس����ييس لفتح آفاق 
جديدة م����ن التع����اون والتاكمل مع األش����قاء األفارقة يف 
اكفة املج����االت الصناعية واالقتصادية وفتح منافذ جديدة 

للتصدير يف إفريقيا .
ج����اء ذلك خالل زيارة وفد عس����كري برائس����ة قائد قوات 
الدفاع جبمهورية م����االوي ملقر اهليئة، جرى خالهلا حبث 
تعزيز آليات التعاون واالس����تفادة من اإلماكنيات املتطورة 
باهليئة العربية للتصنيع لتلبية اكفة احتياجات املرشوعات 
التمنوية والصناعات الدفاعية واألمنية جبمهورية ماالوي، 

وفقا لبيان.
 مك����ا مت حب����ث أوج����ه التع����اون املقرحة ب����ني اجلانبني 
يف خمتل����ف جم����االت التصنيع وفقا ألح����دث نظم الثورة 
الصناعية الرابع����ة والتحول الرمقي والذاكء االصطنايع، 
فضال عن دراسة فتح س����وق لملنتجات املرصية مباالوي 
خكط����وة هامة يف طري����ق التعاون البناء ب����ني دول القارة 

اإلفريقية .
وأك����د قائد قوات الدفاع جبمهوري����ة ماالوي، خالل تفقده 
معرض منتج����ات اهليئة العربي����ة للتصنيع، حرص بالده 
عىل تعزيز عالقات الرشاكة والتعاون مع مجهورية مرص 
الش����قيقة يف اكفة املجاالت الصناعية والتمنوية، مش����را 
إىل أن التع����اون مع اهليئة يأيت يف إطار تعميق التصنيع 

أعلن جملس إدارة الرشكة املتح���دة للخدمات اإلعالمية 
عن تعيني، أرشف س���املان رئيسا ملجلس إدارة الرشكة، 
خلفًا حلس���ن عب���د اهلل، والذى انتقل ليش���غل منصب 

حمافظ البنك املركزى.
وق���ام جملس إدارة “املتحدة” بهتنئ���ة “عبد اهلل”، عىل 
التلكيف مبهمته الوطنية اجلديدة، وتقدم له بالش���كر عىل 
الفرة الىت قضاها رئيسًا لملجلس، وأشاد باملجهودات 
الىت مت���ت من خط���وات بناء وحتدي���ث للبني���ة التحتية 

املؤسسية ملجموعة الرشاكت.
مكا متىن املجلس لك الس���داد والتوفيق ل”ساملان” ىف 

مهمته اجلديدة رئيسًا ملجلس إدارة املجموعة.
جدي���ر بالذكر أن أرشف س���املان، الذى ش���غل منصب 
وزير االستمثار بني عاىم ٢٠١٤ و٢٠١6، قد اكن عضوًا 
مبجلس إدارة الرشكة املتحدة منذ منتصف ٢٠٢١ حىت 

اختياره رئيسًا لملجلس.

 هشد خالد عبدالغفار وزير الصحة والساكن، األربعاء 
املايض، توقيع بروتوكول تع���اون بني مدينة الدواء 
 Blue( ورشكة )Gypto Pharma( املرصي���ة
San Gmbh( اإليطالية لتصنيع وتصدير األدوية، 
وذلك لتوفر مس���تحرض دوايئ جديد ُيستخدم يف 
عالج األعراض اجلانبية الناجتة عن فروس كورونا 

واألمراض الصدرية واجلهاز التنفيس.
ووق���ع الربوتوك���ول لك م���ن معرو مم���دوح رئيس 
جملس إدارة مدين���ة الدواء املرصية، وبولو أرجانو 
رئيس جملس إدارة الرشكة اإليطالية، حبضور عدد 
م���ن أعضاء اهليئة والرشكة، مبق���ر وزارة الصحة 
باحل���ي احلكويم يف العامص���ة اإلدارية اجلديدة، 
وذل���ك مضن خط���ة الدول���ة املرصية للتوس���ع يف 
تصني���ع األدوية احمللية وتب���ادل اخلربات يف نقل 

تكنولوجيا صناعة األدوية، وفقًا لبيان حصيف.
وأك���د خال���د عبدالغف���ار، أن القيادة السياس���ية 
حريصة عىل التوس���ع يف س���وق األدوية احمللية، 
مش���ًرا إىل أن هذا التعاون )املرصي – اإليطايل( 
يُع���د باكورة اإلنتاج للب���دء يف تفعيل خطوط إنتاج 
وتصنيع اكفة املس���تحرضات الدوائية ذات التلكفة 

املنخفضة لعالج عدد كبر من األمراض.

واسمتع الوزير إىل رشح مفصل من رئيس جملس 
إدارة الرشكة اإليطالية، حول األحباث والدراسات 
العملية ال���يت ُأجريت عىل هذا املس���تحرض، مكا 
اطلع عىل نتاجئ نس���ب جناح وفعالية الدواء بعد أن 
مت طرحه باألسواق اإليطالية، موجهًا برضورة البدء 
يف إج���راءات التجسيل داخل األس���واق املرصية، 
وبتذليل أي عقب���ات أو أزمات قد تواجههم لصاحل 

املصابني باألمراض الصدرية والتنفسية.

استقبل املهندس محمود عصمت وزير قطاع األمعال العام، 
الدكتور هالة الس���عيد وزيرة التخطيط والتمنية االقتصادية، 
لبح���ث تعزيز التع���اون يف عدد من امللف���ات حمل االهمتام 

املشرك بني الوزارتني.
وعق���د الوزي���ران اجمتاًع���ا موس���ًعا ح���رضه ع���دد م���ن 
قي���ادات الوزارت���ني، ناقش جم���االت وف���رص التعاون بني 
ال���رشاكت التابعة ل���وزارة قطاع األمعال الع���ام وصندوق 
مرص الس���يادي، ومت اس���تعراض موقف ال���روجي للفرص 
االس���تمثارية يف ع���دد من القطاعات التابع���ة لوزارة قطاع 
األمع���ال العام، مهنا الفنادق وصناع���ة األلومنيوم، من قبل 
صندوق مرص الس���يادي، لدى الصناديق السيادية العاملية 

والقطاع اخلاص.
مك���ا مت التطرق إىل التعاون القامئ بني وزارة قطاع األمعال 
العام والصندوق الس���يادي يف جم���ال توفر البنية التحتية 
للس���يارات الكهربائية، وإجراءات تأس���يس رشكة إلنش���اء 
وتش���غيل حمطات حشن الس���يارات الكهربائي���ة بالرشاكة 
ب���ني القطاعني العام واخلاص، وموق���ف املناقصة املطروحة 
ب���ني الرشاكت املؤهل���ة إلدارة حمطات الحشن واملس���امهة 
يف رأس مال الرشكة، اليت س���تقوم بإنشاء 3 آالف شاحن 
مكرحل���ة أوىل خ���الل ١٨ هش���را يف حمافظ���ات القاهرة 

واجلزية واإلسكندرية.
حرض االجمتاع من جانب وزارة التخطيط: املستشار دمحم 
أبا زيد املستش���ار القانوين للوزيرة، وأمين س���لميان املدير 

التنفي���ذي لصندوق مرص الس���يادي، ومعرو اهلاىم املدير 
التنفي���ذي لصندوق مرص الفريع للس���ياحة واالس���تمثار 
العقاري وتطوير اآلثار، ودمحم العقيب املستشار اإلعاليم 

للوزيرة.
وم���ن جان���ب وزارة قط���اع األمعال العام: دمحم حس���ونة 
مستش���ار الوزير لالس���تمثار وإعادة اهليلكة، واملستشار 
سعيد عرفه املستشار القانوين للوزارة، ورشا معر مساعد 
الوزير لش���ؤون املرشوعات، وداليا تادرس مس���اعد الوزير 
للش���ؤون الفني���ة، وأمل صاحل مستش���ار الوزير لش���ؤون 
الرشاكت املش���ركة، واملهندس عادل وايل العضو املنتدب 
التنفي���ذي للرشكة القابض���ة للس���ياحة والفنادق، ودمحم 
دعبي���س مدير مكتب الوزي���ر، وابرام الالوندي مستش���ار 

الوزير لشؤون اإلعالم.
وقعت مصلحة الكفاية اإلنتاجية 
والتدريب املهين التابعة لوزارة 

التجارة والصناعة، ورشكة 
أبو زعبل لألمسدة الكمياوية، 

برتوكول تعاون إلنشاء أول 
حمطة تدريبية داخل مقر 

الرشكة مبحافظة القليوبية؛ 
هبدف تأهيل وإعداد فنيني 

إنتاج وصيانة ممتزيين قادرين 
عىل استيعاب أحدث ما توصلت 

إليه الثورة الصناعية الرابعة 
لتلبية احتياجات سوق العمل 

احمللية واإلقلميية.
وقع االتفاق خالد أبو مندور 

رئيس مصلحة الكفاية اإلنتاجية 
والتدريب املهين، ومصطىف 

اجلبيل العضو املنتدب لرشكة 
أبو زعبل لألمسدة الكمياوية.
وقال خالد أبو مندور رئيس 

مصلحة الكفاية اإلنتاجية 
والتدريب املهين، إن توقيع هذا 

الربوتوكول يأيت تنفيذًا لالتفاق 
املوقع مع غرفة الصناعات 

الكمياوية باحتاد الصناعات 
هبدف ربط خمرجات التعلمي 

باحتياجات الصناعة الوطنية 
من العاملة املؤهلة وبناء 

اإلماكنيات والقدرات التدريبية 
والبرشية لدى الرشاكت 

واملؤسسات وجهات التدريب 
املختلفة وربطها باحتياجات 
سوق العمل يف لك قطاعات 

اإلنتاج.

يف إطار االجمتاعات 
املتواصلة ملتابعة سري العمل 

بالرشاكت التابعة للوزارة 
ومرشوعاهتا املختلفة، ويف 
ضوء توجه الدولة للتحول 

حنو االقتصاد األخرض، 
استعرض املهندس محمود 
عصمت وزير قطاع األمعال 

العام، مستجدات مرشوع 
إنتاج األمونيا اخلرضاء 
برشكة النرص لألمسدة 
بالسويس بالرشاكة مع 

القطاع اخلاص. 
جاء ذلك خالل اجمتاع الوزير 

مع احملاسب معاد الدين 
مصطىف العضو املنتدب 

التنفيذي للرشكة القابضة 
للصناعات الكمياوية، 

والدكتور أمحد هبجت رئيس 
جملس إدارة رشكة »بنمشارك 
باور إنرتناشونال«، واملهندس 

محدى جابر العضو املنتدب 
التنفيذي لرشكة النرص 

لألمسدة.
وأكد املهندس محمود 

عصمت عىل اهمتام الوزارة 
بتطوير رشاكت األمسدة 

التابعة هلا، ويمتثل ذلك يف 
إنشاء مصنع »كميا 2« يف 

أسوان باستمثارات حنو 
11.6 مليار جنيه، وجاري 

استمكال املرحلة الثانية من 
تطوير رشكة كميا بإنشاء 

وحدة حامض النيرتيك، 
فضال عن الدراسات اجلارية 

لتحديد احتياجات تطوير 
رشكيت الدلتا لألمسدة يف 
طلخا والنرص لألمسدة يف 

السويس. شيماء مرسي

»سان جوبان« تخطط لضخ استثمارات جديدة يف السوق املصرية 
والشركة تشيد بجاذبية مناخ ومقومات االستثمار يف مصر

الهيئة العربية للتصنيع تبحث مع قوات الدفاع 
مباالوي تعزيز آليات التعاون

أشرف ساملان رئيسا ملجلس إدارة الشركة املتحدة 
للخدمات اإلعالمية

مدينة الدواء تتعاون مع »بلو سان« اإليطالية
لتصنيع وتصدير األدوية

وزيرا قطاع األعمال والتخطيط يبحثان الترويج لبعض 
الفرص االستثمارية بالشركات التابعة

مجلس الوزراء يقر إنشاء 
مشروع بنظام المناطق 

الحرة بالمنيا

إنشاء أول محطة تدريبية 
داخل مقر شركة أبو 

زعبل لألسمدة الكيماوية 
بالقليوبية

وافق جملس الوزراء يف 
اجمتاع برائسة مصطىف 
مدبويل، يف مقر احلكومة 

بالعامصة اإلدارية اجلديدة، 
عىل مرشوع قرار بشأن إقامة 

مرشوع جديد يعمل بنظام 
املناطق احلرة اخلاصة، 
حتت ممسى “رشكة بدر 

وعصفور للصناعات اهلندسية 
واملعدنية”، وذلك عىل مساحة 

إمجالية قدرها 211.44م2 
باملنطقة الصناعية باملطاهرة، 

مبحافظة املنيا.
ومن املقرر أن تقام املنطقة 

احلرة اخلاصة بغرض تصنيع 
وتشكيل مجيع األجزاء 

املعدنية وغري املعدنية املتنوعة 
واملتعددة، ألجهزة التكييف 
املركزي، والشباكت متعددة 

االستخدام، واملبادالت احلرارية، 
والثالجات غري املزنلية، إىل 

جانب تشكيل وحسب املعادن، 
حيث يمت التصممي مجليع 

املنتجات باستخدام المكبيوتر، 
وفقًا لبيان حصيف.

ويلزتم املرشوع بالتصدير 
خلارج البالد بنسبة ال تقل عن 

80% لاكفة األنشطة، ويتيح 
فرص معل لنحو 510 عاملني 
من بيهنم 500 عامل مرصي 

و10 أجانب فقط.

اسالم عبدالفتاح

وض����ع  الرئيس عبد الفتاح الس����يىس  الصعي����د وتمنيته 
وحتس����ني مستوى معيش����ة املواطنني  عيل رأس اهمتامات 
الدول����ة املرصية ، وذلك من خ����الل مرشوعات  ىف خمتلف 
املجاالت وينعكس هذا االهمتام ىف خطة التمنية االقتصادية 
واالجمتاعية ،حيث خصصت  اس����تمثارات حكومية قدرها 
٤٨.٢ مليار جنيه خالل عام ٢٠٢٢/٢٠٢3 لتمنية حمافظات 
الصعي����د  ومتول اخلزان����ة العامة  نس����بة ٨٢.٢%من هذه 

االستمثارات بقمية حوايل ٤٠ مليار جنيه.
النس����بة  الصعي����د  جن����وب  إلقل����م  اخلط����ة  وتوج����ه 
األكرب59.٢%«م����ن  هذه االس����تمثارات احلكومية املوجهة 

حملافظات الصعيد وبقمية ٢٨.6 مليار جنيه.
ويلي����ه إقل����م مش����ال الصعيد بنس����بة ٢3.7%مب����ا يعادل 
٤و١١مليار جنيه يف حني تش����لك االس����تمثارات  احلكومية 
القل����م وس����ط الصعي����د النس����بة املتبقي����ة ١و١7% بقمية 

حوايل٨.٢ مليار جنيه.
 وبلغت االسمتارات احلكومية حملافظة اسوان ١٠.٨ مليار 
وجنيه تليه س����وهاج بقمية  6مليارات جنيه مث اسيوط  5.3 
ملي����ار جنيه مث املنيا وبىن س����ويف للك مهن����ا ٤.5مليار 
جني����ه والبحر االمحر ٤.٤مليار جنيه وقنا ٤.3 مليار جنيه 
و ال����وادى اجلدي����د واالقرص للك مهن����ا  3 مليارات جنيه 

واخرا الفيوم ب� ٢.٤ مليار جنيه.
 وتضمنت  خطة التمنية املقدمة من احلكومة ملجلس النواب 

تفاصيل  مرشوعات التمنية  ىف حمافظات الصعيد .
 استمثارات  جنوب الصعيد 

تستحوذ حمافظة أسوان عىل النسبة األكرب من االستمثارات 
احلكومي����ة املوجه����ة إلقلم جن����وب بنس����بة ٢٢.٤%وتلهيا 
حمافظة س����وهاج بنس����بة )١٢.5%(، مث حمافظة أس����يوط 
)١١%( وحمافظ����يت املني����ا وس����ويف بنس����بة )9.3%( للك 
مهنا، والبحر األمحر وقنا بنسب متقاربة )9.١% و9.٨%( 

عىل التوايل مث تأيت حمافظة الفيوم بنسبة%5.
وتضمن����ت اخلطة الرباجم التمنوية املس����هتدف تنفيذها يف 

إقلم جنوب الصعيد خالل عام ٢٠٢3/ ٢٠٢٢ .
 فبالنس����بة حملافظة أس����وان ، يبلغ إمجايل االستمثارات 
احلكومي����ة املخصص����ة لملحافظ����ة  أس����وان خبط����ة عام 
٢٠٢٢/٢٠٢3 حنو ١٠.٨ مليار جنيه  متول اخلزانة العامة 

مهنا ٨7.5 .%
 ويس����تحوذ قط����اع الزراع����ة واس����تصالح األرايض عيل 
النس����بة األك����رب )٤6.7%(، يليه قط����اع اخلدمات األخرى 
بنسبة١7.7% مث قطاعا النقل والتخزين واخلدمات الصحية 

بنحو ١3.3% و9.٢% عيل التوايل.
وتمتث����ل أمه مرشوع����ات  اخلطة ىف الزراعة واس����تصالح 
األرايض باحملافظة ىف استمكال ترعة الشيخ زايد جبنوب 
ال����وادي لرفع كفاءة منظوم����ة إدارة املي����اه وتغطية وتطوير 
ومحاية جمري هنر النيل وإنش����اء وتدعم وتأهيل املنش����آت 
الك����ربى عىل املج����اري املائية، واس����تمكال إحالل وجتديد 
وإنش����اء أمعال صناعية عىل الرع ، واس����تمكال املرشوع 
القويم لتأهيل وتبطني الرع، ومحاية وتدعم خزان الس����د 
العاىل  وخزان اس����وان،  واس����تمكال امع����ال الوقاية من 
حت����راكت الكثبان الرملي����ة  وتطوير زراعة قصب الس����كر 

باستخدام الشتالت  والرى بالتنقيط.
وبالنس����بة ملرشوعات النقل والتخزين اش����متلت مرشوعات 
اخلطة اس����تمكال الطري����ق اإلقليمي رشق الني����ل )املرحلة 
األوىل بط����ول ٤.6 مك ح����ىت املنطقة الصناعي����ة  اجلديدة 
بأسوان، واستمكال ازدواج ورفع كفاءة الطريق الصحراوي 
الغريب بطول 5٠ مك، واستمكال حمور کوبری بدیل خلزان 

أسوان عىل النيل.
وتضمن����ت اخلط����ة  مرشوعات خدمات أخ����رى مثل إحالل 
وجتديد املساجد القامئة باحملافظة واستمكال مباين النيابة 
اإلداري����ة ومنظومة املخلفات الصلبة، ورف����ع كفاءة املجازر 
احلكومية وإنشاء جمازر جديدة من خالل بروتوكول وزارة 
،وتنفيذ أمعال إحالل  اإلس����اكن )اجلهازاملركزي للتعمر( 
وجتديد مق����رات وح����دات حملية واس����تمكال دمع وتطوير 
األجهزة الرقابية وإحالل وجتديد وتطوير ماكتب التش����غيل 
وف����رص العمل وإنارة الش����وارع بامل����دن املختلفة، ورصف 
الطرق الداخلية وتطوي����ر منظومة املرور، واإلطفاء وامحلاية 

املدنية وتطوير منظومة اإلنقاذ الهنري و الربى.
ومتثل����ت مرشوعات الرصف ال����يحص ىف إحالل وجتديد 
ش����باكت وحمطات الرصف اليحص، هب����دف رفع كفاءهتا 
إلطالة معرها االفرايض لالس����تفادة الطاقات التصمميية 
لملحط����ات و مبادرة زيادة الوع����اء املايئ إلعادة تأهيل عدد 
مثان حمطات معاجلة رصف حصى بالوجه القبيل ومبادرة 
مرشوعات الرصف اليحص للتجمعات احلرضية واملرشوع 

القويم ملد خدمة الرصف بالقرى مبحافظة أسوان.
   البحر األمحر

يبلغ إمجايل االس����تمثارات احلكومية املخصصة حملافظة 
البحر األمحر خبطة عام ٢٠٢٢/٢٠٢3 حنو ٤.٤ مليار جنيه 

مُتول اخلزانة العامة مهنا %57.6.
ويس����تحوذ قطاع اخلدمات األخرى عىل النسبة األكرب من 
إمجايل االس����تمثارات بنحو6١.7%، يلي����ه قطاع الرصف 
اليحص بنس����بة 9.6%، مث قطايع التعلم والصحة بنسب 

متقاربة )7.7%، و7.6%( عيل الرتيب.
وتمتث����ل أمه مرشوعاهتا يف الرصف اليحص ىف توس����ع 
وإح����الل وجتدي����د حمطات وش����باكت ال����رصف اليحص 
باحملافظة، وإحالل وجتديد حمطات وشباكت مياه الرشب 

، ومرشوع توفر االحتياجات ملواجهة األمطار.
مك����ا تضمن����ت مرشوع����ات اخلط����ة ىف جم����ال اخلدمات 
الصحية  اس����تمكال مستشفيات الرعاية العالجية واملراكز 
الطبية املتخصصة، وتطوير وجتهزي وحدات الرعاية األولية 
باحملافظ����ة وتطوي����ر وجته����زي منش����آت التأمني اليحص 

الشامل.
واش����متلت  اخلطة مرشوعات خاص����ة خبدمات اخرى مثل 
تمني����ة قطاع برني����س ، وتصمم وتنس����يق مدخل حمافظة 
البح����ر األمحر يف إط����ار تطوير الص����ورة البرصية كأحد 
خمرجات املخطط االس����راتيجي وإحالل وجتديد املساجد 
القامئة باحملافظة وإنشاء مباين هيئة قضايا الدولة، هبدف 
تطوير اخلدمات القضائية املقدمة لملواطنني ، باإلضافة إىل 
رف����ع كفاءة املجازر احلكومية وإنش����اء جمازر جديدة ودمع 

وتطوير األجهزة الرقابية باحملافظة. 
واس����تمكال منظومة املخلفات الصلب����ة هبدف احلفاظ عىل 
البيئة وإنارة الش����وارع، ورصف الطرق وتدعم احتياجات 
الوح����دات احمللي����ة مبدينة القص����ر، واس����تمكال مباين 
اخلدم����ات االجمتاعية و مراكز تمني����ة املرأة الريفية، هبدف 
محاي����ة ورعاية املرأة حصي����ا واجمتاعًيا ونفس����يا وتطوير 

قطاع التعدين.
 حمافظة قنا

يبلغ إمجايل االس����تمثارات احلكومية املخصصة حملافظة 
قنا خبطة ع����ام ٢٠٢٢/٢٠٢3حنو ٤.3 ملي����ار جنيه  مُتول 
اخلزان����ة العامة مهن����ا 79.٤% ويس����تحوذ قطاع اخلدمات 
األخرى عىل النصيب األكرب من إمجايل االستمثارات بنحو 
35.٤%، يليه قطاع اخلدمات التعلميية بنس����بة ٢3.٨%، مث 
اخلدمات الصحية بنس����بة ١5.٨%، والنقل والتخزين بنحو 

%١٢.7
وتمتثل أمه مرشوعات اخلطة باحملافظة يف جمال اخلدمات 
الصحية ىف استمكال واحالل وجتديد مستشفيات الرعاية 
العالجية وتطوير املراكز الطبية املتخصصة وتطوير وجتهزي 
وحدات الرعاي����ة األولية، ومرشوعات اخلدمات املس����اعدة 
لملستش����فيات من مرافق وش����باكت غاز ومولدات كهربائية 
ومصاع����د  واس����تمكال مبين حصة امل����رأة جبامعة جنوب 

الوادي بقنا.
وىف جم����ال التعلم تضمنت اخلط����ة مرشوعات مثل تطبيق 
نظ����ام اجل����دارات يف امل����دارس الفنية وجته����زيات مباين 
املديري����ات واإلدارات التعلميية باحملافظة، وإحالل وجتديد 
املعاهد الدينية واس����تمكال اللكيات واملدن اجلامعية وإعادة 

تأهيل مدارس التعلم الفين.
وتضمن����ت اخلط����ة مرشوعات ىف ال����رصف الصىح مثل 
إح����الل وجتديد حمطات وش����باكت ال����رصف اليحص ، و 
اقام����ة  5٤ حمطة ومعاجلة رصف حص����ى بالوجه القبيل 
وتوسيع حمطات الرصف اليحص مبحافظة قنا واملرشوع 

القويم ملد خدمة الرصف اليحص بقرى احملافظة.
وىف جمال األنش����طة العقاري����ة، والتش����ييد والبناء جاءت 
مرشوع����ات اخلطة مثل ىف اس����تمكال الربن����اجم القويم 
لإلساكن االجمتايع، هبدف إتاحة وحدات مناسبة ومالمئة 
لملواطنني حمدودي الدخل واس����تمكال إنش����اء ٤٠٠ قرية 
كظهر حص����راوي، للحد م����ن اهلجرة الداخلية للش����باب 
والس����اكن للعامصة واملدن الك����ربى، وخلق جممتع موازي 

لملجمتعات القامئة المتصاص الكثافة الساكنية املزتايدة.
 حمافظة سوهاج

يبلغ إمجايل االس����تمثارات احلكومية املخصصة حملافظة 
س����وهاج خبطة عام ٢٠٢٢/٢٠٢3 حن����و 5.97 مليار جنيه 

ومتول اخلزانة العامة مهنا حوايل 7.%7٢.
ويس����تحوذ قطاع اخلدمات األخرى ع����ىل النصيب األكرب 
من إمجايل االس����تمثارات بنحو ٤7.3%، يليه قطاع التعلم 
بنسبة  ١6.٤% مث قطاع اخلدمات الصحية بنسبة  ١3.6%.
وتمتثل أمه مرشوعات اخلطة باحملافظة يف إحالل وجتديد 
املساجد القامئة باحملافظة، وإنشاء وتطوير املباين اإلدارية 
لملديريات اإلقلميية واملباين التابعة هلا ورفع كفاءة املساجد 
األثرية ومقرات اخلرباء، ومنظومة املخلفات الصلبة والتمنية 
الريفي����ة واحلرضي����ة وبرن����اجم تدعم اخلدم����ات احمللية 
واملجمتعي����ة مبراك����ز احملافظة وإحالل وجتديد منش����آت 

التعلم املدين.
وتضمنت اخلطة مرشوعات ىف جمال التعلم مثل التوس����ع 
يف املعاهد الدينية، وحتديث وجتهزي املعهد القويم للبحوث 
الفلكية و اجليوفزييقية ، واستمكال مباين اللكيات املختلفة 
جبامعة سوهاج وإنش����اء وجتهزي فصول، وإحالل وجتديد 

مدارس.
وىف جم����ال النق����ل والتخزين ج����اءت مرشوع����ات اخلطة 
باحملافظة مثل اس����تمكال إنشاء وصالت البلينا بطول ٢٢ 
مك، وطهطا بطول ٨ مك للربط مع الطريق الصحراوي هبدف 
ربط املدينة الصناعي����ة بزنلة القايض بالطريق الصحراوي 
الغريب واس����تمكال إنشاء كباري علوية، للحد من احلوادث 
وتقلي����ل االختناقات املرورية واس����تمكال إنش����اء كباري/ 

حماور عىل النيل، لربط رشق النيل بغربه.
 حمافظة األقرص

خيص حمافظ����ة األقرص من االس����تمثارات باخلطة حنو3 
مليارات جنيه وتأيت اخلدم����ات األخرى وخدمات الرصف 
اليحص ع����ىل رأس القطاعات املوجه إلهيا االس����تمثارات 

بنسبة  %55.
وتمتث����ل أمه مرشوع����ات املس����هتدفة  ىف  جمال اخلدمات 
الصحية ىف اس����تمكال املراكز الطبية املتخصصة وإحالل 
وجتديد وتطوير وجتهزي منشآت التأمني اليحص الشامل، 
وتوفر التجهزيات الطبية لملستشفيات واملراكز والوحدات 
وجته����زي غرف فندقية وجتهزي اس����راحة واكفتريا خلدمة 
املرىض والزوار، وإنش����اء مرك����ز متخصص لعالج اللكى 

واملسالك البولية وتطوير املستشفيات اجلامعية.
مكا تضمن����ت مرشوعات الزراعة واس����تصالح األرايض 
باخلط����ة تطوير ومحاية جمرى هنر النيل، وإنش����اء وتدعم 
وتأهيل املنش����آت الك����ربى عىل املج����اري املائية واملرشوع 
الق����ويم لتأهيل وتبطني الرع، وإنش����اء وجتديد ش����باكت 

الرصف الزرايع بشقيه العام واملغىط.
 استمثارات  مشال الصعيد

تأيت حمافظة بين سويف يف املركز األول من االستمثارات 
احلكومي����ة املوجهة إلقلم مشال الصعيد بنس����بة %39.5 
وبقمي����ة ٤.5٢ مليار جني����ه، وتلهيا حمافظة املنيا بنس����بة 
39.3%، مث ت����أيت حمافظة الفيوم يف املركز الثالث بنس����بة 

،%١٢.٢
 و  ت����أيت اخلدم����ات التعلميية يف مقدم����ة القطاعات بنحو 
٢٤.٢% من مجلة االس����تمثارات املوجهة لملحافظة، وتمتثل 
أمه مرشوع����ات خدم����ات التعلم ىف اس����تمكال جتهزيات 
اجلامع����ة التكنولوجية ببىن س����ويف، وإنش����اء جامعة بين 
س����ويف األهلية باحلرم اجلاميع )رشق النيل( باحملافظة 

واستمكال مباين إدارة جامعة بين سويف.
وىف جمال النقل والتخزين جاءت مرشوعات اخلطة ممتثلة 
ىف اس����تمكال حمور كوبري الفشن عىل النيل، لربط رشق 
النيل بغربه واس����تمكال كوبري علوي ع����يل طريق العياط/

املميون.
مك����ا تضمن����ت املرشوع����ات ىف إحالل وجتديد ش����باكت 
ال����رصف اليحص وم����رشوع توفر االحتياج����ات ملواجهة 
األمطار واملرشوع القويم ملد خدمة الرصف اليحص بقرى 
احملافظة ومبادرة مرشوعات الرصف اليحص للتجمعات 

احلرضية.
ومتثل����ت مرشوع����ات املياه ىف حتس����ني وضع الش����باكت 
لتحسني مستوى اخلدمة، وتقليل تلكفة التشغيل والصيانة 
وتقوية الضغوط، وتقليل تكرار الكسور واحلوادث باخلطوط 
ورفع كفاءة حمطات وش����باكت مي����اه الرشب إلطالة معرها 
االفرايض لالستفادة الاكملة من طاقهتا وتوصيل خدمات 

املياه لملواطن.
 حمافظة املنيا

من املسهتدف توجيه استمثارات حكومية بقمية ٤.5 مليار 
جنيه موزعة  عىل  قطاع اخلدمات األخرى بنسبة 36.7من 
إمجايل االس����تمثارات املس����هتدفة باحملافظة، ويليه قطاع 

اخلدمات الصحية بنحو 5.%3٢.
وتمتث����ل أمه مرشوع����ات اخلطة باحملافظ����ة يف اخلدمات 
الصحية ىف اس����تمكال تطوي����ر وجتهزي منش����آت التأمني 

اليحص الشامل، ورفع كفاءة املستشفيات اجلامعية.
 فميا تضمن����ت اخلطة مرشوعات اخلدم����ات األخرى مثل  
تطوي����ر ورفع كف����اءة املج����ازر باحملافظ����ة، ودمع وتطوير 
األجهزة الرقابية )اإلدارات المتوينية(، واس����تمكال مراكز 
التدريب، وتطوير ماكتب التش����غيل وفرص العمل، وتطوير 
منظوم����ة اإلنارة، وإنش����اء وتطوير األس����واق والس����احات 
واملواقف املختلف����ة، ورصف الطرق الداخلية، واس����تمكال 
مجمعات خدمات األرسة والطفولة، وس����د الفجوة التمنوية 
يف حمافظات الصعيد من خالل إنشاء املجمعات الصناعية 

واحلرفية.
وبالنس����بة ملرشوع����ات املي����اه، تضمنت  إح����الل وجتديد 
حمط����ات وش����باكت املي����اه وىف جمال ال����رصف اليحص  
تضمن����ت مرشوع����ات اخلطة اس����تمكال إح����الل وجتديد 
حمطات وشباكت الرصف اليحص باحملافظة، ورفع كفاءة 
احملطات والشباكت، واستمكال املرشوع القويم ملد خدمة 

الرصف اليحص بالقرى املختلفة باحملافظة.
 حمافظة الفيوم 

خي����ص حمافظ����ة الفي����وم حن����و ٢.٤ ملي����ار جني����ه م����ن 
االس����تمثارات احلكومية موزعة عىل قطاعات خمتلفة حيث 
ياىت  اخلدم����ات األخرى واخلدم����ات التعلميية ىف املقدمة 

بنسبة تقرب  بنسبة تقرب من %75  .
وتمتثل أمه مرشوعات املياه باحملافظة  يف إحالل وجتديد 
املواس����ر الزه����ر اخلاصة بأح����واض الرس����يب، إحالل 

وجتديد وشباكت املياه،
اما مرشوعات الزراعة واس����تصالح األرايض باحملافظة 
فتمش����ل  اس����تمكال وتطوي����ر مب����اين وأص����ول املديريات 
الزراعية والتعاونية وتغطي����ة ترع ومصارف محلاية البيئة، 
وإحالل وجتديد وإنشاء أمعال صناعية عىل الرع، وتطوير 
ومحاية جمرى هنر النيل، وإنش����اء وتدعم وتأهيل املنشآت 
الكربى عىل املجاري املائية، واس����تمكال املرشوع القويم 

لتأهيل وتبطني الرع.
وتضمنت مرشوعات اخلطة ىف اخلدمات الصحية حتسني 
اخلدم����ات الطبية املقدمة لملواطن����ني، وتقدمي أفضل خدمة 
وبيئة معل مناسبة، وحتسني البيئة املاكنية لملسعفني لرفع 
اخلدمة اإلس����عافية، وتق����دمي خدمة طبي����ة ممتزية ملرىض 

األورام.
 استمثارات وسط الصعيد

تس����تحوذ حمافظ����ة أس����يوط ع����ىل النس����بة األك����رب من 
االستمثارات احلكومية املوجهة إلقلم وسط الصعيد بنسبة 
6٤%  وبقمية تبلغ 5.3 مليار جنيه، وتلهيا حمافظة الوادي 

اجلديد بنسبة %36.
 فبالنس����بة ألسيوط ، ختصها حنو 5.3 مليار جنيه موزعة  
ع����ىل عدد م����ن القطاع����ات ، وتمتث����ل أمه مرشوعاهتا يف 
خدمات التعلم ىف استمكال إنش����اء اجلامعة التكنولوجية 
بأس����يوط اجلديدة، واس����تمكال التش����غيل اجلزيئ للكيات 
أاكدميي����ة الس����ادات للعل����وم اإلدارية، وجته����زيات مباين 
املديري����ات واإلدارات التعلميي����ة، وإنش����اء منظومة احلريق 
واإلنذار اآليل وأجهزة اإلطفاء، واستمكال األمعال الالزمة 
لتقفيل جراجات وصاالت االمتحانات وحتويلها إىل قاعات 

تدريس جبامعة أسيوط.
وىف جمال النق����ل والتخزين تضمن����ت  اخلطة مرشوعات 
مث����ل ربط الطريق الصح����راوي الغريب القاهرة/ أس����يوط 
بالطريق الزرايع والطريق الرشيق وطريق أسيوط/ البحر 
االمحر، ودمع املناطق الصناعية، وإجياد مساحات لتهسيل 
الوصول لدير الس����يدة العذراء والذي يعترب مزار سيايح 
مهم باحملافظة، واس����تمكال إنش����اء كب����اري وحماور عىل 

النيل، ومرشوعات شبكة الطرق القومية.
وىف التش����ييد والبناء واألنشطة العقارية  متثلت مرشوعات 
اخلط����ة باحملافظة ىف  إنش����اء ع����دد ٤٠٠ قري����ة كظهر 

حصراوي، الربناجم القويم لإلساكن االجمتاىع.
 حمافظة الوادي اجلديد

خي����ص حمافظة ال����وادي اجلديد حن����و ٢.96 مليار جنيه، 
وتمتثل أمه مرشوعاهتا يف جمال الكهرباء يف مد ش����باكت 
كهرباء لآلب����ار وإنارة القرى بالوادي اجلديد، هبدف العمل 

عىل جذب املستمثرين من
األحناء وزيادة االس����تمثار وتقدم جعل����ة اإلنتاج وتوصيل 

خدمة الكهرباء للقرى واألماكن احملرومة.
 فمي����ا جاءت مرشوعات اخلطة ىف التش����ييد والبناء ممتثلة 
ىف اس����تمكال إنشاء قرية القرص االسالمية بالداخلة ظهر 
حصراوي واس����تمكال قرى بني ب����الط وامسنت وخدماهتا 
واس����تمكال إنش����اء 5٠ بيت بدوى بقرية اخلرطوم يف قسم 

رشطه اخلارجة.
وتضمنت اخلطة مرشوعات الزراعة واستصالح األراىض  
مثل تطوير منظومة اإلرش����اد ال����زرايع ممتثلة وتغطية ترع 
ومصارف محلاية البيئة وحتسني وزيادة إنتاجية احملاصيل 
املزنرعة باألرايض اجلديدة، وتطوير وإكثار ونرش سالالت 
حنل العسل، وزيادة اإلنتاج من احملاصيل االسراتيجية، 
وتمنية وزيادة الرثوة احليوانية وحفر وجتهزي وإنشاء مأوي 

وأمعال تبطني لملجاري املائية وأمعال توريدات.
 وىف النق����ل والتخزي����ن  جاءت مرشوع����ات اخلطة ممتثلة 
ىف استمكال إنش����اء ورصف ١٤مك طرق بالبحرية وانشاء 
ورصف حمور يربط الفرافرة/ ديروط بأس����يوط بطول 3١٠ 
کم وإنش����اء ورصف حمور يربط تني����ده بالداخلة/ منفلوط 
بأسيوط بطول ٢٤٠ مك وإنش����اء الطريق الدائري اجلنويب 
يربط )طريق اخلارجة، الداخلة مبحور تنيدة/ منفلوط بطول، 

واستکال ازدواج طريق اخلارجة.
فميا مشلت مرشوعات اخ����رى باخلطة مثل تطوير مكتبات 
م����رص اإلقلميية والفرعي����ة وحفر وتنقي����ب وتوثيق لملواقع 
األثرية اإلس����المية والقبطية والهيودية بإقلم وسط الصعيد 
)عني الس����بيل بالوادي اجلديد وترم����م اآلثار املرصية يف 
إقلم وس����ط الصعيد، إنش����اء بيوت للطلبة والطالبات مبدن 

الوادي اجلديد.

  البحر االحمر 4.4 مليار.. قنا 4.3 مليار جنيه .. الوادي الجديد 

واالقصر لكل منهما  3 مليارات  .. والفيوم بـ 2.4 مليار 

  10.8 مليار  ألسوان  .. سوهاج بقيمة  6مليارات .. اسيوط  5.3 مليار   .. 
المنيا وبنى سويف لكل منهما 4.5 مليار   

48.2 مليار جنيه استثمارات حكومية  تنتظر 
الصعيد فى   خطة 2022/2023

سليمان عالم
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وافق حتالف بنوك األهيل والعريب األفرييق ومرص عىل قرض بقمية 3.5 
مليار جنيه لرشكة تطوير مرص ملدة 9 سنوات.

وقال أمحد ش���ليب، الرئيس التنفي���ذي والعضو املنتدب للرشكة يف مؤمتر 
حص���يف، أنه من املق���رر اس���تخدام القرض يف اإلنش���اءات مبرشوعات 
الرشكة يف الس���احل المشايل ومدينة اجلاللة ومس���تقبل سييت، مشرا 

إىل احلصول عىل قرض معربي بقمية ٢٤٠ مليون جنيه من مضن إمجايل 
الق���رض.. وأضاف، أن تطوير مرص حقق���ت مبيعات بقمية 3٠ مليار جنيه 
من���ذ عام ٢٠١5، مكا حققت مبيعات بقمية 3.5 مليار جنيه خالل النصف 
األول من العام اجلاري، وتس���هتدف الوصول إىل ٨ مليارات جنيه مبيعات 

بهناية العام اجلاري.

حتالف بنكي يوافق على 
إقراض “تطوير مصر” 

3.5 مليار جنيه

القطاع الصحي .. استثمار املستقبل 
وشركات عاملية يف الصورة 

فتح���ت احلكومة الباب ع���يل مرصاعيه أمام مش���اركة 
القط���اع اخلاص يف تق���دمي اخلدم���ات الصحية ، عرب 
عدد من اخلطوات واإلج���راءات خالل الفرة املاضية  ، 
ويف ه���ذا اإلطار  هشد قطاع الرعاية الصحية يف مرص 
العديد من صفقات االندماج واالستحواذ خالل العامني 
املاضيني يف ظل زيادة اهمتام املس���تمثرين هبذا القطاع 

خاصة بعد أزمة كورونا.
ويف ترصحيات سابقة ، أكد مستشار الرئيس   للشؤون 
الصحي���ة، دمحم عوض تاج الدين،   أن القطاع اخلاص 
سيس���امه بش���لك فاعل يف منظوم���ة التأمني اليحص 
الش���امل اليت تنفذها مرص، مش���را إىل س���يع مرص 
 جلذب املزي���د من االس���تمثارات احمللي���ة والعاملية يف 
اكف���ة خدمات الرعاية الصحية خاصة يف جمال تصنيع 

األدوية.
وقال  مستش���ار الرئيس   للشؤون الصحية،  إن  مجيع 
اخلدمات الطبية والدوائية متاحة أمام استمثارات القطاع 
اخلاص، مشرا إىل أن مدينة الدواء اليت دشنهتا مرص 
الع���ام امل���ايض الباب أم���ام مجيع ال���رشاكت احمللية 

والعاملية الراغبة لالستمثار يف قطاع الدواء.
ومدينة الدواء املرصية تقام عىل مس���احة ١٨٠ ألف مر 
مربع بطاقة إنتاجية تصل إىل ١5٠ مليون عبوة س���نويا 
وتعد مضن أكرب املدن الدوائية يف الرشق األوسط، حيث 
تس���ى مرص للتحول إىل مركز إقليمي لتصنيع األدوية 

وتصديرها.
وحول دور القطاع اخلاص يف منظومة التأمني اليحص 
الش���امل اليت بدأت مرص تطبيقها بشلك تدرجيي، أكد 
ت���اج الدي���ن أن القطاع اخلاص س���يلعب دورا هاما يف 
هذه املنظومة، حيث ستحصل هيئة التأمني اليحص عىل 
اخلدم���ات الطبية الالزمة من خمتل���ف مقديم اخلدمات 
س���واء من احلكومة أو القطاع اخلاص، مؤكد أن معظم 

هذه اخلدمات سيوفرها القطاع اخلاص.
تعاون مع الرشاكت 

خ���الل األس���بوع امل���ايض ، اس���تقبل الدكت���ور خالد 
عبدالغف���ار، وزير الصحة والس���اكن،  ج���م ليا، املدير 
التنفيذي لرشكة هواوي مبرص، والوفد املرافق له، وذلك 
لبحث س���بل تعزي���ز التعاون بني اجلانب���ني ، يف جمال 
تطوير ورمقنة املنظومة الصحية ، يف إطار اس���راتيجية 
الوزارة لتحويل املستشفيات إىل مستشفيات ذكية تعمتد 
عىل ال���ذاكء االصطنايع، مبا ينعكس إجيابًا عىل جودة 
ورسعة اخلدمات املقدمة لملواطنني، ومتاش���يًا مع رؤية 

مرص ٢٠3٠.
واس���هتل الوزير االجمتاع بتوجيه الشكر لرشكة هواوي 
عىل حرصهم عىل تطوير س���بل التعاون املش���رك لدمع 
املنظوم���ة الصحي���ة، ممثنًا عىل ق���وة العالقات املرصية 
الصيني���ة والتعاون املس���متر بني البلدين بش���لك عام، 
والتعاون بني ال���وزارة ورشكة هواوي الصينية بش���لك 
اخل���اص، واليت تعد م���ن الرشاكت الرائ���دة يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات. 
وأش���ار الدكتور حس���ام عبدالغف���ار، املتحدث الرمسي 
لوزارة الصحة والس���اكن، إىل أن اللقاء هشد مناقش���ة 
املقرح���ات اخلاص���ة بدمع اس���راتيجية التع���اون بني 
الوزارة والرشكة لدمع القطاع اليحص، من خالل تطبيق 
تكنولوجيا الذاكء االصطن���ايع اخلاصة برشكة هواوي 

يف املستشفيات، وحتويلها إىل مستشفيات ذكية.
وأض���اف “عبدالغفار” أن الوزير وجه بتنظم زيارة لوفد 
الرشكة ، إىل مستش���ى رشم الشيخ الدويل ملناظرهتا 
والب���دء يف تطبي���ق تكنولوجي���ا ال���ذاكء االصطنايع ، 
واسراتيجيات التحول الرمقي، لتحويلها إىل مستشى 
ذكية تعمتد التكنولوجي���ا يف اكفة اإلجراءات واخلدمات 
املقدمة لملرىض، فضلًا عن العمل عىل حتويل مستشى 
ش���ربا منت مبحافظة اجلزية إىل مستشى ذكية، وذلك 

كمناذج أولية لتطبيق املنظومة.
وأوحض “عبدالغفار” أن رمقنة املستش���فيات وحتويلها 
إىل مستش���فيات ذكية يضمن حتقيق رسعة اإلستجابة 
لملرىض يف تليق خدم���ات التخشيص والعالج، فضلًا 
ع���ن مضان حومكة اإلجراءات، ورسعة ودقة التخشيص 
لألمراض مبا يس���امه يف رسعة تليق العالج، مش���رًا 
إىل أمهية التحول الرمق���ي، يف إجياد ملف طيب موحد 
ل���لك مريض، يمت ربطه مبنظومة موحدة لملستش���فيات، 
تضمن حصوله عىل اكفة اخلدمات الالزمة له يف مجيع 

املستشفيات بذات الكفاءة.
وأض���اف “عبدالغف���ار” أن االجمت���اع تناول مناقش���ة 
التعاون بني ال���وزارة والرشكة يف جمال رمقنة األحباث 
العملية، من خالل اس���تخدام املعلوم���ات الضخمة اليت 
متتلكها الوزارة، مبا يس���امه يف مساعدة صناع القرار 
من اخت���اذ الق���رارات والتوصي���ات الالزم���ة لالرتقاء 

باخلدمات الصحية املقدمة لملرىض. 
استمثار يف الرعاية الصحية 

ومضن سلس���لة م���ن االجمتاع���ات للتع���اون والتاكمل 
مع ال���رشاكء الوطنيني م���ن القط���اع اليحص اخلاص 
وتجشيع مناخ االس���تمثار يف جم���ال الرعاية الصحية 
مبرص ..اس���تقبل الدكتور أمحد السبيك، رئيس اهليئة 
العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والساكن، 
امل���رشف العام عىل مرشوع التأمني اليحص الش���امل، 
الدكت���ور حامت ال���ورداين، رئيس جمل���س إدارة رشكة 
أسرازينياك مرص، وذلك مضن سلسلة من االجمتاعات 
م���ع الرشاكء الوطني���ني من القط���اع اليحص اخلاص، 

باملقر الرئييس للهيئة يف مدينة نرص.
واستعرض اللقاء، إجنازات أنشطة وبروتوكوالت التعاون 
اليت متت بني هيئة الرعاية الصحية ورشكة أسرازينياك 
مرص، ومدى اإلجناز الذي مت حتقيقه، ومهنا يف جماالت 
تدريب مقديم اخلدمة الصحية باملنشآت الصحية التابعة 
للهيئة مبحافظات التأمني اليحص الشامل، مبجاالت طب 
األرسة والرعاية الصحية األولية واألمراض املزمنة، إىل 
جان���ب التعاون يف تدري���ب املختصني ب���إدارة اإلمداد 
باهليئة وما مياثلها يف احملافظات عىل إدارة سالس���ل 
اإلم���داد، وتوفر منح تدريبي���ة وتعلميية هلم، فضاًل عن 
املس���امهة يف تطويع النظ���م اإللكروني���ة املميكنة لرفع 
كفاءة وجودة األداء بإدارة اإلمداد، ودمع منظومة العالج 

الدوايئ.
وناقش اللقاء، التعاون يف جمال تطبيق مفهوم املنش���آت 
الصحي���ة اخلرضاء املس���تدامة )الصديق���ة للبيئة(، يف 
إطار جمهودات اهليئة لتحويل مستش���ى رشم الش���يخ 
الدويل، ألول منوذج مستشى خرضاء يف مرص، مضن 
استعدادات استضافة مرص ملؤمتر األمم املتحدة للتغر 
املنايخ COP٢7 مبدينة رشم الش���يخ يف هشر نومفرب 
القادم، ويف إط���ار الزتام مرص باألجندة األممية للتمنية 
الشاملة املس���تدامة لتحقيق رؤيهتا املستقبلية >>مرص 
٢٠3٠<<، واالجتاهات العاملية يف جماالت تمنية وتطوير 

منظومات الرعاية الصحية وتعزيز جودة احلياة.
وناق���ش اللقاء، اس���مترار التعاون ب���ني الطرفني، لدمع 
جه���ود الدولة يف م���رشوع التأمني اليحص الش���امل، 
إضافة إىل التعاون لتقدمي فرص ومنح تدريبية وتعلميية 
جديدة للقوى البرشية العاملة باملنشآت الصحية التابعة 
للهيئة مبحافظات التأمني اليحص الش���امل، إىل جانب 
التعاون للتوعية واالرتقاء بالصحة العامة لملنتفعني بتلك 

احملافظات.
ومثَّ���ن الدكت���ور أمح���د الس���بيك، التعاون م���ع رشكة 
أسرازينياك مرص، موجًها إلهيم خالص شكره وتقديره 
ع���ىل دمعهم تنفيذ اس���راتيجية اهليئة العام���ة للرعاية 

الصحية، يف جماالت التحول الرمقي للخدمات والتدريب 
والتعلم املسمتر للقوى البرشية وتقدمي أحدث العالجات 
وف���ق أح���دث اإلرش���ادات والربوتوك���والت اإللكينيكية 
املعمول هبا دولًيا، كراكئز أساسية ملواكبة التطور اهلائل 
يف أساليب العمل، مضيًفا أن لك ذلك له مردود إجيايب 
يف تمنية مهارات العاملني، ومضان أفضل مس���توى من 
اخلدم���ات والرعاي���ة الصحية لملنتفع���ني، وزيادة قدرة 

اهليئة عىل التنافسية الدولية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور حامت الورداين، عن س���عادته 
بالتع���اون املمث���ر مع اهليئ���ة العامة للرعاي���ة الصحية، 
متابًع���ا: نس���ى ملزيد م���ن التعاون م���ع وزارة الصحة 
والس���اكن واكفة اهليائت الصحي���ة يف ظل التطوير غر 
املس���بوق يف القطاع اليحص امل���رصي، والفًتا إىل أنه 
س���تهشد الفرة القادمة مزيد من االس���تمثارات، وخض 
رؤوس أم���وال يف قطاع ال���دواء، وتعزيز توطني صناعة 

األدوية احليوية والبيولوجية.
ش���ارك اللقاء من جانب اهليئة العامة للرعاية الصحية، 
الدكتور هاين راش���د، نائب رئيس جملس إدارة اهليئة، 
والدكت���ور أمحد محاد، مدير ع���ام املكتب الفين لرئيس 

جملس إدارة اهليئة.
ومن جانب رشكة أس���رازينياك م���رص، الدكتور دمحم 
األمني، عضو جملس إدارة رشكة أس���رازينياك مرص، 
والدكت���ورة دينا خليل، مدير الش���ون احلكومية لرشكة 

أسرازينياك مرص.
خدمات 

وزايد جحم الطل���ب عاملًيا عىل خدمات الرعاية الصحية 
خ���الل أزمة تفىش وباء »كوفي���د ١9«، ومن املتوقع أن 
تمنو فرص التوسع ىف تقدمي تلك اخلدمات مبرص خالل 
الس���نوات املقبلة، ىف ضوء الزيادة الس���اكنية، وافتتاح 
املدن اجلديدة، وتطبيق منظومة التأمني الصىح الشامل.

واتفق عدد من خرباء القطاع الصىح عىل كفاءة وقدرة 
الدولة عىل تطوير اخلدم���ات الصحية املقدمة للجمهور، 
لكهنم أكدوا أمهية مراعاة تقليل الوقت الالزم للحصول 
عىل تراخي���ص، واختاذ بع���ض اإلج���راءات التنظميية 
لتعظ���م فرص االس���تمثار هبذا القط���اع، وقدموا عدًدا 
من املقرحات الس���تغالل الكفاءات الطبية لتوفر أفضل 

خدمة بأسعار جيدة وجودة فائقة.
وق���ال الدكتور عالء عب���د املجيد، رئي���س غرفة مقديم 
الرعاية الصحية باحتاد الصناعات املرصية، إَنّ القطاع 
الصىح جاذب لالستمثار، وميتاز بعدم تأثره بالركود أو 
التمخض، فضاًل عن عدم إماكنية االستغناء عنه حتت أى 
ظروف اقتصادية ، مضيفا أن مرشوع التأمني اليحص 
الش���امل س���يتيح فرصة احلصول عىل خدمات الرعاية 
الصحية للك املواطنني من أى جهة، منوًها بأن هذه املزية 
ستخلق حالة من التنافسية بني مقديم اخلدمات الطبية، 

وهو األمر الذى يعترب ىف صاحل املريض.
وش���دد عىل أمهية تقدمي اخلدم���ات الطبية وفق املعاير 
العاملي���ة، خاصة إجراءات ماكحفة الع���دوى، معترًبا أن 
فرص القطاع اخلاص ىف املنافس���ة عىل تقدمي الرعاية 

الصحية كبرة.
وأش���ار »عبد املجيد« إىل أن فرص إنش���اء مرشوعات 
لتق���دمي اخلدم���ات الطبي���ة ىف احملافظ���ات احلدودية 
والصعيد كبرة، إضافة إىل املدن واملجمتعات العمرانية 
اجلدي���دة، واصًفا الف���رص ىف هذه املناط���ق بالواعدة، 

خاصة مع الزيادة الساكنية هبا.
ومث���ن دور املب���ادرات الصحي���ة ىف إجن���از الفح���ص 
والتخشي���ص لألمراض الس���ارية، مؤك���ًدا   أن تعاون 
القط���اع اخلاص م���ع احلكومة ىف هذه املب���ادرات مهم 
للغاي���ة إلجناحها، مؤكًدا أَنّ اس���مترار تل���ك املبادرات 
حيت���اج إىل تفعيل دور املجلس األع���ىل للصحة، الذى 
يض���م لك قي���ادات القط���اع الصىح ل���لك القطاعات 
اخلاصة واحلكومية واجلامعية، ومن خالله تمت مناقش���ة 
السياس���ات العامة لتقدمي اخلدم���ات الطبية، والقوانني 
وتعدي���ل البن���ود الىت حتت���اج للتحديث وفق املارس���ة 

الفعلية.
وقدم »عبد املجيد« ع���دًدا من املقرحات، لزيادة فرص 
االس���تمثار ىف القط���اع، أمهها إنش���اء ش���باك واحد 
للراخي���ص، يضم لك ما خيص نقاب���ة األطباء والعالج 

احل���ر، ويك���ون جتدي���د تراخي���ص األقس���ام املختلفة 
باملستش���فيات باإلجراءات جُممتع���ة ىف نفس التوقيت؛ 
إذ إن أغلب البنود الىت تمت مطابقهتا لألقس���ام املختلفة 
تكون مش���ركة، ومن املمكن أن تك���ون هناك مالحظات 

متعارضة.
وقال إن توحيد املعاير واالش���راطات اخلاصة بالبيئة 
وماكحفة الع���دوى أمر رضورى، خاص���ة أن مديريات 
الصح���ة والع���الج احل���ر، واحملافظ���ة تق���وم بتفتيش 
ُمنفص���ل، وتق���دم مالحظات متضاربة ع���ن نفس األمر 

بسبب اختالف املعاير بني هذه اجلهات.
واقرح التنسيق بني املستشفيات الىت ُبنيت قبل سنوات، 
مع أجهزة امحلاية املدنية لرفع كفاءهتا دون إغالقها، ما 
يؤثر عىل تق���دمي اخلدمات الطبية، مش���دًدا عىل أمهية 
دمع خدمات املراف���ق مثل الكهرباء واملي���اه، معترًبا أن 
املستشفيات تعامل اكجلهات الفندقية ىف الوقت احلاىل.

وأش���ار إيل رضورة  تدشني هيئة مس���تقلة خمصصة 
لملوافقة عىل بناء املستش���فيات، تراىع املوقع املناسب، 
وتراق���ب تطبي���ق األكواد اهلندس���ية لملنش���آت الطبية، 
وت���رشف أثناء اإلنش���اء ع���ىل توافر مقوم���ات ماكحفة 
الع���دوى، وتتابع إماكنيات اس���تقبال امل���رىض وتقدمي 

اخلدمات هلم.
معوقات 

  الدكتور خالد مسر، عضو جملس إدارة غرفة مقدىم 
الرعاية الصحية ىف القطاع اخلاص باحتاد الصناعات،  
أشار إيل إن تعدد اجلهات الىت تصدر القرارات املُنمظة 
لالس���تمثار ىف القطاع الصىح يرب���ك املنظومة، وهيدر 

فرًصا هسلة لمنو االستمثارات.
وأض���اف أن م���رص حباج���ة إىل اس���تمثارات ىف هذا 
القط���اع خالل الس���نوات املقبلة تص���ل إىل ١5٠ مليار 
جني���ه، لتغطي���ة 5٠ ألف رسير، بتلكف���ة 3 ماليني جنيه 
للرسي���ر الواحد ، الفتا إيل  أمهية توحيد جهات إصدار 
الراخي���ص، لتك���ون من خالل ش���باك واحد، يضم لك 
اهليائت املرشفة، سواء من ناحية ختصيص األرض، أو 
املرافق اخلاصة بأى مرشوع، وترخيص مزاولة النشاط، 
إضافة إىل حتديد آليات التخارج من املرشوعات لزيادة 

الثقة لدى املستمثرين.
وانتق���د »مسر« ق���رار ع���دم المساح بت���داول أهسم 
املؤسس���ات الصحي���ة بالبورص���ة دون موافق���ة وزارة 
الصح���ة، داعًيا املرُشع امل���رصى للمساح بطرح أهسم 

املرشوعات القامئة وتطبيق آليات السوق املفتوح.
وأك���د أن هذا القرار مُيثل عقب���ة كبرة ىف طريق دخول 
مستمثرين جدد إىل السوق املرصية، فضاًل عن ضبابية 
آليات اخلروج من الس���وق، وعدم وجود هذا النظام ىف 

أى سوق استمثارية أخرى.
وأضاف أن هذه املنظومة متنع املس���تمثر من فرص بيع 
احلصص بع���د احلصول علهيا ألى س���بب، أو إضافة 
رشاكت أو أفراد لملسامهني بغرض التوسع، ما سمينع 

املستمثرين من دخول السوق أصاًل.
وشدد عىل أمهية تقليل اجلهات الىت تصدر الراخيص، 
خاص���ة ىف املرشوعات اخلدمية للقطاع الصىح، بداية 
من املراك���ز الصحية املتخصصة، وح���ىت املدن الطبية 

املتاكملة.
ولفت إىل أن إنش���اء مرشوعات م���ن العدم حتتاج إىل 
رؤوس أم���وال كبرة، وتقدر تلكف���ة املراكز الطبية ب�نحو 
9٠ مليون جنيه، ىف حني تصل تلكفة جتهزي مستش���ى 
بس���عة 5٠ رسيًرا إىل ١5٠ مليون جنيه، واملسش���فيات 
الكربى تصل إىل 5٠٠ مليون بس���عة ٢٠٠ رسير، بيمنا 

لن تقل تلكفة املدن الطبية عن 3 مليارات جنيه.
وأش���ار إىل أن فرص تنش���يط قطاع السياحة العالجية 
كبرة، وتعد مصدًرا للعمل���ة الصعبة، مضيًفا أن زيادة 
فرص الس���ياحة العالجي���ة يعمتد ع���ىل معاير كثرة، 
أمهه���ا تقلي���ل توقيت احلص���ول عىل تأش���رة العالج 
لمل���رىض ىف مدة ال تتخ���ىط ثالثة أي���ام، إضافة إىل 
حصول املستش���فيات املرصي���ة عىل معاي���ر اجلودة 

املطلوبة لتقدمي خدمة طبية بالرشوط العاملية.

 

توقيع اتفاًقا لفض 
التشابكات المالية بين 
»القابضة لألدوية« 
و»الجمهورية«

وزير الكهرباء: وضع خطة 
إلنشاء وتطوير 47 مركز 
تحكم في شبكات التوزيع

تعاون مشترك بين 
المنطقة االقتصادية 
وبتروتريد فى تجميع 
المخلفات

وقع املهندس محمود 
عصمت، وزير قطاع األمعال 
العام، اتفاقا إطاريا مع 
اللواء طبيب هباء الدين 
زيدان، رئيس اهليئة املرصية 
للرشاء املوحد واإلمداد 
والمتوين الطيب وإدارة 
التكنولوجيا الطبية، لفض 
التشاباكت املالية بني 
الرشكة القابضة لألدوية 
والكمياويات واملستلزمات 
الطبية التابعة لوزارة 
قطاع األمعال العام، ورشكة 
امجلهورية لتجارة األدوية 
التابعة هليئة الرشاء املوحد.
وقد أكد الوزير محمود 
عصمت، أن هذا االتفاق 
يأيت يف إطار حرص 
احلكومة عىل الوصول 
إىل حلول فعالة وجذرية 
مجليع التشاباكت املالية 
بني اجلهات احلكومية، مبا 
يعمل عىل حتسني وتطوير 
اخلدمات املقدمة من خالهلا 
والقيام بأداء األدوار املنوطة 
هبا عىل الوجه األمثل.

قال الدكتور دمحم شاكر، 
وزير الكهرباء والطاقة 
املتجددة، إنه مت وضع 
خطة إلنشاء وتطوير 47 
مركز حتمك يف شباكت 
توزيع الكهرباء موزعة عىل 
مستوى رشاكت توزيع 
الكهرباء لتغيط اكفة أحناء 
امجلهورية ويمت تنفيذها 
عىل عدة مراحل.
جاء ذلك خالل لقائه بـ”لوك 
رميون«، نائب الرئيس 
التنفيذي للعمليات الدولية 
برشكة شنايدر إلكرتيك، 
واملهندس وليد شتا الرئيس 
اإلقليمي لرشكة “شنايدر 
إليكرتيك” مرص ومشال 
إفريقيا واملرشق العريب 
والوفد املرافق هلام؛ ملتابعة 
سري األمعال يف مراكز 
التحمك اليت يمت تنفيذها.
وأشار شاكر إىل االستفادة 
من التكنولوجيات املختلفة 
اليت تعرضها الرشاكت 
املتقدمة لتنفيذ املرشوع 
وتعظمي املشاركة احمللية 
والوصول إىل أفضل 
العروض وأقل األسعار.
وأضاف أن التنفيذ يزتامن 
مع التقدم يف أمعال تطوير 
الشباكت عىل مستوى 
امجلهورية، حيث تصبح 
مهيأة لتحقيق االستفادة 
القصوى من مرشوع مراكز 
التحمك، ويبدأ بعد ذلك تنفيذ 
املراحل التالية من املرشوع.

يف إطار سيع املوانئ 
البحرية املرصية للوصول 
إىل موانئ خرضاء نظيفه مت 
االتفاق بني اهليئة االقتصادية 
لقناة السويس ممثلة يف 
اللواء حبري دمحم عبدالعزيز 
براية نائب رئيس اهليئة 
املرشف عىل املوانئ ورشكة 
برتوتريد ممثلة يف الدكتور 
وسمي وهدان رئيس جملس 
اإلدارة والعضو املنتدب عىل 
قيام رشكة برتوتريد بنقل 
وتداول اكفة املخلفات اخلطرة 
والغري خطرة املتوالدة لدى 
مجيع املوانئ البحرية التابعة 
للهيئة االقتصادية هبدف 
إحاكم السيطرة عىل تداول 
املخلفات وكذا حتقيق قمية 
مضافة من خالل إعادة تدوير 
املخلفات القابلة للتدوير 
مبا حيقق عائد اقتصادي 
من خالل توفري الوقود 
البديل الناجت عن تدوير هذه 
املخلفات لتخفيض فاتورة 
استرياد الوقود مما يؤدي إىل 
توفري العملة األجنبية وما 
يرتتب عىل مزيان املدفوعات 
للدولة مع عدم إغفال الدور 
البييئ املنشود.

ياىت ذلك ىف ضوء توجهيات 
من املهندس طارق املال وزير 
البرتول والرثوة املعدنية 
الذى حيرص دامئا تعظمي 
دور القمية املضافة والتوسع 
ىف العمل ىف مجيع املجاالت 
داخل رشاكت قطاع البرتول .

وزير االتصاالت يشهد توقيع مذكرة تفاهم إلعداد كوادر 
بشرية متخصصة فى مجاالت صناعة اإللكترونيات

هش���د الدكتور معرو طلعت وزير االتص���االت وتكنولوجيا 
املعلومات مرامس توقيع مذكرة تفامه بني معهد تكنولوجيا 
 brightskies ”املعلوم���ات ورشك���ة “براي���ت س���اكيز
للتعاون املش���رك ىف إع���داد كوادر برشي���ة متخصصة 
مبجاالت صناع���ة اإللكروني���ات وتكنولوجي���ا املعلومات 
وىه: األنمظة املدجم���ة embedded system، واألمن 
الس���يرباىن امل���دجم Embedded security، والتنقل 
الكهرباىئ E-mobility . مكا يتضمن نطاق معل مذكرة 
التفامه زيادة عدد املس���تفيدين من املنح املكثفة، وش���باب 
املجندين، باإلضافة إىل إثراء احملتوى الرمقى عىل منصة 
 معهد تكنولوجي���ا املعلومات اإللكروني���ة “مهارة – تك”.

وقع مذكرة التفامه الدكتورة هبة صاحل رئيس معهد تكنولوجيا 
املعلومات، واملهندس هشام عرفة املدير التنفيذى للعمليات 
برشكة برايت ساكيز، وذلك حبضور عدد من قيادات وزارة 
 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ورشكة برايت س���اكيز.
وأك���د الدكتور معرو طلعت وزير االتص���االت وتكنولوجيا 
املعلومات أن هذه الرشاكة تأىت ىف إطار تنفيذ اسراتيجية 
وزارة االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلومات الىت هتدف إىل 
بناء الق���درات الرمقية، وخططها لتعمي���ق املهارات وزيادة 
القمية املضافة وتوس���يع قاعدة العاملني املتخصصني ىف 
جم���ال تصمم وصناعة اإللكرونيات؛ مكا تأىت تكريس���ا 
للجه���ود املبذول���ة لزيادة صادرات م���رص الرمقية، وجعل 
م���رص دول���ة رائدة مبج���ال األنمظة املدجم���ة ىف صناعة 
السيارات؛ مش���را إىل أمهية هذا التعاون لتلبية متطلبات 
س���وق العمل واحتياجاته من الكوادر البرشية املتخصصة 
وش���ديدة التخصص الىت حيتاجها س���وق العمل س���واء 
داخ���ل مرص أو خارجها ىف جم���ال صناعة اإللكرونيات 
من خ���الل توفر ال���رباجم التدريبي���ة املتخصصة إلعداد 
الش���باب ع���ىل أعىل مس���توى مب���ا يتواكب م���ع التطور 
العامل���ى املتالحق ىف جم���االت التكنولوجيا املختلفة وعىل 

 النحو ال���ذى يؤهلهم للحصول عىل ف���رص معل ممتزية.
فميا أوحض املهندس هشام عرفة املدير التنفيذى للعمليات 
برشكة برايت س���اكيز أن التعاون يأىت اس���تمكاال لتعاون 
س���ابق مع معهد تكنولوجيا املعلومات، والذى نس���هتدف 
م���ن خالله زيادة أعداد الكوادر البرشية لس���د احتياجات 
الرشك���ة والقط���اع، مضيفا أن���ه يتضمن ب���راجم جديدة 
ي���مت طرحه���ا ألول مرة للش���باب املرصى، وي���مت تنفيذها 
ىف القاه���رة وبعض مراكز املعهد داخ���ل مراكز كرياتيفا 
املنت���رشة ىف احملافظ���ات املرصي���ة املختلف���ة وكذل���ك 
 مق���ر املعهد اجلديد مبدين���ة املعرفة بالعامص���ة اإلدارية.
ومبوجب هذه املذك���رة يتعاون معهد تكنولوجيا املعلومات، 
ورشك���ة برايت س���اكيز ىف ىف زي���ادة أع���داد املتدربني، 
ومراجع���ة تصمم وإع���داد الربناجم التدري���ى، وإعداد 
جتهزيات العملية التدريبية لرباجم األنمظة املدجمة، واألمن 

السيرباىن املدجم، والتنقل الكهرباىئ.

رضوى عبداهلل

حبث دمحم عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لالس���تمثار واملناطق احلرة، مع Terje Pilsko رئيس 
جمل���س إدارة رشكة س���اكتك العاملية، خطة توس���عات 
 Hilde الرشكة يف الس���وق املرصية، وذل���ك حبضور
Klemetsdal، سفرة الرنوجي بالقاهرة، ودمحم عامر، 

مدير عام ساكتك ملرص ومشال أفريقيا.
وأك���د دمحم عب���د الوه���اب، الرئي���س التنفي���ذي هليئة 
االس���تمثار، يف بيان، حرص اهليئ���ة عىل تقدمي خمتلف 
أوجه الدمع للرشكة لتنفيذ توس���عاهتا االستمثارية، عن 
طريق إهناء لك اإلجراءات املطلوبة يف أرسع وقت ممكن؛ 

للبدء يف تنفيذ خطهتا التوسعية.
وخ���الل اللقاء، مت اس���تعراض ُنظم االس���تمثار املختلفة 
واحلوافز االستمثارية، خاصة )الرخصة الذهبية(، اليت 
تتيح لملس���تمثر إص���دار مجيع الراخي���ص واملوافقات 
الالزم���ة إلقامة املرشوع، من خالل موافقة واحدة تصدر 

من جملس الوزراء.
من جانبه، أشار Pilskog  إىل أن خطة الرشكة للتوسع 
يف السوق املرصية تمتثل يف إنشاء مرشوع لتوليد طاقة 
الري���اح بقدرة 3GW، فضلًا عن بدء الرشكة بالعمل يف 
مرشوع إنتاج األمونيا م���ن اهليدروجني األخرض، وذلك 
لالس���تفادة من احلوافز اجلديدة املمنوحة لالستمثار يف 
املرشوع���ات اخلرضاء، فضلًا عن امتالك مرص إماكنات 

ممتزية إلنتاج اهليدروجني األخرض.
وق���ال، إن هذا التوس���ع ي���أيت يف إطار النج���اح، الذي 
حققته الرشكة يف السوق املرصية، مشيدا باإلصالحات 

االقتصادي���ة ال���يت تقوم هب���ا الدولة املرصي���ة، وجهود 
احلكومة وهيئة االستمثار يف تقدمي خمتلف أوجه الدمع 
للرشك���ة، مكا أثىن ع���ىل تطبيق نظ���ام املوافقة الواحدة 
)الرخص���ة الذهبية(، مؤك���دا رغبة الرشك���ة يف إقامة 

املرشوع وفقا هلذا النظام.
وجتدر اإلش���ارة إىل أن رشكة ساكتك سوالر تعترب من 
كربى ال���رشاكت األجنبية العامل���ة يف مرص يف جمال 
مرشوع���ات الطاقة اجلديدة واملتج���ددة، مكا تعد مرص 
يه املركز اإلقليمي للرشكة يف منطقة الرشق األوس���ط 

ومشال وغرب أفريقيا.

عقد ط���ارق املال وزير الب���رول والرثوة املعدنية، جلس���ة 
مباحث���ات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القربصية 
ناتاش���ا بيليديس، باإلضافة إىل ع���دة اجمتاعات مع عدد 
من رؤساء الرشاكت العاملية ىف إطار مشاركته ىف مؤمتر 

غازتك ٢٠٢٢ مبدينة ميالنو اإليطالية.
وحبس���ب بيان، تناولت االجمتاع���ات موضوعات التعاون 
املشرك واستكشاف الفرص املتاحة لزيادة سبل التعاون.
وأك���د طارق املال، أن قطاع الب���رول املرصي يويل أمهية 
كبرة للتعاون مع اكفة ال���رشاكت العاملية الىت ترغب ىف 
تنفيذ أنشطة واستمثارات ىف أمعال البحث واالستكشاف 
عن الب���رول والغ���از وأيضًا ىف جمال التح���ول الطايق 
وخف���ض االنبعاثات ىف ظل اس���راتيجيات الدولة لتكون 
مرص أحد أمه األس���واق، ومركزًا لتداول وجتارة الطاقة 

باكفة مصادرها.
مباحثات مع قربص

عق���د طارق امل���ال وزير الب���رول والرثوة املعدنية جلس���ة 
مباحث���ات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القربصية 
ناتاشا بيليديس حبثا خالهلا مرشوعات التعاون املشرك 
وأوضاع س���وق البرول والغ���از ىف ضوء التحديات اليت 

تواجهها.
مكا مت خالل اللقاء استعراض املوقف احلاىل لالكتشافات 
الغازية الىت حتققت ىف قربص وكيفية تعظم االس���تفادة 
مهن���ا، واالس���تفادة من التهسي���الت والبنية األساس���ية 
اليت متتلكها مرص الس���تقبال الغاز القربىص بعد تمنية 

االكتشافات مبا حيقق صاحل البلدين.
وأكد الوزيران عىل أمهية اس���مترار التنس���يق والتعاون 
البن���اء ب���ني اجلانبني ىف ض���وء األمهية املزتاي���دة للغاز 
الطبي���ى، خاصة ىف مرحل���ة التحول الط���اىق، وناقش 
الوزيران ما تقدمه فرق العمل املش���لكة من اجلانبني لدمع 

أوارص التعاون حتت مظلة منتدى غاز رشق املتوسط.
 خفض االنبعاثات الكربونية

حبث ط���ارق املال مع لوريزنو س���ميونيليل رئيس جملس 
اإلدارة والرئي���س التنفي���ذى لرشكة بيكر هي���وز والوفد 
املراف���ق له، جماالت التع���اون القامئ بني قط���اع البرول 
والرشكة خاص���ة يف إقامة مرشوعات خلفض االنبعاثات 
الكربوني���ة وحتس���ني كفاءة اس���تخدام الطاق���ة بصناعة 

البرول والغاز.
مكا مت استعراض املوقف التنفيذي ملرشوعات اسرجاع 
غازات الش���علة وخفض االنبعاثات يف رشاكت التكرير، 
حي���ث أكد املال عىل أمهية العمل املش���رك لإلرساع يف 
تنفي���ذ تلك املرشوع���ات يف إطار سياس���ة قطاع البرول 

لتحقيق االستدامة.
وأع���رب “املال” عن تقدي���ره للتعاون البن���اء مع الرشكة 
موجهًا الش���كر هل���ا الس���مترارها ىف دمع برناجم وزارة 
الب���رول وال���رثوة املعدني���ة لتأهي���ل القي���ادات الش���ابة 
واملتوس���طة، والذى هيدف إىل إعداد كوادر من الش���باب 
والشابات املرصيني من ذوي الكفاءات ليصبحوا قادة ىف 
املستقبل.. وأكد س���ميونيليل، عىل تطلع بيكر هيوز لفتح 
آفاق جديدة للتعاون مع قطاع البرول ىف جماالت أخرى. 

شل ترغب يف تنفيذ مرشوعات خفض الكربون

»سكاتك” العاملية تخطط لضخ استثمارات 
باملشروعات اخلضراء يف مصر

املال يبحث مع شركات النفط العاملية تنفيذ مشروعات 
التحول الطاقي والهيدروجني األخضر

     مستشار الرئيس   للشؤون الصحية :  مصر  تسعي  لجذب 

المزيد من االستثمارات المحلية والعالمية في كافة خدمات 

الرعاية الصحية خاصة في مجال تصنيع األدوية

   وزير الصحة يبحث مع وفد شركة هواوي آليات التحول 
الرقمي في الرعاية الصحية

 ر ئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع رئيس شركة 
أسترازينيكا مصر لتطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء 

المستدامة 
 خبراء يحددون شروط  نجاح االستثمارات في القطاع الصحي 

وأبرز المعوقات 

داليا أحمد

مد اإلعفاء الضريبي لـ10 سنوات.. 

مدبولي: تعديل قانون االستثمار يتيح حوافز للمستثمرين
أك���د الدكتور مصطى مدب���ويل أن احلكومة تعمل عىل 
إج���راء تعدي���ل عىل قانون االس���تمثار من ش���أنه تقدمي 
حوافز وتهسيالت لملستمثرين، الفًتا إىل إتاحة األرايض 
الصناعية، وإقرار حق االنتف���اع والمتلك للحصول عىل 
األرايض، مك���ا أن س���عر التلكف���ة س���يكون معلنا عىل 

مستوى مرص.
وأوحض مدب���ويل، خ���الل املؤمتر الصح���يف الذي عقده 
مبحافظة الفيوم س���يمت إصدار ق���رار هنايئ من جملس 
ال���وزراء يف االجمت���اع الق���ادم حبي���ث يك���ون مجي���ع 
املس���تمثرين عىل عمل بس���عر املر، وأن أس���اس تلكفة 
س���عر املر هو تلكفة املرافق، الفًتا إىل أن مدة الرخصة 
الصناعي���ة أصبح���ت ال تتجاوز ٢٠ يوم معل، مش���را 
إىل متابعته املس���مترة مع هيئة التمنية الصناعية ووزير 
الصناع���ة احلصول عىل الراخي���ص، وأنه مت احلصول 

عىل حنو ٢٠ ألف رخصة جديدة حىت اآلن.
ولفت مدبويل إىل تقدمي حوافز من خالل قانون االستمثار 
ومهن���ا إعادة 5٠ % خصم م���ن خالل املرشوع الذي يمت 

تنفيذه أو ما يمسي باألعفاء الرضييب.
ونوه بأنه سيمت إعداد تعديل جديد يف قانون االستمثار، 

والذى اكن ينص عىل إعفاء ملدة مخس س���نوات، حبيث 
ي���مت مد اإلعفاء ل� 5 س���نوات إضافية، مكا س���يمت معل 
حاف���ز جدي���د للصناع���ات اليت ال توجد مب���رص، وذلك 
لتجشيع املستمثرين األجانب واملرصيني عىل إدخال تلك 
الصناعات مبرص ومهنا صناعة الس���يارات الكهربائية، 

وبعض الصناعات املتقدمة.

محيي السعيد
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يقدمها : مهاب العجمى بورصة

10 البورصة  توقع 
التزامًا ماليًا على 4 

شركات وبنك

قررت جلنة القيد بالبورصة املرصية توقيع الزتام مايل عىل عدد 
من الرشاكت، يس���دد خالل 15 يومًا من تارخي إخطار الرشكة 
بق���رار جلنة القيد وعىل أن يعاد عرض موقف الرشكة عىل جلنة 

القيد يف حالة عدم االلزتام بهناية املهلة املمنوحة للرشكة.
وقالت البورصة يف بيان، إن القرارات مشلت توقيع الزتام مايل 
10 آالف جني���ه ع���ىل رشاكت مرص إلنتاج األمس���دة - موبكو 

واإلمساعيلية مرص للدواجن، وذلك ملخالفة الرشكة ألحاكم املادة 
34 من قواعد قيد وشطب األوراق املالية".

وأضافت البورص���ة، أن القرارات مشلت توقيع الزتام مايل 10 
آالف جنيه عىل رشاكت المشس لالساكن والتعمري، وجالكسو 
مسيثلكاي���ن، وذلك ملخالفة الرشك���ة ألحاكم املادة 46 من قواعد 

قيد وشطب األوراق املالية.

نف���ت رشكة املرصي���ة لالتص���االت، تلقهيا 
أي ع���روض رمسية بش���أن رشاء جزء من 

حصهتا يف رشكة فودافون مرص.
ج���اء ذلك يف بي���ان للرشك���ة، ردًا عىل ما 
نرش بشأن نية الصندوق السيادي القطري 
بالتفاوض عىل رشاء جزء من حصة الرشكة 
املرصية لالتص���االت يف رشك���ة فودافون 

مرص.
وأك���دت املرصية لالتص���االت، أنه يف حال 
تل���ي الرشك���ة أي عروض رمسية بش���أن 
حصهت���ا يف فوادف���ون مرص س���وف تقوم 
بفح���ص وتقي���م الع���روض بالتع���اون مع 
مستش���ارهيا املالي���ني والقانونيني لدراس���ة 
موق���ف الرشكة فمي���ا خي���ص التعامل يف 
حصهتا، منوهة إىل أهنا س���تقوم باإلفصاح 

الفوري حال أية مستجدات.
ومتل���ك املرصية لالتصاالت، حصة 45% من 

أهسم فودافون مرص.
ومتتل���ك احلكوم���ة املرصي���ة 80 باملائة من 

أهسم املرصية لالتصاالت.

ويعم���ل يف س���وق االتص���االت املرصي 4 
وفودافون  لالتص���االت  مش���غليني املرصية 
م���رص وأورجن واتص���االت م���رص التابعة 

التصاالت اإلماراتية.
يشار أن املرصية لالتصاالت، حققت صايف 
رحب بل���غ 3.78 مليار جنيه خالل الفرتة من 
يناير حىت هناية يونيو املايض، مقابل أرباح 
بلغت 3.87 مليار جني���ه يف الفرتة املقارنة 
من 2021، م���ع األخ���ذ يف االعتبار حقوق 

األقلية.

أعلنت رشكة م���رص لأللومنيوم، عزمها طرح 
نس���بة 65% من قمية زي���ادة رأمساهلا عىل 

صندوق سيادي عريب.
املرصي���ة  الس���عودية  الرشك���ة  وتع���زتم 
الس���يادي  للصندوق  التابع���ة  لالس���تمثار، 
الس���عودي، االس���تمثار ىف رشك���ة م���رص 
لأللومني���وم، مكس���تمثر اس���رتاتيىج، عرب 
املش���اركة ىف زيادة رأمسال الرشكة؛ إلعادة 
تأهيله���ا واحلف���اظ ع���ىل الطاق���ة اإلنتاجية 
احلالية مبعدل 320 ألف طن س���نويا، مببلغ 

300 مليون دوالر.
للبورص���ة،  وأوردت الرشك���ة ىف إفص���اح 
القابض���ة  الرشك���ة  رئي���س  ترصحي���ات 
للصناعات املعدني���ة باعزتام “طرح 65% يف 
زيادة رأمس���ال رشكة مرص لأللومنيوم عىل 

أحد الصناديق السيادية العربية«.
وقال���ت الرشك���ة “إنه س���يمت طرح النس���بة 
من قمي���ة إعادة التأهي���ل البالغة 300 مليون 
دوالر، وذل���ك ع���ن طري���ق زي���ادة رأمسال؛ 
لمتويل معليات التطوير واحلفاظ عىل الطاقة 
اإلنتاجي���ة احلالي���ة مبع���دل 320 أل���ف طن 

سنويا”.
ومبوج���ب اإلفصاح، س���يمت طرح مش���اركة 
الس���يادي الس���عودي ىف زي���ادة رأمس���ال 

الرشكة بقمية 195 مليون جنيه.
ويضم هيلك ملكية مرص لأللومنيوم، الرشكة 
القابضة للصناعات املعدنية بنسبة %89.83، 
فمي���ا متلك رشك���ة النرص للتعدي���ن، إحدى 
املجموعات املرتبط���ة بالرشكة القابضة حنو 

2.20% من أهسم رأمسال الرشكة.

قال دمحم فريد رئي���س اهليئة العامة للرقابة 
املالي���ة، إن معلية تهسيل ممارس���ة أنش���طة 
األمع���ال عام���ة ويف القط���اع امل���ايل غ���ري 
املرصيف بش���لك خاص يتطلب رسعة تسوية 

املنازعات وانفاذ القوانني.
وأك���د دمحم فريد يف بيان ص���ادر األربعاء 
املايض، أمهية ودور التحكم كآلية لتس���وية 
املنازعات باألنش���طة املالية غ���ري املرصفية، 
تعم���ل ع���ىل ختفيف ع���بء التق���ايض أمام 
احملامك، وي���رايع فهيا طبيع���ة التخصص 
واخل���ربة املطلوب���ة للفص���ل يف املنازعات، 
والفهم اجليد-والعميق-لألمور الفنية املتعلقة 

بتفصيالت املعامالت املالية.
وأش���ار إىل أن الدراسات اليت يمت إجراؤها 
لتحس���ني مناخ االستمثار دمعا لتعزيز المنو 
االقتص���ادي املس���تدام توصل���ت إىل وجود 
ارتب���اط قوى ب���ني وجود آلي���ة رسيعة لفض 
املنازعات ورسع���ة الفصل فهيا وحتقيق منو 

اقتصادي شامل ومستدام.
وتاب���ع “وه���و م���ا يدفعن���ا للتواص���ل م���ع 
املؤسس���ات اجلامعية لتضم���ني الترشيعات 

املنمظة لألنش���طة املالية غ���ري املرصفية أمام 
الدراسني القانونني من البداية«.

���َن رئي���س اهليئ���ة دور مرك���ز التحكم  وَثَ
احليوي يف ن���رش ثقافة التحكم والتوس���ع 
ىف اللجوء إليه لتس���وية املنازعات املالية غري 
املرصفي���ة من خ���الل ما يقدمه م���ن دورات 
تدريبي���ة، وامتالكه لقامئة قوية من احملمكني 
املتخصصني واملهشود هلم باخلربة والكفاءة 

يف تسوية املنازعات املالية غري املرصفية.
ج���اء ذلك خ���الل اخت���مت املرك���ز املرصي 
للتحكم االختياري وتس���وية املنازعات املالية 
غ���ري املرصفية، فعالي���ات الربناجم التدرييب 
)احمل���ااكة الصوري���ة إلج���راءات التحكم( 
ال���ذي يق���دم ألول مرة يف الرشق األوس���ط، 
وذل���ك حبضور رئيس اهليئ���ة العامة للرقابة 

املالية ونائبيه إسالم عزام وأمحد الشيخ.
جاء هذا الربناجم عق���ب االنهتاء من برناجم 
تطوير املهارات األساسية يف التحكم والذي 
س���بق عقده مبقر املركز امل���رصي للتحكم 
االختي���اري وتس���وية املنازع���ات املالية غري 

املرصفية هشر مارس املايض.

املصرية لالتصاالت ترد على سعي صندوق قطر 
السيادي شراء حصتها يف فودافون مصر

بقيمة 200 مليون دوالر.. 

مصادر: طرح 65% من زيادة رأسمال مصر لألملنيوم 
لصندوق سيادي عربي

دعوى قضائية ضد »بلتون« بسبب طرح ثروة كابيتال

فريد: سرعة تسوية املنازعات يعزز ثقة القطاع 
اخلاص يف األنشطة املالية

ارتفع املؤرش الرئييس للبورصة املرصية »إجيى 
إكس 30« بنس���بة 3.31% ليغلق عند مس���توى 
10265.35 نقط���ة، خالل جلس���ات األس���بوع 
امل���ايض، وصع���د م���ؤرش األهس���م الصغرية 
واملتوس���طة »إجيى إكس 70 متساوى األوزان«، 
بنس���بة 5.02% ليغلق عند مس���توى 2274.18 
نقطة، وجسل مؤرش »إجيى إكس 100 متساوى 
األوزان« صع���وًدا بنح���و 4.78% ليغل���ق عن���د 
مستوى 3256.17 نقطة، وجسل مؤرش »إجيى 
إك���س 30 حمدد األوزان« صعوًدا بنحو %3.63 
ليغلق عن���د مس���توى 12728.87 نقط���ة، فميا 
تراجع مؤرش مت���ز بنس���بة 3.57% ليغلق عند 

مستوى 3729.03 نقطة.
رأس املال السويق

ورحب رأس امل���ال الس���ويق للبورص���ة املرصية، 
حنو 22.7 مليار جنيه خالل جلس���ات األسبوع 
املايض، ليغلق عند مستوى 702.6 مليار جنيه، 
بنس���بة منو 3.3%، وصعد رأس املال الس���ويق 
لمل���ؤرش الرئييس من 432.8 ملي���ار جنيه إىل 
447 مليار جنيه، بنس���بة منو 3.3%، وقفز رأس 
امل���ال ملؤرش األهس���م الصغرية واملتوس���طة من 
127.9 ملي���ار جني���ه إىل 133.6 ملي���ار جنيه 

بنسبة منو %4.5.
مك���ا ارتفع رأس املال ملؤرش األوس���ع نطاًقا من 
560.7 ملي���ار جني���ه إىل 580.6 ملي���ار جنيه 
بنس���بة من���و 3.6%، فمي���ا تراج���ع رأس املال 
الس���ويق لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إىل 

2 مليار جنيه بنسبة اخنفاض %5.6.
إمجايل قمية التداول

وبالنس���بة للتداول ارتفع إمج���ايل قمية التداول 
بالبورص���ة املرصي���ة إىل 17 ملي���ار جنيه خالل 
األس���بوع املايض، يف حني بلغ���ت مكية التداول 
حن���و 4.289 مليار ورقة منف���ذة عىل 296 ألف 
معلية، وذلك مقارن���ة بإمجايل قمية تداول قدرها 
13.9 ملي���ار جنيه، ومكية التداول بلغت 4.418 
ملي���ار ورق���ة منفذة عىل 275 أل���ف معلية خالل 

األسبوع قبل املايض.
أم���ا مؤرش مت���ز، بلغ إمجايل قمي���ة التداول به 
حنو 24.1 مليون جنيه، خالل األسبوع املايض، 
وبلغت مكية التداول 65.4 مليون ورقة منفذة عىل 
2479 معلية، واستحوذت األهسم عىل %46.35 
م���ن إمجايل قمية التداول داخ���ل املقصورة، ىف 
حني مثلت قمية التداول للسندات حنو %53.65.

ووزع���ت إمجاليات التداول للرشاكت املدرجة ىف 

مؤرشات البورصة بني 3.9 مليار جنيه باملؤرش 
الرئيىس للبورصة حبج���م تداول 791.4 مليون 
ورق���ة مالية منف���ذة، وعدد معلي���ات 94.8 ألف 
معلية، وبلغ���ت قمية التداول ب�«إجيى إكس 70« 
حنو 3.1 مليار جني���ه، حبجم تداول 2.8 مليار 
ورقة مالي���ة منفذة من خالل 145.4 ألف معلية، 
وبلغت قمية الت���داول ب�«إجيى إكس 100« حنو 
7.05 ملي���ار جنيه حبجم تداول 3.6 مليار ورقة 

مالية منفذة من خالل 240.2 ألف معلية.
إمجاىل التعامالت

وجسلت تعامالت املرصيني، نس���بة 86.6% من 
إمجاىل التعامالت عىل األهسم املقيدة بالبورصة 
املرصية، خ���الل جلس���ات األس���بوع املايض، 
واس���تحوذ األجانب عىل نس���بة 7.8%، والعرب 
ع���ىل 5.6%، وذل���ك بع���د اس���تبعاد الصفقات، 
وجسل األجانب ص���اىف بيع بالبورصة املرصية 
بقمية 613.9 مليون جنيه، وجسل العرب صاىف 
بيع بقمية 52.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد 

الصفقات.
ومثل���ت تعام���الت املرصي���ني 75.5% من قمية 
الت���داول لألهس���م املقيدة من���ذ أول الع���ام بعد 
اس���تبعاد الصفق���ات، بيمن���ا جس���ل األجانب 
16.6%، وجس���ل العرب 8%، وجس���ل األجانب 
ص���اىف بيع بالبورصة املرصي���ة منذ بداية العام 
بقمية 17 مليار جنيه، فميا اسمتر العرب بتجسيل 
صاىف رشاء بنح���و 1.9 مليار جنيه، وذلك عىل 
األهس���م املقيدة بع���د اس���تبعاد الصفقات منذ 

بداية العام، وفًقا ملا جاء ىف التقرير األس���بوىع 
للبورصة املرصية.

هشادات اإليداع الدولية
وكش���ف تقرير البورصة املرصية األسبويع، عن 
أرصدة الرشاكت من هش���ادات اإليداع الدولية 
ح���ىت هناية األس���بوع امل���ايض، حي���ث تراجع 
رصيد هش���ادات إيداع لًكا م���ن البنك التجاري 
الدويل إىل 203.513 ملي���ون هشادة، املرصية 
لالتص���االت إىل 169.703 مليون هشادة، فميا 
ارتفع رصيد هشادات إيداع اإلسكندرية للزيوت 

املعدنية- أموك إىل 402.186 مليون هشادة.
بيمنا استقر رصيد هشادات إيداع لًكا من مدينة 
نرص لإلس���اكن والتعمري عند 678.399 مليون 
هشادة، املجموعة املالي���ة هريميس القابضة عند 
288.574 ملي���ون هش���ادة، إيديت���ا للصناعات 
الغذائية عن���د 123.347 مليون هشادة، يج يب 
أوتو عند 222.966 مليون هشادة، رشكة حديد 
عز عند 73.621 مليون هشادة، ليس���يكو مرص 

إىل 1.982 مليون هسم.
التداول بـ3 عالمات عرشية

وأعلن���ت البورص���ة املرصية عن قامئ���ة األوراق 
املالي���ة املمسوح بالتداول علهي���ا بثالث عالمات 
عرشية خالل األسبوع اجلاري، بناء عىل أسعار 
إغالق األسبوع املايض، ومضت 81 رشكة، وذلك 
بعد إضاف���ة امريالد للتطوير وإدارة املرشوعات، 
وحق اكتتاب رشكة الصخور العربية للصناعات 
البالس���تيكية-1 عقب تراجع سعر الهسمني إىل 

1.79 جني���ه، 0.845 جني���ه، عىل التوايل، فميا 
إضافة هسم رشكة ابن س���ينا فارما إىل القامئة 

عقب ارتفاع سعر الهسم إىل 2.02 جنيه.
وجاءت أب���رز الرشاكت املوج���ودة بالقامئة: ابن 
س���ينا فارما، جنوب ال���وادي لألمسنت، جولدن 
بريامي���دز بالزا، القلع���ة لالستش���ارات املالية، 
مجموع���ة عام���ر القابض���ة، أوراس���كوم املالية 
القابض���ة، أوراس���كوم لالس���تمثار القابض���ة، 
النعم القابضة لالس���تمثارات، احلديد والصلب 

املرصية، بامل هيلز للتعمري.
واكن���ت البورص���ة املرصية، قد أهن���ت تعامالت 
امخلي���س، هناي���ة جلس���ات األس���بوع املايض، 
بارتف���اع مجايع لمل���ؤرشات مدفوع���ة بعمليات 
رشاء م���ن املتعاملني املرصيني، وس���ط تداوالت 
مرتفع���ة، ورحب رأس املال الس���ويق 2.4 مليار 
جنيه ليغلق عند مستوى 702.581 مليار جنيه.

وبلغ جحم التداول ع���ىل األهسم 701.8 مليون 
ورق���ة مالية بقمي���ة 1.6 مليار جني���ه، عرب تنفيذ 

54.2 ألف معلية.
خرباء يتوقعون اسمترار األداء اإلجيايب 

وتوقع خرباء التحليل الفين أن تستمكل البورصة 
األداء اإلجيايب عيل األجل القصري، تلهيا مقاومة 
عنيفة، وال���يت يفتح اخرتاقه���ا املجال لتحراكت 

صعودية جديدة.
ورحج اخلرباء صع���ود مؤرش »إجيى إكس 
70« لألهسم الصغرية واملتوسطة، واليت قد 
يع���زز اخرتاقها احمتالية اس���هتداف 2500 

نقطة.
وأشار اخلرباء إىل متكن مؤرشات البورصة 
من جتاوز مس���تويات مقاومة رئيس���ية ويه 
10000 نقطة ل�«إجي���ى إكس 30«، و2200 

ل�«إجيى إكس 70«.
وقال حس���ام عيد، مدير االس���تمثار برشكة 
إنرتناش���يونال لت���داول األوراق املالي���ة، إن 
م���ؤرشات البورص���ة متكنت من اس���تعادة 

مستويات املقاومة الرئيسية.
وأوحض أن »إجي���ى إك���س 30« جن���ح يف 
استعادة مس���توى املقاومة الرئييس 10000 
نقط���ة، واإلغ���الق أع���اله، بدمع م���ن األداء 
اإلجي���ايب ألغلب األهس���م القيادي���ة واجتاه 
املؤسسات املالية املرصية حنو الرشاء وفتح 
املراك���ز املالية هب���ا، بالقرب من مس���تويات 

الدمع.

البورصة تربح نحو 22.7 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع 
املاضي.. وخبراء يتوقعون استمرار األداء اإليجابي

بعد 62 عاما من تأسيهسا ، قررت امجلعية 
العام���ة لرشك���ة الن���رص لصناع���ة الكوك 
والكمياوي���ات األساس���ية يف م���رص، حل 
وتصفي���ة الرشكة، م���ع رصف تعويضات 
للعاملني ، و اخت���اذ اإلجراءات الالزمة يف 
هذا الش���أن، فميا  أصدر املهندس محمود 
عصمت وزير قطاع األمعال العام توجهياته 
للرشكة القابضة للصناعات املعدنية باختاذ 
اإلج���راءات الالزم���ة للحفاظ ع���ىل حقوق 
العامل���ني بالرشكة وحصوهل���م عىل مجيع 

مستحقاهتم.
 ووجه بإعط���اء تعويضات العاملني األولوية 
األوىل يف أمع���ال تصفي���ة الرشك���ة، م���ع 
اس���مترار أج���ور العامل���ني حل���ني رصف 
التعويضات، اليت سيجري التنسيق بشأهنا 
م���ع وزارة القوى العاملة، م���ع تطبيق ذات 
القواع���د ال���يت مت تطبيقها ع���ىل العاملني 
برشك���ة احلدي���د والصلب - إب���ان أمعال 

تصفيهتا - عىل معال رشكة الكوك.
 مكا وج���ه  الوزير بدراس���ة موقف حاالت 
األم���راض املزمنة اجلس���مية ال���يت يعاين 
مهن���ا بعض العاملني برشك���ة الكوك لبحث 
س���بل التعامل معها، وإماكنية االس���تعانة 
ب���ذوي اخل���ربات م���ن العامل���ة الفنية يف 
مصان���ع الرشاكت التابعة للرشكة القابضة 
للصناع���ات املعدنية وفًق���ا الحتياجات هذه 

الرشاكت.
القابض���ة  بالرشك���ة  مس���ؤول  واكن    
للصناعات املعدنية، أرجع  أسباب التصفية 
إىل تقادم مصان���ع الرشكة وهتالك املعدات 
واآلالت، وارتفاع تلكفة تطويرها واليت تصل 
إىل 15 مليار جنيه )780.6 مليون دوالر(، 
عالوة عىل عدم وجود رشاكت صلب حمليا 
تعمت���د عىل حفم الكوك، واجت���اه احلكومة 

حنو التحول للطاقة اخلرضاء.
تارخي قدمي وأسباب للتصفية 

   رشكة النرص لصناعة الكوك،  تأسس���ت  
عام 1960، وتض���م 4 مصانع ومه مصنع 
الكوك واألقس���ام الكمياوي���ة، مصنع تقطري 
القطران، مصنع الن���رتات، الوحدة متعددة 
األغ���راض، وتنت���ج الرشك���ة حف���م الكوك 
بأجحامه املختلفة املس���تخدم يف تش���غيل 
األف���ران العالية إلنتاج الصل���ب باإلضافة 
إىل البزنول، وكربيتات األمونيوم، والنرتات، 

والنيرتوجني.
وأرجع املهندس دمحم الس���عداوي العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي للرشكة القابضة 
للصناعات املعدني���ة، تصفية رشكة النرص 
لصناع���ة الك���وك، ويه إح���دى الرشاكت 
التابعة، إىل عدة أس���باب أبرزها، أوال عدم 
وجود س���وق لفحم الكوك يف مرص، وذلك 
بع���د تصفية رشكة احلدي���د والصلب العام 
املايض، واليت تعد العميل الرئييس للرشكة 
حيث ميثل الكوك نسبة 47% من هيلك تلكفة 
إنتاج احلديد، ثانيا تقادم مصانع الرشكة، 
واليت تأسست عام 1960، وهتالك املعدات 
واآلالت اليت تعم���ل بتكنولوجيا قدمية، مما 
أدى إىل اخنف���اض الطاق���ة اإلنتاجية إىل 
نسبة 22% خالل آخر 15 عاما من إمجايل 

طاقة 1.6 مليون طن من حفم الكوك.
وحول أس���باب عدم تطوير الرشكة بداًل من 
تصفيهتا، أوحض سعداوي، يف ترصحيات  
إعالمي���ة  أن التلكفة االس���تمثارية لتطوير 
الرشك���ة من خالل إنش���اء بطاريات جديدة 
مخضة للغاي���ة تص���ل إىل 15 مليار جنيه 
)780.6 مليون دوالر(، حيث متتلك النرص 
للكوك 4 بطاريات حبالة فنية س���يئة ما بني 
هدم البطارية الثالثة منذ عام 2011، وتوقف 
البطاري���ة الثانية عن العمل منذ عام 2016، 
أما البطاري���ة األوىل والرابعة تبلغ إمجايل 
الطاق���ة اإلنتاجية هل���ام 888 ألف طن، إال 
أهن���ام يعمالن بكف���اءة منخفضة تصل إىل 
22% من إمجايل الطاق���ة التصمميية، ولذا 
نتيج���ة ارتفاع التلكفة االس���تمثارية قررت 

امجلعية العامة اختاذ قرارا بالتصفية.
وحبسب بيان رمسي، فإن الرشكة القابضة 
للصناعات املعدنية، اس���تعانت باستشاري 
رشكةDMT ، واليت أعدت دراس���ة أثبتت 

أن التاكليف االس���تمثارية إلنش���اء عدد 2 
بطاري���ة إلنت���اج 1.3 مليون ط���ن من حفم 
الك���وك تبل���غ 644 ملي���ون ي���ورو، خبالف 
االستمثارات املطلوبة لتجديد معدات املناولة 
والغربلة واليت تقدر مببلغ 100 مليون يورو 
أي مب���ا يع���ادل إمجايل تلكفة اس���تمثارية 

حواىل 15 مليار جنيه .
وقال املهندس دمحم السعداوي إن امجلعية 
العامة لرشكة النرص لصناعة الكوك،  اكنت 
بني اختيارين ، أوهلام  اس���تمثار 15 مليار 
جنيه ما يقارب من 750 مليون يورو لتطوير 
الرشك���ة إلنتاج حف���م الكوك، وه���ذا خيار 
صع���ب ألنه جبان���ب التلكف���ة املرتفعة فإن 
حف���م الكوك ليس له اس���تخدام حميل بعد 
تصفية رشك���ة احلديد والصل���ب، إضافة 
إىل أن م���رص ال تتوافر هب���ا منامج الفحم 
احلجري القابل للتكويك مما يرفع من تلكفة 
إنتاجه وصعوبة تصديره، أو القرار الثاين 
وه���و تصفية الرشكة للحف���اظ عىل املوارد 
وتعويض العاملني، وهو ما مت االتفاق هيلع.

وأش���ار العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
للرشكة القابض���ة للصناعات املعدنية، إىل 
صعوبة اسمترار رشكة الكوك دون تاكملها 
مع رشكة إلنتاج الصلب، موحضا أن طبيعة 
صناعة الكوك تستلزم ربط إنتاجها مبصانع 
الصل���ب ذات األف���ران العالية الس���تخدام 
تكويك الفحم، ويف مرص بعد تصفية رشكة 
احلدي���د والصل���ب العام امل���ايض، مل يعد 
هناك حاجة إلنتاج الكوك لتصنيع الصلب.

ولف���ت إيل أن  جح���م اإلنت���اج العاملي من 
الكوك يصل إىل م���ا يقرب 650 مليون طن 
سنويا، تستحوذ الصني عىل النسبة األكرب 
بإمجايل 450 مليون طن لتغطية احتياجاهتا 
من إنتاج احلديد والصلب اليت ترتاوح بني 
1-1.1 مليار ط���ن صلب خام، وتنتج %70 
م���ن الصلب من خالل األف���ران العالية ليت 
حتتاج 400 مليون حفم كوك، ويمت تصدير 
البايق مم���ا يش���ري إىل أن صناعة الكوك 
مرتبط���ة بوجود أفران عالية إلنتاج الصلب، 
إضاف���ة إىل أن ك���ربى رشاكت احلدي���د 
تضع خطط للتخلص من الفحم واستخدام 
اهليدروج���ني للحف���اظ عىل املن���اخ وتقليل 
االنبعاثات امللوث���ة، ومرص تعمل عىل نفس 

االجتاه للتحول تدرجييا للطاقة اخلرضاء.
وأكد   س���عداوي س���ي احلكومة  للحفاظ 
عىل حقوق العاملني برشكة النرص لصناعة 
الك���وك، ورصف تعويض���ات جمزي���ة هلم، 
ومت إدراج ه���ذا البن���د يف أوىل ق���رارات 
نتاجئ امجلعي���ة العامة للرشكة، إضافة إىل 
االس���تعانة باخلربات الفنية من العامل يف 
املصان���ع التابعة للرشك���ة احلكومية، اليت 
تبل���غ 86 رشك���ة م���ن 118 رشك���ة نتيجة 
التصفي���ة وال���دجم، مكا س���يمت البحث عن 

طريقة لتحقيق أعىل عائد من التصفية.
بدائل 

اخلب���ري االقتصادي مدح���ت نافع  يري أنه 
اكن���ت  هن���اك بدائل عدة بدال م���ن تصفية 
رشك���يت احلديد والصلب والنرص لصناعة 
الكوك، مشريا إىل دراس���ة وضعها خالل 
ف���رتة تولي���ه رائس���ة الرشك���ة القابض���ة 
للصناع���ات املعدني���ة يف وق���ت س���ابق ،  
تضمن���ت حلوال الس���مترار نش���اط رشكة 
الن���رص لصناعة الكوك ح���ىت بعد تصفية 
رشك���ة احلدي���د والصل���ب، معمت���دة عىل 
تصدير جزء كبري من اإلنتاج للخارج، وتلبية 
الطلب احمليل من الكوك، ويه نسبة طفيفة 
تستخدم يف بعض األفران العالية لرشاكت 
صلب تابعة للقطاع اخلاص وبعض مصانع 
السكر، إضافة إىل تنشيط إيرادات الرشكة 

من منتجات الكمياويات اليت تصنعها.
وأش���ار نافع،   إىل أن التجارب الس���ابقة 
يف تصفية الرشاكت احلكومية ال تكمتل إال 
يف الرشاكت الصغرية فقط، أما الرشاكت 
الك���ربى تواج���ه تعقيدات وجح���م مديونية 
مخضة ون���زاع ع���ىل األص���ول، وبالتايل 
تواجه صعوب���ة يف التصفي���ة، مضيفا أن 
هناك بدائل عديدة تؤيت بمثار للحكومة بداًل 

من التصفية.
 مراحل تارخيية 

وتعم���ل رشكة الن���رص لصناعة الكوك، يف 
إنتاج الكوك واملنتجات الكمياوية األساسية 
واألمس���دة اآلزوتية،   ويعم���ل يف الرشكة 
حن���و 1000 عام���ل، واكن وزي���ر قط���اع 
األمعال السابق هشام توفيق قال إنه سيمت 
رصف تعويض���ات للعامل يف رشكة الكوك 
عىل غرار تعويض���ات معال رشكة احلديد 

والصلب.
متتل���ك الرشكة، 4 مصانع، تتضمن مصنع 
الكوك واألقس���ام الكمياوية، ومصنع تقطري 
القطران، ومصنع النرتات، والوحدة متعددة 

األغراض.
وأنشئت الرشكة عام 1960 وبدأت إنتاجها 
عام 1964 ببطاري���ة واحدة بعدد 50 فرنا، 
بطاق���ة إنتاجية س���نوية 328 ألف طن كوك 
تعديين، ومت إنش���اء البطاري���ة الثانية وبدأ 
اإلنت���اج ع���ام 1974 بع���دد 50 فرنا بطاقة 
إنتاجية س���نوية 328 ألف طن ومت إنش���اء 
البطاري���ة الثالثة ع���ام 1979 بعدد 65 فرن 
بطاق���ة إنتاجية س���نوية 560 ألف طن كوك 
ومت إنشاء البطارية الرابعة عام 1993 بعدد 
65 فرن بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنويا 
ً ليكون الطاقة اإلنتاجي���ة للبطاريات األربع 

1.6 مليون طن سنوًيا.
ومتلك الرشكة أيًضا مصنًعا للقطران، وهو 
منتج ثانوي من معلية التكويك، تمت معاجلته 
للحص���ول عىل منتجات عدي���دة ذات قمية، 
مثل قار األقطاب، وزيت أنرثاس���ني لصناعة 
أسود الكربون، وزيت الكريزوت، والنفتالني، 
ويمت تصدير املنتجني اآلخرين إىل اخلارج.

أم���ا مصنع الن���رتات، فمت إنش���اؤه النتاج 

نرتات األمونيوم املس���امية الالزمة لصناعة 
املتفجرات وبايق املنتجات النيرتوجينية مثل 
حام���ض النيرتيك املخف���ف واملركز ونرتات 
األموني���وم النقية، ومن مضن املنتجات ذات 
القمية واجلودة العالية والىت يمت تصديرها 
اىل اخلارج الىت اكتس���بت مسع���ة طيبة . 
بيكربون���ات األمونيوم  اليت هلا اس���تعامل 
غذايئ، ونرتات األمونيوم املس���امية )34.8 

% نيرتوجني(.
 وتوقف نش���اط الك���وك يف الرشكة منذ 7 
أغسطس 2021،  فميا رصد   تقرير جلهاز 
ش���ؤون البيئة   عدم توافق األوضاع البيئية 
للرشكة مع أحاكم قان���ون البيئة، باإلضافة 
إىل تقرير اجلهاز املركزي لملحاس���بات يف 
30 يونيو املايض، حول وجود شك جوهري 
يف مدى اسمترارية رشكة النرص لصناعة 

الكوك.
ويف وقت س���ابق صدر  قرار رئيس جملس 
ال���وزراء رمق 1308 لس���نة 2020 ص���در 
بتشكيل جلنة لدراس���ة أسباب تعرث رشكة 
الن���رص لصناع���ة الك���وك وال���يت أوصت 
باالستعانة باستش���اري عاملي إلبداء الرأي 
م���دى ج���دوى اس���مترارية الرشك���ة  يف 
واالس���تمثار فهيا، حيث استعانت الرشكة 
 DMTالعامل���ي باالستش���اري  القابض���ة 
وانهتت دراسته بالتأكيد عىل النقاط التالية 

واليت أدت للتصفية.
وتعد تصفي���ة أمعال “النرص لفحم الكوك”   
أول قرار مؤثر  يف عهد وزير قطاع األمعال 
الع���ام اجلديد محمود عصم���ت، الذي اكن 
ق���د ق���رر تأجيل موع���د انعق���اد مجعيهتا 
العمومية غري العادية ملدة 3 أس���ابيع للنظر 
يف التصفي���ة ، لكن التأجيل مل مينع حدوث 
القرار املنتظر، لتصبح الرشكة يه الرابعة 
اليت ختضع للتصفية بعد احلديد والصلب 
ومرص لملالحة والقومي���ة لإلمسنت ، فميا 
جاء قرار امجلعية   مبثابة حتصيل حاصل؛ 
حيث وزير قطاع األمعال الس���ابق هش���ام 
توفيق، حس���م ملف تعويضات العامل قبل 
رحيل���ه وقبل انعقاد امجلعي���ة، وفًقا آلليات 
تعوي���ض معال رشك���ة احلدي���د والصلب 
املرصية، اليت صدر ق���رار تصفيهتا العام 

املايض.
منتجات 

 
تنتج الرشكة “قار األقطاب” الذي يستخدم 
مك���ادة رابط���ة يف صناعة أقط���اب خاليا 
التحلي���ل الكهربايئ مبصان���ع األلومنيوم. 
ويدخ���ل يف العدي���د م���ن اخللط���ات اليت 
تستخدم كعوازل ضد الصدأ حتفظ مواسري 
املياه واألسطح املعدنية ، وكذلك يف تصنيع 
بعض الدهانات، إىل جانب النفتالني اخلام 
والن���ي الذي يس���تخدم يف صناعة محض 
الفيثالي���ك اهنيدريد وصناعة قنابل الدخان، 
وبعض أن���واع الصبغ���ات، وحفظ املالبس 

واحلقائب يف املصانع واملنازل واحملال.
مك���ا تنتج أس���ود الكربون املس���تخدم يف 
املطاط واألحب���ار والصابغات وبعض أنواع 
الدهانات. وكذا زيت الكريزوت الذي حيفظ 
األخش���اب ويس���تخدم يف صناعة البويات 
والدهان���ات، وصناع���ة الفني���ك. فضاًل عن 
حام���ض النيرتيك املخفف الذي يس���تخدم 
يف صناعة املتفج���رات والصبغات ومعامل 

الكمياويات.
وم���ن بني منتجات الرشك���ة أيًضا كربيتات 
األمس���دة  يف  املس���تخدم  األموني���وم 
النرتوجيني���ة ومعاجل���ة املي���اه و الدباغ���ة، 
والب���زنول اخل���ام املس���تخدم يف صناع���ة 
البالس���تيك واملبيدات احلرشية واملنظفات. 
ع���الوة عىل اس���تخدامه مكذي���ب عضوي، 
واملرصت���ان )صودي���ويم – أموني���ويم(. 
واألول يستخدم مكس���اعد انتشار للبويات 
امللونة القابلة للذوبان يف املياه. بيمنا الثاين 

مادة تعيد دباغة جلد الكروم.
تنت���ج الرشك���ة أيًض���ا صودي���وم تلوي���ن 
س���لفونات، وه���و مان���ع تصل���د لملنظفات 
البودرة. مكا تنتج “املرصونيا” املس���تخدم 
يف صناعة نرتات األمونيوم املسامية لزيادة 

“تصفية”  النصر لصناعة الكوك والكيماويات تثير اجلدل حول 
نوعية القيادة يف شركات قطاع األعمال 

قال���ت رشك���ة اي فاينانس لالس���تمثارات املالية 
والرمقي���ة، إهن���ا أنفق���ت 390 ملي���ون جنيه من 
متحصالت زيادة رأمسال املقيدة يف 29 ديمسرب 

2021 والبالغة 2.48 مليار جنيه.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة مرص، أهنا 
أنفقت 20 مليون جنيه الس���تمكال مسامههتا يف 
رأمسال E-health للقيام بإنشاء وإدارة البنية 

التحتية لنظام التأمني اليحص الشامل مبرص.
مكا أنفقت 201 ملي���ون جنيه لمتويل مرشوعات 
البواب���ات اإللكرتونية لملناطق األثرية والس���كك 

احلديدية واستمكال البنية التحتية.
وأضاف���ت الرشكة أهنا تعاقدت عىل متويل معلية 
حتديث وزيادة س���عة احلوس���بة الحسابية بقمية 
إمجالية 10 مليون دوالر وس���داد 4 مليون دوالر 

حىت تارخيه من تلكفة معلية التحديث.
وأوحض���ت أن القمي���ة املتبقية م���ن متحصالت 

االكتتاب بلغت 2.09 مليار جنيه.
ونوه���ت إىل أن���ه مت اس���تمكال اهلي���لك اإلدارة 
لرشكة  E-health وحصل���ت بالفعل عىل أول 

عقد لبدء تنفيذ املرحلة األوىل من التأمني اليحص 
الشامل يف 5 حمافظات.

وانهت���ت الرشك���ة كذل���ك م���ن تنفي���ذ البوابات 
اإللكرتوني���ة ألكرث م���ن 27 موقع أث���ري مكا مت 
االنهت���اء من تركيب البوابات اإللكرتونية يف أكرب 
4 حمطات س���كك حديدية واليت تس���تحوذ عىل 

60% من حركة السفر عرب السكك احلديدية.
ومت أيًضا االنهتاء من االطالق التجرييب لملنصة 
اإللكرتونية “ألي أس���واق”، والتعاقد مع املجلس 
الق���ويم لملرأة يف م���رشوع مجموعات اإلدخار 

واإلقراض الرمقي.

أظهرت املؤرشات املالية املعدلة 
لرشكة العامة لصناعة الورق - راكتا، 

خالل العام املايل 2022-2021، 
تراجع خسائر الرشكة بنسبة %12، 

عىل أساس سنوي.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 

مرص، أهنا حققت خسائر بلغت 
90.79 مليون جنيه خالل الفرتة من 

يوليو 2021 حىت هناية يونيو 2022، 
مقابل خسائر بلغت 102.77 مليون 

جنيه يف العام املايل السابق له.
وحققت الرشكة خالل العام املايل 
املايض مبيعات بلغت حنو 399 

مليون جنيه مقابل مبيعات قدرها 
10.1 مليون جنيه، خالل العام املايل 

املقارن.
وجاءت األرقام املعدلة خمتلفة بشلك 
كبري عن املؤرشات غري املدققة اليت 

أعلنهتا الرشكة يف 7 أغسطس 
املايض، إذ أظهرت البيانات غري 

املدققة أن راكتا حققت أرباحًا بقمية 
363.17 مليون جنيه خالل العام 

املايل املايض مقابل خسائر بلغت 
98.277 مليون جنيه يف العام املايل 

السابق له. 

البورصة المصرية تقرر قيد 
أسهم زيادة راسمال زهراء 

المعادي المجانية

90.8  مليون جنيه خسائر “راكتا” 
المعدلة خالل 2021-2022

البورصة تقرر قيد تعديل 
القانون الخاضعة له 

»اإلسكندرية للحاويات«

الرقابة المالية تُقر زيادة 
سعر عرض الشراء المقدم 

على أسهم »دومتي«

وافقت جلنة القيد بالبورصة املرصية 
عىل قيد زيادة راس املال املصدر 
واملدفوع  لرشكة زهراء املعادي 

لالستمثار والتعمري ، من 264 مليون 
جنيه اىل 528 مليون جنيه .

وأوحضت البورصة يف بيان، أن 
اللجنة قررت قيد األهسم بزيادة 

قدرها 264 مليون جنيه موزعة عىل 
عدد 264 مليون هسم )بواقع هسم 

جماين للك هسم اىلص قبل الزيادة 
( بالقمية االمسية البالغة 1 جنيه 

للهسم الواحد متويال من أرباح العام 
و األرباح املرحلة ، وفقا للقوامئ املالية 
يف 2020/12/31 ) اإلصدار التاسع ( 
، جبدول قيد االوراق املالية املرصية 

“ أهسم«.
مكا قررت جلنة القيد قيد زيادة رأس 

املال املرخص به من 300 مليون جنيه 
اىل 1 مليار جنيه .

قررت جلنة قيد األوراق املالية 
املوافقة عىل تعديل بيانات قيد 

رشكة اإلسكندرية لتداول احلاويات 
والبضائع، وذلك بتعديل القانون 

اخلاضع له الرشكة.
وأوحضت البورصة يف بيان، أنه تقرر 
أن يصبح قانون الرشكة اخلاضعة له 
هو القانون 159 لسنة 1981 والحئته 

التنفيذية وتعديالته، بدلًا من قانون 
قطاع األمعال العام رمق 203 لسنة 

.1991
وجسلت اإلسكندرية لتداول احلاويات 
صايف رحب بلغ 1.93 مليار جنيه منذ 
بداية يوليو 2021 حىت هناية يونيو 

2022، مقابل 1.41 مليار جنيه أرباحًا 
خالل العام املايل السابق له.

وارتفعت مبيعات الرشكة خالل العام 
املايل املايض لتصل إىل 2.76 مليار 

جنيه بهناية يونيو 2022، مقابل 
2.39 مليار جنيه خالل العام املايل 

السابق له.

وافقت اهليئة العامة للرقابة املالية، 
عىل تعديل سعر عرض الرشاء 
 Expedition املقدم من رشكة

investment لالستحواذ عىل أهسم 
رشكة الصناعات الغذائية العربية-

دوميت، عىل أال تقل مدة رسيان عرض 
الرشاء بعد نرش التعديل عن يومني 

معل.
وقالت الرقابة املالية يف بيان 

 Expedition لبورصة مرص، إن
investment قامت بتعديل عرض 

الرشاء اإلجباري ليصبح 5.5 جنيه 
للهسم بدالاً من 5 جنهيات للهسم.

 Expedition ويتضمن عرض رشكة
investments رشاء حىت عدد 
96.18 مليون هسم بنسبة %34 

واملمكلة لنسبة 90% من أهسم 
الصناعات الغذائية العربية- دوميت.

واكنت دوميت، قالت إن القمية 
العادلة لهسم الرشكة وفقًا لدراسة 

أعدهتا رشكة كزي لالستشارات املالية 
عن األوراق املالية -مستشار مايل 

مستقل- بلغت حنو 6.90 جنيه 
للهسم.

آي فاينانس لالستثمارات تنفق 390 مليون 
جنيه من متحصالت زيادة رأس املال

العجمي ..

داليا احمد

أعلن���ت رشكة بلتون املالية القابضة، عن قيام إحدى 
ال���رشاكت برفع دعوى قضائية ض���د رشكة بلتون 

لتداول األوراق املالية أمام احملمكة االقتصادية.
وأوحض���ت بلت���ون يف بي���ان لبورصة م���رص، أن 
الرشك���ة ادع���ت ترضرها م���ن طرح رشك���ة ثروة 
اكبيت���ال والذي اكنت بلتون لت���داول األوراق املالية 
تقوم بدور مسس���ار معلي���ة الطرح، وتس���بب ذلك 
يف عدم متك���ن الرشكة املدعية م���ن طرح أهسمها 
بالبورصة بسبب تأثر السوق املرصي بطرح رشكة 
ث���روة اكبيتال وكذل���ك أن طلبات اكتتاهبا يف رشكة 

ثروة مغايًرا للحقيقة.
وحبسب البيان، طالبت الرشكة املدعية تعويض قدره 
90 مليون جنيه، مش���رًيا إىل أنه مت حتديد جلسة 4 

أكتوبر املقبل لنظر الدعوى.
ونوه البي���ان، أن اكفة هذه االدع���اءات من الرشكة 
املدعية تدور حول معلية ط���رح رشكة ثروة اكبيتال 

وال���يت اكن���ت يف عام 2018 أي من���ذ ما يقرب من 
4 سنوات.

 وحققت بلتون املالية القابضة،  صايف خسائر بلغ 
105.58 ملي���ون جنيه منذ بداي���ة يناير حىت هناية 
يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 8.54 مليون جنيه 
يف الفرتة املقارنة من 2021، مع األخذ يف االعتبار 

حقوق األقلية.

 بعد 62 عاما من دورها في االقتصاد المصري

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  11  سبتمبر  2022  •  العدد  659

وائل خطاب

  وزير قطاع األعمال يوجه باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
للحفاظ على حقوق العاملين بالشركة وحصولهم على 

جميع مستحقاتهم
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وزير التموين: مصر توافق على 
استالم 63 ألف طن قمح مستورد على 

مسؤولية املورد الروسي

قال الدكتور ع����ي املصييحل، وزير المتوي����ن والتجارة 
الداخلي����ة، إن م����ر وافق����ت عىل اس����تالم حشنة من 
63 ألف ط����ن مقح أوك����راين، اكن مت التعاقد علهيا قبل 
األزمة الروسية األوكرانية، عىل أن يكون املورد الرويس 
مس����ؤوال عن النقل ووصول الحشنة بأمان، بعد أن تعذر 

وصوهلا سابقا.

وأك����د املصي����يحل، أن الحشنة اجلديدة س����تكون بنفس 
األسعار والمكيات ونفس الرشوط اليت مت االتفاق علهيا 

قبل األزمة الروسية األوكرانية.
ووجه املصييحل، الشكر إىل الرشاكت املوردة والناقلة، 
مش����را إىل أن هناك ظروفا خارجة ع����ن إرادة امجليع 

نظرا لظروف األزمة.

التمثيل التجاري املصري ينظم بعثتني
 جتاريتني إلى كينيا وتنزانيا

»مكتبك اجلديد على البحر« مبادرة احتاد 
الغرف املصرية األوروبية لدعم السياحة

نصيب األسد لقطاع الصناعة يف قرارات  وأنشطة احلكومة  

ىف إطار اجلهود املبذولة لهتيئة مناخ االستمثار وإتاحة 
املزيد م���ن التيس���رات، جذبا لالس���تمثارات احمللية 
واالجنبي���ة ىف خمتل���ف القطاع���ات، وخاص���ة قط���اع 
الصناعة، الذى ُيعد أحد أمه القطاعات الىت من شأهنا 
املس���امهة ىف حتقيق المنو االقتصادي املنشود، وافق 
جملس ال���وزراء، خالل اجمتاعه  األس���بوع املايض ،  
برائس���ة الدكتور مصطىف مدبوىل، عىل مرشوع قرار 
رئيس جملس الوزراء بش���أن حتديد أس���عار األرايض 

الصناعية اليت يمت طرحها لملستمثرين.
ون���ص مرشوع الق���رار عىل أن تتوىل اللجنة املش���لة 
مبوجب ق���رار رئيس جملس الوزراء رمق 2067 لس���نة 
2022 مجتي���ع ودراس���ة واخت���اذ اإلج���راءات الالزمة 
للتخصي���ص الف���وري ل���أرايض الصناعي���ة املرفقة 
لملس���تمثرين بع���د اس���تيفاهئم االوراق واملس���تندات 
األرايض  الت���رف يف  يك���ون  أن  ع���ىل  املطلوب���ة، 
الصناعية بنظام )المتلك – ح���ق االنتفاع(، وذلك وفًقا 

ملجموعة من الضوابط.
وفميا يتعلق بضوابط نظام المتلك، نص مرشوع القرار 
عىل أن يكون متليك األرايض الصناعية باألسعار الىت 
مت حتديدها اسرش���اًدا بنصيب امل���ر املربع من تلفة 

أمعال الرفيق.
مك���ا نص القرار عىل أنه فميا يتعلق بضوابط نظام حق 
االنتفاع، فيكون حق االنتفاع سنويا، ويمت حتديد املقابل 
بواقع 5% من س���عر مر المتليك، وأن يمت تثبيت مقابل 
حق االنتفاع الس���نوى ألول أربعة أع���وام من التعاقد، 
وذلك طبقا لقرار جملس الوزراء، عىل أن يمت احتس���اب 
زي���ادة س���نوية ترامكية بواقع 7 % للس���نة اخلامس���ة 
والسادس���ة، وتزيد إىل 10 % س���نويا ط���وال باىق مدة 

حق االنتفاع.
وأش���ار مرشوع الق���رار إىل أنه يمت حتدي���د مدة حق 
االنتف���اع الس���نوي مبعرف���ة جهة الوالي���ة حبد اقىص 
مخس���ون عاًما قابلة للتجديد، بال���رشوط املتفق علهيا، 
طامل���ا اكن النش���اط مس���مترا ومت اثب���ات اجلدية هيلع 
باستخراج رخصة التشغيل والجسل الصنايع، ودون 
أن خيل ذل���ك حبق جهة الوالي���ة ىف تعديل قمية مقابل 
االنتف���اع وق���ت التجديد ىف ضوء القوان���ن والقرارات 

واللواحئ املعمتدة ىف حينه.
وىف مجيع األحوال يل���زم املخصص له باكفة ضوابط 
التخصي���ص، وم���ن بيهن���ا تنفيذ امل���رشوع والبدء ىف 
التش���غيل خالل ثالث س���نوات حبد أق���ىص من تارخي 
استالم األرض، مع االلزام بالربناجم الزمىن احملدد، 
وإال يمت حسب األرض مع س���داد مقابل االنتفاع خالل 

مدة شغله األرض.
ورسد مرشوع القرار بيانا مفصال ألس���عار الترف 
ىف األراىض الصناعي���ة بنظ���ام المتل���ك، وك���ذا حق 
االنتفاع، وذلك ملختلف املناطق الصناعية عىل مس���توى 

امجلهورية.
وأجاز مرشوع الق���رار لملخصص له االنتقال من نظام 
ح���ق االنتفاع إىل نظام المتلك، اثن���اء رسيان مدة حق 
االنتف���اع، وذلك عقب مرور مخس س���نوات عىل االقل 
م���ن إقامة املرشوع، واحلصول عىل رخصة التش���غيل 
والجس���ل الصن���اىع والبدء ىف التش���غيل، إىل جانب 
س���داد مثن األرض بعد إعادة تقيميها بالسعر التجارى 

بالاكمل مع خصم ما مت سداده مقابل حق االنتفاع.
وأوحض مرشوع القرار أن األس���عار الواردة به ترسى 
عىل التعاقدات الىت تمت خالل مدة سنة من تارخي العمل 

به.
مراجعة السياسة الصناعية 

 م���ن ناحية أخ���ري ، أكد املهن���دس  أمحد مسر وزير 
التجارة والصناعة أن القطاع اخلاص رشيك فاعل  يف 
تنفيذ مسهتدفات وخطة معل الوزارة للهنوض بالصناعة 
الوطنية وحتقيق التمنية االقتصادية الش���املة، مش���رًا 
ايل الدور اهلام الحت���اد الصناعات املرية يف خدمة 

الصناعة املرية باكفة قطاعاهتا. 
جاء ذلك خالل لقاء الوزير بأعضاء جملس ادارة احتاد 
الصناعات املرية برائس���ة املهندس دمحم السويدي، 

ورؤس���اء وممثي خمتلف الغرف الصناعية ، اىل جانب 
الدكتور خالد عبد العظمي املدير التنفيذي لالحتاد . 

وقال الوزير  إن الوزارة تعمل حاليًا وبتنسيق اكمل مع 
جممتع األمع���ال ملراجعة السياس���ة الصناعية ملر ، 
وكذا اكفة الترشيعات واإلجراءات املطبقة هبدف وضع 
إطار عام يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة املرية حنو 
االرتقاء بالقطاعات اإلنتاجية واليت متثل حمرك رئييس 
لتحقيق التمنية االقتصادية الش���املة واملس���تدامة من 
خالل زيادة معدالت اإلنتاجية لتلبية احتياجات الس���وق 
احملىل وتصدير الفائض لأسواق اخلارجية وهو األمر 
الذى ينعكس إجيابًا عىل زيادة نس���بة مس���امهة قطاع 
الصناعة يف الناجت احملىل اإلمجايل ، فضلًا عن توفر 

املزيد من فرص العمل .
وىف ه���ذا اإلطار أش���ار مسر ايل ان ال���وزارة تعكف 
حاليا عىل مراجعة وتقيمي عدد من الترشيعات اخلاصة 
بالصناعة مهنا قانون تفضيل املنتج احملي وتعديالته 
وقان���ون التمني���ة الصناعية باإلضاف���ة ايل تطوير دور 
اهليائت واجلهات التابعة للوزارة للقيام باألدوار املنوطة 

هبا مبا يهسم يف خدمة الصناعة املرية. 
ولف���ت الوزير إىل أن احلكومة باكفة أجهزهتا تس���ى 
جاه���دة إلجي���اد حل���ول عاجل���ة لتوفر امل���واد اخلام 
ومس���تلزمات اإلنت���اج للقطاع���ات الصناعي���ة لضامن 
اس���مترار دوران جعلة اإلنتاج ، مؤكدًا ىف هذا اإلطار 
حرص الوزارة عىل التنسيق املسمتر مع اكفة األجهزة 

املعنية للتعامل الفوري مع مثل هذه التحديات.
وىف رده عىل تس���اؤالت أعضاء جملس إدارة االحتاد 
بش���أن املعوق���ات اخلاصة بإص���دار الراخيص ، أكد 
مسر أن���ه أعىط توجهي���ات هليئة التمني���ة الصناعية 
لالل���زام  بتطبيق قانون الراخي���ص الصناعية وتنفيذ 
توجهي���ات دولة رئيس جملس الوزراء  مبنح الراخيص 
خ���الل 7 أي���ام للرخي���ص باإلخط���ار و20 يوم معل 
للرخيص املسبق مكا جيرى حاليًا ميكنة اكفة اخلدمات 
اليت تقدمها هيئة التمنية الصناعية لملستمثرين ، وكذا 
تفعي���ل منظومة الالمركزية باكفة ف���روع اهليئة، مطالبًا 
األعضاء مبوافاة ال���وزارة بأية حاالت تتعدى هذه املدد 

الزمنية احملددة الختاذ إجراء حامس بشأهنا .
ومن جانبه أكد املهندس دمحم الس���ويدي رئيس احتاد 
الصناع���ات املرية حرص االحت���اد عىل دمع جهود 
الوزارة يف االرتقاء بالقطاع الصنايع من خالل تبادل 
ال���رؤى للوصول ايل خطوات مملوس���ة لدمع الصناعة 
الوطني���ة، مش���رًا  ىف هذا االط���ار إىل انهتاء االحتاد 
من إعداد تصور شامل باكفة االصالحات الالزمة عىل 
مستوى اكفة القطاعات الصناعية لدفع المنو الصنايع 

وحتفزي االس���تمثار األجن���ي املب���ارش يف القطاعات 
الصناعية.

وأش���ار السويدى إىل أمهية اعداد دراسات حول األثر 
االقتصادي ألي���ة أعباء جديدة يمت فرضها عىل القطاع 
الصن���ايع وقياس مدى جدواه���ا ، فضلًا عن رضورة 
تفعي���ل قانون تفضي���ل املنتج احملىل ىف املش���روات 
احلكومي���ة وكذا ىف تنفيذ املرشوعات القومية النعاكس 
ذلك عىل زيادة إنتاجية املصانع وتوفر فرص العمل .

وبدوره أكد املهندس  ط���ارق توفيق وكيل االحتاد عىل 
أمهي���ة تطوير سالس���ل القمية احمللي���ة والركزي عىل 
الصناع���ات املغذية هب���دف حتقيق التاكم���ل بن اكفة 
القطاع���ات الصناعية ، مطالبًا ب���رورة  توفر املزيد 
من اآلليات المتويلية امليرسة أمام املرشوعات اإلنتاجية 

هبدف منح دفعة لالستمثار يف القطاع الصنايع
ومن جانهبم أش���اد رؤس���اء وأعضاء الغرف الصناعية 
بتويل املهندس أمحد مس���ر حقيبة التجارة والصناعة 
مضن التعدي���الت الوزارية اجلدي���دة حبكومة الدكتور 
مصطىف مدبويل وذل���ك نظرًا لدرايته الاكملة مبتطلبات 
وحتدي���ات القط���اع الصن���ايع ، مش���رين إىل أمهية 
تعزيز اجلهود املش���ركة ب���ن اكفة ال���وزارات املعنية 
ومنمظات األمعال إلجياد حل���ول عاجلة لاكفة حتديات 
قط���ايع الصناعة والتج���ارة اخلارجي���ة وذلك ىف ظل 
األزم���ة االقتصادية العاملية احلالية  النامجة عن احلرب 

الروسية األوكرانية وجاحئة كورونا.
األرايض الصناعية 

اكن رئيس الوزراء  الدكتور مصطىف مدبويل،  أكد يف 
ترحيات له  أن الدولة املرية اختذت خطوات مهمة 
جدًا خالل الفرة الس���ابقة يف  مل���ف اتاحة األرايض 
لأغراض الصناعي���ة حتديدًا، حيث مت اقرار مبدأ حق 
االنتفاع جبان���ب المتلك للك الراغبن من املُصنعن يف 
احلصول ع���ىل األرايض، مكا س���يصدر قرار هنايئ 
بإعالن أس���عار م���ر األرض الصنايع عىل مس���توى 
م���ر لكها، من جملس ال���وزراء يف االجمتاع القادم، 
حبي���ث يكون لك املس���تمثرين عىل دراية بس���عر املر، 

والذي مت اقراره وفقًا لتلفة املرافق الفعلية.
وأض���اف مدبويل أنه إىل جانب ذل���ك، فإن أي رخصة 
صناعي���ة أصبح���ت تصدر م���ن ماكن واح���د هو هيئة 
التمني���ة الصناعية، فميا ال يتجاوز 20 يوم معل، مؤكدًا 
انه يتابع تنفيذ ذلك بنفس���ه مع هيئة التمنية الصناعية، 
ووزير التج���ارة والصناعة، وبالفع���ل اكن هناك تقرير   
يش���ر إىل أن هناك 20 ألف رخص���ة صناعية جديدة 

صدرت من خالل املنظومة اجلديدة.

توجهي���ات متواصل���ة م���ن الرئيس الس���ييس  بإقامة  
املجمع���ات الصناعي���ة  ، هبدف دمع تعمي���ق التصنيع 
احمل���ىل، وتوف���ر ف���رص مع���ل، وتقلي���ل الفات���ورة 
االسترادية، .. ذلك ما أكد هيلع رئيس الوزراء الدكتور 
مصط���ي مدبويل ، مضيفا : نعم���ل حاليا كدولة عىل 
التوس���ع ىف إقامة مث���ل هذه املجمع���ات؛ حىت ميكننا 
حتقي���ق مس���هتدفاتنا ىف هذا الش���أن، وال س���ميا ما 
يتعل���ق بزي���ادة الص���ادرات، رمغ لك التحديات الىت 
نواجهها بس���بب األزمة العاملي���ة، مؤكدا أنه بالرمغ من 
ه���ذه التحدي���ات إال أن نس���ب البطال���ة لدينا ىف أدىن 
مستوياهتا بشلك غر مسبوق وىه 7.2%، ولذا فنحن 
منىض قدما ىف إقامة املزيد من هذه املرشوعات لتوفر 
أكرب جحم ممكن من فرص العمل ىف صناعات إنتاجية 

عديدة.
ترحيات رئي���س الوزراء جاءت ع���ي هامش زيارته 
حملافظ���ة الفي���وم ، وحديثه عن   م���رشوع املجمعات 
الصناعي���ة  باحملافظ���ة ، مؤك���دا أن الدولة دخلت يف 
املرشوع بقوة   من أجل توفر وحدات إلقامة صناعات 
حمددة ختدم شباب وأبناء الفيوم، حيث يضم املرشوع 
حنو 576 ورشة مبساحات تراوح ما بن 48 – 50 م، 
مشرا إىل أن هذه الوحدات ختدم أيضا رجال األمعال 
الذي���ن يبدأون أمعاهلم وميكهنم من خالهلا إقامة ورش 
صغ���رة لصناعات خمتلفة، مث���ل الصناعات الغذائية، 
واملالب���س، والنس���يج، إضاف���ة إىل بعض األنش���طة 
اهلندس���ية والكميائي���ة، فضال عن إقام���ة ورش كبرة 
مبسطح يصل إىل أكرث من 600م، موحضا أن إمجاىل 
الورش واملصانع املتاحة يبلغ حواىل 700 مصنع توفر 

اآلالف من فرص العمل للشباب ىف هذه املنطقة.
وأوحض رئي���س جملس ال���وزراء أن لك ما نتحدث عنه 
اآلن بشأن تنفيذ املرشوعات يأىت ىف إطار اإلجابة عن 
التساؤل الذى ميكن أن يتبادر للذهن: هل ميكن إيقاف 
مرشوع من هذه املرشوعات عن استمكال تنفيذه بسبب 
األزمة الراهنة، وخاصة م���ا أثر عن رضورة أن يكون 
لدين���ا أولويات ىف تنفيذ املرشوعات، مس���تدراك بقوله: 
حنن نبىن دولة وحنتاج للك هذه املرشوعات وإذا مل نقم 
بتنفيذها اليوم سننفذها غدا بأضعاف تلفهتا حاليا.. 
وليس أمامنا بديل آخر.. البد من استمكال ما بدأناه ىف 
هذه املرشوعات الضخم���ة، الىت ختدم أهالينا ومتدمه 
باخلدمات األساس���ية الىت اكن���وا يعانون من احلرمان 

مهنا لعرشات السنن.
 مرشوع معالق 

وم���رشوع املجمعات الصناعية بالفي���وم ، هو مرشوع 
مع���الق مت البدء يف املرحلة األويل من إنش���ائه مشال 
حب���رة قارون، ويهسم بش���لك كبر يف إع���ادة إحياء 
البحرة والذي يعترب من أمه املرشوعات اليت تنتظرها 
حمافظة الفي���وم، وتهسم يف توفر فرص كبرة للعمل، 
باإلضاف���ة إيل أهنا س���تهسم يف إع���ادة البحرة إيل 
س���ابق عهدها.. هبذه اللامت كشف الدكتور مصطي 
مدب���ويل رئيس جمل���س ال���وزراء يف زيارته حملافظة 
الفيوم أمهي���ة املجمع الصنايع العمالق الس���تخراج 

األمالح مشال حبرة قارون.
وقال حس���ن ش���عبان مدير العالق���ات العامة برشكة 
أميس���ال الس���تخراج األمالح واملعادن يف ترحيات  

إعالمية  إن قرار إنش���اء املصنع اجلديد مشال حبرة 
قارون ج���اء يف إطار توجهي���ات الرئي���س عبدالفتاح 
الس���ييس بالتوس���ع يف إنش���اء املرشوعات التمنوية 
مبحافظات الصعي���د خاصة يف حمافظة الفيوم، وذلك 
بإنش���اء مصنع الس���تخراج األم���الح واملعادن مشال 
حب���رة قارون مضن م���رشوع إعادة الت���وازن البييئ 
البح���رة من خالل جلنة مش���لة من رئي���س الوزراء 

ووزيرة البيئة وحمافظ الفيوم.
ولفت ش���عبان إيل أنه سيمت إنش���اء مجمع الستخراج 
األمالح واملعادن مشال البحرة مماثل ملجمع أميس���ال 
جن���وب البحرة وهو م���رشوع قويم يس���مت ألهداف 
متع���ددة محلاية حبرة ق���ارون من االرتف���اع املزايد 
امللوحة واس���تخدام التكنولوجيا املتقدمة لالس���تمثار 
مصادر ال���رثوة الطبيعية وذلك باس���تخالص األمالح 
املختلفة من البح���رة ويمت احلصول عي هذه األمالح 
ع���ن طريق إقامة أحواض الرك���زي لتحضر احملاليل 
املرك���زة املغذي���ة املصانع ونظرا اخل���واص الفزييائية 
هلذه األمالح يمت اس���تخراج مل���ح كربيتات الصوديوم 
أوال ويليه ملح لكوريد الصوديوم مث البوتاسيوم وبايق 

األمالح.
وأش���ار مدير العالقات العامة برشكة أميسال إىل أن 
هذا املرشوع ميث���ل أمهية كبرة ملر حيث انه يهسم 
يف محاية حبرة قارون ويه حبرة تارخيية هلا أمهية 
كبرة ويه مصدر كب���ر الرثوة المسكية يعيش علهيا 
حوايل 5 آالف أرسة، الفًتا إيل أن الرثوة المسكية يف 
البح���رة عانت مؤخرا من زيادة امللوحة وهذا املرشوع 
يقلل من امللوحة ويس���امه مع املجهودات اليت تقوم هبا 
الدول���ة يف عودة البحرة ايل س���ابق عهدها مكصدر 
لل���رثوة المسكية، باإلضافة إيل أن املرشوع يعمل عي 
تمني���ة االقتصاد القويم ألنه س���يمت إنت���اج أمالح يمت 
استرادها من اخلارج وهذا سيقلل فاتورة االستراد.

أهداف متعددة 
وعن أهداف املرشوع أكد حسن شعبان أن له أهداف 

بيئي���ة تمتثل يف محاية حبرة ق���ارون مكحمية طبيعية 
من االرتفاع املس���متر يف امللوحة واحلفاظ عي النظام 
البي���يئ داخل احملمي���ة، باإلضاف���ة إيل احلفاظ عىل 
النظ���ام البييئ يف البح���رة واملناطق احمليطة والرثوة 
المسكية هبا مما ي���ؤدي إيل احلفاظ عي مهنة الصيد 
واليت يعيش علهي���ا أكرث من 15 ألف أرسة من القرى 

املنترشة حول شواطئ البحرة.
مك���ا  أن امل���رشوع له أه���داف اقتصادي���ة تمتثل يف 
استخراج األمالح الرئيسية من حبرة قارون ويه ذات 
عائد اقتصادي واس���تخراج األم���الح واملعادن بطرق 
طبيعية لتغطية السوق احملي وتصدير الفائض وتوفر 
للنقد األجني املوجه الستراد هذه املنتجات مع حتقيق 
عائ���د من النق���د األجني يف حال���ة التصدير وحتقيق 
سياس���ة عدم االحتاكر يف إنتاج السلع االسراتيجية 

للسوق املرى.
ويمت إنش���اء امل���رشوع عي 3 مراح���ل املرحلة األوىل 
مصنع إلنتاج مل���ح لكربيتات الصوديوم بطاقة إنتاجية 

سنوية    250
أم���ا املرحل���ة الثانية م���ن املرشوع فتمشل انش���اء 3 

مصانع بطاقة إنتاجية 171
مرشوع قويم 

  الدكتور أمحد األنصاري حمافظ  الفيوم ، فيشر إيل 
أن   املجمع الصنايع اجلديد للرشكة املرية لأمالح 
واملعادن “إميسال”  سيمت  تنفيذه عىل مساحة 4 آالف 
فدان، بواقع 3 أالف فدان ألحواض الركزي، وألف فدان 
للوح���دات اإلنتاجية، ويعمل املرشوع عىل تمنية املنطقة 
المشالية لبحرة قارون، ويوفر أكرث من 5 آالف فرصة 
مع���ل مبارشة وغر مبارشة ألبناء حمافظة الفيوم، مكا 
مت مناقش���ة التداخالت بن املجم���ع الصنايع وجهاز 

شوئن البيئة واشراطات احملميات الطبيعية.

ن���رشت اجلري���دة الرمسية، ق���رار جملس 
الوزراء رمق 66 لس���نة 2022، بشأن حتديد 
كيل���و س���عر األرز األبيض، وذلك اس���تنادًا 
لقان���ون محاية املنافس���ة ومنع املامرس���ات 
االحتاكري���ة الصادر بالقانون رمق 3 لس���نة 

.2005
وين���ص القرار عىل أال يزيد س���عر بيع كيلو 
األرز األبي���ض املعب���أ ع���ن 15 جنهيا، وأال 
يزيد س���عر كيل���و األرز األبي���ض غر املعبأ 

)السائب( عن 12 جنهيا.
ويلزم القرار لك املتاجر واحملال وغرها من 
مناف���ذ البيع باإلعالن عن أس���عار بيع األرز 
األبيض املش���ار إلهيا يف الفقرة السابقة يف 

أماكن ظاهرة لروادها من املشرين.
وين���ص القرار عىل أنه مع عدم اإلخالل بأي 
عقوبة أش���د منصوص علهي���ا يف أي قانون 
آخر، يعاقب لك من خيالف حمك املادة األوىل 
م���ن هذا القرار بغرامة ال تقل ع�ن مائة أل�ف 
ج�ني�ه وال جتاوز مخس���ة مالين جنيه، طبقا 
لن���ص امل���ادة )22 مكررا "ج"( م���ن قانون 
محاي�ة املنافسة ومنع املامرسات االحتاكرية 

املشار إليه.
يذك���ر أن الق���رار ص���در اس���تنادًا إىل ما 
عرضه وزي���ر المتوين والتج���ارة الداخلية؛ 
وبع���د دراس���ة جهاز محاية املنافس���ة ومنع 

املامرسات االحتاكرية وأخذ رأيه.

15 جنيها للمعبأ و12 للسائب.. اجلريدة 
الرسمية تنشر قرار حتديد سعر كيلو األرز

 

نمظت مجعية املصدرين املرين »إكس���بو لينك« ندوة حتت 
عنوان »استكشاف الفرص التصديرية للربازيل« بالتعاون مع 
غرف���ة التجارة العربية الربازيلية، للتعرف بالس���وق الربازيىل 
واملنتج���ات ال���يت تمتتع بف���رص واعدة هلذا الس���وق جبانب 
التعرف ع���ىل اخلدمات اليت يقدمها املكت���ب اإلقلميى للغرفة 

بالقاهرة.
أدار الندوة اكمل سلمي خبر التدريب وبناء القدرات يف إكسبو 
لينك وش���ارك فهيا مايلك مجال مدير مكت���ب الغرفة التجارية 

العربية الربازيلية بالقاهرة وعدد كبر من أعضاء امجلعية.
واستعرض "مجال" القدرات الىت يمتتع هبا السوق الربازيىل 
ويف مقدمهت���ا القوة االس���هتالكية حيث يصل عدد الس���اكن 
إىل 212 مليون نمسة تعادل ثليث الدول العربية بعد اس���تثناء 
مر، ونصف الدول األوربية تقريًبا، مكا يبلغ إمجاىل اإلنتاج 
احملي حن���و 1.44 تريليون دوالر ومس���احهتا تتجاوز 8.5 

مليون مر مربع.
وش���دد عىل أن االقتص���اد الربازيي هو ثام���ن اقتصاد يف 
الع���امل، ويه دولة متقدمة يف جم���ال املوانئ وثالث أكرب منتج 
للسيارات، ومن الدول املتقدمة تكنولوجيا وأكرب منتج ومصدر 

للحالل يف العامل .
وأوحض أن مر تستورد من الربازيل الذرة واللحوم املجمدة 
واحلديد اخلام، جبانب بعض املنتجات األخرى، بيمنا تستحوذ 
الكمياويات واألمسدة عىل 40 % من صادرات مر للربازيل، 
جبانب بعض الصناع���ات الغذائية واحلاصالت الزراعية مثل 

الثوم واملواحل واملنتجات األخرى.

أعل����ن املجل����س التصديرى للصناعات اهلندس����ية ارتفاع 
صادرات القطاع، خالل الفرة من يناير إىل يوليو، 2022 
بنس����بة 27%، لتجسل 2.1 مليار دوالر، مقابل 1.6 مليار 

دوالر بالفرة نفهسا من الفرة عام 2021.
وكش����ف املجلس التصدي����رى، ىف تقري����ره الهشرى، أن 
الصادرات اهلندسية حققت ارتفاعا بنسبة 24% ىف هشر 
يوليو 2022، باملقارنة بنفس الهشر من 2021، حيث بلغت 
258.7 ملي����ون دوالر ىف يوليو 2022 باملقارنة ب� 209.1 

مليون دوالر ىف يوليو 2021.
وأش����ار املجلس التصديرى للصناعات اهلندس����ية إىل أن 
أمه القطاع����ات ال����ىت حقق����ت زيادة خ����الل أول 7 أهشر 
م����ن 2022، ىه األجه����زة الكهربائية قفزت بنس����بة %44 
والاكبالت بزيادة 64%، ومكونات السيارات ارتفعت بنسبة 
10.1% واألجهزة املزنلية ارتفعت 7% والطملبات واملراجل 
واحملراكت ارتفع����ت 74% واآلالت واملعدات قفزت %125 

واملعادن بنسبة %40.

ق���ال الدكت���ور إبراه���مي عمش���اوي، مس���اعد أول وزي���ر 
المتوي���ن ورئي���س جه���از تمني���ة التج���ارة الداخلي���ة، إن 
املنطق���ة التجاري���ة اجلدي���دة بطنطا هلا أك���رث من حمور، 
 وتع���ج ب����12 نش���اطا جتاري���ا وختزيني���ا ولوجيس���تيا.

وأضاف، أن 90% من هذه األنشطة هبا لوجستيات وأماكن 
ترفهيية، ومت وضع جحر أس���اس عىل مساحة 2.5 فدان 
 ألول سوق جتاري خارج القاهرة بطنطا يف حمافظة الغربية.

وتاب���ع أن هذا س���وق امجللة خي���دم 4 أو 5 حمافظات من 
خ���الل بيع اخُلر والفاكهة، ومر ال يوجد هبا أس���واق 
نص���ف مجلة منمظة، والرئيس عبد الفتاح الس���ييس وجه 
بوج���ود 28 س���وق نصف مجل���ة لبيع اخل���ر والفاكهة 
 بأس���عار امجلل���ة؛ مث���ل أس���واق العب���ور و6 أكتوب���ر.
وأوحض أن ه���ذه األس���عار تك���ون أق���ل م���ن مثيالهت���ا 
الدارج���ة يف احمل���الت التجارية، واكن هناك تنس���يقات 
م���ع اجله���ات املختصة يف هذا الصدد، وس���يمت إنش���اء 
 رشك���ة إلدارة ه���ذه األس���واق عىل مس���توى امجلهورية.

أن���ه مت حتدي���د أماك���ن ه���ذه األس���واق ع���ىل  وذك���ر 
فدان���ن  م���ن  )مبس���احات  امجلهوري���ة  مس���توى 
القاه���رة. يف  موقع���ن  ومهن���ا  أفدن���ة(،   10  إىل 

وأكد أن أس���عار السلع هبذه األس���واق تكون بتخفيضات 
تصل إىل 25%، مؤكًدا أنه مت االتفاق مع اجلانب الفرنيس 
عىل إنش���اء س���وق مجلة بتلفة 2 مليار جني���ه، واليوم مت 
الب���دء بالس���وق املرك���زي يف حمافظ���ة الغربي���ة واملقام 
 ع���ىل مس���احة فدانن م���ن أجل بي���ع الس���لع لملواطنن.
وأش���ار إىل أن أس���واق امجلل���ة خمصص���ة خلدمة كبار 
التجار واملنتجعات الس���ياحية واملستشفيات؛ أما املسهتلك 
 فميكن���ه الرشاء من أس���واق نص���ف امجلل���ة أو املتاجر.

وذك���ر أن���ه مت افتت���اح متاج���ر لسالس���ل كب���رة م���ن 
الي���وم،  بطنط���ا  اللوجس���تية  املنطق���ة  يف  الس���راميك 
يومًي���ا. مواط���ن  آالف   10 علهي���ا  ي���ردد   وال���يت 

أكد دمحم إمساعيل عبده، رئيس الش����عبة العامة لملستلزمات 
الطبية بغرف����ة القاهرة التجارية، اس����مترار أزمة غياب بعض 
املستلزمات الطبية، مثل اجلوانىت الطىب وفالتر أجهزة الغسيل 
اللوى من قامئة وزارة الصناعة والتجارة بالس����لع املستوردة 
املس����تثناة من قرار البنك املركزى املرى، بإلزام املستوردين 

بفتح اعمتادات مستندية لمتويل معليات االستراد.
وأضاف »إمساعيل«، خالل اجمت

تدخ����ل أس����بوعها الثالث هتدد بتوقي����ع غرامات عىل رشاكت 
املس����تلزمات الطبية املتعاقدة مع هيئة ال����رشاء املوحد لتوريد 
مكي����ات كبرة من هذه املس����تلزمات الطبية، بس����بب عدم منح 
الرشكة املسؤولة عن إدارة نظام اإلفراج املسبق عن الحشنات 
املستوردين املس����تندات املطلوبة لبدء حشن حشناهتم املتعاقد 
علهي����ا بالفعل ولكن من غر نظام االعمتادات املس����تندية الذي 
يتطلب من املس����توردين س����داد 30% مقدًما من قمية الحشنة، 
مع استمكال نس����بة 70% األخرى فور ورود الحشنة لملوانئ 
املري����ة، يف حن أن تعامالتنا م����ع الرشيك األجنىب تحمس 
لن����ا بالتعاقد عىل حشنات ودفع مقدمات بس����يطة 10 أو %15 
وس����داد باىق القمي����ة بعد فرة مساح قد تص����ل إىل 6 أو 9 

أهشر.

»التموين«: البورصة السلعية تساهم يف 
تخفيض األسعار بنسبة %15

سيد اجلارحي

داليا احمد

      وزير التجارة والصناعة يستعرض مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء 
الغرف الصناعية رؤية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية

 أحمد سمير: القطاع الخاص شريك فاعل فى تنفيذ مستهدفات خطة 
عمل الوزارة لزيادة معدالت اإلنتاجية وتنمية الصادرات 

    رئيس الوزراء : نعمل حالي  على التوسع فى إقامة مثل هذه 
المجمعات  تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي 

وزير التموين يدشن أول سوق منوذجي مبنطقة 
الدلتا باستثمارات 6 مليارات جنيه

التصديري للصناعات الكيماوية: إقبال كبير 
على اجلناح املصري مبعرض هوتيل شو بالرياض

دش����ن الدكت����ور ع����ي املصي����يحل، وزي����ر 
المتوين والتجارة الداخلي����ة، والدكتور طارق 
رمحي، حماف����ظ الغربية، والدكت����ور إبراهمي 
عمشاوي، مس����اعد أول وزير المتوين ورئيس 
جه����از تمني����ة التج����ارة الداخلي����ة، والل����واء 
حس����ام الدي����ن مصطىف رئيس هيئ����ة الطرق 
والكباري، أول سوق منوذجية مركزي مبنطقة 
الدلت����ا، وذل����ك داخ����ل املنطقة اللوجس����تية /
الغربي����ة، ومت  التجاري����ة بطنط����ا مبحافظ����ة 
وضع جحر األس����اس للس����وق، وذلك مضن 
خط����ة رئي����س امجلهورية لتوف����ر احتياجات 
املواطن����ن من مجيع الس����لع االس����راتيجية، 
مك����ا يعمل ه����ذا الس����وق عىل تقلي����ل الفاقد 
 يف امل����واد الغذائية واخل����روات والفواكه.
رئي����س  توجهي����ات  إط����ار  يف  ذل����ك  ي����أيت 
التج����ارة  منظوم����ة  بتطوي����ر  امجلهوري����ة 

أس����واق  إنش����اء  يف  والتوس����ع  الداخلي����ة 
 مجل����ة ونص����ف مجل����ة جبمي����ع احملافظات.

التجارية  مكا تتضمن املنطق����ة اللوجس����تية/ 
بطنط����ا قاعات مؤمت����رات تس����امه يف إقامة 
الغربي����ة  مبحافظ����ة  الك����ربى  الفعالي����ات 
واحملافظات املجاورة وتضم أكرب ناد ريايض 
اجمتايع باملنطقة يهسم يف استيعاب الشباب 
وتواص����ل األجيال واحملافظة ع����ىل األجيال 
الناشئة وفندق عىل مستوى مرتفع يهسم يف 
اس����تضافة الخشصيات املرموق����ة، باإلضافة 
إىل معسكرات الشباب وأهايل الدلتا وخدمات 
حكومية حمطة خدمة ومتوين سيارات، مكا مت 
تزوي����د املنطقة التجارية اللوجيس����تية مبرافق 
مستقلة من كهرباء ومياه ورصف حصى وغاز 
طبييع وشبكة اتصاالت وشبكة إنرنت حديثه 

من خالل أجهزة الدولة املختلفة.

ق����ال خالد أبو املاكرم، رئيس املجلس التصديري 
للصناع����ات الكمياوي����ة واألمس����دة، إن اجلناح 
املري املش����ارك مبعرض “هوتيل ش����و” املقام 
يف اململك����ة العربي����ة الس����عودية يف الري����اض 
خ����الل الفرة من 6 إىل 9 س����بمترب 2022 هشد 
إقباال كبرا م����ن العمالء احملمتل����ن والزائرين 
لرؤية منتجات القطاعات املش����اركة من املنظفات 
الخشصي����ة، والصناعي����ة، والدهانات، ومنتجات 
 البالس����تيك من ال����رشاكت املرية املش����اركة.
وأوحض أب����و امل����اكرم، يف بي����ان، أن املجل����س 
واألمسدة  الكمياوي����ة  للصناع����ات  التصدي����ري 
ق����ام بالتواصل مع مكتب المتثي����ل التجاري يف 
السعودية للروجي لملعرض بن الغرف التجارية 

والصناعية واليت أسفرت عن العديد من اللقاءات 
الثنائية اليت متت مع العمالء احملمتلن للرشاكت 
املشاركة، ويه املشاركة األوىل لملجلس يف هذا 
املع����رض الدويل اهل����ام الذي يض����ع الرشاكت 
مب����ارشة أم����ام املش����رين الرئيس����ين وصناع 
الق����رار للعديد من املش����اريع اجلدي����دة باململكة 
مب����ا يف ذل����ك أحص����اب الفن����ادق واملش����غلن 
 واملطورين باعتباره نقطة حمورية هلذه الصناعة.
وأض����اف أن املع����رض يض����م عددا كب����را من 
مش����اراكت دولية مثل الربتغ����ال، أملانيا، إيطاليا، 
بولندا، املغرب، اإلمارات، األردن، اكزخس����تان، 
اليونان، الكويت، فرنس����ا، أسراليا، وغرها من 

الدول املشاركة.

بدأ احت���اد الغ���رف األوروبي���ة ىف مبادرة 
جدي���دة ل���دمع قط���اع الس���ياحة لتحقيق 
إش���غاالت طويلة األجل ىف فصل الش���تاء، 
مع مش���لة توافر الطاقة باالحتاد األوروىب 
املتواكبة مع اسمترار جاحئة كورونا، وىه 
مب���ادرة »مكتبك ىف جنة دافئة عىل البحر« 
الس���تغالل قي���ام املالي���ن ب���دول االحتاد 
األوروىب بالعمل م���ن منازهلم املتواكب مع 
النقص احلاد ىف التدفئة بسبب قطع إمداد 

الغاز الروىس.
وأوحض الدكت���ور عالء عز، س���كرتر عام 
االحت���اد، أن املب���ادرة س���تقوم بال���روجي 
لإلقامة ملدة أهشر الشتاء للعمل عن بعد من 

املنتجعات الس���ياحية عىل البحرين األمحر 
واألبيض، واستغالل القدرة الفائقة لإلنرنت 
وتوافرها بتلك املنتجعات، إىل جانب التدفئة 
وتلف���ة املعيش���ة املنخفض���ة مقارنة بدول 
االحتاد األوروىب، مع االسمتتاع بالشواطئ 
والطقس الدافئ والمشس، وذلك مع دخول 
فصل الشتاء القارس ونقص الطاقة للتدفئة.

وأك���د الدكتور ع���الء عز أن عائ���د املبادرة 
سيتجاوز الفنادق واملنتجعات، حيث سميتد 
إىل العدي���د من القطاع���ات املتررة، مثل 
املطامع والاكفهي���ات واحملال وكذا املتاجر 
باكف���ة أنواعها، نظرا للقوة الرشائية العالية 

للساحئ األوروىب.

أعل���ن جه���از المتثيل التج���اري يف مر 
التعاون م���ع بنك م���ر يف ترتيب بعثتن 
جتاريتن للك م���ن تزنانيا خالل الفرة من 
26 إىل 30 س���بمترب اجلاري وكينيا خالل 
الفرة من 4إىل 8 أكتوبر 2022 بالتنس���يق 
مع لك من املجل���س التصديري للصناعات 
الكمياوية، واملجلس التصديري ملواد البناء، 

واملجلس التصديري لأثاث.
وقال الوزير املفوض التجاري حيىي الواثق 
ب���اهلل، وكيل أول ال���وزارة ورئيس المتثيل 
التجاري، إن تنظمي ه���ذه البعثات يأيت يف 
إط���ار التعاون القامئ ب���ن المتثيل التجاري 
وع���دد م���ن البن���وك التجاري���ة العاملة يف 
مر وع���ىل رأهسا بنك مر لمتويل عدد 

من البعث���ات التجارية املرية بالتنس���يق 
مع املجال���س التصديري���ة املعنية بعدد من 
القطاع���ات الس���لعية املس���هتدفة يف هذه 

األسواق، وفقًا لبيان حصي.

رضوى عبداهلل اسالم عبدالفتاح

3 مكاسب جتنيها مصر من »املجمعات الصناعية«
تساهم في  تعميق التصنيع المحلى  وتوفير فرص عمل  وتقليل الفاتورة االستيرادية

تعاون بني »العربية البرازيلية« و»إكسبو 
لينك« لزيادة الصادرات ألمريكا الالتينية

2.1 مليار دوالر قيمة صادرات الصناعات 
الهندسية خالل يناير - يوليو 2022

»الغرفة التجارية«: استمرار أزمة نقص املستلزمات 
الطبية رغم إلغاء االعتمادات املستندية

محمد عارف
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باألرقام واحلقائق .. الرئيس السيسي يخرس املشككني يف إجنازات الدولة املصرية 

أي���ام ،  مش���را إىل ما تردد وقهتا من تش���كيك حول القناة 
قائ���ا: "حصل لكام كتر واتقال يا ترى مطلوب يتعمل وال ال 
؟.. بق���ول اللكام ده لإلعاميني عاوزين تتلكموا عن البلد وعن 
محات التشكيك فكأن الدولة دي مبفتكرش وبتدرس وبشلك 
عش���واىئ ومها الىل عارفني، أل طبعا..بقول اللكام ده علشان 
مه���م يتقال دلوقيت.. املثال قدام���م وواحض يتتلكم اكن دخ 
القناة 4.8 او 5 مليار دوالر دلوقيت يف 7  مليار دوالر ولسه 
، لو جبت الرمق الىل اتدفع يف التوس���عة هتايق أخدنا اكرت 

منه خال ال�  5 سنني الىل فاتت".
تاب���ع الرئيس الس���ييس:  بقول اللك���ام ده.. هيمنا نتلكم عن 
احلال���ة ال���ىل بتتعمل معامك ي���ا مرصيني دامي���ا واخدينم 
يف حتة وباين علينا مش عارفني ندافع عن نفس���نا ش���وية..

نقعد جنيب موض���وع والتعليقات الىل اتعملت عنه..ملا يقولك 
تعب���رات دا عىل امل���روع هاتوا اللك���ام ده الىل اتقال يف 
االعام املن���اوئ واجلراي���د املناوئة..عاوزين يأث���روا عليم 
وخيوفومك وييأس���ومك..لقيت فرص���ة ان اقولم لك موضوع 
بنتلك���م فيه ليه خلفية وليه ن���اس بتتلكم هيلع وملا نيجي ندافع 
عنه مش بندافع عنه حص..حطوه قدام التليفزيون ونش���وفوا 

ودع���ا الرئي���س، املرصي���ني إىل التصدي لملش���لكات وعدم 
التخ���ي عن فكرة إجياد حلول هلا ، مش���ددا عىل أنه حرص 
ع���ىل توفر اكفة احلقائق للش���عب وأن االجنازات ال تتحقق 
جبه���د احلكومة فقط ولذلك جيب أال ندير ظهرنا لملش���لكات 

والتحديات .
وش���دد  الرئيس عي  أنه من املهم أن ندمع جهود الدولة وأن 
يظ���ل املواطن���ني يف ظهر البلد اليت يعيش���ون فهيا ، مضيفا 
"جيب أال تصيبنا محات التش���كيك باإلحباط "...الباد الىل 
ب���رتوح ميكن مرتجعش وبالتايل الىل بيتعمل خال الس���نني 
ال���ىل فاتت وجحم اجلهد هلل الىل بيتبذل يف الس���نتني تاتة 
والىل جايني والتش���كيك هايبقا اكرت ، .... طيب ليه؟ .. طيب 
نتصاحل؟ أنا بلكم���م جبد واهلل نتصاحل يعين؟"..هنتصاحل 
ناخد مس���احة إىل ح���ني ، .. طيب انت مش ع���اوزه .. طيب 
ط���ول ما انت موجود يبقا خنلص منه بأى طريقة ..إمنا األمر 
لك���ه هلل ال ح���د بيتخلص م���ن حد وال حد بيقع���د حد .. هو 
ربنا الىل بيقعد وميىش ولو مفيش إميان حقييق كنا ضعفنا 
ومأخدناش تات أرباع القرارات الىل اختدت خال الس���نني 

الىل فاتت".
تاب���ع الرئيس الس���ييس: هناك من يقول���ون أن جحم الديون 
لدينا زادت "، متس���ائا : ملاذا ال نريد أن ندفع تلكفة ما مقنا 
ب���ه يف 2011 و2013 ،ال���ذي اكن له أك���ر األثر يف تدمر 
االقتصاد؟ ، منوها إىل أنه عندما مت حس���اب اخلسائر اليت 
تكبدناه���ا وجدنا أهن���ا بلغت ح���وايل يف 450 مليار دوالر،  
متس���ائا "ه���ل لدينا دوالرات كثرة ح���ى أننا خنرس 450 

مليار دوالر يف 3 أو 4 سنوات؟ .
وأك���د الرئيس الس���ييس أن "م���ا حدث اكن عىل حس���اب 
مستقبل مرص وحارضها "، مشددا عىل أن االجراءات اليت 

مت اختاذها سيتحمل تلكفهتا امجليع .
 وق���ال الرئيس الس���ييس  : احلقيقة الىل ع���اوز أتلكم فهيا 
علش���ان إحنا داميا مكرصيني ومثقف���ني وإعاميني ومعنيني 
مبس���تقبل مرص واس���تقرارها افتكروا يف 2014 من نفس 
املاكن اطلقنا حفر القناة اجلديدة وحصل نقاش وجدال كتر 
هل امل���روع ده اكن مهم؟."، معقبا: "الىل احنا بنعمله وهل 
الدول���ة اكنت حمتاجة تعم���ل ازدواج وال أل؟ تقريبا 85 مليار 
جنيه ، حصل اكتت���اب ومت توفر املبلغ املخصص خال 10 

ه���و ده الي اتق���ال علينا وده فني؟، ده مش علش���اين أل، ده 
عشان الناس يف مرص واالنسان البسيط يفهم انه مسهتدف 
انه يئس���وا وخيوفه ويضعفه الهنم معندهومش غر التشكيك 

واإلساءة.
وشدد الرئيس عبدالفتاح السييس، عىل إجراء دراسات عر 
املاكت���ب العاملي���ة املتخصصة قبل ال���روع يف اى مروع 
قائا: "أى حاجة بتتعمل .. بتتعمل بدراسات مش ناس قاعدة 
م���ع بعضها دي ماكتب عاملية ولك يشء بيدرس نرصف عىل 
مقتضاها املليارات" ، فميا كشف الرئيس   عن أنه من املقرر 
االنهتاء من التكريك والتوسعة األخرة لقناة السويس بشلك 
هنايئ منتصف الس���نة املقبلة مبا حيقق التطوير املس���هتدف 
من توسعة القناة وازدواجها بشلك اكمل. ، مضيفا: "هنفتتح 
مرحلة التوس���عة األخرة منتصف الع���ام املقبل واتصور ان 
ش���اء اهلل نفتتح هذا اجلزء ويبقا كده االزدواج مت بشلك تام 

وان شاء اهلل األمور متىش بشلك كويس.
وشدد الرئيس عىل أن املروعات اليت يمت تنفيذها يف جمال 
النقل واكفة القطاعات األخرى رضورية لبناء الدولة املرصية.

وحول توافر السلع يف األسواق، قال  وفرنا السلع األساسية 

وكن���ا حريصون منذ عام 2016 وح���ى األن، أن يكون لدينا 
خمزون اس���رتاتيجي من الس���لع األساس���ية مث���ل الزيوت 
والس���كر والحمق واألرز ملدة ستة هشور حى يشعر املواطن 
باالمطئنان، وختفيف الضغط عىل األس���واق واألسعار، وأال 
ينعك���س تأثر التغرات يف األس���واق العاملي���ة عىل املواطن 

املرصي".
وأضاف :"اسمتعمت بالطبع للتسعر اخلاص بالحمق والذرة، 
وأن سياس���تنا اجلديدة كدولة وال���يت نتحرك فهيا من خال 
احلكوم���ة ووزارة الزراعة، س���تقتيض أن نعلن عن أس���عار 
اسرتش���ادية لبعض الس���لع اليت من املمكن أن تقوم الدولة 
بتجشي���ع مواطنهي���ا يف الريف عىل زراعهت���ا، وتوفر معلة 
أجنبي���ة"، الفتا إىل أن الظروف وساس���ل اإلم���داد العاملية 
هبا مش���لكة، ولذلك جيب أن تكون س���لعنا اخلاصة من نتاج 
أرضن���ا"، مجشعا احلكومة عىل ذلك، وداعيا بإعطاء األموال 
لملواطنني حى وإن اكنت أكرث من السعر العاملي فيف الهناية 

سيكون ذلك يف صاحل املواطن املرصي.
أض���اف الرئيس الس���ييس "إن معاجلتن���ا لألزمة يف مرص 
خمتلف���ة عن معاجلهتا يف اخلارج ، ألنن���ا مل نعكس التلكفة 
احلقيقية س���واء للسلعة أو للطاقة عىل املواطنني ألنه يف هذه 
احلالة س���يكون ف���وق طاقة املواط���ن ، واكن هدفنا يف األول 
توفر السلع بش���لك حيقق مطالب الناس بدون أي ضغط مث 
ما أمكن إن التلكفة ال تكون ضاغطة عىل الناس بشلك كبر".
من ناحية أخري ، أكد الرئيس عبد الفتاح السييس ، األمهية 
القصوى حلقل "ظهر" للغاز الطبييع، مشرا إىل انه اكن من 
الصعب تشغيل اكفة حمطات الطاقة الكهربائية املوجودة يف 

الدولة يف حالة عدم وجود ذلك احلقل .
أضاف الرئيس أن تلكفة الغاز اليت تنفق بش���لك هشري يف 
حمطات الطاقة الكهربية تبلغ حوايل 2 مليار دوالر مبا يعادل 
24 مليار دوالر يف السنة، مشرا إىل أن املواطنني يف أوروبا 
يواجهون أزمة ارتفاع أس���عار الطاقة بس���بب تطبيق العمل 

باألسعار اجلديدة علهيم بدون أي دمع من دوهلم.
وأكد الرئيس الس���ييس، أن دخول حقل ظهر للغاز الطبييع 
للخدمة ساعد احلكومة عىل تسعر الطاقة بأقل من األسعار 
العاملية ، الفتا إىل أن الدولة تعمل عىل إنش���اء مراكز التحم 

لشبكة الكهرباء بتلكفة 3 مليارات دوالر .
وش���دد   الرئيس مواصلة العمل عىل توفر الس���لع بأسعار 
مناس���بة لملواطنني عىل رمغ من ارتفاع أسعار الطاقة عامليا، 
مش���را إىل أن هناك 17 مليون وحدة حتصل عىل الكهرباء 

بنصف تلكفهتا.
مكا ش���دد الرئيس، عىل أن الدولة ملزتمة بالوفاء مبستحقات 
أحص���اب املعاش���ات والتأمينات، إنه اكن يس���متع من أحد 
املتخصصني يف االقتصاد - وهو وزير س���ابق - عندما اكن 
يقول أن الدولة ظملت أحصاب املعاش���ات، وطلبت حيهنا من 
رئي���س الوزراء الدكتور مصطىف مدبويل بعمل دراس���ة معا 
إذا اكن مبل���غ ال���� 400 مليار جنيه ال���يت أخذهتم الدولة من 
وزارة التضام���ن االجمتايع لعمل بنية أساس���ية، وهل اكن 
ايداع هذا املبلغ يف البنوك بالعوائد الس���ائدة وقهتا سيغيط 
احلد األدىن لملعاش���ات لنحو 10.5 مليون مواطن أخذا يف 
االعتبار أن متوس���ط املعاش آن���ذاك اكن يرتاوح ما بني 400 

جنيه أو 500 جنيه.
وتس���اءل الرئيس الس���ييس، ما هو مصر هذا املبلغ لو اكن 
مت تركه يف ش���لك ودائع بالبنوك ومل يمت استمثاره من جانب 
الدولة ، وقال الرئيس إن هذا املبلغ حال تركه بالبنوك مل يكن 

ليغيط احلد األدىن لملعاشات. 
وأكد الرئيس الس���ييس أن مبالغ املعاش���ات اليت يمت دفعها 
ال تتواف���ق م���ع الدراس���ات اليت مت اعدادها م���ن 40 أو 50 
عام، مش���ددا عىل أنه يقف جبان���ب املواطن الذي أفىن معره 
يف خدمة بلده، مش���را إىل أن الدولة الزتمت بشلك أخايق 

وأديب وديين جتاه مواطنهيا وستواصل دمعهم . 
وعر الرئيس عن تعجبه ممن يقول أن الدولة مل هتمت بأحصاب 

املعاشات، قائا " إنين مل أحصل عىل تلك األموال ومن اختذ 
القرار وقهتا اكن له طريقة يف احلساب، لكن حدثت تطورات 
كبرة جدا خال ال�11 عاما املاضية".متابعا: "الدولة الزتمت 
ال���زتام اديب واخ���اىق وديين اهنا تقول ح���ى لو مت وضع 
180 مليار جنيه لغاية 2052 وهنينا املس���ألة حمدش بيجيب 
م���ن جيبه ..بس���تغرب ان حد يتناول املس���الة ان البلد تاخد 
باهلا من أحصاب املعاشات.. تاين خدنا الفلوس انا خمدتش 
الفل���وس.. امنا دى واقعة واكن لهي���ا اثارها الىل خد القرار 
اكن لهيا حسبة وحصل تطورات يف البلد خال 12 سنة ".

 مؤمتر اقتصادي 
ويف لكمته ، وجه الرئيس الس���ييس احلكومة برسعة االنهتاء 
من مس���تندات التحصي���ل يف أرسع وق���ت، هبدف تجشيع 
املس���تمثرين والصناع، وعدم تعطي���ل العملية اإلنتاجية، مكا 
وج���ه الرئيس الس���ييس احلكومة لتنظمي مؤمت���ر اقتصادي 
هناية الهشر اجلاري ملناقش���ة األوضاع واآلراء االقتصادية 
ومس���تقبل االقتصاد املرصي، مبشاركة املستمثرين ورجال 

الصناعة ورجال االقتصاد أحصاب اآلراء املعارضة.
حديث املصارحة 

   النائ���ب مع���زت محم���ود، رئي���س جلنة الصناع���ة مبجلس 
النواب، أكد أن  حديث الرئيس عبد الفتاح السيىس  ، اتسم 
باملصارح���ة واملصداقية والش���فافية مكا يه ع���ادة الرئيس 
يف اكف���ة اللقاءات، مما يؤكد حرص القيادة السياس���ية عىل 

مصارحة املرصيني ووقوفهم عىل األوضاع الراهنة.
 وأض���اف  أن احلديث تطرق للعدي���د من املوضوعات اهلامة 
اليت ش���غلت الش���ارع خال الفرتة األخ���رة، ولعل أبرزها 
ملف���ات الرعاية وامحلاي���ة االجمتاعية واالس���تمثار وأمهية 

القطاع الصنايع وجحم التحديات يف الواقع الراهن.
 وتاب���ع  أن الرئي���س بع���ث العديد م���ن رس���ائل المطأنينة 
لملرصيني بش���أن مواصلة توفر السلع بأسعار مناسبة رمغ 
ارتفاع أس���عار الطاقة عامليا، ووضع حوافز لرجال الصناعة 
واملُصّدرين حى نصل لألرقام املسهتدفة، إضافة إىل توجيه 
احلكومة بتنظمي مؤمتر اقتصادي هناية الهشر اجلارى، وهذه 
امللف���ات عىل وجه التحديد مبثابة رس���الة مطأنينة لملرصيني 
يف ظل األوض���اع اجلارية، إضاف���ة إىل املنتظر من القطاع 

الصنايع ودوره يف حتقيق التمنية الشاملة واملستدامة.
 ب���دوره أوحض  النائ���ب عبد اهلادى القص���ى، رئيس جلنة 
التضام���ن االجمتاىع مبجلس الن���واب،  أن الدولة املرصية 
خال الس���نوات األخ���رة ال تتحدث س���وى باألرقام، وملف 
الرعاي���ة وامحلاي���ة االجمتاعية هش���د طفرة غر مس���بوقة 
ما انعك���س أثره ع���ىل املواطنني بصورة جلي���ة يف خمتلف 

حمافظات امجلهورية".
وأك���د  القص���ي  أن حدي���ث الرئي���س بش���أن املخ���زون 
االسرتاتيجي وحرص الدولة عىل توفر خمزون اسرتاتيجي 
من الس���لع ال يقل عن 6 أهشر يف ظل أن هناك بعض الدول 
الك���رى اليت تعاين من اختفاء الس���لع يعك���س جحم وقوة 
وماكن���ة الدولة املرصية، يف حتقيق األم���ن الغذايئ، إضافة 
إىل اجلهود اليت تبذهلا الدولة للتوسع يف زراعة احملاصيل 
االسرتاتيجية لتحقيق األمن الغذايئ وحتقيق االكتفاء الذايت 

من احملاصيل األساسية.
وم���ن جانبه، قال النائب حس���ن معار، عضو جلنة الش���ون 
االقتصادي���ة مبجلس الن���واب، إن دراس���ة تداعيات خمتلف 
األزم���ات الدولي���ة ع���ىل األداء االقتص���ادي حملي���ًا لبلورة 
سيناريوهات مضان احلفاظ عىل املسار اإلجيايب واملؤرشات 
االقتصادية واملالية عىل املس���توى الوط���ين، وفق توجهيات 
الرئي���س عبد الفتاح الس���ييس، ميث���ل رضورة هامة ملواكبة 
التغرات الراهن���ة والتغلب عىل أي حتديات ترض مبا حققته 
الدولة من مكتس���بات وإجنازات يف مس���رة التمنية بضامن 

االستدامة.

  السيسى   :  مصر نجحت فى تحقيق مسيرة التنمية بدعم األشقاء فى الخليج  
و  قناة السويس حققت إيرادات رغم حالة الركود فى جميع أنحاء العالم

الرئيس   يوجه 
الحكومة 

بتنظيم مؤتمر 
اقتصادي 

نهاية سبتمبر 
وتحفيز 

المستثمرين

 كعادته ، رد الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بالحقائق واألرقام علي محاوالت التشكيك 
والنيل من الدولة المصرية ، وأكد الرئيس خالل 
حضوره حفل رفع العلم المصري علي القطع 
البحرية الجديدة  لهيئة قناة السويس ، و 
افتتاح القرية األولمبية وتدشين وحدات بحرية 
جديدة لهيئة قناة السويس ، وأكد الرئيس   أن 
الدولة تتعرض لحالة تشكيك وإساءة بهدف 
خفض الروح المعنوية للمصريين، داعيا لضرورة 
االنتباه إلى الحمالت المغرضة التي تشكك في 
تصريحات الدولة بشأن حرصها على تسعير 
الطاقة والسلع بأقل من تكلفتها الحقيقية 
على المواطنين، مؤكدا في الوقت نفسه حرص 
الحكومة العمل في هذا اإلطار وذلك من خالل 
حزمة إجراءات الحماية والمبادرات التي تقوم بها 
لتوفير السلع في االسواق بأسعار ال تشكل عبئا 
على المواطنين بشكل كبير.

الرئيس في حفل تدشين القطع البحرية الجديدة لقناة السويس  : إنشاء مراكز للتحكم بشبكة الكهرباء بـ  3 مليارات دوالر

محيي السعيد


