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»اقتصادية قناة السويس« تستهل العام 
املالي 23/22  بقائمة مشروعات جديدة 

الرقابة املالية  تكشف عن تعديالت 
جوهرية لتيسير إجراءات القيد

 والطرح بالبورصة املصرية
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أصدرت هيئة قناة الس���ويس ق���رارات جديدة 
بش���أن رس���وم عبور الس���فن للقن���اة  املُقرر 
تطبيقه���ا خالل الع���ام  املُقب���ل 2023، وأعلن 
الفريق أسامة ربيع رئيس اهليئة،  أمس ، زيادة 

رس���وم العبور مجليع أنواع 
بنسبة  للقناة  العابرة  السفن 
15% خالل عام 2023 ، فميا 
تزيد رس���وم عب���ور لكًا من 
سفن الصب اجلاف والسفن 
10%، عىل  بنسبة  السياحية 
أن يبدأ تطبيق الزيادة املُقررة 
بداية من هش���ر يناير مطلع 

العام املُقبل  .  
وأك���د الفري���ق ربيع حرص 
تطبي���ق  ع���ىل  اهليئ���ة 
تس���عريية  اس���راتيجية 

وتس���ويقية متوازن���ة ومرن���ة حتق���ق املصاحل 
املش���ركة للهيئة ومعالهئا، وت���رايع الظروف 
االقتصادي���ة العاملي���ة ومتغرياهتا املختلفة عرب 
آلي���ات واحض���ة تتضمن تقدير رس���وم عبور 
الس���فن اعمتادًا عىل الوفر الذي حتققه القناة 
للس���فن العابرة، وذلك بالتاكمل مع املنشورات 
املالحي���ة اليت تصدره���ا وجتددها اهليئة وفق 

املتغ���ريات اآلنية ل���ل فئة من فائت الس���فن 
العابرة واليت تتيح إجراء تعديالت عىل رسوم 
العب���ور ومن مث التدخ���ل الفعال ىف حالة تغري 
ظروف الس���وق املالىح، مبا ميكن معه تقدمي 
اخلدم���ات املالحية لعبور القناة وفق سياس���ة 
منوذجي���ة تضم���ن احلفاظ عىل ري���ادة القناة 
وجتعله���ا االختي���ار األمث���ل 
واألرسع واألق���ر للعم���الء 
املنافس���ة  بالط���رق  مقارن���ة 

األخرى.
وتعليق���ًا عىل أس���باب زيادة 
رس���وم عبور الس���فن العابرة 
للقناة، أوحض رئيس اهليئة أن 
الق���رار يأيت يف ضوء املتابعة 
املسمترة ملستجدات املتغريات 
السوقية لقطاع النقل البحري 
واليت ترصد اسمترار ارتفاع 
فائت التأج���ري الزمين اليويم 
ملعظم أنواع الس���فن ملس���تويات غري مسبوقة 
وتوقع���ات اس���مترارها خالل الع���ام القادم ، 
ُمس���تدلًا بذلك عىل ارتف���اع قمي تأجري ناقالت 
البرول اخلام بنس���بة زيادة 88% عن متوسط 
عام 2021، وكذل���ك ارتفاع قمي تأجري ناقالت 
الغاز الطبيىع املسال بنس���بة زيادة 11% عن 

متوسط عام 2021.

زيادة رسوم العبور جلميع أنواع السفن العابرة  
لقناة  السويس    خالل عام 2023 

 

 يتوجه ساحم شكري وزير اخلارجية،  اليوم ، 
إىل نيويورك لملشاركة يف أمعال الشق رفيع 
املستوى للدورة الس���ابعة والسبعني للجمعية 
العامة لألمم املتحدة، واليت س���تبدأ فعالياهتا  

غدا .
وأش���ار الس���فري أمح���د أبوزي���د، املتحدث 
الرمس���ي ب���امس وزارة اخلارجي���ة،  إىل أن 
ال���دورة اجلديدة للجمعية العام���ة تنعقد هذا 
الع���ام يف ظروف دولية خاص���ة حتت عنوان 
»حلظ���ة فاصلة: حل���ول حتويلي���ة للتحديات 
املتشابكة«، يف ضوء التحديات اليت يواجهها 
املهشد ال���دويل احلايل م���ن قضايا خمتلفة 
ومتش���ابكة مثل تغ���ري املناخ، وأزم���ة الغذاء 
والطاقة العاملية، واألزمة الروسية األوكرانية، 
فضل���ًا عن التطل���ع لتحقيق أه���داف التمنية 
املس���تدامة وغريه���ا. وعىل ض���وء ذلك، مفن 
املنتظر أن تضطلع مر بدور هام خالل هذه 
الدورة ىف تناول لك هذه القضايا والتحديات، 
الس���ميا لكوهنا ترأس املؤمتر القادم التفاقية 

أطراف األمم املتحدة لتغري املناخ.
وذك���ر أبو زي���د  يف ترحي ل���ه  أن جدول 
أمع���ال وزير اخلارجية يمشل املش���اركة يف 
عدد م���ن االجمتاع���ات اهلام���ة والفاعليات، 
باإلضاف���ة إىل اللقاءات الثنائي���ة مع نظرائه 
م���ن وزراء اخلارجي���ة واملس���ولني الدوليني. 

مفن املنتظر أن يش���ارك الوزير ساحم شكري 
يف االجمتاع ال���وزاري لصيغة ميوخن لبحث 
س���بل دفع معلية الس���الم بالرشق األوسط، 
واجمت���اع وزراء خارجي���ة مؤمت���ر التفاعل 
وتداب���ري الثقة يف آس���يا، واجمت���اع وزاري 
حول »املياه لتحقيق األمن الغذايئ« برائس���ة 
وزيرة التجارة اخلارجية اهلولندية، فضلًا عن 
اجمتاع���ات وزراية خاصة بالقضايا اإلقلميية 
ال���يت تضطلع فهي���ا مر ب���دوٍر رائد، مثل 
إفط���ار العم���ل الوزاري ال���ذى يضم جملس 
التعاون اخلل���ي واألردن والعراق والمين، 
واالجمتاع الوزاري للجنة تنسيق املساعدات 
للش���عب الفلس���طيين AHLC، واالجمتاع 
الوزاري لدمع واكلة غوث وتش���غيل الالجئني 
واللجنة امخلاسية  »أونروا«،  الفلس���طينيني 
املصغرة ح���ول المين، فضل���ًا عن االجمتاع 
الوزراي ملنتدى احلضارات القدمية برائس���ة 

وزير خارجية العراق.
وم���ن ناحية أخرى، كش���ف املتح���دث بامس 
اخلارجية أن الوزير ساحم شكري سيشارك 
يف عدد م���ن االجمتاعات اهلامة األخرى مثل 
االجمتاع رفيع املس���توى حول »أمن الغذاء« 
بالتع���اون م���ع املجل���س األورويب واالحتاد 
اإلفرييق، واملائدة املستديرة حول »االستقرار 
والتعاون اإلقلمييني مبنطقة الرشق األوسط«، 
واحلوار رفيع املستوى برائسة وزير خارجية 

الصني حول »مبادرة التمنية العاملية«.

كتب - أحمد ابراهمي

شكرى  يتوجه إلي نيويورك للمشاركة  يف أعمال 
الشق رفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة

أعلن���ت وزارة التخطي���ط والتمنية 
االقتصادية أن اليوم األحد املوافق 
18 س���بمترب يف مت���ام الس���اعة 
احلادي���ة عرش مس���اًء، هو موعد 
غلق باب التق���دم لملبادرة الوطنية 
لملرشوعات اخلرضاء الذكية عىل 
www.sgg. اإللك���روين  املوقع 

.eg
وقال���ت هال���ة الس���عيد، وزي���رة 
التخطي���ط والتمني���ة االقتصادية، 
إن اإلحصائيات اليومية ملش���اركة 
املرشوع���ات باملبادرة تعكس مدى 
باملشاركة يف  اهمتام احملافظات 
املس���ابقة، مشرية إىل أن إمجايل 

عدد املرشوعات املشاركة باملبادرة 
حىت أمس 16 سبمترب وصل إىل 
5417 مرشوًع���ا مض���ن الف���ائت 

الست لملبادرة.
وأضافت الس���عيد، أنه سيمت بعد 
غلق ب���اب التقدم؛ البدء يف مرحلة 
التقي���مي وتطبيق املعايري والرشوط 
عىل املرشوع���ات املتقدمة من لك 
أنه س���يكون  حمافظ���ة، موحضة 
هن���اك اختيار مب���ديئ لعدد 162 
مرشوًعا م���ن لك احملافظات ليمت 
تصفيهتم يف املرحلة الهنائية إىل 
18 مرشوًع���ا خبالف املرشوعات 

الكربى.

 

التقت السفرية هسا جندي، وزيرة 
الدولة للهجرة وش���ون املريني 
الدكت���ور دمحم  م���ع  باخل���ارج، 
فريد صاحل رئي���س اهليئة العامة 
للرقاب���ة املالي���ة،  أمس ، حبضور 
ع���دد من القي���ادات التنفيذية لدى 
لك م���ن ال���وزارة واهليئ���ة، وذلك 
لبحث س���بل التعاون بشأن فرص 
استمثار املريني يف وطهنم يف 
عدد من املجاالت اليت تتناسب مع 
اهمتاماهتم واسراتيجية الوزارة، 
مع مناقشة كيفية حتفزيمه لزيادة 
وذلك  االس���تمثارية،  مش���اركهتم 

مبقر اهليئة العامة للرقابة املالية.
 وأوحضت  الس���فرية هسا جندي  

أن  االجمتاع يس���هتدف مناقشة 
حمور االس���تمثار ال���ذي اكن من 
ب���ني التوصي���ات اليت خ���رج هبا 
املؤمتر الثال���ث للكيانات املرية 
باخلارج، والذي تبلور حول أن يمت 
إنشاء رشكة مسامهة مرية من 
أجل اس���تمثار املريني باخلارج 
يف املرشوع���ات القومي���ة الكربى 
أو اس���تمثار أمواهلم فهيا وإجياد 
مزاي���ا تجشعه���م ع���ىل حتوي���ل 
مدخراهت���م إىل م���ر، الفتة إىل 
اهمت���ام دول���ة رئيس ال���وزراء د. 
مصطىف مدبويل هب���ذه التوصية 
وق���رر اعمتادها ووجه بالتنس���يق 
اهلج���رة  وزارة  ب���ني  والتع���اون 
للبدء  املعنية  واجلهات احلكومي���ة 

يف تنفيذها.

اليوم.. غلق باب التقدم للمبادرة الوطنية 
للمشروعات اخلضراء الذكية

"الهجرة "  و "الرقابة املالية " يبحثان فرص 
زيادة استثمارات املصريني باخلارج 

كتبت - رضوى عبداهلل

  تس���تضيف  العامصة اإلدارية 
اجلدي���دة  الهشر املقبل،   مؤمتر 
جملس وزراء التعاونيات األفارقة 
لمل���رة األوىل، متهي���دا لتس���م  
مر رائسة املجلس من نيجرييا 
ملدة 3 س���نوات، وُيعق���د املؤمتر 
حت���ت رعاية الرئيس الس���يىس 
وىف إط���ار توجهيات���ه الدامئ���ة 
مع  والتاكم���ل  العم���ل  بتعزي���ز 

األشقاء ىف القارة.
 و أعل���ن الدكتور حس���ام رزق، 
رئي���س اهليئة العام���ة لتعاونيات 
البناء واإلس���اكن التابعة لوزارة 
واملجمتعات  واملرافق  اإلس���اكن 
انعق���اد  تفاصي���ل  العمراني���ة، 
فعالي���ات مؤمتر جمل���س وزراء 
التعاوني���ات األفارق���ة ىف دورته 
الثالث���ة عرشة، املق���رر أن تكون 

ب���ني 17 و20 أكتوب���ر املقبل ىف 
العامص���ة اإلداري���ة اجلدي���دة، 
وتس���تضيفه مر لملرة األوىل 
أفريقي���ة  دول���ة   52 مبش���اركة 
وبالزتامن مع عقد املؤمتر الدوىل 

الرابع لإلساكن التعاوىن.
وأوحض "رزق" أن تنظمي املؤمتر 
يأىت ىف ض���وء تنفيذ توجهيات 
بتعزي���ز  السياس���ية  القي���ادة 
التع���اون مع األش���قاء األفارقة 
ىف لك املج���االت، وكذل���ك ىف 
باس���تضافة  ف���وز مر  ضوء 
املق���ر الدامئ لملنمظ���ة األفريقية 
لتعاوني���ات اإلس���اكن بالقاهرة، 
املكت���ب  اس���تضافة  ورشف 
التع���اوىن  للحل���ف  اإلقلمي���ى 
الدوىل عن منطقة مشال أفريقيا 

بالقاهرة.

وزراء التعاونيات األفارقة  يلتقون يف العاصمة 
اإلدارية اجلديدة الشهر املقبل

كتب - أسامة السيد

احلكومة تقدم حزمة تعهدات
لدعم االستثمار واملستثمرين

قمة الدوحة  تدشن ملرحلة جديدة من  
العالقات االقتصادية بني مصر وقطر 

• السنة الرابعة عشر   •    العدد  660    •  الثمن 3 جنيه

الأحد
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حتويالت املصريني العاملني باخلارج 
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مليار دوالر

ألف ترخيص منذ إطالق »الرخصة الذهبية« 
20 تنظيم للقطاع وتسهيل على املستثمرين

الفريق أسامة ربيع

ال صوت يعلو فوق التضخم..العـالـــم يـدخل »نـفـق الركود«
ولهيب األسعار بات حديث كل  

االقتصاديات العاملية 
03      صـــــــ ورقة بردى

توطني صناعة العملة يبدأ بـ»2 جنيه« ..وخبراء يكشفون ما وراء القرار 
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أص���در الرئيس عبد الفتاح الس���ييس، قرارا برمق 416 
لس���نة 2022، بتعيني أس���امة خروبة أمينًا عاما ملجلس 
ال���وزراء بدرجة نائب وزي���ر ملدة عام، اعتب���ارا من 15 

سبمترب 2022 .
ون���ر القرار يف اجلريدة الرمسي���ة امخليس املايض، 

وفقا لواكلة أنباء الرق األوسط.

السيسي يصدر قراًرا 
جمهوريا بتعيني أسامة خروبة 

أمينًا عاما ملجلس الوزراء

اس���تعرضت الدكتورة رانيا املش���اط، وزيرة التعاون الدويل، 
حم���اور املنص���ة الوطنية لملروع���ات اخل���راء برناجم 
“نذَويف”، الذي أطلقت���ه مطلع يوليو املايض، ويتضمن قامئة 
م���ن املروعات اخلراء يف جماالت الغذاء واملياه والطاقة، 
 ،COP27 يف إطار االسرتاتيجية الوطنية للتغريات املناخية
هبدف حش���د المتويالت وحتفزي مشاركة القطاع اخلاص يف 

دمع جهود التحول األخر.
جاء ذلك خالل مش���اركهتا يف جلسة نقاشية رفيعة املستوى 
حتت عنوان “حش���د المتويل املنايخ”، وذلك خالل فعاليات 
املنت���دى اإلقليمي العريب بش���أن املب���ادرات املناخية لمتويل 
العم���ل املنايخ وأه���داف التمنية املس���تدامة، الذي ٌعقد يف 

العامصة اللبنانية بريوت.
ها اللجنة  ويعد املنتدى واحد من مخسة منتديات إقلميية تنظمّ
االقتصادية واالجمتاعية لغريب آس���يا “اإلسكوا”، بالتعاون 
مع الرائس���ة املرصية ملؤمتر األطراف السابع والعرين مع 
اد األمم املتحدة رفييع املستوى لتغري املناخ، وجلان األمم  رومّ
املتح���دة اإلقلميية امخلس، يف س���ياق التحض���ريات ملؤمتر 

األطراف السابع والعرين COP27 مبدينة رشم الشيخ.
وأوحضت املش���اط، أن املنتدى من شأنه أن يدمع توجه الدول 
العربية لتوسيع نطاق احللول املناخية من خالل خطط المتويل 
املبتكر، الس���ميا وأن الفرتة األخرية أظه���رت احلاجة امللحة 

لتعزيز العمل املنايخ الشامل.

وأكدت املش���اط، أمهية العمل بش���ل مجايع الستكش���اف 
احلل���ول اليت ميكن العمل من خالهلا ملواجهة التحديات اليت 
تسبهبا التغريات املناخية من أجل بناء أنظة اقتصادية مرنة 
وق���ادرة ع���ى التعامل مع التحديات وحتقيق المنو الش���امل 
واملستدام يف املنطقة العربية، الفتة إىل أن مواجهة التحديات 
املناخية حتتاج إىل تريليون���ات الدوالرات لمتويل مروعات 
التخفيف والتكيف وهو ما يطرح تساؤال حول قدرة الدول عى 
س���د الفجوة المتويلية وحشد المتويل من مصادره املختلفة، 
وأدوات حتفزي القطاع اخلاص لملسامهة بإماكنياته الضخمة 
يف متويل هذه املروعات، والتنس���يق مع رشاكء التمنية يف 

هذا الشأن.

 

 

»الضرائب«: تطبيق املرحلة 
الثانية ملنظومة اإليصال 

اإللكتروني يف أكتوبر املقبل

وزيرا الهجرة والتجارة يبحثان 
سبل تنفيذ مشروع إنشاء شركة 

مساهمة للمصريني باخلارج

 مروع���ات عدي���دة وحم���اور متنوع���ة بن���ت علهيا 
احلكومة  خطهتا لعام 23/22   ، ووضعت عى  رأس   
أولوياهتا حتقيق االم���ن الغذايئ لملواطنني  من خالل 
ع���دة حماور تمتث���ل يف  تكوين خمزون اس���رتاتيجي 
من الس���لع وانتظام توفريها وتواجدها يف األس���واق، 
مع التوس���ع يف إنش���اء املراكز اللوجيستية والتجارية 
وسالس���ل اإلم���داد والتوري���د، وزي���ادة عدد الس���لع 
المتوينية املطروحة يف املنافذ، إىل جانب متابعة تطبيق 
منظومة بي���ع اخلزب املدمع يف حمافظ���ات امجلهورية 
اكفة، والتطوير املس���متر لملاكت���ب المتوينية، ووضع 
خطط التوس���ع يف اإلنتاج احمليل واالس���ترياد لسد 
الفجوات القامئة أس���واقها وزيادة املراكز اللوجيستية 
وإحاكم معليات الرقابة يف األس���واق ملنع املامرس���ات 
االحتاكرية، ومحلاية املس���هتلك من عشوائية  األسواق 
غ���ري املنظة اليت تتعامل يف الس���لع املهربة والس���لع 
جمهولة املصدر وغري املطابقة لملواصفات وكذلك احلد 
من الفاقد واهلدر من السلع الغذائية، سواء يف مراحل 

اإلنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.
  وبين���ت احلكومة خالل وثيقة اخلط���ة املقدمة ملجلس 
الن���واب تفاصيل املروعات الىت تس���هتدف حتقهيا 
خالل 23/22 لتحقيق تلك االهداف السابقة  ومن امه 

تلك املروعات ما يى : 
 -تطوي���ر املاكتب المتوينية لتحقي���ق األهداف املرجوة 
يف إط���ار سياس���ة الدولة مكروع ق���ويم، حيث مت 
وض���ع خطة عى ثالث���ة أعوام بإمج���ايل 995 مليون 
جنيه لتطوير )۱۱( مديرية متوينية، و287إدارة متوين، 
وتطوير )۱۸۳( مكتب متوين عى مستوى امجلهورية، 
وذلك عى ثالث مراح���ل – املرحلة األوىل مببلغ 421 
مليون جنيه، واملرحل���ة الثانية بتلكفة 414 مليون جنيه 

واملرحلة الثالثة بتلكفة 160 مليون جنيه.
 -إنش���اء )10( صوامع حقلية رأس���ية بسعة ختزينية 
300 أل���ف طن مقح، مضن املرحلة الثانية من املروع 
الق���ويم للصوامع إلنش���اء 50 صومع���ة معدنية عى 
مس���توى امجلهورية لتخزين الحمق ومراقبة املخزون، 
مم���ا أدى إىل زي���ادة الس���عة التخزيني���ة لل���حمق يف 
الصوام���ع من 2و1 ملي���ون مط ع���ام 2014 اىل3.4 
مليون طن س���عة ختزينية حىت عام 2021 ومن املتوقع 
أيضا زيادة السعة التخزينية يف الصوامع عام 2022 
من خالل هذا امل���روع لتصل إىل ما يقرب من 3.6 
مليون طن، حيث س���يمت إنش���اء ثالث صوامع باجلزية 
وصومعت���ني بالدقهلي���ة، وصومعت���ني بالقنطرة رشق 
باإلمساعيلي���ة، وصومعت���ني باحلامول بكفر الش���يخ، 
وصومعة واحدة ببورس���عيد، ملراعاة البعد اجلغرايف 
يف إنشاء الصوامع لتغىط معظم حمافظات امجلهورية 
وتتعامظ أمهية املروع يف ظل األزمة الراهنة املمتثلة 
يف ارتفاع أس���عار الحمق تأثرا باألحداث الروس���ية/

األوكرانية وتبعاهتا عى األمن الغذايئ املرصي
 -إجن���از م���روع التكويد والدمغ بالل���زير ملواكبة ما 
تهش���ده ه���ذه الصناعة م���ن تقدم عيمل ورف���ع كفاءة 
اخلدمات املقدمة لملواطنني، واحلد من الغش التجاري.

يف  اللوجيس���تية  املناط���ق  جته���زي  يف  -التوس���ع   
احملافظات لتحفزي وتجشيع االس���تمثار يف قطاعات 

التجارة الداخلية “امجللة والتجزئة
 -اس���تمكال تطوي���ر ماكت���ب الجسل التج���اري عى 
مس���توى حمافظات امجلهوري���ة، وربطه���ا إلكرتونيا 

وميكنة اخلدمات.
وخصصت احلكوم���ة  وفقا لوثيق���ة اخلطة حنو 717 
مليون جنيه خ���الل خطهتا لعام 23/22 اس���تمثارات 
للجه���از اإلداري ل���وزارة المتوين والتج���ارة الداخلية 
مهن���ا 328مليون جنيه يمت متويله���ا من  اخلزانة عامة  
باإلضاف���ة اىل 215 ملي���ون جني���ه من���ح و217متويل 
ذايت م���ن جهاز تمنية التجارة الداخلية  وذلك من اجل 
تنفي���ذ عدد من املروع���ات  ، حي���ث مت  توزيع  تلك 

االستمثارات  اكآليت :
*-دي���وان ع���ام وزارة المتوي���ن والتج���ارة الداخلية، 
باستمثارات قميهتا 5و285مليون جنيه )خزانة عامة(، 
الس���تمكال التجه���زيات الالزمة والرورية لتس���يري 
األمعال بديوان عام الوزارة، واستمكال تطوير املاكتب 

واإلدارات واملديريات المتوينية التابعة
*-مصلحة دم���غ املصوغات واملوازيني، باس���تمثارات 
قدره���ا 7و 42مليون جنيه متوي���ل خزانة عامة لصيانة 
وجتدي���د وحتدي���ث مباين الدي���وان الع���ام لملصلحة 
والفروع، وس���داد بايق تلكفة األمعال املنفذة ملروع 
التكوي���د باللزير، واس���تمكال رشاء األجه���زة الالزمة 
للدمغ بالل���زير، وتوفري اخلوادم الالزمة لبدء تش���غيل 
امل���روع، وتطوي���ر معامل حتلي���ل املع���ادن المثينة، 
باإلضافة إيل اس���تمكال حتديث س���يارات التفتيش، 

واألجهزة الالزمة للتطوير والتحول الرمقي
*-جه���از محايه املس���هتلك، باس���تمثارات قدرها 90 
مليون جنيه )خزانة عامة(، لتوفري مقر رئييس للجهاز 
وختصيص ف���روع إقلميية باحملافظ���ات بعدد )50( 
منف���ذا مكرحلة أوىل، ورشاء اآلالت واملعدات من غرف 
وماكينات التصوير وس���نرتاالت وخوادم هلذه الفروع، 
فضالاً عن توفري اس���رتاحات س���كنية جبانب الفروع 

اإلقلميية، وسيارات الضبطية القضائية.
* مديريات المتوين باحملافظات، باس���تمثارات قدرها 
57ملي���ون جني���ه و900الف جنيه  متوي���ل من اخلزانة 
العامة الستمكال تطوير وجتهزي مقرات إدارية كفروع 
لملديريات باحملافظات، وجتهزيها لرفع مستوى جودة 

اخلدمات املقدمة لملواطنني، وتأهيلها للتحول الرمقي
-جهاز تمنية التج���ارة الداخلية، باس���تمثارات قدرها 
217 ملي���ون جنيه )متويل ذايت(، الس���تمكال إنش���اء 
وتطوي���ر مناطق جتارية ولوجيس���تية وتوفري األرايض 
الالزم���ة هلا، وإنش���اء ف���روع للجه���از  باحملافظات، 
وتطوي���ر وصيانة مقرات اجله���از ببعض احملافظات، 
فضالاً عن إنشاء مركز تدريب للعاملني ومركز ملعلومات 
التجارة، واس���تمكال تطوير وجتہی���ز ماكتب الجسل 

التجاري احملافظات
باس���تمثارات  المتويني���ة،  للس���لع  العام���ة  -اهليئ���ة 
3و215مليون جنيه )منح أجنبية(، الس���تمكال إنش���اء 

الصوامع احلقلية باحملافظات
وذك���رت وثيقة اخلطة انه وفق���ا للبيانات الصادرة عن 
معلومات جمل���س الوزراء، فقد حق���ق قطاع  المتوين 
ىف عام 2021 عدة إجنازات تمتثل ىف توريدات الحمق 

املس���تورد 5.5 مليون طن، بيمنا بل���غ جحم توريدات 
ال���حمق احمل���يل5و3   ملي���ون طن  واالكتف���اء الذايت 
من االرز  ،  وبالنس���بة للزي���وت، وصل جحم واردات 
زيوت الطعام إىل 840 ألف طن، يف حني سامه الزيت 
احمل���يل يف مناقصات اهليئة العامة للس���لع المتوينية 
بنسبة 35%، وكذلك مت التعاقد عى استرياد 2500 طن 
ف���ول، وورد مهنا بالفعل 1600 طنا ،  ومت التعاقد عى 
1825 طن���ا حلوم مجمدة، حيث وردت المكية بالاكمل، 
باإلضافة إىل التعاقد عى 60 ألف رأس ماش���ية، ومت 
توري���د مهنا بالفعل 45 ألف رأس، مكا مت التعاقد عى 

12 ألف طن دواجن مجمدة.
وبل���غ إمجايل ع���دد املس���تفيدين من رصف الس���لع 
المتوينية 64 مليون مس���تفيد، مكا مت اس���تخراج 81 
الف بطاقة متويني���ة   ألول مرة للفائت األوىل بالرعاية 
وحم���دودي الدخل ليصل اإلمج���ايل إىل 5و480 الف 
بطاق���ة ، ومت اس���تخراج حنو 20 أل���ف بطاقة متوينية 
لألرس املستحقة ملعاش “تاكفل وكرامة” وغري املدرجة 
متويني���ا وفميا يتعلق مبنظومة اخلزب املدمع، فقد وصل 
عدد املستفيدين من رصف اخلزب املدمع إىل 72 مليون 

مستفيد.
ومت االنهت���اء من تنفيذ صومعت���ني بتلكفة 525 مليون 
جني���ه، ليص���ل اإلمجايل إىل 76 صومع���ة، باإلضافة 
إىل أن���ه جاري تنفيذ س���ت صوام���ع حقلية من خالل 
مبادل���ة الديون اإليطالية بتلكفة تناهز  368مليون جنيه 
، فميا بل���غ إمجايل االس���تمثارات اجلديدة يف )11( 
مروعا لملناطق التجارية واللوجيس���تية والسالسل 
التجارية حن���و 5و37 مليار جنيه، حيث مت االنهتاء من 
تشغيل منطقتني لوجيس���تيتني خالل عام 2021بتلكفة 
بلغ���ت 5و10مليار جني���ه، بيمنا مت االنهت���اء من طرح 
أربعة مس���تودعات اسرتاتيجية يف حمافظات الرقية 
والس���ويس والفيوم واأل ق���رص ومت تطوير 44 مجمعا 
اس���هتالكيا بتلكفة بلغت 33,7 ملي���ون جنيه، ليصبح 
إمج���ايل املجمعات  اليت مت تطويرها 105 مجمعا، وال 
زال جيري تطوير ۱۷ مجمعا اسهتالكيا وجری افتتاح 
883 منفذا جديدا ملروع "مجعييت"، مما س���امه يف 

توفري حنو 650فرصة معل.
وبالنس���بة مل���روع الس���يارات املتنقل���ة، فضم 110 
س���يارة، وفرت 330 فرصة معل، بتلكفة 5مليون جنيه، 
ومت توزيع 24 س���يارة ، ومت التحول من النظم اليدوية 
إىل العم���ل مبنظوم���ة معلومات آلي���ة متاكملة لتحقيق 
االل���زام واالنضباط يف توزيع الس���لع الغذائية ، مكا 
مت تنفيذ منظوم���ة املعلومات اآللي���ة املتاكملة يف أربع 
رشاكت )الرك���ة العامة للجمل���ة، واملرصية للجملة، 
والني���ل، واألهرام ، ومت تطوير 35 مركز خدمة ليصبح 
إمج���ايل املراكز ال���يت مت تطويرها 315 مركزا مكا مت 
االنهتاء من توريد وتركيب األجهزة اخلاصة باملروع 
الق���ويم لرمقنة املش���غوالت الذهبية واملع���ادن المثينة 

باللزير )الدمغ والتكويد باللزير(.

وقع���ت الركة املرصية لنق���ل الكهرباء، 4 عقود 
بقمي���ة 800 مليون جنيه لتأمني التغذية الكهربائية 

ملروع الدلتا اجلديدة.
وحبسب بيان صادر األربعاء املايض، وقع العقد 
األول مع رشكة مدكور لملروعات، وذلك لتنفيذ 
إنش���اء حمطة حموالت رواف���ع امحلام )3( جهد 
11/66 ك.ف س���عة ) 3×40 م.ف.أ ( مبه���امت 
من النوع املعزول بالغاز ) GIS ( ش���املة توريد 
احملوالت الرئيس���ية بنظام تسلمي مفتاح، وبقمية 
إمجالي���ة معادل���ة تبلغ 227 ملي���ون جنيه، ومبدة 
تنفيذ تص���ل إىل حوايل 12 هشر، فميا مت توقيع 
ثالثة عقود مع رشكة اجلزية لصناعة الاكبالت ) 

GC3 ( اكآليت:
- عق���د لتنفيذ اخلط���وط اهلوائية جهد 220 ك.ف 

م���زدوج الدائرة لتغذية حمط���يت حموالت روافع 
امحل���ام ) 7 ، 12 ( ، وذلك عن طريق فتح اخلط 
اهل���وايئ ثنايئ املوص���ل ) أبو املطام���ري - برج 
العرب ( عى حمطة حموالت روافع امحلام )7(  
وبطول يبلغ حوايل 36 مك، وبقمية امجالية تصل 
إىل حوايل 160مليون جني���ه، ومبدة تنفيذ تصل 

إىل 8 هشور .
- إنش���اء اخلط اهلوايئ ثاليث املوصل بني حمطة 
حموالت روافع امحلام)7( وحمطة حموالت روافع 
امحل���ام )12( ، وبطول ح���وايل  25 مك  وبقمية 
إمجالي���ة تبلغ ح���وايل 148 ملي���ون جنيه، ومبدة 

تنفيذ تصل إىل حوايل 10 هشور.

رضوى عبداهلل

التق���ت الس���فرية هسا جن���دى وزيرة 
الدول���ة للهج���رة وش���ون املرصي���ن 
مس���ري  أمح���د  املهن���دس  باخل���ارج، 
حي���ث  والصناع���ة،  التج���ارة  وزي���ر 
اس���تعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون 
والتنس���يق املش���رك ب���ن الوزارتن 
لمتك���ن املرصين املقمي���ن باخلارج 
من املش���اركة يف املرشوعات القومية 
والتمنوي���ة واالس���تمثارية يف م���رص 
خالل املرحلة احلالية لالس���تفادة من 
الكب���رية خلدمة  طاقاهت���م وخرباهتم 
االقتص���اد القويم، مكا تن���اول اللقاء 
آخ���ر تط���ورات ومس���تجدات مرشوع 
إنش���اء رشك���ة مس���امهة لملرصي���ن 
باخلارج والذي يس���هدف االستمثار 
يف عدد كبري م���ن القطاعات اإلنتاجية 
واخلدمية ويهسم يف تعزيز مش���اركة 
يف  باخل���ارج  املرصي���ة  اجلالي���ات 
املرشوعات االستمثارية خالل املرحلة 
احلالية، وقد ش���ارك يف اللقاء الوزير 
مفوض جتاري، حي���ى الواثق باهلل، 

رئيس جهاز المتثيل التجاري.

أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير املالية 
لش���ؤون مصلح���ة الرضائب، امخليس، 
ح���رص وزارة املالي���ة واملصلح���ة عىل 
التيس���ري عىل املمول���ن لإلنضامم إىل 
منظوم���ة اإليصال اإللك���روين، خاصة 
وأن تطبي���ق املرحل���ة الثاني���ة ملنظومة 
اإليصال اإللك���روين يبدأ يف 1 أكتوبر 
املقب���ل، الفًت���ا إىل أن���ه بل���غ إمج���ايل 
اإليصاالت املرس���لة عىل املنظومة حىت 

اآلن ما يقرب من 14 مليون إيصال.
يف بيان حصيف،  وأضاف »عبدالقادر« 
أن منظوم���ة اإليص���ال اإللكروين يه 
الفات���ورة  ملنظوم���ة  طبي���ي  امت���داد 
أن���واع  مجي���ع  لتغطي���ة  اإللكروني���ة 
اإللكروني���ة من  التعام���الت  وأش���ال 
األط���راف اكف���ة، الفًت���ا إىل أن منظومة 
اإليصال اإللكروىن هتدف إىل املسامهة 
يف دجم االقتص���اد غ���ري الرمس���ي يف 

االقتصاد الرمسي.

إيرادات هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة 
تتجاوز 2.6 مليار جنيه

التنمية املحلية تكشف املواعيد اجلديدة 
لغلق املحالت واملطاعم واملوالت 
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ترأس دمحم ش���اكر وزي���ر الكهرباء 
والطاقة املتجددة جملس إدارة هيئة 
تمني���ة واس���تخدام الطاقة اجلديدة 
واملتجددة الس���تعراض املركز املايل 

للهيئة يف 30 يونيو 2022.
إن  بي���ان،  يف  ال���وزارة  وقال���ت 
بل���غ حن���و  اإلي���رادات  إمج���ايل 
2.643 ملي���ار جنيه، بزيادة حنو 
167 مليون جنيه عن املس���هدف 
بقان���ون الرب���ط، مش���رية إىل أن 
إمج���ايل املوازن���ة املالي���ة للهيئة 
 2022 خالل العام امل���ايل 2021 - 
بل���غ حنو 6.3 ملي���ار جنيه، مهنا 
12.3% لالس���تمثارات اجلدي���دة، 

والبايق لملرشوعات القامئة.
وأضافت، أنه ع���ىل الرمغ من اآلثار 
الس���لبية لفريوس كورونا واحلرب 
الروس���ية األوكرانية عىل سالس���ل 
اإلم���داد ومعليات الحشن، فقد هشد 
احلس���اب اخلتايم حتقي���ق اهليئة 
أرباح جت���اوزت 190 مليون جنيه، 
مما يع���رب ع���ن تط���ور أداء اهليئة 
كأحد مناذج املؤسس���ات احلكومية 

الناحجة.

وأوحض���ت، أن���ه ع���ىل مس���توى 
الطاقة  إمج���ايل  بلغ  املرشوعات، 
املنتجة خالل الع���ام املايل 2021 
و. س.،  ج.   4022 2022 حن���و   -
س���امهت يف توفري أكرث من 669 
ألف طن برول مافئ، إىل جانب 
جتنب انبعاث أكرث من 2,0 مليون 

طن ثاين أكسيد الكربون.
وأك���دت ال���وزارة، أن���ه مت حتقيق 
املسهدف من إنتاجية مرشوعات 
اهليئ���ة املختلف���ة والتغل���ب عىل 
حتدي���ات التش���غيل املختلفة مما 
يش���ري إىل مرونة خطط التشغيل 
والصيان���ة وقدرهتا ع���ىل التغلب 
ع���ىل التحديات مب���ا يتواكب مع 
إدارة رش���يدة ألص���ول اهليئة من 
مرشوعات واس���تمثارات خمتلفة، 
وكذلك التعاون من اكفة مؤسسات 
الدول���ة ورشاكت قط���اع الكهرباء 
والطاقة املتجددة لتحقيق أهداف 
اهليئة، وذلك حتت رعاية الس���يد 
الدكت���ور وزير الكهرب���اء والطاقة 
املتجددة، مما خلق مناخًا متنامغًا 

بن اكفة الرشاكء.

أكد مساعد وزير التمنية احمللية، 
أن���ه اعتب���ارا م���ن 30 س���بمترب، 
احمل���الت واألنش���طة التجاري���ة 
تفتح أبواهبا الس���اعة 7 صباحا، 
وتغلق يف ال� 10 مساء، وامخليس 
الرمسي���ة  واألعي���اد  وامجلع���ة 

الساعة 11 مساء.
املط���امع  أن  ق���امس  وأض���اف 
م���ن  والب���ازارات،  والافهي���ات 
الس���اعة 5 صباح���ا، وح���ىت 12 
منتصف الليل، ويف أيام اإلجازات 
تزيد س���اعة  الرمسية،  والعطالت 
لتغلق الس���اعة الواحدة صباحا، 
مع اس���مترار خدم���ة التيك أواى، 
خدم���ة توصيل الطلب���ات املطامع 
والافهي���ات لملنازل عىل مدار ال� 

24 ساعة.
وتاب���ع ق���امس أن���ه فمي���ا يتعلق 
بالورش، تفتح أبواهبا الس���اعة 8 
صباحا، وتغلق ال� 6 مس���اء، عدا 
ال���ورش املتواج���دة ع���ىل الطرق 
الوق���ود،  وحمط���ات  الرسيع���ة، 
املرتبطة  ال���ورش  إىل  باإلضاف���ة 

باخلدمات العامة لملواطنن.
وأوحض مس���اعد وزي���ر التمني���ة 
احمللي���ة أن من خيال���ف املواعيد 
يمت التنبيه هيلع أول مرة، وتكون 
هناك غرام���ات بعد ذلك تصل إىل 
4 آالف جنيه، مش���ريا إىل أنه يف 
حال���ة إذا اكن احمل���ال رخصها 
منهية أو مؤقتة، يمت غلقها حىت 

إصدار الرخصة اجلديدة.

أحمد ابراهيم

توط���ني صناعة إطارات املركب���ات املختلفة ، اصبح 
اهمتاما جديدا تضعه احلكومة يف مقدمة أولوياهتا   
خ���الل الفرتة املقبلة  ، يف إط���ار توجهيات الرئيس 
عبد الفتاح الس���يىس بتوط���ني الصناعة واحلد من 
الواردات ،م���ع تعظمي الص���ادرات املرصية لتصل 
لنح���و 100 مليار دوالر خالل الس���نوات املقبلة مبا 

يسامه يف خفض جعز املزيان التجارى.
ومن بني أمه الصناعات اليت حتتاجها مرص الفرتة 
املقبل���ة صناع���ة إط���ارات املركبات املختلفة وس���اء 
النقل او االتوبيس���ات واملاليك واجلرارات الزراعية 
واملع���دات واآلالت الزراعي���ة والتوك ت���وك وغريها ، 
مما دفع العديد من اجلهات واملؤسس���ات احلكومية 

لمليض قدما حنو توطني تلك الصناعة .
ومن اجل حتقيق اهلدف زار وفد رمسي أملانيا، حبثا 
عن رشيك اسرتاتيجي، يسامه ىف توطني الصناعة 
ىف مرص بالتعاون مع رشكة النقل واهلندسة، إحدى 
رشاكت وزارة قط���اع األمعال العام، وذلك ىف إطار 
حرص وزارة قطاع األمعال العام عى توطني صناعة 
إطارات السيارات ىف مرص، وفق أحدث تكنولوجيا. 
  وشارك  الوفد  ىف معرض هانوفر الدويل بأملانيا، 
والتىق العديد م���ن كربى الراكت املتخصصة ىف 
صناع���ة إطارات الس���يارات، وع���رض علهيا بعض 
التص���ورات لبناء مصنع ينتج الس���وق احملى يف 
مرص،  ويصدر إىل أفريقي���ا وخمتلف الدول، الفتاًا 
إىل أن هناك موافق���ة مبدئية من رشكة عاملية رشق 

آسيا للدخول يف رشاكة .
 عروض عاملية 

وس���بق أن تلق���ت القابضة الكمياوي���ة عرضني من 
رشكت���ني عامليت���ني م���ن أوروب���ا متخصصتني ىف 

صناعة إطارات الس���يارات، إلعداد دراس���ة جدوى 
إلقام���ة مصنع إطارات س���يارات جديد برة النقل 
واهلندس���ة، إحدى ال���راكت التابع���ة، خاصة أن 
رشكة النقل واهلندس���ة اليت تصنع إطارات، تعاىن 
من خس���ائر مرحلة وديون كب���رية تزيد عن 2 مليار 

جنيه، مما يستلزم استغالل أصوهلا وجتديدها.
 وحبسب ترصحيات  ملس���ولني ب” قطاع األمعال 
“  فإن  هناك جلنة فنية خمتصة تدرس سبل وآليات 
تطوير رشكة النقل واهلندس���ة باإلس���كندرية وكذلك 
اختيار الريك العاملي للتطوير، ىف منطقة العامرية 

الصناعية .
 و تأسس���ت رشكة النقل واهلندس���ة ىف عام 1946 
كركة صناعات هندس���ية ىف جمال النقل، وبدأت 
الركة نش���اط إنت���اج إطارات الس���يارات ىف عام 

1956 حتت االمس التجارى “نس�ر«.
 بعد ذل���ك أصبحت الرك���ة متخصصة ىف إنتاج 
إط���ارات املركبات جبميع أنواعه���ا )ركوب مالىك، 

نصف نقل، أتوبيس���ات، نقل، مقط���ورات، زراىع، 
دراجات، موتوس���يلكات( وكذل���ك األنابيب الداخلية 
والط���واىق اخلاصة هب���ا، إال أن الرك���ة الحقهتا 
اخلس���ائر نتيج���ة ضعف الس���يولة وع���دم التطوير 
مقارن���ة بالراكت العاملية مم���ا زاد ديوهنا لنحو 3 

مليارات جنيه.
  من جانبه كش���ف املهندس مع���اد محدى ، عضو 
جملس إدارة الركة القابضة للصناعات الكمياوية 
، رئي���س النقابة العام���ة للكمياوي���ات، أن مروع 
تطوير مصانع النقل واهلندس���ة ما يزال قامئا رمغ 
تأخر تنفيذ خطط التطوير واالس���تعانة بريك عاملى 
ميتل���ك التكنولوجيا لتصنيع إطارات اكوتش ملختلف 
املركب���ات مبواصفات عاملي���ة إال أن لك ذلك ما يزال 

عى الورق وجمرد دراسات فقط دون تنفيذ.
أضاف مح���دى  يف ترصحيات إعالمية أنه  عى 
مدار الس���نوات املاضية يضع عى رأس أولوياته 
كأحد أبناء رشكة النقل واهلندسة مروع تطوير 

املصانع باالس���تعانة مع رشيك عاملى له خربة يف 
تصنيع إطارات الس���يارات ؛مما يسامه يف توفري 
حنو 2 مليار دوالر س���نويا ،خبالف صادرات لن 
تقل عن مليار دوالر ،ومنتجات حملية بنحو 2 مليار 
دوالر مما يس���امه ىف اضافة 5 ملي���ارات دوالر 
س���نويا لالقتصاد الوطىن وتوط���ني صناعة وطنية 
وفق���ا لتوجهي���ات الرئيس عبد الفتاح الس���يىس 
اخلاص���ة بتوط���ني الصناع���ة  ، خاصة أن مرص 
متتل���ك اتفاقيات جتارية متنوع���ة مع خمتلف دول 
العامل، موحضا ان���ه ميكن تصنيع 7 ماليني اطار 
مركبة سنويا يف مرص عى عدة مراحل مبا يوىف 

احتياجات السوق احملى والتصدير .
وأوحض أن القابضة الكمياوية من املنتظر أن تنفذ 
مروع تصنيع إطارات الس���يارات ،جبانب تنفيذ 
مروع أخ���ر من خالل اإلنت���اج احلرىب واهليئة 
العربي���ة للتصني���ع ،ومها مروع���ان متاكمالن 
س���يوفران اإلط���ارات مبختلف املقاس���ات ملرص 

مبجرد تدشني املصنعني مبواصفات عاملية.
 وتاب���ع  أن صناع���ة اإلط���ارات مرحبة حنو %30 
س���نويا، ويطلق علهي���ا الذهب األس���ود وىف ظل 
ضع���ف اإلقبال ع���ى املس���تورد نتيج���ة ارتفاع 
أس���عاره ف���إن  الفرصة مهي���أة  للهنوض بركة 
النق���ل واهلندس���ة، ال���ىت تعاىن من س���يولة ىف 
استرياد املادة اخلام لزيادة اإلنتاج مقرتحا أن يمت 
التوس���ع ىف صناعة إطارات املركبات واجلرارات 

الزراعية لتلبية احتياجات السوق.

صناعة إطارات املركبات علي رادار »التوطني« يف مصر 
خطة حكومية لبناء مصنعين بالسخنة والعامرية لتصنيع كافة المقاسات بما فيها سيارات النقل واالتوبيسات والمالكي والمعدات الزراعية 

4786  مشروعا تتقدم للمشاركة يف 
مبادرة املشروعات اخلضراء الذكية 

»الشراء املوحد« تستقبل وفًدا بحرينًيا لتعزيز التعاون 
مبجاالت الرعاية الصحية والصناعات الطبية

ذك���رت وزارة التخطي���ط والتمنية 
ع���دد  إمج���ايل  أن  االقتصادي���ة، 
لملب���ادرة  املتقدم���ة  املرشوع���ات 
الوطني���ة لملرشوع���ات اخلرضاء 
حمافظ���ات  مجي���ع  م���ن  الذكي���ة 
 4786 إىل  وص���ل  امجلهوري���ة؛ 

مرشوًعا.
إلحصائي���ات  وفًق���ا  ذل���ك  ج���اء 
م���ن  املش���اركة  املرشوع���ات 
املبادرة  املختلف���ة يف  احملافظات 
الوطني���ة لملرشوع���ات اخلرضاء 
الذكية حىت اليوم، واليت يس���متر 
ب���اب التق���دم هل���ا مفتوًح���ا حىت 
18 س���بمترب اجلاري ع���ىل املوقع 
باملب���ادرة  اخل���اص  اإللك���روين 

.www.sgg.eg
وقال���ت الدكت���ورة هالة الس���عيد، 
والتمني���ة  التخطي���ط  وزي���رة 
ع���ىل  وامل���رشف  االقتصادي���ة 
ت���أيت يف  املب���ادرة  إن  املب���ادرة؛ 
إط���ار دور مرص الريادي يف جمال 
التمني���ة املس���تدامة، وم���ا توليه 
الدول���ة من أمهي���ة لتوطن أهداف 
التمنية املس���تدامة عىل مس���توى 
احملافظات، مش���رية إىل أهنا تعد 

مبادرة غري مسبوقة عىل املستوى 
العامل���ي، حيث تركز ع���ىل التنفيذ 

والتطبيق عىل أرض الواقع.
وأوحض���ت الس���عيد أن املب���ادرة 
تؤك���د ع���ىل جدي���ة التعام���ل مع 
البع���د البي���ي وتغ���ريات املن���اخ 
يف إط���ار حتقيق أه���داف التمنية 
املس���تدامة والتح���ول الرمقي من 
خالل تقدمي مرشوعات حمققة لتلك 
األهداف، مشرية إىل وضع خريطة 
ع���ىل مس���توى حمافظ���ات مرص 
والذكية  اخل���رضاء  لملرشوع���ات 
وربطه���ا جبه���ات المتويل وجذب 

االستمثارات الالزمة هلا.
ع���دد  أن  إىل  الس���عيد  ولفت���ت 
املرشوع���ات  بفئ���ة  املرشوع���ات 
مرشوع���ا،   554 بل���غ  الكب���رية 
وبفئة املرشوعات املتوس���طة 931 
مرشوع���ا، و563 مرشوع���ا بفئ���ة 
املرشوعات احمللية الصغرية، يف 
حن وصل���ت عدد املرشوعات بفئة 
املرشوعات غري اهلادفة للرحب إىل 

1457 مرشوعا.

اس���تقبلت اهليئة املرصية للرشاء 
الطيب  والمتوين  واإلمداد  املوحد 
برائس���ة اللواء دكتور هباء الدين 
زيدان وفًدا حبرينيا لبحث س���بل 
تعزي���ز التع���اون ب���ن مجهورية 
م���رص العربية ومملك���ة البحرين 
اخل���ربات يف جم���االت  وتب���ادل 
الرعاي���ة الصحي���ة والصناع���ات 

الطبية.
يأيت ذلك يف إطار االس���تعدادات 
اخلاصة بانطالق مؤمتر ومعرض 
»املنام���ة هيلث« املزم���ع عقده يف 
الف���رة م���ن 10 إىل 13 ديمس���رب 
2022، بالتعاون مع رشكة سباين 
ميدي���ال املرصي���ة، وال���ذي يقام 
حت���ت رعاي���ة الش���يخ دمحم بن 
عب���داهلل آل خليفة رئيس املجلس 
البحرين  للصحة مبملك���ة  األعىل 
اجلالمه���ة  م���رمي  والدكت���ورة 
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 

لتنظمي املهن واخلدمات الصحية.
ويضم الوفد البحريين الذي يزور 
مرص حالي���ا ممثلن ع���ن اللجنة 
لألدوية  املوحد  لل���رشاء  الوطنية 
برائس���ة  الطبي���ة  واملس���تلزمات 
الدكتورة عائش���ة مب���ارك بوعنق 
وحبض���ور الش���يخ س���ملان ب���ن 
دمحم آل خليف���ة، والدكتورة رؤيا 
دمحم العبايس والدكتورة رحاب 

النعيمي.
وق���ال اللواء هب���اء الدي���ن زيدان 
رئيس هيئة الرشاء املوحد، خالل 
لقائه مع الوفد البحريين، إن مرص 
تربطه���ا عالق���ات تارخيية كبرية 
وقوية مع مملكة البحرين مش���ددا 
ع���ىل أمهي���ة توطي���د العالق���ات 
والدوائية بن  الطبي���ة  باملجاالت 
الراهنة،  البلدين خ���الل املرحل���ة 
للف���رص  جدي���دة  آف���اق  وفت���ح 
االستمثارية والتجارية املشركة.

شيماء مرسي

أكد اللواء هش���ام آمن���ة، وزيرالتمني���ة احمللية، 
اهمتام الدولة بتوطني أهداف التمنية املس���تدامة 
عيل مس���توي مجي���ع احملافظات، مش���ريا إىل 
االهمت���ام الكبري ال���ذي توليه ال���وزارة لملبادرة، 
���ا أن اهلدف من املب���ادرة تعزيز التعامل  موحضاً
الوطين مع البعد البييئ وتغريات املناخ مع وضع 
خريطة عى مس���توى احملافظ���ات لملروعات 
اخل���راء والذكي���ة، وربطها جبه���ات المتويل 

وجذب االستمثارات الالزمة هلا.
وأش���اد آمنة خالل مش���اركته ىف اجمتاع »عرب 
الفيديو كونفرانس«، مع الدكتورة هالة الس���عيد، 
وزيرة التخطي���ط، والدكتور محمود حمىي الدين، 
جبهود احملافظات يف املتابعة اليومية واملسمترة 
ألمع���ال اللجن���ة، وتجشي���ع القط���اع اخل���اص 
وال���راكت واملجمتع املدين الس���ميا الش���باب 
وامل���رأة عى التقدم لملس���ابقة، وعقد اجمتاعات 

دورية لتذليل العقبات.
ولف���ت إيل أن إمجايل ع���دد املروعات املتقدمة 
لملبادرة من مجيع احملافظات وصل إىل حوايل 
5 آالف م���روع، يف خمتل���ف الف���ائت ومهن���ا 
املروع���ات احمللية الصغرية، واملروعات غري 
اهلادف���ة لل���رحب، واملروعات التمنوي���ة املتعلقة 
باملرأة وتغ���ري املناخ واالس���تدامة و املروعات 
الكب���رية، واملروع���ات املتوس���طة، ومروعات 

الراكت الناشئة.
ومث���ن الوزير جه���ود وزيرة التخطي���ط والدكتور 
محم���ود حمي الدين منذ بدء إطالق املبادرة اليت 

يرعاه���ا الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، بالتعاون 
مع ال���وزارات أعض���اء اللجن���ة التنظميية؛ الفتا 
إىل أن وزارة التخطي���ط بالتنس���يق م���ع وزارة 
التمنية احمللية واحملافظات قامت بتنظمي براجم 
تدريبي���ة للتعريف بأمهي���ة املروعات اخلراء 
الذكي���ة ومعاي���ري اختيارها وال���رتوجي لملبادرة 
ع���رب الصفح���ات الرمسية واملواق���ع اإللكرتونية 

لملحافظات.
وتاب���ع: أن ال���وزارة ال تألو جه���دًا يف الربط بني 
اللجنة التنظميية عيل املس���توي املركزي واللجان 
التنفيذية عيل املس���توي احمل���يل، وتقدمي الدمع 
الف���ين للجان التقي���مي يف احملافظات وحش���د 
اجله���ود لتحفزي القطاع اخلاص واملجمتع املدين 
للتق���دم باملروعات ال���يت تتوافق م���ع املعايري 
البيئي���ة والتكنولوجي���ة ذات ج���دوي اقتصادية 

واجمتاعية واستدامة بيئية.

التنمية املحلية: الدولة مهتمة بتوطني أهداف 
التنمية املستدامة باملحافظات

داليا احمد

   تطوير مكاتب التموين وإنشاء ١٠ صوامع   حقلية لتخزين القمح 
والتوسع فى إنشاء المراكز اللوجستية  والتجارية واالنتهاء من مشروع 

التكويد والدمغ بالليزر للحد من الغش

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  18  سبتمبر  2022  •  العدد  660

رانيا املشاط: برنامج نَويفيِّ يعزز حشد التمويالت التنموية والدعم الفني

توقيع 4 عقود لتأمني التغذية الكهربائية للدلتا 
اجلديدة بقيمة 800 مليون جنيه

  تكوين مخزون استراتيجي من السلع ومتابعة  تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم  والرقابة على  األسواق أهم  المحاور لتحقيق االمن الغذائي
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ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

وق���ال ديفيد مالباس، رئيس البنك ال���دويل: "المنو العاملي يتباطأ 
بش���ل حاد، وهناك احمتال حدوث مزي���د من التباطؤ مع دخول 
املزي���د من الدول يف حالة ركود"، وعرب عن القلق من اس���مترار 
ه���ذه االجتاهات، مع ما يرتتب ع���ىل ذلك من عواقب وخمية عىل 

األسواق الناشئة واالقتصادات النامية.
وذكر البنك، أن الزيادات املزتامنة يف أسعار الفائدة عىل مستوى 
الع���امل وإجراءات السياس���ة ذات الصلة من املرحج أن تس���متر 
يف الع���ام املقب���ل، لكهنا قد ال تكون اكفية إلع���ادة التمخض إىل 

املستويات اليت اكن علهيا قبل جاحئة كوفيد-19.
ولدفع التمخض إىل االخنف���اض، قد حتتاج البنوك املركزية، إىل 
رفع أسعار الفائدة نقطتني موئيتني إضافيتني، عالوة عىل الزيادة 
البالغة نقطتني موئيتني اليت حتققت بالفعل فوق متوس���ط 2021 
، فمي���ا دع���ا  مالباس  صانيع السياس���ات حتويل تركزيمه من 
تقليل االسهتالك إىل تعزيز اإلنتاج، مبا يف ذلك بذل جهود خللق 

استمثارات إضافية وزيادة اإلنتاجية.
وهيدف رفع أس���عار الفائدة إىل جعل االقرتاض أكرث تلكفة، يف 
حماولة خلفض وترية ارتفاع األسعار. لكن اإلجراء قد يؤدي إىل 

إبطاء وترية المنو االقتصادي.
  حتذي���ر البنك الدويل ج���اء  قبل اجمتاعات السياس���ة النقدية 
ملجلس االحتيايط الفي���درايل األمرييك وبنك إجنلرتا، واليت من 

املتوقع أن ترفع أسعار الفائدة الرئيسية  خالل أيام .
وأشار  البنك الدويل إىل أن حاالت سابقة من الركود االقتصادي 
العامل���ي أدت إىل ارتفاع كبري يف مع���دالت التمخض بيمنا ظلت 
مع���دالت المنو االقتصادي تعاين من تباطؤ ش���ديد، موحضًا أن 
فرتة كس���اد عام 1982 أدت إىل ما يزيد عىل 40 أزمة اقتصادية 
عىل مستوى العامل، مكا عانت العديد من الدول النامية من اهنيار 
مع���دالت المنو االقتصادي هبا عىل م���دار عقد من الزمن ، فميا 
قال  إياه���ان كويس نائب رئيس البنك الدويل   إنه من احملمتل 
أن تؤدي السياسات النقدية واملالية اليت تبنهتا العديد من الدول 
مؤخرًا إىل ختفيض معدالت التمخض، إال أهنا يف الوقت نفس���ه 

قد تؤدي إىل مزيد من تراجع المنو االقتصادي العاملي.
 كذلك ذكر املتحدث ب���امس صندوق النقد الدويل، جريي رايس، 
قب���ل أيام ، أن  خماطر الرتاجع تواص���ل اهلمينة عىل التوقعات 
االقتصادي���ة العاملي���ة، وم���ن املتوقع أن تزنلق بع���ض الدول إىل 
الرك���ود يف عام 2023، لكن من الس���ابق ألوان���ه حتديد إماكنية 

حدوث ركود عاملي واسع النطاق.
وق���ال رايس للصحفيني إن مّكًا مخضًا من البيانات يش���ري إىل 
مزي���د من فقدان الزمخ يف الربع الثال���ث، لكنه مل يدل بتفاصيل 

بشأن أي مراجعات أخرى لتوقعات الصندوق.
 واكن  "صن���دوق النق���د ال���دويل"  خفض يف يولي���و  املايض  
توقعات���ه للمن���و العامل���ي إىل 3.2 باملائ���ة يف 2022، و2.9 يف 
املئ���ة يف 2023 ،  وقبل أيام قالت مدي���رة صندوق النقد الدويل 
كريس���تالينا جورجيف���ا إنه جيب عىل مس���ؤويل البنوك املركزية 
أن يبق���وا عىل تصمميهم حملاربة الت���مخض املرتفع، معتربة أن 
خ���رباء اقتصاديني كثريين أخطأوا عندم���ا تكهنوا العام املايض 
بأن التمخض س���ينحرس. وأوحضت أن "التمخض عنيد وقاعدته 
أع���رض مما كن���ا نعتقد ما يعني���ه ذلك هو أن مس���ؤويل البنوك 

املركزية حباجة ألن يكونوا مثابرين يف حماربته". وأشارت 
إىل أنه إذا أظهرت سياسات املالية العامة والسياسة 

النقدية أداء جيدًا فإن العام املقبل رمبا س���يكون 
أق���ل إيالمًا، مضيفة أنه إذا اكنت سياس���ات 

املالي���ة العامة غري حمددة األهداف بدرجة 
اكفية فإهنا قد تصبح "عدو السياس���ة 

النقدية وتغذي التمخض".
ح���دوث  الصن���دوق  ورحج   

تباط���ؤ كبري يف أك���رب ثالثة 
اقتص���ادات يف العامل ويه 
الوالي���ات املتحدة األمريكية 
والصني ودول منطقة اليورو 
وأن يمن���و االقتصاد العاملي 

بنسبة 3.2 يف املئة فقط هذا 
الع���ام اخنفاضًا م���ن 6.1 يف 

املئة يف عام 2021. وأشار إىل أن 
املسهتلكني يف الواليات املتحدة وجدوا 

أنفهس���م يمتتع���ون بقوة رشائي���ة أقل مع 
ارتفاع األسعار ما أدى إىل إنفاق اسهتاليك 

أقل من املتوقع.
 وذك���ر صن���دوق النقد أن االنمك���اش يف أكرب ثالثة 

اقتص���ادات يف العامل إىل جانب احلرب املس���مترة يف أوكرانيا 
وتصاع���د التمخض بوت���رية أرسع مم���ا اكن متوقعًا وتش���ديد 
السياس���ة النقدية يف خمتلف أحناء العامل اس���مترت يف إحلاق 
ال���رر باالقتص���اد العامل���ي اهل���ش بالفع���ل، ويف وقت رحج 
الصن���دوق حدوث ركود عاملي خالل الع���ام املقبل فإن التوقعات 
تش���ري إىل املزي���د من املخاطر مبا يف ذلك احمتال قيام روس���يا 
بإيقاف تدفق الغاز إىل أوروبا ، حيث من ش���أن ذلك أن يرس���ل 
التمخض إىل مس���توى أعىل واخنفاض المن���و العاملي هذا العام 

إىل حنو 2.6 يف املئة.
الصندوق حذر  من أن هذا السيناريو قد يؤدي إىل ركود حيمت 
خالل العام املقبل ما يؤدي إىل مزيد من الرتاجع يف المنو العاملي 
إىل اثن���ني يف املائة فقط ،  وقال الصندوق إن هذا املس���توى من 
المنو اهلزيل حدث مخس مرات فقط منذ عام 1970، وقال  مدير 
األحباث يف صن���دوق النقد الدويل أوليفييه جورينش���اس "اآلن 
أصبحت اآلفاق مظملة بش���ل كبري، رمبا يت���أرحج العامل قريبًا 

عىل حافة ركود عاملي بعد عامني فقط من الركود األخري".
  أعيل مستوي 

املتابعة ألسواق العامل ، تكشف منذ اللحظة األويل أن   التمخض  
وصل أعىل مستوى له منذ 40 عاما يف الواليات املتحدة واململكة 
املتحدة يف األهشر األخرية ، واكن هذا مدفوعا بارتفاع الطلب مع 
ختفيف القيود اليت اكنت مفروضة بسبب تفيش الوباء، وارتفاع 
أسعار الطاقة والوقود والغذاء بسبب احلرب يف أوكرانيا ، وردا 
ع���ىل ذلك، رفع صناع السياس���ات يف البنوك املركزية أس���عار 

الفائدة لهتدئة الطلب من األرس والرشاكت.
وم���ع ذلك، ف���إن الزيادات الكبرية يف األس���عار تزيد من خماطر 

الركود، ألهنا ميكن أن تتسبب يف تباطؤ االقتصاد.
 ويف الع���ادة، ال تنظر البنوك املركزي���ة إىل نظرياهتا ويه تتخذ 
قراراهتا، لكهنا نس���قت إجراءاهتا يف امل���ايض لدمع االقتصاد 
العامل���ي ، فيف عام 2007، ظهرت أزمة مالية عاملية بس���بب أزمة 
الره���ن العقاري يف الواليات املتح���دة ، وتطور األمر ووصل إىل 
اهنيار اكمل بعد اهنيار بنك "لميان براذرز" يف س���بمترب  2008 
، وبع���د هشر، خفض االحتيايط الفي���درايل األمرييك، جنبا إىل 
جن���ب مع البن���ك املرك���زي األورويب والبنوك املركزي���ة يف كندا 

الرتاجع، فإن بنك االحتيايط الفيدرايل األمرييك سوف يعارض 
أي ختفيف سابق ألوانه لألوضاع املالية.

وبالنس���بة ملعظم البنوك املركزية الرئيس���ية األخ���رى، مفا تزال 
املخاط���ر املتصاعدة للتمخض قامئة، وبالت���ايل فإن احلفاظ عىل 
السياس���ة النقدية مشددة نسبًيا س���يكون أمًرا رضورًيا بالنسبة 
ملصداقية أهداف سياسهتم، وبشل عام يواجه االقتصاد العاملي 
خماطر مس���مترة بس���بب األزمة الروس���ية األوكرانية، وفريوس 
كورون���ا، فضال عن اس���مترار خطر حدوث املزي���د من صدمات 

الطاقة.
مرص تواجه 

ال يوج���د ش���ك يف أن مثة حتديات غري مس���بوقة وغ���ري مواتية 
أثرت عىل االقتصاد اللكى واالس���تمثار وعىل التمخض وأسعار 
الس���لع واخلدمات، ولذلك وضع���ت مص�ر مضن أولوياهتا األمن 
االقتصادي الش���امل واألمن الغذايئ كأحد امه متطلبات التمنية 

املستدامة.
وعيل مدار الس���نوات األخرية ، ومنذ ت���ويل الرئيس عبد الفتاح 
السييس املسوئلية ، حجنت الدولة املرصية يف حتقيق إصالحات 
جذري���ة أهسم���ت ىف تعزيز بناء اقتصاد وط���ي يمتتع مبقومات 
تنافسية ومرنة، ورفع كفاءة س���وق العمل، وتدعمي مصادر النقد 
األجنيب، ما أهسم ىف تكوين احتيايط نقدى مكن املؤسسات من 
الصمود ىف مواجهة األزم���ات والتحديات العاملية الراهنة واليت 

أرضت مبختلف اقتصادات العامل.
الدولة املرصية حرصت عيل اختاذ إجراءات اس���تباقية  وعاجلة 
،  س���اعدت عىل التصدي حىت اآلن للصدمات اخلارجية  ، ويف 
املقدمة مهنا أن   احلكومة املرصية بدأت سياس���ة التحوط مبكًرا 
من���ذ بداية جاحئ���ة كورونا العاملي���ة ىف 2019، وبدأت ىف وضع 
سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع األزمات واألحداث الطارئة، 
وأمه ما نفذته هو مضان خمزون اس���رتاتيجي قوى من الس���لع 
األساسية واالس���رتاتيجية، مثل الحمق والسكر والزيت واحلبوب 
مبختلف أنواعها، حىت ال تقل ىف األس���واق، أو حيدث نقص ىف 
مستويات إمدادها، لذلك مل حتدث أى أزمة ىف املنتجات الغذائية 
حتديًدا خالل الفرتة املاضية، نتيجة الوفرة ىف األسواق والتحوط 

احلكويم الناحج ىف التعامل املوقف.
 و أعلن���ت احلكومة أن هناك 14 دولة عىل مس���توى العامل ميكن 
اس���ترياد الحمق من خالهل���ا، بديال عن روس���يا وأوكرانيا حال 
اس���مترار األزمة، وقد تكون هناك مش���لكة ىف ارتفاع األس���عار 
خالل الفرتة املقبلة اال أن املتاح من املخزون االس���رتاتيجي يكىف 

أهشر مقبلة.
بالتوازي مع ذلك ، معلت احلكومة عىل اختاذ حزمة من اإلجراءات 
االجمتاعية بقمية وصلت إىل حنو 130مليار جنيه بدأت فعليا ىف 
تنفيذه���ا من بيهنا زيادة املعاش���ات 13%، ومض 400 ألف أرسة 
جدي���دة لربناجم تاكفل وكرامة، وزيادة العالوة الدورية واخلاصة 
واحلافز اإلضاىف الهشرى ملوظ���ىف احلكومة، ورفع حد اإلعفاء 

الريىب بنسبة 25% إىل 30 ألف جنيه سنويا.
 واكن  من بني إجراءات مواجهة األزمة أيضا التوجه حنو توطني 
الصناع���ة وتعميقها ولك ما يتعلق بإجراءات التحول اهليلكي من 
التوج���ه الريىع إىل مزيد من القمية املضافة، وختفيض االعمتاد 
عىل االسترياد، وإعادة ترتيب األولويات ىف اإلنفاق العام خلدمة 

هذا التوجه.
 كذل���ك اكن���ت هناك  زي���ادة ىف جحم اإلنف���اق عىل األجور 
وتعويض���ات العاملني بنس���بة 10,4%، مكا زاد جحم اإلنفاق 
عىل قطاع التعل���مي بنحو 9,3% وحنو ۳.۲% زيادة ىف جحم 
اإلنفاق عىل دمع الس���لع المتويني���ة، 22,8% زيادة ىف جحم 

اإلنفاق عىل قطاع الصحة.
  البن���ك املرك���زي اختذ بدوره عددا من اإلج���راءات للتعامل 
مع تداعيات األزمة ، بدأها يف مارس املايض برفع  أس���عار 
و10.25  لإلي���داع،   9.25 إىل  لتص���ل      %  1 الفائ���دة 
لإلق���راض، ووقهتا طرح بناك األهيل املرصي ومرص هشادة 
ادخار مرتفعة العائد بنس���بة 18% ىف نف���س اليوم، وهو ما 
تزامن مع اخنفاض كبري لسعر الرصف مقابل الدوالر وصل 

إىل حنو %16 .
مكا  حصلت مرص عىل مس���اعدات مالي���ة من بعض الدول 
اخلليجية من أجل املس���امهة ىف جتاوز األزمة، حيث أودعت 
الس���عودية 5 ملي���ارات دوالر ىف البنك املركزى املرصى، 
إىل جان���ب اتفاق عىل اس���تمثار 10 مليارات أخرى، 
باإلضاف���ة إىل خض اس���تمثارات إماراتية بنحو 2 
ملي���ار دوالر عن طريق رشاء حصص ىف بعض 
ال���رشاكت، واالتف���اق م���ع قط���ر عىل خض 

استمثارات بقمية 5 مليارات دوالر.
  مك���ا أعلنت احلكومة ب���دء التفاوض 
عىل برناجم تعاون جديد مع صندوق 
النقد ال���دوىل من املتوقع أن يتضمن 
جانبا متويليا، وجيرى التواصل بني 
خ���رباء الصندوق واحلكومة من أجل 
االتف���اق عىل ش���ل ه���ذا الربناجم. 
وتطل���ع مرص الس���مترار دمع صندوق 
النقد ال���دوىل لالقتصاد امل���رصي؛ لعبور 
األزمة العاملية الراهنة، حبس���ب بيان س���ابق 
من وزارة املالية، ويعد ق���رار البنك املركزى برفع 
أس���عار الفائدة مبقدار 100 نقطة أس���اس لتخفيف 
الضغ���ط عىل اجلنيه امل���رصى اكن رضوري���ا الحتواء 
الضغ���وط اخلارجية ومحاي���ة االحتياطيات اخلارجية ملرص 

ىف حالة اسمترار أمد األزمة."
 كذلك حتوطت  احلكومة املرصية ت ضد أزمة الحمق العاملية، 
ورفعت أس���عار رشائه م���ن املزارعني حمليا لتجشيعهم عىل 
الزراع���ة، باإلضافة إىل أن اعت���دال املناخ لزراعة الحمق زاد 
من جحم اإلنتاج مما يقلل احتياج مرص من الحمق املستورد 
، و أك���دت احلكومة ع���ىل تعزيز مش���اركة القطاع اخلاص 
ىف االس���تمثار ح���ىت يص���ل نصيب���ه إىل 65% من إمجايل 

االستمثارات املنفذة ىف غضون أربع سنوات.
ويف ظل هذا اإلج���راءات وغريها ، جنح  االقتصاد املرصي   
خالل ال�8 سنوات املاضية ىف إثبات قوة ومرونة ىف مواجهة 
األزم���ات، ىف ظل ت���واىل األزمات اليت ت���رب اقتصادات 
الع���امل، بتحقي���ق أعىل معدل منو من���ذ 14 عامًا عىل الرمغ 
من تداعيات األزمة الروس���ية األوكراني���ة، حيث يفوق معدل 
المن���و االقتصادي معدل المنو العاملي املتوقع أن يبلغ %3.2 
ع���ام 2022، ليحقق 6.6% ىف ع���ام 2021/ 2022، مقارنة 
ب���� 2.9% ع���ام 2014/2013، مك���ا ازداد الن���اجت احملىل 
اإلمجايل باألس���عار اجلارية بأكرث من 3 أضعاف، حيث بلغ 
7.9 تريلي���ون جنيه )بيان مبديئ( عام 2022/2021، مقابل 
2.2 تريلي���ون جنيه ع���ام 2014/2013، جبانب اس���مترار 
حتقي���ق مس���تويات منخفضة ملعدل البطال���ة والوصول ألقل 
مع���دل خالل أكرث من 30 عامًا ليجس���ل 7.4% عام 2021، 
مقاب���ل 13% عام 2014، فميا جسل معدل البطالة 7.2% ىف 
الربع الثاىن عام 2022، أما اإليرادات فقد زادت بنحو ثالثة 
أضعاف ع���ام 2022/2021، مقارنة بعام 2014/2013، إال 
أهنا اخنفضت كنس���بة للناجت احملىل اإلمجاىل لمنوه بنسبة 
كبرية، حيث بلغت 16.7% عام 2022/2021، مقابل %21.4 

عام 2014/2013.
 كذلك حققت    الصادرات املرصية أعىل مستوى هلا خالل 
26 عام���ًا، مجسل���ة 47.1 ملي���ار دوالر ىف )يوليو – مايو( 
ع���ام 2022/2021، مقابل 25.8 ملي���ار دوالر ىف )يوليو – 
مايو( ع���ام 2014/2013، وجسلت إيرادات قناة الس���ويس 
أعىل مس���توى هل���ا عىل اإلط���الق ىف ع���ام 2022/2021، 
بقمي���ة 7 ملي���ارات دوالر، مقابل 5.3 ملي���ار دوالر ىف عام 

.2014/2013

 

 

 

والسويد وسويرسا، أسعار الفائدة الرئيسية بشل مشرتك.
وقال���ت هذه البن���وك يف بي���ان إن "تفامق األزم���ة املالية زاد من 
املخاطر الس���لبية عىل المنو، وبالتايل قل���ل من خماطر االرتفاع 
عىل اس���تقرار األس���عار"  ، وأضافت أن "بع���ض التخفيف من 

الظروف النقدية العاملية له ما يربره" .
صورة قامتة 

م���ن الواليات املتح���دة إىل كندا وأملاني���ا فربيطانيا، تبدو صورة 
أرقام الناجت احمليل اإلمجايل قامتة 

وعىل م���دار مثانية عرش هش���ًرا املاضي���ة، تضافرت عدة 
عوام���ل خللق مزجي  وصفته تقارير إعالمية ب" الس���ام  
" لالقتصاد العاملي، إذ بالغ���ت الواليات املتحدة يف 
حتفزي اقتصادها استجابًة لوباء كوفيد -19، ما 
أدى إىل ح���دوث تمخض ليس داخل حدودها 
حفس���ب، ب���ل خارجها فق���ط، وأدى طلب 
املس���هتلكني الهنم عىل السلع إىل تقوية 
سالس���ل التوريد العاملية ، مكا فامقت 
حم���اوالت الص���ني للقضاء ع���ىل وباء 
كورونا عرب اإلغالق هذه املشلكات ، مث 
اكن الغزو الرويس ألوكرانيا الذي أدى 

إىل ارتفاع يف أسعار السلع.
واس���تجابة للتمخض الذي أعقب ذلك، رفعت 
أربعة أمخاس البن���وك املركزية يف مجيع أحناء 
العامل أس���عار الفائدة مبعدل 1.5 نقطة موئية حىت 

اآلن هذا العام، ما تسبب يف تراجع أسواق األهسم.
 ووفق���ًا  حملللني ح���ول العامل ، فإن  هن���اك مجموعة من 
امل���ؤرشات عىل الركود ، لعل  أوهلا اخنفاض القدرة الرشائية 
لدى املس���هتلك ،  فضعف القدرة الرشائية لدى الفرد يؤدي إىل 
ضعف الق���درة الرشائية لدى احلكومات، مكا يرتافق مع ضعف 
اإلنت���اج العام لدى ال���دول ، مكا يتبع الرك���ود االقتصادي رفع 
معدالت الفائدة يف البن���وك املركزية، ما يزيد من خماطر ضعف 

السوق وكذلك عدم اإلقبال عىل االقرتاض.
وما يثري القلق – حبس���ب باحثني بيهن���م الباحث املرصي خالد 
املنش���اوي – هو أنه  ميكن للتمخض احلايل املرتفع أن يزيد من 
خماطر أس���عار الطاقة اليت تتسبب يف تأثريات كبرية يف اجلولة 
الثانية وزيادة مس���تدامة يف التمخض واليت تمشل رفع توقعات 

التمخض. 
ولتفادي مثل هذه املخاطر ستحتاج البنوك املركزية إىل االستجابة 
حبزم لكن ما يبعث عىل االمطئنان هو أنه حىت يف بيئة التمخض 
املرتف���ع فقد اس���تقرت األجور بعد عام بدلًا من االس���مترار يف 
االرتفاع مبعدل ثابت  ، وبعبارة أخرى اكن هناك مستوى لألجور 
ولكن مل تكن هناك زيادة يف تمخض األجور وإىل احلد الذي تظل 
فيه البنوك املركزية يقظة بشل اكف فإن التمخض املرتفع احلايل 
قد يتس���بب يف تعويض تاكليف املعيشة أعىل من املعتاد ولكن ال 

يلزم أن يتحول إىل زيادة مستدامة يف التمخض.
أوروبا يف النفق املظمل 

الالف���ت يف األزم���ة العاملية احلالية أنه ال توج���د دولة مبنأي عن 
تأثرياهت���ا ، حيت أن  مذكرة نرشهتا واكلة مالية أمريكية  حذرت 
م���ن انمكاش االقتص���اد الفرنيس، وهو ثاين أك���رب اقتصادات 
أوروب���ا،  منوه���ة  إىل أن أوروب���ا بأمكلها عىل ش���فا الركود و 
س���تدخل هذة املرحلة إذا اسمتر الرصاع يف أوكرانيا، حسمبا 

أشارت األربعاء حصيفة " لو جورنال دو دميانش " الفرنسية.
و أشارت واكلة ستاندرد آند بورز للتصنيف 

االئمت���اين إىل أن "االخنفاض يف 
النش���اط الع���ام يرجع بش���ل 

العام  الضع���ف  إىل  رئييس 
يف الطل���ب "نتيج���ة لذلك ، 
 ، التوظيف  من���و  تباط���ؤ 
مزيًدا  أيًضا  يعكس  مما 
الثقة  من الرتاج���ع يف 
، موحض���ة أن���ه عىل 

صعيد اخلدمات ، اس���متر النش���اط يف المنو ، حيث بلغ املؤرش 
51 يف أغس���طس مقابل 2 53 يف يوليو ، وهو أدىن مس���توى له 
من���ذ 16 هشًرا و اخنفض اإلنت���اج الصنايع للهشر الثالث عىل 
التوايل ، حيث اخنفض إىل 44.4 للهشر احلايل ، مقابل،44.6 
يف يوليو مجسال أدىن مس���توى له منذ هناية اإلغالق األول الذي 
شل النشاط يف فرنسا أثناء تفىش جاحئة كورونا منذ 27 هشًرا.
ونوهت " س���تاندرد أند ب���ورز " إىل أنه هناك انمكاش يف المنو 
يل���وح يف األفق ألوروبا بأمكله���ا يف الربع الثال���ث مع احمتال 
ارتف���اع الركود ، وأش���ار  ج���و هايز ، اخلب���ري االقتصادي يف 
ستاندرد آند بورز جلوبال إىل أن هناية عام 2022 تعد بأن تكون 
صعبة بالنسبة لالقتصادات األوروبية ، وفرنسا ليست استثناء" 
موحضا  أن  اس���مترار احلرب يف أوكرانيا هو الذي س���يحدد 

إماكنية دخول منطقة اليورو فرتة الركود االقتصادي.
كذل���ك دفعت األزمة االقتصادي���ة يف بريطانيا ومعدالت التمخض 
اخلارجة عن السيطرة واحلرب الروسية يف أوكرانيا بنك إجنلرتا 
لرف���ع س���عر الفائدة ألعىل مع���دل منذ األزم���ة االقتصادية عام 

2009، مما تسبب يف أزمة سياسية يف اململكة  .
وم���ن أوروب���ا إيل أمرياك الالتيني���ة ، اليت تتع���رض حكوماهتا  
لضغوط كبرية بسبب ارتفاع أس���عار الغذاء والوقود يف القارة، 
وذلك بس���بب احلرب يف أوكرانيا ال���يت أدت إىل تمخض مرتفع 
باس���مترار مع توس���يع الفجوة ب���ني األغنياء والفق���راء يف أكرث 
املناطق تفاوت���ا يف العامل، مما يؤدى إىل اضطرابات سياس���ية 
ميكن أن تكون نذير ش���ؤم للقارة الالتينية، بيمنا يتدافع صانعوا 
السياس���ات يف مجيع أحناء العامل لتلبي���ة مطالب زيادة االنفاق 

االجمتايع.
وعرب أمري���اك الالتينية ، بدأت الطبقة الوس���ى املزدهرة تهشد 
تآلًك���ا لتوقعاهت���ا، وبالنس���بة للفائت األكرث فق���رًا يف املجمتع ، 
س���تكون املوجة األخرية من الزيادات يف أس���عار املس���هتلكني 
أعىل مبقدار نقطة موئية واح���دة من تلك اخلاصة باألغىن، وفًقا 
لتقدي���رات اللجن���ة االقتصادية ألمرياك الالتيني���ة ومنطقة البحر 
الاكرييب )ECLAC(، حيث أن ثلث س���اكن املنطقة عىل وشك 

الوقوع يف براثن الفقر، ومه 
الذي���ن يعيش���ون عىل 

يف  دوالر   1.90
اليوم.

ألقت  األزم���ة 
بظالهلا عيل 

االضطراب���ات يف  بمن���ا ،  ويف  بريو  و االك���وادور  إيل جانب 
تده���ور األوضاع يف الربازيل واألرجنتني  و كولومبيا ،  و ذكرت 
تقارير إعالمية أن  األخرية   تواجه ازمة يف املواد الغذائية وتلكفة 
املعيشة ، خاصة يف زيت الطهى والمطامط واملوز واألرز ، وحىت 
القهوة اليت أصبحت تباع يف أكياس بس���عة 50 جراما ، والزيت 
يف عبوات سعة 220 ملميرتا للزبائن اليت ال تستطيع رشاء املزيد 

بسبب ارتفاع األسعار.
 الواليات املتحدة يف املقدمة 

 تقول تقاري���ر إعالمية إن  اآلمال يف أن يمتكن 
جمل���س االحتي���ايط الفي���درايل األمرييك 

"البن���ك املرك���زي"، من الس���يطرة عىل 
احمتاالت تعرض االقتصاد األمرييك 

هلب���وط حاد تعرضت لربة قوية 
بعدما وصل مقياس التمخض 

خالل  األي���ام  املاضية إىل 
فاقت  قياس���ية  مس���تويات 
معليات  وأث���ارت  التوقعات 

بيع حادة يف وول سرتيت.
وأفادت  أن مؤرش أس���عار 

املس���هتلك ارتفع بنسبة 0.1 
أغس���طس،  لهش���ر  املائ���ة  يف 

االقتصادي���ني  توقع���ات  متج���اوًزا 
هببوطه بنسبة 0.1 يف املائة، فميا يظل 

األمر األكرث إثارة للقلق بالنس���بة لواضيع 
السياس���ات هو أن التمخض األسايس - الذي 

يس���تبعد العنارص املتقلبة مثل الطاق���ة والغذاء - 
ارتفع بنس���بة 0.6 يف املائة بزيادة سنوية قدرها 6.3 

يف املائة، مقارنة ب� 5.9 يف املائة مجسلة يف يوليو.
 وذك���رت التقاري���ر  أن وول س���رتيت تفاج���أت بأرق���ام تمخض 
فاق���ت التوقع���ات، حيث هبط مؤرش س���تاندارد آن���د بورز 500 
"S&P 500" بنس���بة 4.3 يف املائة، وه���و أكرب اخنفاض له منذ 
يوني���و 2020، فمي���ا أهنى مؤرش "ناس���داك"، املكدس برشاكت 
التكنولوجيا، ي���وم أمس الثالثاء اخنفاضا بأكرث من 5 يف املائة، 
ويف أس���واق الدين احلكويم، ارتفع العائد عىل سندات اخلزانة 
األمريكية ملدة عامني، وهو أكرث حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، 
بنحو 0.2 نقطة موئية عند 3.75 يف املائة، بعد أن مت تداوله عند 

3.52 يف املائة قبل إصدار بيانات التمخض.
وارتفع���ت احمتاالت أن يتجه جملس االحتي���ايط الفيدرايل إىل 
إقرار زيادة اكملة يف سعر الفائدة  خالل  سبمترب اجلاري، إىل 
ما يقرب من 30 يف املائة  ،  مكا يتوقع معظم االقتصاديني زيادة 
أخ���رى يف معدل الفائدة مبقدار 0.75 نقطة موئية، مما قد يرفع 
معدل األموال الفيدرالية إىل نطاق مسهتدف جديد من 3 يف املائة 

إىل 3.25 يف املائة  .
تباطؤ المنو العاملي 

  واكلة “موديز” الدولي���ة للتصنيف االئمتاين،  خفضت بدورها 
توقعاهتا لمنو االقتصاد العامل���ي، مبا يعكس التدهور الكبري يف 
آفاق العديد من االقتص���ادات الكربى منذ بداية العام، فبعد منو 
الناجت احمليل اإلمجايل بنس���بة 5.9% عام 2021، تتوقع الواكلة 
اآلن أن يتباطأ منو اقتصادات مجموعة العرشين إىل 2.5% عام 

2022، يليه 2.1% عام 2023.
ج���اء ذلك يف التقرير الذي رصده مرك���ز املعلومات ودمع اختاذ 
الق���رار مبجلس الوزراء، عن توقعات واكل���ة” موديز” آلفاق منو 
االقتصاد العاملي ، وأش���ار التقرير إىل أن آفاق المنو العاملي ما 
زالت مسمترة يف الضعف، الس���ميا مع تشديد األوضاع املالية 
يف أعقاب حتراكت البنوك املركزية لكبح مجاح التمخض املسمتر 

والواسع النطاق.
وت���رى الواكلة أن تمخض أس���عار املنتجني، بلغ ذروته يف العديد 
من البلدان، وأن أسواق العمل ما تزال حمدودة يف االقتصادات 
املتقدمة، مكا ت���رى أن الظروف النقدية واملالية العاملية س���تكون 
مقيدة حىت عام 2023، وحىت إذا اسمتر التمخض األسايس يف 

 تحذيرات مدوية أطلقها البنك الدولي ، وألقت وال تزال تلقي 
بظاللها علي أسواق العالم ، وتثير الترقب في دوائر صنع 
القرار باقتصاداته في شتي أنحاء الكرة األرضية ، حيث حذر 
البنك الدولي من   أن "  العالم  قد يكون في طريقه نحو ركود 
اقتصادي عالمي مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم 
أسعار الفائدة بشكل متزامن لمكافحة التضخم المستمر " .

البنك الدولي ذكر في  دراسة جديدة له  أن االقتصاد العالمي 
يمر اآلن بأشد تباطؤ في أعقاب االنتعاش الذي أعقب الركود في 
عام 1970، وأن ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكل حاد أكثر 
مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي 
السابقة،  وأشار  إلى أن أكبر 3 اقتصادات في العالم، هي 
الواليات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، تتباطأ بشكل حاد.

ال صوت يعلو فوق التضخم ..ولهيب األسعار 
بات حديث كل  االقتصاديات العاملية 
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العـالـــم يـدخل »نـفـق الركود«

 البنك الدولي يحذر من ركود اقتصادي عاملي بسبب رفع نسب 
الفوائد .. وأكبر 3 اقتصادات يف العالم  تتباطأ بشكل حاد 

 مقياس التضخم  يصل  إلى مستويات قياسية فاقت التوقعات يف أمريكا  و يضرب 
دول أمريكا الالتينية ويهدد باضطرابات سياسية جديدة 

 •
االقتصاد العالمي

 يمر اآلن بأشد تباطؤ في 
أعقاب االنتعاش الذي 

أعقب الركود في 
عام 1970

•
اإلصالحات االقتصادية 

تحصن مصر ضد األزمات 
الخارجية والقيادة السياسية 

تضع المواطن
 علي  رأس
 أولوياتها

ديفيد مالباس، رئيس البنك الدويل
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

يف إطار توجهيات الرئيس عبد الفتاح السييس 
- رئي���س مجهوري���ة م���ر العربي���ة، بتعزي���ز 
التع���اون مع ال���دول اإلفريقية يف اكفة املجاالت 
ويف مقدمهتا التعاون االقتصادي، وقعت مر 
ممثلة يف البن���ك املركزي املري مذكرة تفامه 
مع مجموعة بنك التمنية اإلفرييق، الس���تضافة 
االجمتاعات السنوية لملجموعة خالل الفرتة من 

22 إىل 26 مايو 2023 مبدينة رشم الشيخ.
وق���ع االتفاقي���ة عن م���ر ، حس���ن عبد اهلل 
حمافظ البنك املرك���زي املري، وعن مجموعة 
بنك التمنية اإلفرييق ،  فينسنت إمنميياال األمني 
الع���ام لملجموعة، وذلك حبض���ور أمحد زايد - 
املدير التنفيذي ملر وجيب���ويت مبجموعة بنك 
التمنية اإلفري���يق ومعيد جملس إدارة مجموعة 

البنك.
ورصح حس���ن عبد اهلل حمافظ البنك املركزي 
امل���ري أن “اس���تضافة م���ر لالجمتاعات 
السنوية ملجموعة بنك التمنية اإلفرييق، يأيت يف 
إطار حرص الدولة املرية عىل حتفزي التاكمل 
اإلفري���يق، وإتاحة المتوي���الت امليرسة الالزمة 
لدمع االقتص���ادات اإلفريقي���ة، خاصة يف ظل 
التحديات اخلارجية اليت تواجهها القارة والعامل 
أمج���ع، مما يزيد من أمهية ال���دور الرائد الذي 
تقوم به املجموعة باعتبارها املؤسس���ة المتويلية 

الرئيسية املعنية بتمنية القارة اإلفريقية”.
ومن جانبه رصح فينسنت إمنميياال األمني العام 
ملجموعة بنك التمني���ة اإلفرييق “أن اإلماكنيات 
الكبرية ال���يت متتلكها مر متكهن���ا من تلبية 
معايري اجلودة القياس���ية وإتاحة اكفة املتطلبات 
الالزم���ة إلس���تضافة االجمتاع���ات الس���نوية 

ملجموعة بن���ك التمنية”، مضيًف���ا : “إننا نتطلع 
إىل انعق���اد االجمتاعات الس���نوية يف مايو من 
الع���ام املقبل، وس���نواصل العمل مًعا بإخالص 
وال���زام مطلق من أجل جناح هذه االجمتاعات، 
مب���ا يدمعن���ا يف حتقي���ق مهمتن���ا وأهدافن���ا 
بتحفزي التمنية االقتصادية املس���تدامة والتقدم 
االجمتايع يف أفريقيا ، وبالتايل حتس���ني حياة 

الشعوب اإلفريقية”.
وجتدر اإلش���ارة إىل أن مر م���ن أكرب ثالثة 
مس���امهني يف رأس مال بن���ك التمنية اإلفرييق 
ع���ىل مس���توى اكفة ال���دول األعض���اء والبالغ 
ع���ددمه 81 دولة. مك���ا أن م���ر يه واحدة 
من ثالث دول إفريقية فقط مس���امهة يف موارد 
صن���دوق التمني���ة اإلفرييق والذي يس���هتدف 
تمني���ة ال���دول اإلفريقية حم���دودة الدخل. وقد 
بلغ جحم حمفظة التع���اون اإلمجالية بني مر 
وبنك التمنية اإلفرييق، منذ بدء التعاون التمنوي 
ب���ني الرشيكني يف ع���ام 1974، ما يقرب من 7 
مليارات دوالر س���امهت يف متوي���ل العديد من 
املرشوع���ات اإلمنائية اهلام���ة يف مر عالوة 
عىل مرشوعات الربط القاري. أما عن احملفظة 
اجلاري���ة، فيبل���غ جحمها ح���وايل 1.37مليار 
دوالر لمتويل 25 مرشوًع���ا يف القطاعني العام 
واخلاص وذلك يف العديد من املجاالت من بيهنا 
الطاقة والنقل والزراعة واملياه والري والرف 
اليحص وري���ادة األمعال.ولقد تس���ملت مر 
رائس���ة جملس حمافظي بن���ك التمنية اإلفرييق 
للف���رتة من مايو 2022 حىت مايو 2023، خالل 
االجمتاعات السنوية ملجموعة البنك لعام 2022، 

اليت عقدت يف العامصة الغانية أكرا.
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صندوق النقد يتوقع 
إنزالق بعض الدول إلي 
دائرة الركود االقتصادي 

قال املتح���دث بامس صن���دوق النقد الدويل، ج���ريي رايس، 
امخليس املايض ، إن خماط���ر الرتاجع تواصل اهلمينة عىل 
التوقع���ات االقتصادية العاملية، وم���ن املتوقع أن تزنلق بعض 
ال���دول إىل الركود يف ع���ام 2023، لكن من الس���ابق ألوانه 

حتديد إماكنية حدوث ركود عاملي واسع النطاق.

وقال رايس للصحفيني إن مّكًا مخضًا من البيانات يشري إىل 
مزيد من فقدان الزمخ يف الربع الثالث، لكنه مل يدل بتفاصيل 

بشأن أي مراجعات أخرى لتوقعات الصندوق.
وخف���ض "صن���دوق النقد ال���دويل" يف يولي���و توقعاته للمنو 
العاملي إىل 3.2 باملئة يف 2022، و2.9 يف املئة يف 2023.

عقد الس���يد القص���ري وزي���ر الزراعة واس���تصالح األرايض 
واحملاسب عالء فاروق رئيس البنك الزرايع املري اجمتاعًا 
تنسيقيًا حبضور قيادات الوزارة والبنك وذلك لبحث سبل تعزيز 
التعاون املش���رتك بني الوزارة والبن���ك لتحقيق التمنية الزراعية 
ومس���اندة جهود الدولة لتعظمي االستفادة من القطاع الزرايع 
واهسام���ه يف االقتصاد القويم مكا اس���تعرضا جهود البنك 
يف دمع وتعزي���ز القدرات اإلنتاجية لصغ���ار املزراعني ومريب 
الرثوة احليوانية لزي���ادة االنتاج الزرايع واحليواين ،وذلك من 
خالل التوسع يف إتاحة القروض لملحاصيل الزراعية، واالنتاج 
احليواين فضال عن التوس���ع يف مرشوعات التحول من الري 
التقليدي للري احلديث وحتفزي اإلس���تمثار يف إنش���اء وتطوير 

مراكز مجتيع األلبان باكفة احملافظات.
وناقش وزير الزارعة ورئيس البنك الزرايع املري دور البنك 
يف دفع جحم األمعال والتوس���ع يف منح المتويالت لألنش���طة 
اإلنتاجية ومس���اعدة الفالحني وتجشيعه���م عىل العمل وتعزيز 
قدراهتم االنتاجية ،وإزالة أي حتديات قد تواجههم هبدف زيادة 
دخل الفالح وأرباحه لتحس���ني مستوى معيشته،واملسامهة يف 
توفري س���بل احلياة الكرمية له وألرسته،وحتقيق التمنية الريفية 

الشاملة ،تنفيذًا ألهداف املبادرة الرائسية “حياة كرمية”.
وقال وزي���ر الزارعة   ان هذا االجمتاع ي���أيت يف إطار اهمتام 
الدولة بقطاع الزراعة وتوجهيات الرئيس السييس بتقدمي اكفة 

أوجه الدمع لملزارعني.
  واش���اد “القصري” ب���دور البنك الزرايع يف جم���ال المتويل 
ال���زرايع واصف���ا إي���اه بأنه القاط���رة يف هذا الش���أن خالل 

السنوات األخرية.
  واضاف أن االجمتاع حبث االس���تعداد مل���ومس زراعة الحمق 
2022 – 2023 وس���بل حتفزي املزراعني لزيادة انتاجية الفدان 
م���ن احملصول االس���رتاتيجي اهلام خاصة يف ظ���ل تداعيات 
األح���داث العاملية الراهنة ،وتقدمي اكف���ة أوجه الدمع واحلوافز 
لملزارع���ني لتوريد احملص���ول لزيادة مكي���ات الحمق اليت يمت 
توريدها لوزارة المتوي���ن والتجارة الداخلية ،تنفيذا للتوجهيات 
الرائس���ية لزيادة المكيات املوردة م���ن الحمق احمليل لملومس 

املقبل.
  خاصة بعد قرار جملس الوزراء بوضع سعر اسرتشادي ألف 
جنية ل���الردب خالل املومس القادم عىل أن يس���تفيد املزارعني 
بالس���عر االعىل وق���ت رشاء احملصول باإلضاف���ة إىل الدمع 
الذي تقدمه الوزارة سواء توفري التقاوي اجليدة املعمتدة وكذلك 
التوسع يف احلقول اإلرشادية وأيضا اصدار التوصيات الفنية 

بصفة مسمترة لتوعية املزارعني طوال مومس الزراعة.
ويف ه���ذا اإلط���ار مت االعالن عن زيادة الفئة التس���ليفية لفدان 
ال���حمق اليت يقدمها البنك لملزراع���ني لتصل إىل 12 ألف جنية 
للف���دان الواحد الذي يمت زراعته بط���رق الري التقليدية  ،و 15 
أل���ف جنيه للفدان املروي بطرق الري احلديث، وذلك وفق آليات 
وضواب���ط تضمن إلزام املزراعني بالتوريد لملنافذ والس���عات 

التخزينية احلكومية.

واض���اف القصري أنه يف جم���ال ال���رثوة احليوانية االجمتاع 
م���ع رئي���س البنك ال���زرايع امل���ري وقيادات البن���ك ناقش 
املوقف احلايل لملرشوعات القومي���ة اليت أطلقهتا الدولة لدمع 
الرثوة احليوانية وزيادة االنت���اج احليواين من اللحوم واأللبان 
ومنتجاهتا، هبدف حتقيق األمن الغذايئ،مهنا املرشوع القويم 
للبتلو، ومرشوع حتسني سالالت األبقار واملرشوعات اخلاصة 
بسالسل القمية مثل إنشاء وتطوير مراكز مجتيع األلبان،والعمل 
عىل التوس���ع يف متويل تلك املرشوعات وفق مبادرات المتويل 
امليرس 5% ال���يت يتيحها البنك لدمع صغ���ار املربني واملنتجني 

وحتفزيمه عىل االنتاج.
واض���اف أن جحم متويل امل���رشوع الق���ويم للبتلو حىت اآلن 
جت���اوز 7 مليار اس���تفاد مهنا 41 ألف مس���تفيد لمتويل أكرث 
من 463 ألف رأس ماش���ية مكا بلغ جحم متويل مرشوع مراكز 
مجتي���ع االلبان أكرث من 388 ملي���ون جنية لمتويل ما يقرب من 

156 مركزا.
وقال القص���ري إن االجمتاع ناقش أيض���ا إزالة اكفة املعوقات 
أم���ام  املزارعني لالس���تفادة من التيس���ريات المتويلية املقدمة 

لملرشوعات الزراعية.
من جانبه أكد عالء فاروق رئيس البنك الزرايع املري حرص 
البنك عىل مسانده جهود الدولة لتمنية القطاع الزرايع وحتقيق 
التمنية الزراعية الش���املة بالتعاون والتنسيق الدامئ مع وزارة 
الزراع���ة ،من خالل التوس���ع يف اتاحة المتوي���ل الالزم لدمع 
األنش���طة االنتاجي���ة يف جماالت االنتاج ال���زرايع واحليواين 
تنفي���ًذا لتوجهيات خفامة الرئيس عبد الفتاح الس���ييس رئيس 

امجلهورية.
واس���تعرض فاروق جهود البنك ال���زرايع املري يف متويل 
مرشوع���ات االنت���اج الزرايع وال���رثوة احليونية وس���بل دمع 
الفالحني وصغ���ار املزراعني واملرب���ني وتجشيعهم عىل العمل 
واالنتاج مبا ينعكس عىل زيادة دخل الفالح وحتس���ني مستوى 

معيشته ويف الوقت نفسه زيادة اإلنتاج الزرايع واحليواين.
وأوحض أن إمج���ايل احملفظ���ة اإلئمتاني���ة للبن���ك بلغت حنو 
60.204 مليار جنيه بهناية أغس���طس 2022 حيث بلغ إمجايل 
المتويالت املمنوحة للقطاع الزرايع واألنش���طة املرتبطة به حنو 
43.535 مليار جنيه بنسبة 72 % من جحم احملفظة ،من بيهنا  
7.752 مليار جنيه لمتويل خدمة احملاصيل الزراعية اس���تفاد 
مهنا 218.397 مزراع لزراعة حنو 969.012 فدان ،فميا بلغ 
جحم متويل االنتاج احليواين حنو 16.082 مليار جنيه استفاد 
مهنا حنو 176.041 معيل لرتبية حنو 633.680 رأس ماشية، 
فميا بلغ جحم المتويل املوجه لمتويل أنشطة  التصنيع الزرايع 
واالنشطة اخلدمية املرتبطة بالزراعة حنو 18.353 مليار جنيه.

واش���ار إىل أن البنك يهشد طفرة كبرية يف جحم أمعاله نتيجة 
خط���ط التطوير اليت ينفذه���ا البنك حاليًا هب���دف تقدمي خدمة 
مرفي���ة ومتويلية وفق أعىل مس���تويات اجل���ودة ومضاعفة 
جهوده ملس���اندة جهود الدولة لتحقيق التمنية الزراعية والريفية 

الشاملة تنفيذا لرؤية الدولة يف حتقيق التمنية املستدامة.

 

 

 

 

وافقت احلكومة يف اجمتاعه���ا األخري ، بصورة مبدئية 
عىل مق���رتح إبرام اتفاق رشاكة، ب���ني مصلحة اخلزانة 
العامة وسك العملة املرية، ودار السك املًلكية الربيطانية 
“رويال منت”، إلنشاء دار سك بريطانية مرية باملنطقة 
االقتصادية لقناة الس���ويس، وكذا إصدار وس���ك معلة 

معدنية فئة ال� )2( جنيه لطرحها للتداول.
وتأىت ه���ذه املوافقة ىف إطار تطل���ع وزارة املالية إلقامة 
رشاك���ة تتجاوز فكرة نقل اخلربة الفنية فقط، والس���ي 
إىل رشاك���ة قامئة عىل املش���اركة ىف العملية االنتاجية 
والتش���غيلية، هب���دف توط���ني الصناع���ات املعدنية ىف 
م���ر، وأن تكون مر مرك���زًا اقلمييًا رائ���دَا إلنتاج 
وس���ك العمالت للدول العربية واالفريقية ومنطقة الرشق 
االوس���ط، وذلك اعمتادًا عىل مدخالت حملية ىف تصنيع 
العمالت الوطنية، والعمالت املعدة للتصدير للخارج بدلًا 

من استريادها أقراص خام.  
وأكد خرباء أن  طرح معلة معدنية جديدة يأيت مضن نقلة 
اقتصادي ملر، مض���ن مرشوع توطني صناعة العملة،  
مشريين إيل أنه س���يمت طرح أيضا 20 جنيه بالستيكية 
خ���الل األيام املقبلة ، مؤكدي���ن أنه من غري  املتوقع إلغاء 
أي معلة يف املس���تقبل بعد إص���دار العملة اجلديدة،  ، 
وأن طرح تلك العملة يأيت من أجل تهسيل حياة املواطنني 

فقط.
وأوحض اخل���رباء  أن معلي���ة تصم���مي العمل���ة املعدنية 
اجلديدة، مازالت حمل تطوير، وأهنا ستضم أحد املعامل 
التارخيي���ة املرية لتحمل ال���رتاث املري كغريها من 
العم���الت ، مش���ريين  إىل أن معليه س���ك العمالت لن 
تك���ون صناعة حملية فقط، ولكن س���يمت تصدير معالت 
للدول املجاورة يف املس���تقبل، ويه نقلة هامة لالقتصاد 

املري.
توطني الصناعات املعدنية 

 الدكت���ور دمحم معيط وزير املالية، أوحض من جانبه أن 
احلكومة تس���هتدف توطني الصناع���ات املعدنية بأحدث 
اخلربات العاملية، تنفيًذا للتوجهيات الرائسية، من خالل 
الس���ى اجلاد لتحويل مر إىل مرك���ز إقليمي إلنتاج 
وس���ك العمالت املعدنية املس���اعدة »الفكة«، والتصدير 
للخ���ارج، والنف���اذ إىل األس���واق العربي���ة واألفريقية، 
والرشق األوس���ط وغريها، من خالل إنش���اء دار س���ك 
مرية بريطاني���ة باملنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس 
باستمثارات 2 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف 
مليار »قرص« طبًقا لملعاي���ري الدولية، حبيث يمت توجيه 
50% مهنا للتصدير، ويمت تنفيذ لك مراحل التصنيع ىف 

مر باالعمتاد عىل مدخ���الت إنتاج »حملية« بداًل من 
استرياد »األقراص اخلام«؛ عىل حنو ُيهسم ىف تعميق 
الرشاك���ة بني مصلحة »اخلزانة العامة وس���ك العملة«، 
ودار الس���ك امللكي���ة الربيطانية »روي���ال منت« لتمشل 
اجلوانب الفنية واإلنتاجية والتشغيلية، وتوفري املائت من 

فرص العمل.
أض���اف الوزير، أن���ه مت العرض عيل جمل���س الوزراء، 
واحلصول ع���يل املوافقة املبدئية إلص���دار معلة معدنية 
جديدة فئة »2 جنيه« للتيس���ري عىل املواطنني من خالل 
إتاح���ة أكرث من فئ���ة من العم���الت املعدنية املس���اعدة 
»الفكة«، الفًتا إىل أنه س���يمت االسمترار ىف إنتاج نفس 
المكيات املعتادة وأكرث م���ن معالت »اجلنيه« و»نصف 
ورب���ع اجلنيه« بنح���و 30 مليون جني���ه هشرًيا، تزيد ىف 
املوامس واألعياد واملناسبات، إضافة إىل العملة املعدنية 
اجلدي���دة »2 جنيه« عند إصدارها، أس���وة بالعديد من 
دول الع���امل؛ تزامًنا مع توقيع عق���د اتفاق الرشاكة بني 
مصلحة اخلزانة العامة وسك العملة، ودار السك امللكية 

الربيطانية “رويال منت«.
بدوره ، أوحض  اللواء حس���ام خ���ر، رئيس مصلحة 
اخلزانة العامة وس���ك العمل���ة، أن احتيايط الفكة يكيف 
لتلبي���ة احتياج���ات املواطنني ولك اجله���ات احلكومية، 
والقط���اع اخلاص مب���ا ىف ذل���ك السالس���ل التجارية 

الكربى، مل���دة عام ونصف، الفًت���ا إىل أننا قادرون عىل 
إنت���اج املزيد من العم���الت املعدنية املس���اعدة »الفكة« 
لتلبية أي احتياجات مطلوبة للس���وق احمللية؛ تيس���رًيا 
عىل املواطنني؛ ومضاًنا لتهسيل معليات البيع والرشاء.

مواجهة التمخض 
 اخلبري  االقتصادي هاين جنينة ، فرس من جانبه  قرار 
احلكوم���ة  باعزام إصدار معل���ة معدنية جديدة قميهتا 
جنهيان ألول مرة، وطرحها للتداول قريبا، حباجة البالد 
املُلح���ة ملواجهة التمخض وتراج���ع قمية العملة احمللية ، 
وق���ال   إن قرار إصدار معلة معدني���ة فئة جنهيني ألول 
مرة يف مر “مرتبط باخنف���اض قمية اجلنية وارتفاع 
الت���مخض، ومن مث ضعف القوة الرشائي���ة للعملة األقل 

قمية ويه اجلنيه أو النصف جنيه أو الربع جنيه« .
وأش���ار جنينة يف  ترحيات ل���ه  إىل أن “هذا يذكرنا 
حيمنا ضعفت القوة الرشائية لفئة املئة جنيه بعد حترير 
س���عر الرف عام 2007، فأصدرت مر وقهتا معلة 

من فئة املئتني جنيه ألول مرة«.
 تأيت هذه اخلطوة يف وقت يتوقع فيه  خرباء اقتصاديون 
أن يواصل اجلنيه املري اخنفاضه بش���ل متس���ارع 
يف األيام املقبلة، ليصل إىل مس���تويات متدنية تارخيية، 
يف خط���وة متهيدية قبل االتفاق الوش���يك عىل قرض من 

صندوق النقد الدويل.

وتهش���د العملة املرية اخنفاضا متس���ارعا يف الفرتة 
األخرية، ووصلت  األس���بوع املايض  إىل حوايل 19.4 
جنيه للدوالر، لتصبح عىل بعد قروش بس���يطة من كرس 
مس���تواها التارخيي الذي جسلت���ه يف ديمسرب 2016، 
ال���ذي بل���غ 19.51 جنيه، وذلك عق���ب تعومي اجلنيه يف 

نومفرب من العام ذاته.
 وخبصوص إنش���اء دار س���ك بريطانية مرية باملنطقة 
االقتصادية لقناة الس���ويس، قالت احلكومة املرية إن 
ه���ذه اخلطوة “تأيت يف إطار تطل���ع وزارة املالية إلقامة 
رشاك���ة تتجاوز فكرة نقل اخلربة الفنية فقط، والس���ي 
إىل رشاك���ة قامئة عىل مش���اركة يف العملي���ة اإلنتاجية 

والتشغيلية«.
وأوحض���ت أن “اهلدف توطني الصناع���ات املعدنية يف 
م���ر، وأن تكون مر مرك���زا إقلمييا رائ���دا إلنتاج 
وس���ك العمالت للدول العربية واإلفريقية ومنطقة الرشق 
األوس���ط، اعمت���ادا عىل مدخ���الت حملي���ة يف تصنيع 
العم���الت الوطنية والعمالت املعدة للتصدير للخارج بدال 

من استريادها عىل هيئة أقراص خام«.
 م���ن ناحية أخري ، علق اخلبري االقتصادي هاين جنينة 
عيل ق���رار  جملس الوزراء بتأس���يس رشكة مس���امهة 
مري���ة بامس “رشك���ة غلوبال بلو مر”، مبش���اركة 
رشكيت “غلوبال بلو العامة احمل���دودة”، و”غلوبال بلو 
هولندا اخلاصة احمل���دودة”، لتنفيذ منظومة رد رضيبة 
القمي���ة املضافة ملغ���ادري البالد م���ن الزائرين األجانب 

ملر.
وقالت احلكومة إن إنش���اء هذه الرشك���ة يأيت يف إطار 
رؤية مر 2030، واسرتاتيجية التحول الرمقي للدولة، 
وجهود تعزيز الس���ياحة والتس���وق اخلاريج ، وأوحض 
جنينة أن القرار املتعلق بإنش���اء رشكة مليكنة رد رضيبة 
القمية املضافة “مرتبط بتوجه احلكومة، حس���ما رصح 
رئي���س ال���وزراء  مصط���ى مدبويل، حن���و دمع قطاع 

السياحة وخصوصا سياحة التسوق«.
وتاب���ع أن “معلي���ة امليكنة س���تهسل رد رضيب���ة القمية 
املضاف���ة لغري املقمي���ني، وهو عرف عاملي يس���امه يف 
تجشيع الس���ياحة خاصة م���ن جان���ب الزائرين العرب 
الذين يتجهون إىل التس���وق يف مر، ومن مث فتهسيل 
رد الريب���ة املس���تقطعة مهن���م عىل معلي���ات الرشاء 
س���يجشعهم عىل التسوق بشل أكرب مما ينتج عنه دمع 

االقتصاد املري«.

توطني صناعة العملة يبدأ بـ»2 جنيه« ..وخبراء يكشفون ما وراء القرار  تنفيًذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون مع الدول اإلفريقية..

املركزي املصري يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك 
التنمية اإلفريقي الستضافة اجتماعاتها السنوية

تعزيًزا للشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري..

بنك مصر يقدم باقة من املزايا والعروض 
املجانية مبناسبة “عيد الفالح«

 

البنك املركزى يحذر مجددا من التعامل فى كافة 
أنواع العمالت االفتراضية املشفرة

البنك التجاري الدولي CIB   ينجح يف دمج مبادئ االستدامة 
يف كافة السياسات الداخلية اخلاصة بإدارات البنك املختلفة

ق����ال البنك املرك����زي املري إنه ىف ض����وء متابعته 
لظاهرة ت����داول العمالت املش����فرة م����ن خالل بعض 
املنص����ات اإلقلميي����ة والدولية واليت ي����مت الرتوجي هلا 
بش����ل ملحوظ يف اآلونة األخرية ؛ فإن البنك املركزي 
امل����ري يكرر حتذي����ره من التعام����ل يف اكفة أنواع 
العمالت االفرتاضية املش����فرة، ملا تكتنفه من خماطر 
عالي����ة مهن����ا عيل س����بيل املث����ال ال احل����ر تذبذب 
قميهتا بش����ل كبري، واستخدامها يف اجلرامئ املالية 
والقرصنة اإللكرتوني����ة، باإلضافة ايل أهنا ال تصدر 
م����ن البن����ك املركزي امل����ري أو أي س����لطة إصدار 
مركزي����ة رمسية ميكن الرجوع إلهي����ا، وبالتايل فإهنا 
تفتقر ألي غطاء مادي يضمن استقرار العملة ومحاية 

حقوق املتعاملني هبا.
ويف ذات الس����ياق، فق����د حظر قان����ون البنك املركزي 
املري واجلهاز امل����ريف - الصادر بالقانون رمق 
194 لس����نة 2020 - إص����دار العمالت املش����فرة أو 
االجت����ار فهيا أو الرتوجي هلا أو إنش����اء أو تش����غيل 
منص����ات لتداوهل����ا أو تنفي����ذ األنش����طة املتعلقة هبا، 
ويعاقب من خيالف ذل����ك باحلبس وبغرامة ال تقل عن 
ملي����ون جنيه وال جتاوز عرشة ماليني جنيه أو بإحدى 

هاتني العقوبتني.
ويف ه����ذا االطار، يؤكد البن����ك املركزي املري عىل 
اقتصار التعامل داخ����ل مجهورية مر العربية عىل 
العمالت الرمسية املعمتدة لدي البنك املركزي املري 
فقط، وهييب البنك املركزي املري باملتعاملني داخل 
الس����وق امل����ري بت����ويخ احل����ذر الش����ديد، وعدم 
االخنراط يف التعامل بتلك العمالت مرتفعة املخاطر.

أعلن البن���ك التجاري الدويل- مر  )CIB(- أكرب 
بن���ك قطاع خاص يف مر – ع���ن جناحه يف دجم 
مبادىء االس���تدامة يف اكفة سياس���ات البنك خالل 
النص���ف األول م���ن 2022، واليت يبل���غ عددها 37 
سياس���ة، مبا يمتاىش مع سياس���ة المتويل املستدام 

اليت أصدرها البنك يف يناير من نفس العام.
وقد مت وضع هذه السياسات وفًقا لملعايري وإطارات 
العم���ل احمللي���ة والعاملي���ة من خالل حتلي���ل وتقيمي 
مؤرشات األداء الرئيس���ية اخلاصة مببادئ المتويل 
املستدام. ويعود الفضل يف هذا النجاح إىل تضافر 
جهود مجي���ع إدارات CIB، فضاًل عن الزام البنك 
ب���دجم ممارس���ات االس���تدامة يف مجيع األنش���طة 

والعمليات اخلاصة به.
ونظ���ًرا ل���دوره اكلبن���ك الرائ���د يف جم���ال المتويل 
املس���تدام، يلعب CIB دوًرا جاًدا يف تعزيز التمنية 
املس���تدامة يف م���ر بش���ل أكرث مش���واًل، حيث 
تتضمن الراكئز األساس���ية للمتويل املستدام بالبنك 
ما ييل؛ حومكة التمنية املستدامة، وسياسات المتويل 
املس���تدام وإطار العم���ل اخلاص هبا، ونظ���ام إدارة 
المتويل املستدام، باإلضافة إىل اسرتاتيجية المتويل 
املس���تدام، وامحلالت التثقيفية لالس���تدامة، وبراجم 

المتويل املستدام اليت يقدمها البنك لعمالئه.
باإلضاف���ة إىل م���ا س���بق، فق���د ش���ارك البنك يف 
تطبيق مجيع اإلرش���ادات وإط���ارات العمل احمللية 

والدولي���ة مب���ا يضم���ن امتثال���ه لتعلمي���ات البن���ك 
املرك���زي املري )CBE( واهليئة العام���ة للرقابة 
املالية )FRA( الص���ادرة يف يولي���و 2021، حيث 
انهتى من تشكيل اهليل التنظيمي اخلاص به والذي 
مت اعمت���اده من ِقبل جلنة االس���تدامة التابعة ملجلس 
اإلدارة، واإلدارة العلي���ا التنفيذي���ة، واكف���ة إدارات 

البنك.
جدير بالذكر أن البنك س���يظل ملزًما بتعزيز اجلهود 
اخلاصة بالتأقمل مع التغري املنايخ متاشًيا مع جهود 
الدولة، واتفاقية باري���س للتغريات املناخية، وأهداف 
األمم املتحدة للتمنية املس���تدامة)SDGs( ، ومؤمتر 
األمم املتحدة بش���أن تغري املناخ يف دورته الس���ابعة 
والعرشين )COP 27( الذي س���وف يقام يف مدينة 

رشم الشيخ خالل هشر نومفرب القادم.

لدعم صغار المزراعين..

القصير ورئيس البنك الزراعي يبحثان سبل تعزيز التعاون 
والتوسع يف متويل مشروعات اإلنتاج الزراعي واحليواني

تعزيًزا جلهود الدولة يف حتقيق المشول املايل، شارك بنك مر يف فعالية المشول 
املايل خالل الفرتة من 1 اىل 15 سبمترب 2022، وذلك احتفالًا ب� “عيد الفالح” حتت 
رعاي���ة البن���ك املركزي املري، ويأيت ذلك اميانًا من البن���ك بأمهية حتقيق المشول 
امل���ايل والذي هي���دف إىل متكني اكف���ة رشاحئ املجمتع من الوص���ول إىل املنتجات 
واخلدمات املالية اليت تليب احتياجاهتم املختلفة مهنا عىل س���بيل املثال؛ حس���ابات 
توفري، وحس���ابات جاري���ة، وخدمات الدفع والتحويل، والتأم���ني، المتويل واالئمتان، 
وحرص البنك مبناسبة “عيد الفالح” عىل توفري العديد من املزايا والعروض املجانية 

اليت ختدم اكفة العمالء.
وم���ن اجلدير بالذكر أن أب���رز املزايا والعروض املجانية اليت يوفرها البنك خالل تلك 
الفعالية تمتثل يف؛ فتح حسابات للعمالء اجلدد بدون مصاريف وبدون حد أدىن لفتح 
احلس���ابات مع إصدار بطاقة مزية للخصم الفوري أو البطاقة اللكاس���يكية للخصم 
الفوري جمانا، بالنس���بة للعمالء األقل من 16 عام يمت االعفاء من مصاريف إصدار 
البطاقة املدفوعة مقدمًا مضن برناجم الشباب، وبالنسبة للعمالء من سن 16 عام إىل 
35 عام يمت فتح احلسابات مع  إصدار بطاقة اخلصم الفوري املمنوحة مضن برناجم 
الش���باب جمانا، مكا ميكن للعمالء من س���ن 21 عام إىل 35 ع���ام أيضَا احلصول 
عىل بطاقة ائمتانية يمت حتديد نوعها وفقًا للحد االئمتاين املمنوح للعميل والسياسة  
والرشوط االئمتانية  للبنك،  أما بالنسبة للعمالء مستخديم تطبيق حمفظة بنك مر 
االلكرتونية يمت اس���رتداد 20 % من احلركة املالية االويل مع تطبيق الرشوط املنمظة 
لذلك، هذا وحي���رص البنك خالل هذه الفعاليات عىل التواجد خارج فروعه والرتوجي 
ملنتجاته حتت مظلة المشول املايل، والوصول إىل املناطق النائية واملهمشة اليت تبعد 

عن املراكز الرئيسية واليت يقل فهيا تواجد مقديم اخلدمات املالية املرفية.
ه���ذا وحيرص بنك مر دامئًا عىل تعزيز جهود الدول���ة لتحقيق المشول املايل من 
خالل املش���اركة يف العديد من املبادرات والربوتوكوالت اليت من شأهنا خدمة أفراد 
املجمت���ع، وخاصة تلك املبادرات اليت يطلقها البن���ك املركزي املري وعىل رأهسا 
مح���الت دمع المشول املايل اليت تس���هتدف الوصول إىل أكرب ع���دد من املواطنني 
والوصول لاكفة فائت املجمتع بغرض دجمهم يف النظام املايل الرمسي، وكذلك دمع 
امل���رأة من خالل تق���دمي اخلدمات املالية املتنوعة وتدع���مي رواد االمعال من أحصاب 
املرشوعات املتناهية الصغر مما يس���امه بش���ل كب���ري يف دمع االقتصاد املري 
ورفع مس���توى معيش���ة االفراد.مكا يواصل البنك جهوده لن���رش التوعية بالمشول 
امل���ايل والثقافة املالي���ة والتعريف باملنتجات واخلدم���ات املرفية لطالب اجلامعات 
واملدارس، إىل جانب تبين عدة براجم للتثقيف والمشول املايل مهنا عىل سبيل املثال؛ 
دمع أحص���اب املرشوعات الصغرية واملتوس���طة مضن مب���ادرة “رواد النيل” حتت 
رعاية البنك املركزي املري واليت هتدف ملس���اندة رواد األمعال الش���باب وتجشيع 

الرشاكت الناشئة يف القطاعات االقتصادية املختلفة من خالل تقدمي الدمع هلا.

كش���فت Visa، الرشكة العاملية يف جمال املدفوعات الرمقي���ة، عن أمساء الفائزات 
مض���ن برناجم She’s Next لملنح، وذلك خالل احلفل الذي أقامته الرشكة لتوزيع 
جوائ���ز املب���ادرة يف نخسهتا األوىل يف مر بالرشاكة م���ع البنك التجاري الدويل 

والواكلة األمريكية للتمنية الدولية.
وعىل هامش هذه املبادرة، ستتلىق مخس رائدات أمعال مريات منحة مالية قدرها 
10 آالف دوالر أمرييك لل مهنن، باإلضافة إىل املشاركة بربناجم للتدريب واإلرشاد 
املهين واملقّدم من IFundWomen لمتكيهنن من توس���عة رشاكهتن، عالوة عىل 
الف���رص اليت يقدمها الربناجم للظهور اإلعاليم وتكوين ش���بكة من العالقات املهنية 

اهلامة لتطوير أمعاهلن.
وحق���ق حفل توزيع اجلوائز حضور مالك الباب���ا، املدير اإلقليمي لرشكة Visa يف 
م���ر، عالوة عىل مجموعة من رائدات الفك���ر واإلقتصاد واألمعال يف مر، وقد 
مت إختي���ار الفائزات امخلس بعد معلية فرز مشلت أكرث من 150 طلب قدمته رائدات 
أمع���ال مريات عرب مجموعة واس���عة من القطاعات بدء من املنس���وجات والتعلمي 

واملأكوالت واملرشوبات وصوال إىل اخلدمات املهنية وامجلال والعافية. 
وي���أيت إختي���ار الفائزات بناء عىل معاي���ري عدة مشلت تطور مس���ريهتن يف ريادية 

األمعال؛ وقوة وجناعة أمعاهلن؛ وحضورهن الرمقي وقدرهتن عىل حل املشلكات.
وتتك���ون جلنة احلمك لكا من مالك الباب���ا، مدير عام رشكة Visa يف مر؛ وهاين 
الدي���ب، رئيس قطاعات ومنتج���ات وعالقات ائمتان الرشاكت املتوس���طة والصغرية 
بالبن���ك التج���اري الدويل؛ ومعرو اخل���ويل؛ مدير تطوير منتج���ات الرشاكت بالبنك 
التج���اري الدويل؛ ولزييل ريد، مدي���رة الواكلة األمريكية للتمني���ة الدولية يف مر؛ 
وعبري شقوير، مس���اعد املمثل املقمي للتمنية الشاملة واالبتاكر بربناجم األمم املتحدة 

اإلمنايئ يف مر.

وزير المالية : نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية ..وتحويل مصر إلى مركز إقليمي  إلنتاج وسك العمالت والتصدير للخارج

 دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس 
باستثمارات 2 مليار جنيه  خبراء  : إصدار عملة ال “ 2 جنيه “ يأتي 

لمواجهة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية

ناصر ..

   زيادة الفئة التسليفية للقمح لتصل إلى ١2  ألف جنيه للفدان و١٥ 
الف جنيه للفدان المروي بطرق الري الحديث لتحفيز المزراعين علي توريد 

المحصول للمنافذ والسعات التخزينية الحكومية

أعل���ن بنك قناة الس���ويس ع���ن إطالق برن���اجم Beyond املممُص 
خصيًصا لفئة الش���باب، والذي مينحهم مجموعة متنوعة وفريدة من 
أفضل املزايا البنكية وغري البنكية غري املسبوقة يف السوق املرية، 

واليت تتناسب مع تطلعات الشباب.
يأيت طرح الربناجم اجلديد متاشًيا مع سياسات بنك قناة السويس، 
وس���عيه الدامئ لتلبية احتياجات الف���ائت املختلفة يف املجمتع، وعىل 

رأهسا فئة الشباب.
ويس���هتدف برناجم Beyond فئة الش���باب من سن 16 سنة وحىت 
35 س���نة، حيث يتيح هلم االستفادة حبس���اب توفري ذي عائد يويم 
تنافيس، يمتت���ع باإلعفاء من مصاريف فتح احلس���اب، ومصاريف 

كشف احلساب.

مك���ا يقوم البنك بإص���دار بطاقة خصم تيتانيوم التالمس���ية خاصة 
بالشباب للحسب النقدي، واملشرتيات والتسوق عرب شبكة اإلنرتنت، 
وي���مت إصدارها ُمعفاة من مصاريف اإلص���دار ومعفاة من معامليت 
حسب نقدي هشرًيا من مجيع ماكينات الراف اآليل يف مجهورية 
م���ر العربية التابعة لبنوك أخرى، مكا يقوم البنك بإصدار البطاقة 

املدفوعة مقدًما اخلاصة بالشباب بدون مصاريف إصدار.
ويمشل املنتج أيًضا إماكنية حصول معالء بنك قناة السويس الشباب 
من س���ن 21 عاًما إىل 35 عاًما، عىل تهسي���الت عن طريق إصدار 

بطاقة ائمتانية خُمفضة، وكذلك احلصول عىل قروض خشصية.
مكا يقدم بنك قناة الس���ويس ممزيات غري بنكية تتناسب مع رشاحئ 
الش���باب املختلفة، واليت تمتثل يف ع���روض رياضية خمفضة عىل 

اش���رتااكت أندي���ة رياضية وحصي���ة، وحضانات رعاي���ة األطفال، 
وعروض تعلميية عىل كورس���ات الدراس���ات العليا املعمتدة، وبراجم 
ريادة األمعال، والتوظيف، والتط���ور الخشيص املعمتدة، باإلضافة 

.Life Coach �إىل جلسات وبراجم اعمتاد ال
وعّلق حس���ني رف���ايع، رئيس جمل���س اإلدارة والعض���و املنتدب 
لبنك قناة الس���ويس، ع���ىل إطالق الربناجم قائل���ًا:” مُصم برناجم 
Beyond خصيًصا ليالمئ االحتياجات املالية وغري املالية للشباب، 
يف ظل االهمت���ام الذي يوليه البنك هبذه الرشحية، وس���عيه الدامئ 
لدمع المشول امل���ايل، والوصول لاكف���ة رشاحئ املجمتع املري، 
م���ن خالل طرح لك ما هو جديد مجليع معالئه للمتتع بتجربة بنكية 

فريدة حتوز عىل رضاهئم«.

Visa والتجاري الدولي يعلنان
 الفائزات بـ She’s Next للمنح

بنك قناة السويس يطلق برنامج »Beyond« للشباب مبزايا فريدة
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أعلن املرف املتحد وصول حمفظة المتويل 
العقاري إلساكن حمدودي ومتوسيط الدخل 
لديه حىت س����بمترب 2022 إىل 2 مليار جنيه، 
وبذلك يكون املرف املتحد ثامن أكرب ممول 
إلساكن حمدودي ومتوسيط الدخل بالسوق 
امل����ري وفقا لتقري����ر صندوق اإلس����اكن 

االجمتايع ودمع المتويل العقاري.
وأع����رب امل����رف املتح����د أن التوس����ع يف 
المتوي����ل العقاري يع����د أحد آلي����ات الدولة 
والبن����ك املرك����زي املري لتحقي����ق العدالة 
االجمتاعية والقضاء عىل العشوائيات فضال 
عن أمهيته يف حتريك السوق من خالل توفري 
وحدات مدعومة ملتوسيط وحمدودي الدخل، 
فض����ال عن أمهية زي����ادة النش����اط العقاري 
يؤدي ايل حتريك االقتصاد واملس����امهة يف 
زيادة معدالت المنو االقتصادي بشل عام.

أن  بيان����ه  يف  املتح����د  امل����رف  وأوحض 
اس����هتداف الطبقة املتوسطة الدخل بوحدات 
عقاري����ة مهم ج����دا خاصة أن ه����ذه الطبقة 
لدهيا مس����ايع مس����مترة المت����الك وحدات 
سكنية، هذا خبالف مبادرة المتويل العقاري 
حملدودي الدخل.هذا ويويل املرف املتحد 
امهي����ة كبرية بتطبيق����ات الرمقية مما هلا من 
أثر كبري عىل رسعه إجن����از األمعال خلدمة 
مع����الء المتويل العق����ارى وذل����ك من خالل 
معلية حتصيل األقس����اط م����ن أكرث من 225 
ماكينه رصاف آىل منترشة جبميع حمافظات 

امجلهورية فضال عن سلسلة فروع املرف 
املتح����د ال68 كذلك إماكنية إج����راء حتويل 
لملرتبات أو التحول من بنك آخر دون احلاجه 

إىل التواجد بالفروع.
س���اعد املرف املتحد يف هذا السياق بنيته 
التحتيه ال���يت مكنته من العمل عىل مس���توى 
مجي���ع حمافظات مر خاص���ة األماكن اليت 
ال يوج���د هب���ا ف���روع لمل���رف املتحد.هذا 
ومن اجلدير بالذك���ر أن املرف املتحد يقدم 
خدمة المتويل العق���اري حملدودي الدخل يف 
28 حمافظ���ة بالتعاون مع صندوق اإلس���اكن 
االجمت���ايع ودمع المتوي���ل العقاري لعدد 12 
الف معيل،   وذل���ك يف إطار توجهيات رئيس 
امجلهورية ومب���ادرات البنك املركزي املري 
لمتوي���ل وحدات س���كنية إلس���اكن حمدودي 
الدخل بعائد تناف���يس وعىل مدد طويلة تصل 

إىل 30 سنة.
مك���ا يضع امل���رف املتحد مض���ن أولوياته 
حمافظات الصعيد ومدن املجمتعات العمرانية 

اجلدي���دة هب���دف زي���ادة مع���دالت التمني���ة 
والتش���غيل،  مكا يقوم مبنح ب���راجم المتويل 
العقاري يف عدد من حمافظات الوجه البحري 
والدلتا.وتايت براجم المتويل العقاري املمتزية 
لملرف املتحد يف 8 من حمافظات الصعيد 
ومه: الفيوم – بين س���ويف – املنيا – أسيوط 

– سوهاج – قنا – األقر – أسوان.
 مك����ا يق����دم خدم����ات المتوي����ل العق����اري 
حملدودي ومتوسيط الدخل يف 4 حمافظات 
مبنطقة القناة ومه: بورسعيد – السويس – 
اإلمساعيلي����ة والبحر األمح����ر، فضال عن 9 
مدن باملجمتعات العمراني����ة اجلديدة مه: 6 
أكتوبر – الع����ارش من رمضان – العبور – 
ال����رشوق – بدر – برج الع����رب – النوبارية 
– دمي����اط اجلديدة ومدينة العملني اجلديدة،  
كذل����ك 7 حمافظات مبنطق����ة الوجة البحري 
والدلت����ا ومه: املنوفي����ة – الغربية – البحرية 
– كف����ر الش����يخ – الرشقي����ة – الدقهلية – 

القاهرة.

 

 

افتتح – الثالثاء املايض-  الدكتور محمود املتيىن رئيس 
جامعة عني مشس مركز األستاذ الدكتور أمحد عاكشة 
للطب النفيس – مستش���فيات جامع���ة عني مشس بعد 
جتديده، وقد حر االفتتاح  الدكتور أمحد عاكش���ة – 
مؤس���س مركز الطب النف���يس، دمحم اإلتريب – رئيس 
جملس إدارة بنك مر ورئيس احتاد املصارف العربية 
،   الدكت���ور دمحم ع���وض تاج الدي���ن – وزير الصحة 
األسبق، الدكتور أرشف معر – معيد لكية الطب السابق 
جبامعة عني مشس،   الدكتور أس���امة منصور – القامئ 
بأمع���ال معيد لكية الطب جبامع���ة عني مشس، الدكتور 
ع���ىل األنور – املدير التنفيذي ملستش���فيات جامعة عني 
مشس،  الدكتور طارق عاكشة – أستاذ الطب النفيس، 
واملهندس معر حسني صبور – الرئيس التنفيذي ملكتب 
املهندس حس���ني صبور ولفيف ممتزي من قيادات البنك 

واجلامعة.
 ج���اء ذلك يف إطار الدور الرائ���د الذي قام به بنك مر 
بالتع���اون مع مركز الط���ب النفيس التابع ملستش���فيات 
جامعة عني مشس ومجعية هنضة طب عني مشس، وذلك 
من خ���الل توفري ال���دمع الاكمل لتجدي���د وإحالل مركز 
الط���ب النفيس؛ حي���ث قام البنك ب���دمع املركز مببلغ 30 
مليون جنيه، وي���أيت ذلك حرصا من بنك مر عىل دمع 
اكفة املرشوع���ات اليت تتعلق باجلانب اليحص اخلديم، 
وإميانا من البنك بأمهية تق���دمي الرعاية الصحية الالئقة 
لملري���ض النفيس وخاص���ة ان امل���رض النفيس ال يقل 
أمهية عن املرض اجلسدي، هذا ويرتكز التطوير عىل رفع 
كفاءة اخلدمة الطبية املقدمة لملرىض النفس���يني بالشل 
الذي يتناس���ب مع معايري اجلودة الطبية، وزيادة القدرة 

االستيعابية لملركز وتطوير اخلدمات املقدمة لملرىض.
 ويس���تمكل بن���ك مر هب���ذا دوره الرائ���د ىف جمال 
املس���ؤولية املجمتعي���ة باعتبارها إح���دى أمه احملاور 

الرئيس���ية ال���ىت يؤمن هب���ا، وكون الصح���ة أحد أمه 
احمل���اور الىت يرتك���ز علهيا ىف دمع���ه لملجمتع وذلك 
بش���ل مبارش أو غري مبارش من خالل مؤسس���ته غري 
اهلادف���ة للرحب “مؤسس���ة بنك مر لتمني���ة املجمتع” 
واملهش���رة حت���ت رمق 7045 /2007 لتطوي���ر وتق���دمي 
املس���اعدة لملجمتع امل���رى من خالل املش���اركة ىف 
العديد من األنش���طة واملبادرات ذات الطابع االجمتاىع، 
والعم���ل عىل حتقيق األفضل لملجمتع بش���ل عام ىف 
ع���دة جماالت اكلصح���ة، التعلمي، التاكف���ل االجمتاىع 
والتمني���ة املجمتعية مكرشوعات تمني���ة القرى املرية 
االكرث احتياجا واملرشوعات الصغرية واملتناهية الصغر 
لملس���امهة ىف خلق فرص معل للشباب واملرأة املعيلة، 

وتطوير العشوائيات، ولك ما له عالقة بتمنية اإلنسان.
 وجدي���ر بالذكر أن بن���ك مر أنفق حن���و 1.5 مليار 
جنيه تربعات ىف جم���ال التمنية املجمتعية خالل الفرتة 
م���ن يولي���و 2020 حىت ديمسرب 2021، ه���ذا وقد حاز 
بنك م���ر مؤخرًا عىل ع���دة جوائز عاملي���ة يف جمال 
املس���ولية املجمتعية مهنا؛ جائزة أفضل بنك يف جمال 
املس���ولية املجمتعية - مر 2022 من لكا من جملة ذا 
جلوبال إيكونوميكس، وجملة جلوبال بزينس، وجملة ذا 
يوروبيان الربيطانية، وجملة إنرتناشيونال فاينانس، هذا 

باإلضافة إىل جملة جلوبال بزينس أوت لوك.
 هذا ويس���ى بنك مر، دامئا أن يق���دم مثاال حيتذى 
ب���ه لاكفة املؤسس���ات العاملة وق���دوة ىف دمع املجمتع 
واالقتص���اد املرى بش���ىت الوس���ائل املتاحة مجليع 
املج���االت، ويعمل البنك دامئا ع���ىل تعزيز متزي خدماته 
واحلفاظ عىل جناحه طويل املدى واملشاركة بفاعلية ىف 
اخلدمات واألنش���طة الىت تلىب احتياجات معالئه، حيث 
أن قمي واس���رتاتيجيات معل البن���ك مر تعكس دامئا 

الزامه بالتمنية املستدامة والرخاء ملر.

وافق جملس إدارة البنك املري لتمنية الصادرات عىل 
مق���رتح زيادة رأس املال املص���در واملدفوع من 5.273 
ملي���ار جنيه إىل 6.600 مليار جنيه، بزيادة قدرها مبلغ 

1.327 مليار جنيه عىل مرحلتني.
وأوحض البنك يف بيان للبورصة ، أن املرحلة األوىل من 
الزيادة مببلغ 327.360 ملي���ون جنيه عن طريق توزيع 
أهس���م جمانية، تنفيذا لق���رار امجلعية العام���ة العادية 
املنعقدة بتارخي 2022/3/31 بشأن املوافقة عىل اعمتاد 
املزيانية املنهتية يف 2021/12/31، وتوزيعات األرباح، 

والزيادة املجانية موزعة عىل 32.736 مليون هسم.
وأض���اف البن���ك أن املرحل���ة الثانية من الزي���ادة مبلغ 
مليار جني���ه، وذلك من خالل االكتت���اب النقدي لقداىم 
املس���امهني، لك حبس���ب مس���امهته يف رأس املال مع 
تداول حق االكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع عىل عدد 100 
ملي���ون هسم بقمي���ة امسية قدره���ا 10 جنهيات للهسم 
الواح���د، باإلضافة إىل 10 ق���روش مصاريف إصدار 

للهسم الواحد.
ي���أيت ذلك يف ضوء الدراس���ة بش���أن م���رّبرات وأوجه 
استخدامات أموال الزيادة املعدَّة من قطاع الرقابة املالية 
بالبنك املري لتمنية الصادرات بتارخي 2022/9/11.

وحق���ق البنك املري لتمنية الص���ادرات، أرباحًا بلغت 
621.94 ملي���ون جنيه خالل الفرتة من يناير حىت هناية 
يونيو املايض، مقابل أرباح بلغت 285.07 مليون جنيه 
يف الف���رتة املقارنة م���ن العام املايض، م���ع األخذ يف 

االعتبار حقوق األقلية.
وبل���غ صايف الدخل م���ن العائد خ���الل النصف األول 
م���ن العام اجلاري حنو 1.25 ملي���ار جنيه، مقابل حنو 

930.6 مليون جنيه بالنصف املقارن من 2021.
وعىل مستوى األمعال املستقلة، حقق البنك أرباحًا بلغت 
605.52 مليون جنيه خ���الل النصف األول من 2022، 
مقاب���ل أرباح بلغت 248.03 ملي���ون جنيه يف النصف 

املقارن من 2021.ف

بنك مصر يطور ويشارك يف افتتاح مركز الطب النفسي  - 
مستشفيات جامعة عني شمس

البنك املصري لتنمية الصادرات يقرر زيادة رأس املال إلى 
6.6 مليار جنيه على مرحلتني

»املركزي« يسابق الزمن للحفاظ علي قيمة اجلنيه 

 ش���ارك بنك القاه���رة ىف فعالي���ات المشول 
املاىل وال���ىت أطلقها البن���ك املركزى املرى 
تزامن���ًا مع االحتف���ال بعيد الف���الح وإصدار 
قان���ون اإلصالح الزرايع تكرمي���ًا للفالح من 
أج���ل جه���ده املتواص���ل، ودوره املتعامظ يف 
تمنية اإلقتصاد امل���ري وعرفانًا بفضله يف 
توفري املس���تلزمات احلياتية اليومية من السلع 
الغذائي���ة، وذلك خالل الفرتة من 1 س���بمترب 
وحىت 15 سبمترب 2022، من خالل طرح باقة 
من املزايا واإلعفاءات خ���الل فعاليات امحللة 

حتقيقًا ألهداف المشول املاىل.
وأش���ار دمحم ثروت رئي���س مجموعة التجزئة 
املرفية ببن���ك القاهرة، إىل أمهي���ة املبادرة 
ودوره���ا الفعال ىف تعزي���ز حصول املزارعني 
عىل اخلدمات املالي���ة املتنوعة ودمعًا للمناذج 
املمت���زية من أحص���اب املرشوع���ات متناهية 
الصغر ىف القطاع الزراىع مما يسامه بشل 
كب���ري ىف حتقيق اإلس���تقرار امل���اىل وارتفاع 
مستوى املعيش���ة وحتقيق التمنية االقتصادية 

الشاملة ورؤية مر 2030.
مكا أكد حرص البنك عىل تقدمي مزايا وعروض 
حرية وم���ن أبرزها تروجي منتجات المشول 
املايل حس���ابات وف�����ر ) التوفري / اجلاري / 
بزنس( بأبسط املس���تندات واإلجراءات واليت 
تس���هتدف مجيع ف���ائت املجمت���ع وأحصاب 
النش���اط االقتص���ادى وال���رشاكت الصغرية 
والناش���ئة غري املكمتل مس���تندهتا، باإلضافة 
إىل ال���رتوجي لملب���ادرات الس���ارية للبطاقات 
املدفوع���ة مقدمًا وحمفظة قاه���رة اكش واليت 
تمشل اإلصدار املجاين سواء لعميل جديد أو 

معيل قامئ.
هذا وحي���رص بن���ك القاه���رة ع���ىل التوعية 
والتثقي���ف املايل والتعري���ف بأمهية اخلدمات 
املالي���ة من خالل تواج���ده باملواقع اخلارجية، 
حيث ق���ام البنك بالتعاون مع وزارة الش���باب 
والرياض���ة والوحدة التابعة هلا ببىن س���ويف 
بعقد ندوات تثقيفي���ة وتوعوية بأمهية المشول 
املاىل والتحول الرمق���ى داخل 7 مراكز تابعة 
لملحافظة وتمشل ) مدينة نارص – أهناسيا – 

مسس���طا – ببا – الواسىط – الفشن ومركز 
ب���ىن س���ويف ( وال���ىت تضم ع���دد كبري من 

املزارعني والشباب واملرأة. 
ومبناس���بة قرب العودة لملدارس، شارك بنك 
القاهرة ىف فعاليات “معرض أهلًا مدارس” من 
خالل تق���دمي مجموعة من املنتجات واخلدمات 
وتوف���ري  والزائري���ن  للعارض���ني  املرفي���ة 
ماكينات الراف اآلىل داخل املعرض، فضلًا 
عن تواجد موظى خدمة مع���الء البنك لتقدمي 
اخلدمات البنكي���ة للزائرين والعارضني ومهنا 
فت���ح احلس���ابات وإصدار جم���اىن للبطاقات 
املدفوعة مقدمًا واحملفظ���ة اإللكرتونية وهدية 
ترحيبي���ة عند تفعيل احملفظ���ة، باإلضافة إىل 
تقدمي عرض ممزي حلامىل البطاقات اإلئمتانية 
ويمشل تقسيط ملدة 6 أهشر بدون فوائد واكش 
باك حبد أق���ى 3000 مج وذل���ك ملعامالت 
مروفات املدارس واجلامعات، باإلضافة إىل 
إماكنية التق���دمي عىل خدمات QR-code  و 

ال� POSخالل املعرض.

18.72 مليار دوالر حتويالت 
املصريني العاملني باخلارج خالل 

الفترة يناير - يوليو 2022

حققت حتويالت املص�ريني العاملني باخلارج خالل الفرتة يناير - يوليو 2022 ارتفاعا مبقدار 
22.6 مليون دوالر لتجسل حنو 18.72 مليار دوالر )مقابل حنو 18.69 مليار دوالر خالل 

نفس الفرتة من العام السابق(.
وذكر البنك املركزي يف بيان له أن  حتويالت املريني العاملني باخلارج جسلت خالل هشر 

يوليو 2022 حنو 2.38 مليار دوالر )مقابل حنو 2.79 مليار دوالر خالل يوليو 2021(.

إنترناشونال فاينانس متنح بنك QNB األهلي 
جائزتي األفضل يف املنتجات اإللكترونية 

واملشروعات الصغيرة واملتوسطة

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  18  سبتمبر  2022  •  العدد  660

املصرف املتحد يعلن وصول محفظة التمويل العقاري إلسكان 
محدودي ومتوسطي الدخل لـ 2 مليار جنيه  

حص���د QNB األهيل، إحدى الرشاكت التابعة ملجموعة 
QNB أكرب مؤسس���ة مالية يف الرشق األوسط وإفريقيا، 
جائ���زيت أفض���ل بنك يف تق���دمي املنتج���ات اإللكرتونية، 
وأفضل بنك لملرشوعات الصغرية واملتوس���طة، من جملة 

إنرتناشونال فاينانس العاملية.
ويأيت هذا الفوز تقديرًا لدور البنك الرائد يف نرش الثقافة 
املالية ودمع المشول املايل والتح���ول الرمقي، باإلضافة 
إىل الهنوض بقطاع املش���اريع الصغرية واملتوسطة الذي 
ُيولهي���ا البنك أمهية خاص���ة؛ ملا هلا من أمهية يف حتقيق 

التمنية االقتصادية.
وتعليق���ا عيل ذلك ، قال دمحم بدي���ر الرئيس التنفيذي ل� 
QNB األهيل: “تؤكد هذه اجلوائز املرموقة الزام البنك 
بالري���ادة واالبت���اكر يف طرح خدم���ات ومنتجات جديدة 
تناسب مجيع العمالء عىل اختالف فائهتم واحتياجاهتم، 
باإلضاف���ة إىل حتدي���ث وتطوير اخلدم���ات القامئة، وفقًا 
ألفض���ل النظ���م العاملي���ة. وتعك���س جائ���زة أفضل بنك 
لملش���اريع الصغرية واملتوسطة جناحنا يف حتقيق نسب 
أعىل من النسب املسهتدفة من قبل البنك املركزي املري 
)25%( عىل مستوى إمجايل التهسيالت االئمتانية، حيث 
حقق البنك نسبة 26.7 % فميا حيرص البنك عىل تطوير 
احللول المتويلية املناسبة ألحصاب املشاريع، السميا تلك 
اليت تهسم يف حتقيق التمنية املس���تدامة ودمع االقتصاد 

األخر«.
ويعّد QNB األهيل من أوائل البنوك اليت قامت بإطالق 
حزمة من اخلدم���ات واملنتجات اإللكرتوني���ة الفريدة يف 
مر، مهن���ا خدم���ات املوبايل بن���يك واإلنرتنت البنيك 
واحملفظة اإللكرتونية، فضلًا عن انضامم البنك لش���بكة 
املدفوع���ات الفوري���ة ال���يت تتي���ح إماكني���ة التحويل بني 
حس���ابات العمالء بش���ل فوري عىل مدار الساعة حتت 

إرشاف البنك املركزي املري.

توقع���ات متباينة تالحق مصري اجلنيه املري ، وس���ط 
إمج���اع ب���ني مرفي���ني واقتصاديني ع���يل أن  البنك 
املرك���زي   اخت���ار اتباع سياس���ة اخلف���ض التدرجيي 
لسعر رصف اجلنيه مقابل الدوالر، وذلك ما حيدث عىل 
أرض الواقع حاليا، وذلك جتنبا حلدوث صدمات سعرية 
وارتفاع مع���دالت التمخض يف حالة ترك س���عر اجلنيه 

خلفض حاد.
واكنت أسعار الدوالر واصلت ارتفاعها التدرجيي مقابل 
اجلنيه يف البنوك خالل  األيام األخرية ،   وسط توقعات 
باس���مترار اتباع مر سياسة سعر رصف مرن وذلك 
مض���ن اإلجراءات اليت قد تدخل يف املفاوضات اجلارية 
مع صندوق النقد الدويل لتطبيق برناجم جديد لإلصالح 

االقتصادي يتضمن احلصول عىل متويل.
ومنذ األس���بوع األخري من هش���ر مارس املايض ، هشد  
سعر اجلنيه مقابل الدوالر تراجعا ملحوظا  ، حيث ارتفع 
س���عر الدوالر بأكرث من 22%، ليصل متوسط سعره يف 
البنوك حالي���ا إىل 19.31 جنيه للرشاء، و19.39 جنيه 

للبيع.
واكن حمافظ  البنك املركزي الس���ابق أعلن حترير سعر 
الرف يف نومفرب 2016 لتتحول مر إىل اتباع سعر 
رصف حر يمت حتديده وفقا آللية العرض والطلب بالبنوك، 
ولكن يف يونيو املايض قال احملافظ إن السياسة النقدية 
عادت وقت جاحئة كورونا إىل اتباع سياسة تثبيت سعر 

الرف لتجنب وجود صدمات سعرية.
  الدكت���ور خف���ري الف���يق، األس���تاذ بلكي���ة االقتصاد 
والعلوم السياسية جبامعة القاهرة، ورئيس جلنة اخلطة 
واملوازن���ة مبجل���س الن���واب،  يقول  إن البن���ك املركزي 
يتجه حاليا من اتباع سياس���ة س���عر رصف تعمتد عىل 
اخلفض التدرجيي، وهو إجراء مطلوب ملعاجلة األوضاع 

االقتصادية حاليا.
وأض���اف أنه من املرحج أال يتب���ع البنك املركزي جمددا 
سياس���ة التحري���ك الكب���ري للجني���ه مرة واح���دة جتنبا 

للصدمات السعرية وارتفاع معدل التمخض.
وأوحض   الفيق أن اخلفض التدرجيي يس���اعد املركزي 
يف الوصول للسعر العادل للجنيه طبقا لسياسة العرض 
والطل���ب مع هناي���ة العام اجلاري، وذل���ك مع منو موارد 
تدفقات النقد األجنيب مبا جينب السوق حدوث صدمات 
س���عرية وارتفاع الت���مخض ، مضيفا  أن م���وارد النقد 
األجنيب بدأت يف التحسن الكبري واليت تتضمن إيرادات 
قناة الس���ويس، وحتويالت املريني العاملني باخلارج، 
والصادرات، واالس���تمثار املبارش مم���ا قد يقوي بعضا 
م���ن موقف اجلنيه مقابل ال���دوالر ليصل مع هناية العام 

إىل 20 جنهيا.
وأوحض أن صندوق النق���د الدويل ينظر يف الهناية عند 
حتديد س���عر رصف اجلنيه عىل قدرة القطاع املريف 
عىل تدبري احتياجات االعمتادات املس���تندية سواء سعر 
رصف مدار أو حر، فإذا تساوى العرض مع الطلب فلن 

يكون هناك تعارض مع سياسة الصندوق.
طريقة ذكية 

  دمحم ب���درة، اخلبري املريف، يري أن  البنك املركزي 
يعمل حاليا عىل التحول إىل سياس���ة سعر رصف مدار 
بطريق���ة ذكية عرب خفض اجلنيه بش���ل تدرجيي، ويه 
سياس���ة ناحجة يديرها حمافظ البن���ك املركزي اجلديد 
معمتدا ع���ىل خربت���ه وختصص���ه يف إدارة املعامالت 

الدولية واخلزانة حىت يصل للسعر العادل للجنيه.
وأض���اف بدرة أن ع���دم اتباع سياس���ة اخلفض الكبري 
لسعر الرف دفعة واحدة جينب مر حدوث صدمات 
س���عرية وحدوث موجة تضخمية، وعدم استغالل بعض 
التجار مطامعهم يف رفع األس���عار بدرجة حادة  ، الفتا 
إيل أن األوض���اع االقتصادية املري���ة يمتاىش معها 
سياس���ة اخلفض التدرجيي حىت الوصول إىل الس���عر 

العادل للجنيه وفقا آللية العرض والطلب.
ارتفاع جديد للتمخض 

 اكن  اجلهاز املرك���زي للتعبئة العامة واإلحصاء،  أعلن 
يف بيان له  مؤخرا  عودة ارتفاع معدل التمخض السنوي 
إلمجايل امجلهورية يف أغس���طس بعد تراجعه لهشرين 

متتاليني، مجسال 15.3% مقابل 14.6% يف يوليو.
وارتفع معدل التمخض السنوي يف املدن خالل أغسطس 
امل���ايض إىل 14.6% مقاب���ل 13.6% يف يولي���و، وفقا 
لبيان���ات اجلهاز ، فميا أعلن البنك املركزي ارتفاع معدل 
التمخض األس���ايس املع���د من جانب���ه إىل 16.7% يف 

أغسطس املايض مقارنة 15.6% يف يوليو السابق له.
وال ي���زال معدل التمخض الس���نوي يف امل���دن متجاوزا 

النطاق املس���هتدف ال���ذي وضعه البن���ك املركزي ملعدل 
التمخض الس���نوي عند مس���توى 7% )بزيادة أو نقصان 

2%( يف املتوسط خالل الربع الرابع من عام 2022.
وتقول  هسر الدم���ايط، اخلبرية املرفية ونائبة رئيس 
بنك مر س���ابقا، مل���راوي، إن البن���ك املركزي يتبع 
سياس���ة س���عر الرف املدار جتنًبا للتداعيات السلبية 
وارتف���اع معدالت التمخض، وإنه ع���ىل األرحج لن يتخذ 

إجراًء خبفض كبري دفعة واحدة يف سعر اجلنيه.
وأضافت   أن التعومي املدار س���يجعل احملافظ اجلديد 
أكرث قدرة للس���يطرة عىل التمخض مقارنة برتك س���عر 
الرف لسعر الس���وق بشل اكمل والذي قد ينتج عنه 

تداعيات سلبية.
خفض تدرجيي 

هاين جنينة، اخلبري االقتصادي واحملارض يف اجلامعة 
األمريكية،  يشري إيل أن اخلفض التدرجيي الذي حيدث 
حاليا لس���عر رصف اجلنيه من املتوقع أن يكون متهيدا 
حلدوث خفض كب���ري، مبا يعادل ارتفاع س���عر الدوالر 
بنس���بة بني 10% و15% خالل الفرتة القريبة املقبلة وهو 
نفس املس���توى الذي يس���عر هيلع بعض التجار الس���لع 

حاليا.
وتاب���ع  أن البنك املرك���زي يعمتد حالي���ا عىل اخلفض 
التدرجي���ي لس���عر الرف ح���ىت االنهت���اء من بعض 
اإلجراءات قبل إطالق يد اجلنيه مقابل العمالت األجنبية، 
حي���ث يعمل حالي���ا عىل إمتام املفاوض���ات مع صندوق 
النقد ال���دويل، وإتاح���ة الوقت الاكيف أم���ام الرشاكت 
والبنوك لتس���وية مراكزمه قبل هذا اإلجراء جتنبا لوقوع 

أي أرضار علهيم.
وواص���ل  أن التع���ومي املدار ليس مناس���با ملر، حيث 
س���يؤدي إىل وجود تش���وهات س���عرية ويعيط رسالة 
مش���وهة بوجود جعز، وكذلك يضغط عىل البنك املركزي 
بالتدخل باالحتيايط النقدي األجنيب لدمع اجلنيه ، مبينا  
أن س���عر الرف احلر قد يرفع أس���عار بعض السلع 
اليت ال يمت تسعريها بسعر السوق مثل السلع احلكومية 
س���واء مدعومة أو غري مدعومة ولكنه سيكون أفضل من 

ندرة هذه السلع.
وأوحض هاين جنينة أن ارتفاع أسعار السلع مع توافرها 
س���يكون أفضل لملواطن م���ن عدم وجودها وس���يدفعه 
لرتشيد نفقاته، وكذلك يساعد عىل تشغيل جعلة اإلنتاج 
يف املصان���ع ، وأضاف أن م���ر يمتاىش معها خالل 
الفرتة الراهنة سعر رصف حر يف ظل عدم وجود دوالر 
اكٍف يف احتيايط النقد األجنيب إلدارة س���عر الرف، 
ولكن ميكن إدارة سعر الرف من ناحية أخرى عرب رفع 

سعر الفائدة لتقليل اإلنفاق احمليل وحتقيق التوازن.
وأش���ار إيل  أن إدارة سعر الرف ستكون جمدية يف 
حالة واحدة وجود تدفقات دوالرية كبرية من الصادرات 

واالس���تمثارات واحتيايط نقدي كب���ري يصل إىل 100 
مليار دوالر.

وق���ال   جنينة  إن “وت���رية االخنفاض احلالية للجنيه، ال 
ميكن اعتبارها تدرجيية، فهو اخنفاض رسيع، لكن يبدو 
أن املرك���زي ال يري���د أن يقوم بالتعومي م���رة واحدة«  ، 
وتابع : »األفضل أن يق���وم املركزي خبفض اجلنيه مرة 
واح���دة، حىت يحمس بدخول التدفق���ات النقدية األجنبية 
اليت تنتظر هذه اخلطوة، وحىت يمتكن من احلصول عىل 
موافق���ة املجلس التنفيذي لصن���دوق النقد عىل القرض 
خالل الهش���ر احلايل، وهذا األمر ل���ن حيدث حىت يمت 
القضاء عىل الس���وق السوداء وتوحيد سعر الدوالر يف 

البنوك وخارجها” .
وأضاف جنينة أن “الس���وق املري يف الوقت احلايل 
يسعر الدوالر عند مستوى يرتاوح بني 22 و22.5 جنيه، 
ومن األفضل اإلرساع خبف���ض العملة، حىت نصل إىل 
هذا املس���توى حيث أن السعر العادل للجنيه وفق تعادل 

قوة الرشاء يرتاوح بني 22 و23 جنيه«.
واكن احتيايط النقد األجنيب لدى البنك املركزي املري  
تراجع للهشر الرابع عىل التوايل ولملرة اخلامسة خالل 
آخر 6 أهشر يف هشر أغسطس املايض، ولكنه اخنفض 

بأقل وترية مبا يعد استقرارا نسبيا.
واخنفض االحتيايط بنحو مليون دوالر خالل أغسطس، 
حبس���ب ما أعل���ن البنك املرك���زي مؤخ���را، ليصل إىل 
مس���توى 33.142 مليار دوالر يف هناية الهشر املايض 
، ورمغ ذل���ك فقد االحتيايط حن���و 7.8 مليار دوالر من 
قميته بنسبة 19% خالل أول 8 أهشر من العام اجلاري، 
وذلك تزامنا مع تداعيات أزم���ة أوكرانيا عىل االقتصاد 
العاملي واحمليل، وسياس���ة رفع الفائ���دة عامليا، واليت 
استدعت استخدام جزء من هذا االحتيايط خالل بعض 

هذه الهشور.
 ويشري حمللون إيل أن  اجلنيه املري  يتعرض لضغوط 
كبرية بسبب انعاكسات احلرب الروسية األوكرانية عىل 
االقتص���اد حيث أدت تداعيات احلرب  إىل ارتفاع تلكفة 
استرياد السلع األساسية والوقود وخروج حنو 20 مليار 
دوالر من اس���تمثارات األجانب غري املبارشة يف أدوات 

الدين املرية.
ورمغ قي���ام البنك املركزي امل���ري خبفض اجلنيه يف 
م���ارس املايض يف إج���راء مفاجئ بنح���و 17% إال أن 
الضغ���وط تواصل���ت لينخفض اجلني���ه بنحو 22% حىت 

اآلن.
  وتش���ري  رئيس قطاع البح���وث برشكة األهىل فاروس 
لتداول األوراق املالية رضوى الس���وييف  إيل أن  تزايد 
الضغوط ع���ىل اجلنيه خالل الفرتة األخرية تش���ري إىل 
أن س���عر رصف اجلني���ه جيب أن ي���رتاوح بني 21 إىل 
22 جنهيا للدوالر  ، موحضة أن العقود اآلجلة لتس���لمي 

اجلني���ه مقابل الدوالر خالل عام تش���ري إىل مس���تويات 
أعىل من ذلك تصل إىل 24 جنهيا للدوالر.

 ويلف���ت  الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب بنك أبو ظيب 
األول – م���ر، دمحم عباس فايد، إيل أن  مر لدهيا 
نق���ص يف النقد األجنيب نتيجة تداعي���ات أزمة كورونا، 
والتداعيات اجليوسياس���ية ح���ول العامل  ، موحضا  أن 
اإلجراءات الصحيحة تمتثل يف كيفية زيادة موارد الدولة 

من العملة األجنبية من اكفة القطاعات.
قرض الصندوق 

اكن رئي���س جملس ال���وزراء   الدكتور مصطيف مدبويل 
أك���د يف ترحيات س���ابقة أن احلكوم���ة املرية يف 
مرحلة االتفاقيات الهنائية بشأن متويل جديد من صندوق 
النقد الدويل ، وأش���ار إيل أن احلكومة تقدم دمعا نقديا 
ل� 4 ماليني أرسة )بواقع 16 إىل 20 مليون مواطن( من 
خالل برن���اجم »تاكفل وكرامة«، ومت���ت  إضافة مليون 

أرسة جديدة مؤخرا للربناجم.
وأش���ار إىل أن مر من الدول القليلة اليت ال تزال تقدم 
ال���دمع المتويين ودمع الس���لع، ويف هذا الس���ياق فإن 
احلكومة تنتج 270 مليون رغيف خزب مدمع يوميا، تلكفة 
الرغيف الواحد 80 قرش���ا، تدمعه الدولة ب� 75 قرش���ا، 
فمي���ا تبلغ تلكفته عىل املواط���ن 5 قروش فقط، الفتا إىل 
أن الدول���ة املرية تتحمل 230 ملي���ون جنيه يوميا يه 

قمية دمع اخلزب.
وأوحض أن الدول���ة املري���ة تتب���ىن عددا م���ن براجم 
اإلساكن االجمتايع حملدودي ومتوسيط الدخل بتلكفة 
خمفض���ة ومتويل مي���رس، مكا تط���رق إىل أن احلكومة 
املرية تنسق بش���ل اكمل مع البنك املركزي للتعامل 
م���ع أزمة الت���مخض العاملية آملني أن تأخ���ذ هذه األزمة 

مسار التعايف خالل الهشور القليلة املقبلة.
اخنفاض متسارع 

وتهش���د العملة املرية اخنفاضا متس���ارعا يف الفرتة 
األخ���رية،   لتصب���ح عىل بعد قروش بس���يطة من كرس 
مس���تواها التارخيي الذي جسلت���ه يف ديمسرب 2016، 
وال���ذي بلغ 19.51 جنيه، وذل���ك عقب تعومي اجلنيه يف 

نومفرب من نفس العام.
ومنذ بداية العام اجلاري فقد اجلنيه املري حوايل 23 
باملائة من قميته، بعد أن ظل شبه مستقرا يف آخر عامني، 
وذلك بالزامن مع خروج مليارات الدوالرات من الس���وق 
املري، وارتفاع تاكليف الواردات حبدة خاصة الغذاء 

والطاقة، عىل خلفية األزمة الروسية األوكرانية.
وتش���ري توقعات بنوك االستمثار وخرباء االقتصاد  إىل 
أن اجلنيه املري يتجه لالخنفاض إىل مستوى يرتاوح 
ب���ني 21 و22 جنيه خالل الفرتة املقبلة  ، وهو مس���توى 

تارخيي غري مسبوق للعملة املرية.
 وقال نع���امن خالد، حملل االقتص���اد اللكي يف رشكة 
أرق���ام اكبيتال، إنه من ال���روري ترسيع وترية خفض 
اجلني���ه خالل األي���ام املقبلة، م���ن أج���ل الوصول إىل 
املستوى الذي يسهتدفه السوق حاليا بني 21 و22 جنهيا 
لل���دوالر، ح���ىت تمتكن مر من احلص���ول عىل قرض 
صندوق النقد وامل���ي يف إجراءات مواجهة التحديات 

االقتصادية احلالية.
وتاب���ع : »من الصعب أن يواص���ل املركزي املري 
خف���ض اجلني���ه هبذه الوت���رية احلالي���ة، ألن هذا قد 
يستغرق 3 أو 4 أهشر من أجل الوصول إىل مستوى 
22 جنيه، خاصة أن هذا الوضع يثري توترا يف حركة 
االسترياد ويعطل البضائع يف املوانئ، ويؤخر دخول 

التدفقات األجنبية”   .
وواص���ل : »قد ال يتج���ه املركزي إىل تكرار س���يناريو 
التعومي دفعة واحدة مكا حدث يف 2016، لكن عىل األقل 
تكون الوترية أرسع مبعدل 20 قرش���ا أو أكرث لك يوم، 
حيث أن مرونة س���عر الرف رشط أس���ايس لملوافقة 
عىل قرض صندوق النقد الذي جيب أال يقل عن 7 أو 10 
مليارات دوالر حىت يهسم بشل واقي يف سد الفجوة 
المتويلية اليت ترتاوح بني 30 و35 مليار دوالر إىل جانب 
المتويالت اليت س���تأيت من جهات أخرى خاصة الدول 

اخلليجية”.
وأش���ار خالد إىل أن “هذا اخلفض التدرجيي قد يكون 
اهلدف منه إعطاء إش���ارة لملواطنني مبس���ار العملة يف 
الفرتة املقبلة، وبالت���ايل عندما يرّسع معلية اخلفض لن 
تكون مفاجأة مقارن���ة بالتحرك من وضع ثابت منذ فرتة 

طويلة«.
 

بنك القاهرة يطرح مزايا وعروض حصرية ضمن 
فعاليات الشمول املالى والعودة للمدارس

   رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب :  الخفض 
التدريجي  إجراء مطلوب لمعالجة األوضاع االقتصادية حاليا 

خبير مصرفي :   البنك المركزي يعمل  على التحول إلى 
سياسة سعر صرف مدار بطريقة ذكية  

 
مصرفيون واقتصاديون : البنك المركزي  اختار اتباع سياسة الخفض التدريجي لسعر صرف

 الجنيه مقابل الدوالر  تجنبا لحدوث صدمات سعرية 

ناصر ..

   المصرف المتحد ثامن أكبر ممول إلسكان محدودي 
ومتوسطي الدخل بالسوق المصري.

 محفظة التمويل العقاري إلسكان محدودي ومتوسطي 
الدخل تخدم ١2 الف عميل في 28 محافظة.
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وزير املالية : خدمة الدين 
بلغت 39.5% من إجمالي 

املوازنة العامة للدولة

أكد وزي���ر املالية، دمحم معيط، أنه عىل الرمغ م���ن ارتفاع جحم الدين 
يف الدول الناش���ئة بنس���بة 19.5%، لكن جحم الدي���ن يف مرص حالًيا 
يف احل���دود اآلمنة، مش���دًدا يف الوقت ذاته عىل أن الدولة تس���دد لك 

الزتاماهتا يف مواعيدها.
ج���اء ذلك يف لقاء خاص للوزير م���ع اإلعاليم مصطىف بكري بربناجم 

“حقائق وأرسار” املذاع امخليس املايض .
وقال وزير املالية إن اإليرادات املرصية اخنفضت إىل مس���تويات كبرية 
بع���د عام 2011، هو األمر الذي أدى الرتف���اع جحم الدين نتيجة زيادة 
املرصوفات واخنفاض اإليرادات؛ موحًضا أن اإليرادات املرصية مل تكن 

تغيط االحتياجات األساسية وقهتا.

حبث أمحد السبيك، رئيس اهليئة العامة للرعاية الصحية، 
مس���اعد وزير الصحة والس���ان، امل���رف العام عىل 
مروع التأمني اليحص الش���امل، مع أرشف إمساعيل، 
رئي���س اهليئة العامة لالعمت���اد والرقابة الصحية، وعالء 
عبد املجيد، رئيس غرفة مقديم خدمات الرعاية الصحية 
بالقط���اع اخلاص باحتاد الصناع���ات املرصية، تجشيع 
انضامم مستشفيات القطاع اخلاص إىل منظومة التأمني 
اليحص الش���امل اجلدي���د، يف إطار أه���داف املنظومة 
بتحقي���ق التغطي���ة الصحية الش���املة لملنتفعني، وتامل 
اخلدمات الطبي���ة والعالجية بأعىل مس���توى من معايري 

اجلودة العاملية هلم.
وتن���اول اللقاء حبث س���بل تعزيز جه���ود الدولة املرصية 
لدمع مش���اركة القط���اع اخلاص يف االس���تمثار مبجال 
الرعاية الصحية وتمنية ملف الس���ياحة العالجية مبرص، 
مبا حيقق أهداف القيادة السياس���ية يف زيادة االستمثار 
بقط���اع الرعاية الصحية، ووضع م���رص مبقدمة خريطة 

السياحة العالجية العاملية.
وأك���د أمحد الس���بيك، أمهية التع���اون وتوحيد اجلهود 
والرتاب���ط بني مجي���ع اجله���ات املعني���ة يف الدولة، مبا 
ينعك���س إجيابًيا عىل اخلدمات والرعاية الصحية املقدمة 
لملواطنني حتت مظلة منظومة التأمني اليحص الش���امل، 
وتجشيع انض���امم مستش���فيات القط���اع اخلاص إىل 
املنظومة بعد اس���تيفاهئا معايري اجلودة لتامل اخلدمات 
الطبي���ة والعالجية لملنتفعني، عالوة ع���ىل تجشيع مناخ 
االستمثار يف جمال الرعاية الصحية مبرص، خاصة يف 
ظل اإلصالح اليحص الشامل والمنو امللحوظ لملنظومة، 
وما تتيحه من فرص اس���تمثارية واعدة يف جمال الرعاية 

الصحية مبرص.
وأش���ار، إىل أن دمع املس���تمثرين يف قط���اع الرعاي���ة 
الصحية ع���ىل رأس أولويات الدولة، حي���ث يعد القطاع 
اخلاص رشي���اً حمورًي���ا وفعااًل يف تام���ل اخلدمات 
والرعاي���ة الصحية الالزمة لمل���رىض املنتفعني بالتأمني 
اليحص الشامل، وترسيع وترية تطبيقه وامتداد التغطية 
الصحية الشاملة لافة حمافظات مجهورية مرص العربية 
تباًعا، وتابع: أنه تتوافر فرص غري حمدودة لقطاع الرعاية 

الصحية اخلاص.
وأكد، أمهية التامل بني مجيع القطاعات سواء احلكويم 

أو األهيل أو اخلاص وغريها من القطاعات املختلفة لبناء 
نظام حصي ق���وي وفعال ومرن ينعك���س باإلجياب عىل 
حصة املرصيني وتوفري حي���اة كرمية هلم، مضيفًا: “أننا 
نعيش حالًيا عرص مفهوم الدولة الش���امل، والذي يضمن 
حقوًقا متساوية مجليع القطاعات العام واخلاص واألهيل 
يف املش���اركة بالبناء والتمنية، وحتقي���ق أهداف التمنية 

الشاملة املستدامة لرؤية مرص 2030«.
ومن جانبه، أك���د أرشف إمساعيل، رئيس هيئة االعمتاد 
والرقاب���ة الصحية، عىل أمهي���ة دور القطاع اخلاص يف 
التوعية املجمتعي���ة مبنظومة التأمني اليحص الش���امل، 
مثنًيا عىل جمهودات غرفة مق���ديم الرعاية الصحية يف 
تعريف املستش���فيات والقطاع الط���ي يف مرص بكيفية 
االنض���امم لملنظوم���ة، داعًي���ا مجيع مق���ديم اخلدمات 
الصحي���ة إىل احلصول عىل التجسيل واالعمتاد لضامن 
مزيات تنافس���ية عديدة يف س���وق اخلدم���ات الصحية، 
واملش���اركة يف تقدمي اخلدمات الطبي���ة مبنظومة التأمني 
اليحص الش���امل، واليت س���تمشل أكرث من 100 مليون 

مواطن مرصي.
وأش���اد ع���الء عبداملجيد، رئي���س غرفة مق���ديم خدمات 
الرعاي���ة الصحية بالقطاع اخلاص، ب���دور هيئيت الرعاية 
الصحية واالعمتاد والرقابة الصحية، وجمهوداهتم املبذولة 
يف ضب���ط وتنظمي تقدمي خدمات الرعاية الصحية املتاملة 
ملنتف���ي التأمني اليحص الش���امل، إضاف���ة إىل مضان 

مطابقهتا أعىل معايري السالمة واألمان واجلودة العاملية.
وأش���ار، إىل أن مجيع املستش���فيات يف مرص س���تدخل 
مض���ن منظومة التأم���ني ال���يحص الش���امل، وذلك بعد 
مطابقهتا لملواصفات والروط اليت تضمن جودة خدمات 
الرعاية الصحية، وبالتايل سيكون مستوي اخلدمة الطبية 
موحد عيل مستوي امجلهورية، متاشًيا مع أهداف التمنية 

الصحية املستدامة لرؤية مرص 2030.
ولفت، إىل أن الغرفة س���تهسم خالل الف���رتة القادمة يف 
وضع خط���ط تدريبية لرفع كفاءة العاملني باملستش���فيات، 
ورفع كفاءة اخلدمة الطبية املقدمة، وبالتايل رسعة استيفاء 
املستشفيات اخلاصة ملعايري اجلودة املطلوبة، وانضاممها 

ملنظومة التأمني اليحص الشامل.

 

 

قمة الدوحة  تدشن ملرحلة جديدة من العالقات االقتصادية بني مصر وقطر 

وزير اإلسكان يبحث مع »ماريوت« فرص االستثمار
يف تشغيل املنشآت الفندقية مبصر

الوزراء: مصر تتقدم 19 مركزًا وحتتل املرتبة 
97 يف مؤشر التنمية البشرية

الصحة تبحث تشجيع انضمام مستشفيات 
القطاع اخلاص ملنظومة التأمني الصحي

التىق الدكت���ور عامص اجلزار، وزير اإلس���ان، ممثيل مجموعة 
فنادق ماريوت الدولية، لعرض الفرص االستمثارية املتاحة إلنشاء 
وتشغيل وإدارة املنش���آت الفندقية، سواء باملدن اجلديدة، خاصة 
مدين���ة العملني اجلديدة، ومدينة أس���وان اجلدي���دة، وغريمها من 
املدن الساحلية، وكذا مبروعات التطوير مبحافظة القاهرة، وذلك 

حبضور مسوئيل الوزارة.
وخالل اللقاء اس���تعرض الدكتور عامص اجلزار، وزير اإلس���ان 
واملراف���ق واملجمتع���ات العمراني���ة، الفرص املتاحة لالس���تمثار 
يف املج���ال الفن���ديق، يف مدين���ة العملني اجلدي���دة، وغريها من 
املدن املقرر إنشاؤها يف الس���احل المشايل الغريب، وكذا مدينة 
أس���وان اجلديدة، وغريها من املدن، إضاف���ة إىل الفرص املتاحة 
مبروع���ات تطوير القاهرة، داعيًا ممثيل مجموعة فنادق ماريوت 
الدولية، إىل زيارة تلك املدن، ومعاينة املروعات واملواقع املقرتحة 

عىل الطبيعة، وفقًا لبيان.
وأك���د وزير اإلس���ان، أن امل���دن اجلديدة، وخاصة الس���احلية، 
يه مدن متاملة اخلدمات، ومس���تدامة، وتعمل عىل مدار العام، 
وتوفر خمتلف اخلدمات، الس���كنية والصناعية والتجارية وغريها، 
وتمتتع بفرص كبرية وواعدة يف جمال االستمثار الفنديق، وجمال 

االستمثار السيايح بشلك عام.
من جانهبم، رحب ممثلو مجموعة فنادق ماريوت الدولية، بالتعاون 
م���ع الدولة املرصية، معربي���ن عن إجعاهبم بالهنض���ة العمرانية 
اليت تهشدها خمتلف ربوع الدولة، يف ش���ى املجاالت، وخاصة 

يف جمال التطوير العمراين.

أشاد الدكتور مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء، مبا أورده 
تقري���ر التمنية البرية الصادر عن برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ 
لعام 2022/2021، بش���أن حتس���ن أداء مرص يف مؤرش التمنية 
البري���ة؛ حي���ث تقدمت مرص 19 مركًزا لتحت���ل املرتبة ال�)97( 
م���ن إمجايل )191( دولة تضمهنا امل���ؤرش، وذلك مقارنة باملركز 
ال�)116( من إمج���ايل )189( دولة يف تقرير عام 2020، وبذلك 
تسمتر مرص مضن مجموعة الدول ذات التمنية البرية املرتفعة.
جاء ذل���ك خالل اس���تعراض الدكتور مصط���ىف مدبويل، رئيس 
جمل���س الوزراء، يف اجمتاع جملس ال���وزراء، أبرز النتاجئ اليت 
تضمهن���ا تقرير التمنية البرية الصادر عن برناجم األمم املتحدة 
اإلمن���ايئ لعام 2022/2021، والذي ج���اء حتت عنوان “زمن بال 

يقني. حياة بال استقرار: صياغة مستقبلنا يف عامل يتحّول«.
وقال الدكت���ور مصطىف مدبويل: “أرجع التقري���ر ارتفاع ترتيب 
م���رص يف م���ؤرش التمنية البرية إىل حتس���ن أداهئا يف معظم 
امل���ؤرشات الفرعي���ة، اليت تتضمهن���ا األبعاد الرئيس���ية املكونة 
لمل���ؤرش، وخاصة ُبع���د املعرفة، وُبعد املس���توى املعييش الالئق 
)الذي يتضمن نصيب الفرد من إمجايل الدخل القويم(، موحًضا 
أن ه���ذه األبع���اد ترتبط ببعض أهداف التمنية املس���تدامة، ومهنا 
اهلدف األممي الرابع املمتثل يف )التعلمي اجليد(، واهلدف األممي 

الثامن وهو )المنو االقتصادي والعمل الالئق(«.
وأك���د رئيس جملس الوزراء أن هذه النتاجئ اإلجيابية للغاية، اليت 
ت���ربز قدرة الدولة املرصية عىل إح���راز تقدم مملوس عىل صعيد 

أداهئا يف مؤرش التمنية البري���ة، تأيت نتيجة للجهود الضخمة 
اليت تقوم هبا الدولة يف تنفيذ العديد من املروعات القومية غري 
املسبوقة لتحسني جودة اخلدمات املقدمة لملواطنني، وتوفري حياة 
الئقة هبم، وذلك يف ظل التوجهيات املس���مترة للرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس، رئيس امجلهورية، باس���مترار العمل يف املروعات 
التمنوية واخلدمية؛ س���عًيا لتحقيق تطلعات املواطنني، وحتس���ني 
املستوى املعييش مجليع املرصيني يف خمتلف أحناء امجلهورية.
ويف هذا اإلطار، أش���ار الدكتور مصطىف مدبويل إىل أن املبادرة 
الرائس���ية “حياة كرمية” لتطوير الريف املرصي تأيت يف مقدمة 
تلك املروعات القومية، اليت تس���هتدف حتسني جودة اخلدمات 
الصحية والتعلميية وتطوير البنية األساسية لنحو 60% من سان 
م���رص، فضلًا عن تعزيز آلي���ات امحلاي���ة االجمتاعية والهنوض 
مبس���تويات معيش���ة املواطنني، وهو ما يأيت اتساًقا مع توجهات 
الدول���ة حيال بناء اإلنس���ان املرصي، واالهمت���ام يف رأس املال 

البري.
وأكد رئيس الوزراء، مواصلة احلكومة بذل قصارى جهودها؛ من 
أجل حتقيق مسهتدفات الدولة يف حتسني جودة حياة املرصيني، 
رمغ لك األزمات العاملية املتعاقبة، اليت تنعكس س���لًبا بتداعياهتا 
وتل���ي بظالل قامتة ع���ىل خمتلف منايح احلياة عىل مس���توى 
العامل، ومنه مرص، مش���دًدا عىل السري قدًما عىل اكفة املسارات 
من أجل حماولة الوصول لغاياتنا يف ذلك، وبناء مس���تقبل أفضل 

لألجيال القادمة.

أك���د رئيس جملس الوزراء الدكتورمصطىف مدبويل 
عىل تع���امظ دور اإلع���الم يف عاملن���ا املعارص يف 
ع���رض القضاي���ا الوطني���ة وطرحها للنق���اش أمام 
املواطنني، ودحض الشائعات اليت يمت تناقلها هبدف 
التشويش عىل جهود التمنية الشاملة اليت تقوم هبا 
الدول���ة املرصية، مش���ريا كذل���ك إىل دور امحلالت 
اإلعالمي���ة، اليت يمت صياغهت���ا لنقلها عرب خمتلف 
وس���ائل االتصال التقليدية واملس���تحدثة ووس���ائل 
التواصل االجمتايع، يف رفع مس���توى الويع العام 
لدى املواطنني بأبعاد القضايا وامللفات احليوية، وما 

يمت من إجناز عىل أرض الواقع.
جاء ذلك خالل لقاء مدبويل، بالاتب الصحيف كرم 
ج���رب رئيس املجلس األعىل لتنظ���مي اإلعالم؛ ملتابعة 
الرتتيبات اخلاصة باس���تضافة م���رص الجمتاعات 
جمل���س وزراء اإلع���الم الع���رب، واللجن���ة الدامئة 
لإلعالم العريب، واليت ستنعقد حتت رعاية الرئيس 
عبد الفتاح الس���ييس، باإلضافة ملناقش���ة عدد من 

امللفات واملبادرات اإلعالمية، حبسب بيان.
ورسد ك���رم جرب، خالل اللق���اء، تفاصيل الرتتيبات 
والتحضريات اليت يقوم هب���ا املجلس األعىل حاليا 
الس���تضافة مرص الجمتاعات الدورة العادية ال� 52 
ملجلس وزراء اإلعالم العرب، خالل الهشر اجلاري، 
وال���دورة العادية ال���� 15 لملكت���ب التنفيذي ملجلس 
وزراء اإلع���الم العرب، وكذا ال���دورة العادية ال� 97 
للجن���ة الدامئة لإلعالم العريب، مش���ريا إىل أنه من 
املقرر أن تتس���م مرص، ممثل���ة يف املجلس األعىل، 
رائس���ة الدورة ال� 52 ملجل���س وزراء اإلعالم العرب 

من السودان.
وقال جرب إن هذه االجمتاعات س���تهشد مش���اركة 
مكثفة من جانب الدول العربية؛ إذ يش���ارك فهيا 13 
وزيرا ورؤس���اء وكبار املس���وئلني باهليائت العربية 
اإلعالمية، ويه مش���اركة غري مسبوقة منذ سنوات 
عدي���دة، إىل جان���ب مش���اركة عدد م���ن املنمظات 
واالحت���ادات املامرس���ة مله���ام إعالمية، م���ن بيهنا 

االحتاد العام للصحفيني العرب.

جاءت زي���ارة الرئيس  عبد الفتاح الس���ييس  إيل 
العامص���ة القطري���ة الدوحة،  ولقاءات���ه مع األمري 
متمي بن محد آل ثاين، أمري دولة قطر،  وكبار رجال 
الدول���ة ورجال األمع���ال واملس���تمثرين القطريني 
لتدش���ن مرحل���ة جديدة م���ن العالق���ات والتعاون 
املشرتك بني البلدين ، خاصة فميا يتعلق باملجاالت 

االقتصادية والتجارية . 
واكن الرئيس الس���ييس وأمري قطر عقدا جلسة مباحثات 
منفردة  ، أعقبهتا جلس���ة مباحثات موس���عة مضت وفدي 
البلدين، ورصح الس���فري بسام راىض، املتحدث الرمسي 
ب���امس رائس���ة امجلهورية، بأن الرئي���س   األمري متمي بن 
مح���د بالزيارة التارخيية لش���قيقه الرئيس الس���يىس يف 
قط���ر يف أول زي���ارة رمسية له إىل الدوح���ة، واليت تأيت 
تتوجيًا ملس���ار المتزي األخري يف العالق���ات بني اجلانبني 
املرصي والقطري، مش���يدًا بالرواب���ط األخوية اليت مجتع 
بني البلدين الشقيقني، ومعربًا عن تقديره للجهود املرصية 
الدامعة للشأن العرىب واخلليجي  عىل اكفة األصعدة، مع 
التأكيد عىل حرص قطر ع���ىل تعزيز أطر التعاون الثنايئ 
بني اجلانبني يف خمتلف املجاالت خالل الفرتة املقبلة، من 
خالل زيادة االس���تمثارات القطرية يف مرص واس���تغالل 

الفرص االستمثارية املتاحة هبا. 
مكا مث���ن األمري متمي بن محد ال���دور املرصى البارز يف 
تعزيز آليات العمل العريب املُش���رتك يف مواجهة األزمات 
والتحديات الراهنة باملنطقة، والذي يعد منوذجًا حيتذى به 
يف احلفاظ عىل االس���تقرار والهنوض باألوضاع التمنوية 

واالقتصادية واالجمتاعية يف الوطن العريب.
 م���ن جانبه، عرب الرئيس الس���يىس عن تقدي���ره وامتنانه 
ألخي���ه األم���ري القط���ري، عىل حس���ن االس���تقبال وكرم 
الضيافة، ممثنًا ما عكسته الزيارة األخرية ألمري دولة قطر 
للقاهرة خالل هشر يوني���و املايض من دالالت عىل تعزيز 
العالق���ات ب���ني البلدين، مؤكدًا انفت���اح مرص حنو تعميق 
العالق���ات الثنائية عىل اكفة األصع���دة، ودفعها إىل آفاق 
أرحب يف شى املجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية 

والتجارية.
 وأضاف املتحدث الرمسي، أن اللقاء هشد مناقش���ة سبل 
تعزيز أوجه التعاون الثنايئ بني البلدين الشقيقني، وتعظمي 
العالقات التجارية واالقتصادية واالس���تمثارية املشرتكة، 
االمر الذي من ش���انه دفع العالق���ات الثنائية بني اجلانبني 

بشلك إجيايب يف خمتلف املسارات.
 مك���ا تب���ادل الزعميان الرؤى بش���أن تط���ورات القضايا 
العربية واإلقلميية والدولية ذات االهمتام املش���رتك، حيث 
مت التوافق بشأن أمهية تعزيز التنسيق بني البلدين لتسوية 
سياسية مستدامة الزمات املنطقة وذلك جكزء أسايس من 
احلفاظ عىل االمن واالستقرار  االقلميى، ومبا حيقق آمال 

الشعوب العربية يف العيش يف سالم واستقرار.
وهشد الرئيس عبد الفتاح الس���يىس واألمري متمي بن محد 
أم���ري دولة قط���ر التوقيع عىل مذكرة تف���امه بني صندوق 
م���رص الس���يادي لالس���تمثارات والتمنية وجه���از قطر 
لالس���تمثار، ومذكرة تفامه يف جمال الشوئن االجمتاعية 
بني وزارة التضامن االجمتايع ووزارة التمنية االجمتاعية 
القطرية، ومذكرة تفامه بش���أن التعاون يف جمال املوانئ 

بني مرص وقطر.
 مكا   التىق  الرئيس عبد الفتاح الس���ييس ،  مع ممثيل 
رابط���ة رجال األمع���ال القطريني، وذلك يف مق���ر  إقامته  
بالدوحة، ومبش���اركة   الش���يخ دمحم ب���ن محد بن قامس 
آل ثاين وزير التجارة والصناعة القطري، و الشيخ فيصل 
ب���ن قامس آل ثاين رئيس جملس إدارة الرابطة، وحبضور  
س���احم شكري وزير اخلارجية، واللواء عباس اكمل رئيس 

املخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والتمنية االقتصادية، واملهن���دس طارق املال وزير البرتول 

والرثوة املعدنية.
وأع���رب      الرئي���س   ع���ن ترحيبه باللقاء الذي جيس���د 
روح التعاون األخوي بني مرص ودولة قطر، مؤكدًا  حرص 
مرص خ���الل الفرتة القادمة عىل تطوي���ر عالقات التعاون 
االقتصادي والتجاري مع جممتع رجال األمعال والراكت 
القطرية وتمنية االس���تمثارات املشرتكة لملسامهة يف دمع 
مس���رية التمنية االقتصادية يف البلدين الش���قيقني، وذلك 
يف إط���ار من العمل املش���رتك لتعظمي املص���احل املتبادلة 

واالستغالل األمثل للفرص املتاحة.
من جانهبم؛ أعرب رج���ال األمعال القطريون عن ترفهم 
بلقاء  الرئيس وس���عادهتم بتنظمي هذا اللقاء، والذي ميثل 
فرصة كب���رية لتعزيز أوارص األخوة والتعاون املش���رتك، 
مؤكدين تطلعهم لبحث إمانات تعظمي التعاون بني البلدين 
الش���قيقني، خاصًة مع توافر العديد من املجاالت والفرص 
االس���تمثارية الواع���دة يف م���رص، الس���ميا يف قطاعات 
الطاقة املتجددة والس���ياحة واإلنشاءات والتطوير العقاري 

والزراعة والصناعة والرعاية الصحية .
ترحيب قطري 

زيارة الرئيس الس���ييس للدوحة لقي���ت ترحيبا كبريا يف 
األوس���اط القطرية ، وأكدت وسائل اإلعالم القطرية  أمهية 
القمة املرصية  القطرية، مش���ددة ع���ىل أن زيارة الرئيس 
عبدالفتاح الس���ييس لقطر تعد فرص���ة مهمة للتأكيد عىل 
احلرص املتبادل واإلرادة املش���رتكة لدى قياديت الدولتني 
ع���ىل تطوير ه���ذه العالقات وتعزيزه���ا واالرتقاء هبا حنو 
آف���اق أرحب يف خمتل���ف املج���االت ،  حيث حترص لك 
من الدوحة والقاهرة عىل امليض ُقدًما من خالل تأس���يس 
آللي���ات التعاون الثن���ايئ يف خمتلف املج���االت، وحتديث 
اإلطار التعاهدي بني البلدين ليتناسب مع متطلبات املرحلة 

والتحديات املطروحة يف املنطقة.
وأك���دت   أن العالقات املرصي���ة القطرية هشدت خطوات 
إجيابي���ة متتالي���ة، ومشل���ت حتس���ني العالق���ات وتبادل 
الزيارات رفيعة املس���توى ال���يت لكّلت بزيارة رمسية ألمري 
دولة قطر الش���يخ متمي بن محد آل ثاين إىل مرص، واليت 
دش���نت مرحلة جديدة من العالقات ب���ني البلدين وفتحت 
آف���اق التع���اون خاصة يف املل���ف االقتص���ادي والتعاون 
االستمثاري وتنشيط حركة التبادل التجاري، ومت الرتكزي 

عىل رفع االستمثارات القطرية يف مرص. 
 وذك���رت  واكل���ة األنب���اء القطري���ة   أن زي���ارة الرئيس 
الس���ييس للدوحة تكتسب أمهية خاصة من حيث توقيهتا، 
وت���أيت قبل انطالق القمة العربي���ة باجلزائر خالل نومفرب 
املقبل، وكذلك أمعال الدورة الس���ابعة والسبعني للجمعية 
العام���ة لألمم املتحدة ىف نيوي���ورك، وتزتامن مع مجلة من 
التطورات الدولية املتسارعة، خاصة فميا يتعلق باألوضاع 
واملستجدات بالرق األوسط، والعملية العسكرية الروسية 
ىف أوكراني���ا، وه���و ما يتطل���ب زيادة وتكثيف التش���اور 
والتنس���يق ب���ني البلدين جتاه اكفة املس���تجدات وخمتلف 
القضايا، اليت متس األمن العرىب والتطلعات والمطوحات 
واحلقوق املروعة للش���عوب العربية الشقيقة، مبا حيقق 
وح���دة الصف العرىب واألم���ن واالس���تقرار ىف املنطقة، 
وخي���دم املصاحل واملواقف العربي���ة ىف خمتلف احملافل، 
ويزيد صالبهتا وحصانهتا أمام اكفة التحديات واملخاطر.
وأوحض���ت  أن العالق���ات ب���ني البلدين تنظ���م مجلة من 
االتفاقي���ات، اليت تمشل القطاعات السياس���ية والتجارية 
واالقتصادي���ة، والعاملية وتجشيع ومحاية االس���تمثارات 
املتبادل���ة، والنقل اجلوي والش���باب والرياض���ة والتعلمي 
والبح���ث العيمل، واملج���ال اإلعاليم والثق���ايف والتعاون 

الثقايف واألثري.
وأش���ارت إىل أن الكثري من أبناء اجلالية املرصية يف قطر 
يعمل���ون يف مروعات القطاعني احلكويم واخلاص اليت 
تدمع مس���رية الهنضة الشاملة بالبالد، مكا يعمل بالسوق 
القطرية عدد م���ن الراكت املرصية، وهن���اك العديد من 
االس���تمثارات القطرية بالسوق املرصية ومهنا عىل سبيل 
املثال، اس���تمثارات جلهاز قطر لالس���تمثار تقدر حبوايل 

3.317 مليار دوالر يف منتجعات ومشاريع سياحية.
وتابع���ت أن هن���اك مش���اورات ب���ني البلدي���ن لتوس���يع 
االس���تمثارات وزيادهتا يف جم���االت جديدة وعىل رأهسا 
جمال مروع���ات الطاقة، ورفع جحم التب���ادل التجاري 

وتهسيل االستمثارات املتبادلة وإزالة العوائق.
أمهية عربية وإقلميية 

  س���فري دول���ة قطر لدى مجهورية مرص العربية الس���فري 
سامل مبارك آل ش���اىف، أكد عيل  أمهية الزيارة الى قام  
هبا الرئيس عبد الفتاح الس���ييس للدوحة، ممثنا املستوى 
املمت���زي الذى بلغته العالقات ب���ني مجهورية مرص العربية 
ودولة قط���ر ىف اكفة املجاالت والذي جاء مثرة للتنس���يق 

والتشاور القامئ واملسمتر بني قيادىت البلدين . 
وقال الس���فري آل شايف،   إن هذه الزيارة اليت تعد األوىل 
للرئيس إىل الدوحة، تكتس���ب أمهيهتا من الس���ياق الذي 
تأيت فيه عربيا وإقلمييا ودوليا، مشريا إىل أن هناك العديد 
م���ن امللفات الثنائي���ة والعربية والدولية اليت س���تتضمهنا 
حمادثات القمة بني مسو الش���يخ متمي ب���ن محد آل ثاين 

أمري دولة قطر وأخيه الرئيس عبد الفتاح السييس . 
ولفت  السفري آل شايف،  إيل الزمخ املزتايد الذي تهشده 
عالق���ات التعاون ب���ني البلدين وتب���ادل الزي���ارات رفيعة 
املس���توى بيهنام وال���يت توجت يف هش���ر يونيو املايض 
بالزي���ارة ال���يت ق���ام هبا الش���يخ متمي بن مح���د آل ثاين 
مجلهوري���ة مرص العربية، وحمادث���ات القمة اليت أجراها 

مع أخيه الرئيس عبد الفتاح الس���ييس واليت تركزت عىل 
س���بل تعزيز التع���اون بني البلدين الش���قيقني يف خمتلف 
املج���االت، إضافة إىل القضايا وامللفات اإلقلميية والدولية 

ذات االهمتام املشرتك . 
  تبادل جتاري 

وكش���فت بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء   
عن ارتفاع قمية التب���ادل التجاري بني مرص وقطر لتصل 
إىل 44.8 ملي���ون دوالر خالل ع���ام 2021 مقابل 25.4 
ملي���ون دوالر خ���الل عام 2020 بنس���بة ارتف���اع قدرها 
76.4%؛ حي���ث بلغت قمية الص���ادرات املرصية إىل قطر 
4.5مليون  دوالر خالل عام 2021 مقابل  395 ألف دوالر 
خالل عام 2020 بنس���بة ارتفاع قدره���ا 1049%، وبلغت 
قمية الواردات املرصية من قطر 40.3 مليون دوالر خالل 
عام 2021 مقابل 25 مليون دوالر خالل عام 2020 بنسبة 

ارتفاع قدرها %61 .
 ومن أمه املجموعات الس���لعية ال���ى صدرهتا مرص إىل 

قطر خالل العام املايض : 
  . أثاث بقمية 1.4مليون دوالر.

 . االت وأجهزة كهربائية بقمية 848 ألف دوالر .
 - مصنوعات من حديد أو صلب بقمية 632 ألف دوالر .

 . خالصات للدباغة بقمية 621 ألف دوالر .
 . مصنوعات جحر وامسنت  بقمية 256ألف دوالر .

 أمه مجموعات س���لعية اس���توردهتا مرص من قطر خالل 
عام 2021

 . لدائن ومصنوعاته بقمية 31.6مليون دوالر .
 . منتجات كمياوية عضوية بقمية 4.4 مليون دوالر .

 . االت وأجهزة كهربائية بقمية 3.7 مليون دوالر .
 . وقود وزيوت معدنية بقمية 2.4 مليون دوالر .

 - منتجات كمياوية غري عضوية بقمية 2.2 مليون دوالر.
وجسلت قمية حتويالت املرصيني العاملني بقطر 1.5مليار 

دوالر خالل العام املايل   2020 / 2021 مقابل 1.3مليار 
دوالر خالل الع���ام املايل 2019 / 2020 بنس���بة ارتفاع  
قدره���ا 14.3%، بيمن���ا بلغ���ت قمية حتوي���الت القطريني 
العامل���ني يف مرص 1.8 مليون دوالر خ���الل العام املايل  
2020 / 2021 مقابل 2.8 مليون دوالر  خالل العام املايل 

2019 / 2020 بنسبة اخنفاض قدرها 34 % .
وبلغ���ت قمي���ة االس���تمثارات القطرية يف م���رص507.9 
ملي���ون دوالر خ���الل الع���ام امل���ايل 2021/2020 مقابل  
678.3ملي���ون دوالر خالل العام امل���ايل  2019 /2020 

بنسبة اخنفاض قدرها %25.1
وجسل عدد سان مرص 103.9 مليون نمسة يف 2022، 
بيمنا جسل عدد س���ان قطر  3ملي���ون نمسة عام 2022 
، فمي���ا بلغ ع�دد املص�ري���ني املتواجدي�ن بدولة قطر طبق��ًا 

لتق�دي�رات البعثة  141 ألف  مرصي حى هناية 2021.
 عالقات متنوعة 

 وتتن���وع العالق���ات االقتصادية بني م���رص وقطر لتمشل 
جم���االت وقطاعات خمتلفة مهن���ا ما يتعل���ق بالتجارة أو 
االستمثار أو حى توفري فرص العمل لملرصيني يف الدولة 

القطرية، والتحويالت النقدية اليت ترد مهنم إىل مرص.
وهش���د الع���ام امل���ايض حتدي���دا ، حتس���ن  العالق���ات 
التجاري���ة بني  البلدين  عىل مس���توى التب���ادل التجاري 
أو االس���تمثارات القطرية، حبس���ب ما كشفت عنه بيانات 
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، ولكن بعض هذه 
األرق���ام ال تزال ضئيلة مقارن���ة مبا يفرتض أن تكون هيلع 

العالقات بني الدولتني.
وحبس���ب بيان���ات جهاز اإلحص���اء،  ، جسل���ت تدفقات 
االستمثارات القطرية إىل مرص خالل العام املايل 2020-
2021 حن���و 507.9 مليون دوالر مقاب���ل 678.3 مليون 
دوالر يف عام 2019-2020، حيث اكن العامني األعىل يف 
هذه التدفقات خالل السنوات األخرية رمغ تداعيات جاحئة 

كورونا عىل االقتصاد العاملي، وفقا لبيانات البنك املركزي.
ويف ماي���و املايض، أعلنت قطر عزمها خض اس���تمثارات 
بإمجايل 5 مليارات دوالر خالل الفرتة املقبلة مبرص، وذلك 
عىل هامش زيارة الش���يخ دمحم بن عبد الرمحن آل ثاين 

نائب رئيس الوزراء ووزير املالية بدولة قطر ملرص.
مكا تقدم الصندوق السيادي القطري بطلب للبنك املركزي 
املرصي خالل الهشر اجلاري لملوافقة عىل إجراء حفص 
نايف للجهالة عىل املرصف املتحد ليدخل يف املنافسة عىل 
رشاء البن���ك مع اإلمارات والس���عودية، وفقا لقول حتدثت 

ملرصاوي يف وقت سابق.
أبرز االستمثارات القطرية يف مرص

تتن���وع االس���تمثارات القطري���ة يف م���رص ب���ني البنوك 
والعقارات، وتعد أبرز هذه االس���تمثارات بنك قطر الوطين 
األه���يل مرص )QNB( ورشكة الدي���ار العقارية، جبانب 
مس���امهة رشكة قطر للطاقة عرب رشك���ة التكرير العربية 
باستمثارات يف مروع مصفاة الركة املرصية للتكرير.
واكن آخر االس���تمثارات القطري���ة يف مرص إعالن رشكة 
قط���ر للطاقة، يف 29 مارس امل���ايض، أهنا أبرمت اتفاقية 
مع رشكة إكسون موبيل لالستحواذ عىل حصة يف منطقة 

استكشاف قبالة سواحل مرص.
مبوجب رشوط االتفاقية، س���متتلك رشكة قطر للطاقة %40 
م���ن حصة املق���اول يف منطقة مشال مراقي���ا البحرية يف 
البحر األبيض املتوس���ط، يف حني أن رشكة تابعة إلكسون 
موبيل )املشغل( ستحتفظ بنسبة 60% املتبقية من االمتياز.

دمع العالقات 
قال نائب املدير العام لملركز املرصى للفكر والدراس���ات 
االس���رتاتيجية اللواء دمحم إبراه���مي الدويرى، إن الزيارة 
الرمسية الى قام هبا الرئيس عبد الفتاح الس���يىس، إىل 
قطر تلبية لدع���وة كرمية من األمري متمي بن محد آل ثاىن، 

متثل دمًعا قوًيا لملوقف العرىب.
وأضاف اللواء الدويري،   أن   هذه الزيارة شديدة األمهية 
تأيت كذل���ك تتوجيًا للعدي���د من اخلط���وات الى اختذها 
اجلانب���ان م���ن أج���ل يط صفحة اخلالفات اليت ش���ابت 
العالقات الثنائية لفرتة ليس���ت بالقصرية واكن أمه وآخر 
هذه اخلطوات اهلامة تلك الزيارة الى قام هبا األمري متمي 

بن محد إىل مرص خالل هشر يونيو املايض.

   رجال األعمال القطريون  : اللقاء مع   الرئيس   فرصة كبيرة لتعزيز أواصر األخوة والتعاون 
المشترك  ومصر تتمتع بالعديد من المجاالت والفرص االستثمارية الواعدة  

 الرئيس السيسي وتميم يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي 
وجهاز قطر لالستثمار

 الرئيس السيسي يلتقي رابطة رجال األعمال القطريين ويؤكد حرص مصر علي تنمية االستثمارات المشتركة 

اسامة السيد

أحمد ابراهيم

اسالم عبدالفتاح

مدبولي يتابع ترتيبات 
استضافة مصر الجتماعات 
مجلس وزراء اإلعالم العرب

من هنا وهناك  •••            من هنا وهناك         •••  من هنا وهناك  •••            من هنا وهناك  •••          
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قضايا

أك���د  املهندس أمح���د مسري، وزير التج���ارة والصناعة،  أن 
الدولة املرصية تب���ذل جهودا كبرية لتعزي���ز العمل األفريىق 
املش���رتك وحتقيق التامل االقتصادى بني دول القارة خالل 
فرتة رائس���هتا لتجمع الس���وق املش���رتكة للرق واجلنوب 
األفريىق “كوميس���ا”، الفتا إىل أن مرص بدأت بالفعل اختاذ 
خطوات ج���ادة ىف هذا الصدد، تضمنت العمل عىل إنش���اء 
مع���رض للتج���ارة البيني���ة بالتجمع وإعداد مب���ادرة للتامل 
الصناىع واس���تغالل املوارد املتاحة بالقارة ىف إقامة قواعد 

صناعية وتجشيع التجارة البينية األفريقية.
جاء ذلك ىف سياق لكمة الوزير الى ألقاها نيابة عنه إبراهمي 
الجسيىن، مساعد الوزير للشؤون االقتصادية، خالل افتتاح 
فعاليات منتدى البحوث الس���نوى التاس���ع للكوميس���ا الذى  
استضافته  مرص بصفهتا ضيف رشف املنتدى خالل الفرتة 
من 12 إىل 15 س���بمترب اجلارى ىف ظل رائسة مرص للدورة 
احلالية لتجمع الس���وق املش���رتكة للرق واجلنوب األفريىق 
“الكوميس���ا” حبضور وتش���يليىش اكبویب���وى األمني العام 
للكوميسا، وس���كيبيان أوليفريا جومزي، مساعد األمني العام 
ملنمظة ال���دول األفريقية والبحر الاري���ى واحمليط اهلادى، 
ع���رب تقنية الفيديو كونفران���س، إىل جانب ممثلني عن األمانة 
العامة للكوميس���ا، ومؤسسة بناء القدرات األفريقية، ورشاكء 
التمنية من املنمظات واهلي���ائت الدولية واإلقلميية، وحكومات 
الدول األعضاء بالكوميسا، إضافة إىل عدد كبري من أساتذة 

اجلامعات ومعدى األوراق البحثية واألاكدمييني.
وقال الوزير إن املنتدى الس���نوى التاسع للبحوث بالكوميسا 
ي���دمع اجله���ود واإلجراءات ال���ى تتخذها ال���دول األعضاء 
لترسيع وت���رية التعاىف االقتصادى ىف ظ���ل التحديات الى 
فرضهت���ا جاحئة ف���ريوس كورونا، والتحدي���ات االقتصادية 
الدولي���ة الراهنة، مش���ريا إىل أن املنت���دى حمفل دوىل يضم 
صن���اع السياس���ات واملؤسس���ات األاكدميية ومؤسس���ات 
الفكر والرأى والقطاع اخلاص، ملناقش���ة القضايا املستجدة 
املتعلقة بالتامل اإلقلميى جتس���يدا للعمل األفريىق املشرتك، 
م���ن أجل حتقيق التامل، إذ ُيعد املنت���دى أحد مبادرات بناء 
القدرات البحثية والتحليلية ىف جمال السياسات االقتصادية 

والتجارية هبدف تعميق التامل ىف إقلمي الكوميسا.
وأش���ار “مسري” إىل أن املنتدى ال���ذى ُيعقد هذا العام حتت 
ش���عار “تعزيز تنافس���ية األمع���ال التجاري���ة وقدرهتا عىل 
الصمود م���ن أجل تعزي���ز التجارة البينية ىف الكوميس���ا”، 
ُيربز أمهي���ة التج���ارة والتنافس���ية كأحد أمه س���بل تعزيز 
اقتصادي���ات دول التجمع ملواجهة التحديات عىل الس���احتني 
اإلقلميية والعاملية، باعتبارمها مضن إحدى مسارات التعاىف 
االقتصادى املُس���تدام للدول األعض���اء، خاصة من تداعيات 
كورونا واألزمة الروسية األوكرانية وما نتج عهنا من تأثريات 

س���لبية عىل األمن الغذاىئ ىف الق���ارة وغريها من التحديات 
االجمتاعية واالقتصادية والسياس���ية الى تواجهها لك دول 

العامل حاليا.
 ون���وه الوزير بأن املنتدى يناقش أيضا عددا من املوضوعات 
الفرعية وتأثريها عىل التجارة البينية ىف إقلمي الكوميس���ا، إذ 
متثل أمهية كبرية ىف دفع التجارة البينية واقتصاديات الدول 
األعضاء لألمام، وتمشل دراس���ة تأث���ري صدمات االقتصاد 
اللكى والرتكزي عىل القمية املضافة احملققة والتوّجه للرمقنة، 
إضاف���ة إىل االهمتام بدور املروعات الصغرية واملتوس���طة 
ىف دفع التجارة، وموضوعات احلواجز عىل التجارة والتأثري 
الس���لى لتحديات النقل واللوجس���تيات ع���ىل جحم التجارة 
ب���ني دول التجمع، مش���ريا إىل أن هناك فرصا ممتزية خالل 
فعاليات املنتدى لدراسة هذه املوضوعات والعمل عىل مواجهة 
التحديات مبا يهسم ىف تعزيز حركة التجارة البينية بني دول 

مجتع الكوميسا.
وأع���رب وزير الصناعة ع���ن ثقته ىف أن ُيهس���م املنتدى ىف 
اس���تمكال مس���رية العمل األفريىق املش���رتك، وما سيسفر 
عنه من توصيات تش���لك أساس���ا الختاذ الق���رارات املتعلقة 
بصياغة السياسات التجارية اإلقلميية للدول األعضاء، وتعزز 
اإلجنازات واملاس���ب املتحققة ىف إط���ار العمل االقتصادى 
واالجمت���اىع األفري���ىق املش���رتك، ع���رب املش���اركة الفعالة 

واإلهسامات املوضوعية لملشاركني.
ىف س���ياق متص���ل، أك���دت تش���يليىش اكبویب���وى األمني 
العام للكوميس���ا، أن منتدى البحوث أحد الس���بل الرئيس���ية 
ال���ى تش���ارك األمان���ة العامة م���ن خالهلا ال���رؤى املعرفية 
والسياس���ات اخلاصة بالتجمع مع كب���ار العملاء والباحثني 
واألاكدمييني واخلرباء اإلقلميي���ني والدوليني الذين يراجعون 
البح���وث لالس���تفادة مهن���ا ىف صياغة وتنفيذ السياس���ات 
واالسرتاتيجيات السلمية املعنية بالتجارة والتامل اإلقلميى، 
موجهة الشكر ملرص عىل استضافهتا لملنتدى واملشاركة يف 

تنظميه وخروجه بالشلك الالئق.
وأضافت أن شعار املنتدى يركز عىل سبل مواجهة التداعيات 
احلالية الى فرضهتا جاحئة كورونا وأمهها تعطل سالس���ل 
اإلمدادات العاملية، وارتفاع أس���عار السلع الغذائية والوقود 
واألمسدة، مش���رية إىل أمهية التامل اإلقلمي���ى والتجارى 
ىف تعزي���ز فرص حصول البلدان واملس���هتلكني إىل مجموعة 
واس���عة من الس���لع واخلدمات والتقني���ات واملعرفة، وتعزيز 
مه���ارات إقام���ة املروع���ات ىف القطاع اخل���اص، وحتفزي 
اإلنت���اج احملىل؛ وم���ن مّث إجياد فرص مع���ل جديدة وزيادة 

دخول األفراد واحلد من الفقر.

 

 

علي »قدم وساق« .. استعدادات حكومية مكثفة لوضع أجندة شاملة للمؤمتر 
االقتصادي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

القباج: موازنة تكافل وكرامة 
بلغت 25 مليار جنيه ويستفيد 

منها 22 مليون مواطن

أك���دت نيفني القباج وزيرة التضام���ن االجمتايع، أنه يمت العمل عىل 
حم���ور امحلاية االجمتاعية لألوىل بالرعاية ومهنم املرأة املعيلة وذوي 

اإلعاقة واملسنني واألطفال والعاملة غري املنتمظة وغريمه.
وقالت، الوزيرة القباج، إن موازنة تافل وكرامة بلغت 25 مليار جنيه، 
ويس���تفيد مهنا ح���وايل 22 مليون مواطن، مضيف���ة أن الرئيس عبد 

الفتاح السييس وجه حبزمة اجمتاعية استثنائية وطويلة املدى لألرس 
االوىل بالرعاية.

وأضاف���ت أنه مت إضافة أرس لربن���اجم تافل وكرامة ب� مليون و500 
أل���ف أرسة مهنم 400 ألف مت ، اضافهتم يف أبريل املايض و أيضا 

1.1 مليون ارسة مت إضافهتم يف سبمترب اجلاري.

وزير السياحة ومفوضة الطاقة باالحتاد 
اإلفريقي تبحثان تعزيز التعاون

فتح باب احلجز لوحدات كاملة التشطيب ضمن 
مبادرة سكن لكل املصريني 3

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  18  سبتمبر  2022  •  العدد  660

 مصر تستضيف منتدى بحوث الكوميسا حتت 

شعار »تعزيز التنافسية«
اس���تقبل أمحد عي���ىس، وزير الس���ياحة واآلث���ار ، مبق���ر الوزارة 
بالعباس���ية، امخليس املايض، أماين أبو زيد، مفوضة الطاقة والبنية 
التحتية باالحتاد اإلفريي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بني مرص 

واالحتاد اإلفريي يف جمال السياحة واآلثار خالل الفرتة املقبلة.
وقد اسهتل أمحد عيىس، اللقاء بالتأكيد عىل معق العالقات والروابط 
املشرتكة اليت مجتع بني مرص والدول اإلفريقية، وأوجه التعاون اليت 
تهشدها يف العديد من املجاالت ومن بيهنا جمال الس���ياحة واآلثار، 
معربًا عن رغبة واس���تعداد الوزارة للتعاون مع االحتاد بصورة أكرب 
خ���الل الفرتة املقبلة، وال س���ميا لتجشي���ع ودفع مزي���د من احلركة 

السياحية بني مرص والدول اإلفريقية املختلفة، وفقا لبيان حصيف.
ومن جانهبا، قامت أماين أبو زيد، بتقدمي الهتنئة ألمحد عيىس عىل 
توليه منصبه وزيرًا للس���ياحة واآلثار، ممتني���ة له التوفيق والنجاح 

يف مهام معله.
وأك���دت، عىل أمهية دمع حركة الس���ياحة البينية ب���ني دول القارة 
اإلفريقية، مش���رية إىل أمهية ما متثله صناعة الس���ياحة بالنس���بة 
لالقتص���اد والدخل القويم للبلدان يف القارة اإلفريقية ودورها يف 

الربط والتامل بني هذه الدول وبعضها لبعض.
ومت خالل االجمتاع مناقش���ة سبل تجشيع وتسيري حركة السياحة 
والس���فر بني مرص ودول الق���ارة اإلفريقية، وأمهية التنس���يق مع 
ال���وزارات املعنية يف هذا الش���أن، باإلضافة إىل مناقش���ة مقرتح 
إقام���ة العديد من الفعاليات واألحداث املش���رتكة للرتوجي لملقصد 
السيايح املرصي ولألمناط السياحية املختلفة مثل سياحة الطعام 

وسياحة املؤمترات والسياحة العالجية.

مكا مت مناقش���ة منظومة التحول الرمقي يف جمال السياحة واآلثار، 
وإماني���ة التع���اون يف ملف التدريب ورفع كف���اءة العنرص البري 

بالقطاع.
وقد هش���د اللقاء اس���تعراض جه���ود الوزارة يف جم���ال التمنية 
املس���تدامة، والتجهزيات واالستعدادات الس���ياحية اليت تمت عىل 
قدم وس���اق الس���تضافة مرص ملؤمتر األطراف السابع والعرين 
التفاقي���ة األمم املتح���دة لتغري املن���اخ » COP 27« مبدينة رشم 
الش���يخ يف هشر نومفرب املقبل، واإلش���ارة إىل أنه مت االنهتاء من 
إعادة تصنيف اكفة املنش���آت الفندقية يف رشم الشيخ وفقًا ملعايري 

التصنيف اجلديدة )HC( بالتعاون مع منمظة السياحة العاملية.

أعلن الدكتور عامص اجلزار وزير اإلس����ان واملرافق واملجمتعات العمرانية، 
عن فتح صندوق اإلس����ان االجمت����ايع ودمع المتويل العقاري، باب احلجز 
لوحدات سكنية اكملة التشطيب، مضن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السييس 
"س����كن للك املرصيني 3" لملواطنني منخفيض ومتوس����يط الدخل، وذلك يف 
ضوء مبادرة البنك املركزي املرصي بإتاحة المتويل العقاري بس����عر عائد 3 

% ملدة 30 عامًا، واليت بدأ تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.
وأوحض وزير اإلس����ان، أن الطرح اجلديد ي����أيت يف ظل ظروف اقتصادية 
عاملية غاية يف الصعوبة، إال أن الدولة مسمترة يف الزتاماهتا بتوفري السكن 
امل����المئ لملواطن����ني من خالل وحدات س����كنية اكملة التش����طيب يف خمتلف 
حمافظات امجلهورية، وهو ما يظهر بوضوح يف الطرح اجلديد الذي يمشل 

العديد من احملافظات.
وأشارت يم عبد امحليد، الرئيس التنفيذي لصندوق اإلسان االجمتايع 
ودمع المتوي���ل العقاري، إىل أن الطرح يمشل وحدات جاهزة للتس���لمي 
الفوري يف احملافظ���ات واملدن اآلتية )األق���رص، القليوبية، برج العرب 
اجلديدة، الفيوم، الفيوم اجلديدة، البحرية، كفر الش���يخ، مرىس مطروح، 
أس���يوط، املنوفي���ة، اإلمساعيلية، س���وهاج، أمخمي اجلدي���دة، الرقية، 
الس���ويس، بين سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، مشال سيناء، 
قنا، املنيا، املنيا اجلديدة(، باإلضافة إىل وحدات سكنية تسم خالل 18 
هشرًا مبدن )أكتوبر اجلديدة "غرب املطار"، "جرزا القطوري - العياط"، 

دمهنور".
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق اإلس���ان االجمتايع ودمع المتويل 

العقاري، أنه ميكن لملواطنني رشاء كراسة الروط، وسداد مقدم جدية 
احلج���ز، واملرصوفات اإلدارية، من خالل مات���ب الربيد املميكن باملدن 
واحملافظات املطروح هبا الوحدات السكنية، وذلك اعتبارًا من يوم األحد 
25 س���بمترب 2022، وحى الس���بت 1 أكتوبر 2022 لملواطنني من ذوي 
االحتياجات اخلاصة فقط، واعتب���ارا من األحد 2 أكتوبر 2022، وحى 
امخليس 27 أكتوبر 2022، مجليع املواطنني متضمنني ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
وأوحضت يم عبد امحليد، أنه يتوجب عىل املواطنني دفع مقدم يبدأ من 
10% لوحدات حمدودي الدخل، ويبدأ من 15% لوحدات متوسيط الدخل، 
ملدة تصل إىل 30 عاًما، بس���عر عائد 3% سنوًيا متناقصة، وفًقا للروط 
التفصيلية لملبادرة الصادرة من البنك املركزي املرصي بتارخي 13 يوليو 
2021، مضيفة أن أسعار بيع الوحدات املطروحة مضن اإلعالن اجلديد 
ت���رتاوح ما ب���ني 194 و310 آالف جنيه، بيمنا ت���رتاوح قمية مقدم جدية 

احلجز ما بني 15 و22 ألف جنيه.
وأش���ارت الرئيس التنفيذي لصندوق اإلسان االجمتايع ودمع المتويل 
العق���اري، إىل أن الطرح اجلديد ي���أيت عقب موافقة جملس الوزراء عىل 
زي���ادة احلد األقىص لفائت الدخل الهشري املمسوح هلم بالتقدم حلجز 
وحدات س���كنية ىف برناجم "سكن للك املرصيني"؛ واليت جاءت لتواكب 
الزيادة ىف معدل األجور واألسعار احلالية، وهبدف متكيهنم من احلصول 
عىل وحدات س���كنية مدعومة، حيث أصبح احلد األقىص لفئة منخفىض 
الدخل 6000 جنيه هشريًا للفرد األعزب، و8000 جنيه هشريًا لألرسة.

قامت وزارة التخطيط والتمنية االقتصادية، بتسلمي 
وزارة الع���دل 3 مراك���ز خدم���ة تكنولوجية متنقلة 
جمهزة بالامل لتقدمي خدمات ماتب قطاع الهشر 
العقارى والتوثي���ق الثابتة، وذلك يف إطار تلكيفات 
الرئي���س عبدالفتاح الس���ييس بتطوي���ر اخلدمات 
احلكومية ووسائل تقدميها وجهود وزارة التخطيط 
لتطوي���ر تلك اخلدم���ات وتقدميه���ا بأفضل الطرق 
وبكفاءة وي���رس، وذلك بالتعاون م���ع اكفة وزارات 

وجهات الدولة.
وأشارت الدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة التخطيط 
والتمنية االقتصادية يف بي���ان، إىل حرص الدولة 
ع���ىل تطوي���ر أداء اخلدم���ات احلكومية وتبس���يط 
إج���راءات احلصول علهيا؛ وذل���ك يف إطار العمل 
ع���ىل حتقي���ق الش���فافية والزناه���ة يف اجله���از 
احلكويم، وتقدمي خدم���ة أفضل وأرسع لملواطن 
املرصي، مبا يتوافق مع أهداف رؤية مرص 2030.

وأضافت »الس���عيد« إن عدد املراكز التكنولوجية 
املتنقلة اليت مت تس���لميها لقط���اع الهشر العقارى 
والتوثي���ق وصل حى اآلن )43( مركز، تس���تطيع 
وزارة الع���دل تش���غيلها يف األماك���ن املزدمح���ة 
أو يف املناط���ق النائي���ة اليت ال توج���د هبا ماتب 
هشر عقاري وتوثيق ل���دمع املاتب التقليدية وذلك 
باس���تخدام وس���ائل الدفع اإللكرتوىن ووس���ائل 

التأمني الالزمة.
من جانب���ه، رصح املهن���دس أرشف عبداحلفيظ، 
مس���اعد وزيرة التخطيط للتح���ول الرمقى والبنية 
املعلوماتي���ة، أن هذه املراكز مت تطويرها بواس���طة 
فري���ق ممتزي م���ن مهندس���ني وفنيني م���ن وزارة 
التخطيط والتمنية االقتصادية، ومت التنفيذ بالتعاون 
مع الراكت املرصية الوطنية، مشرًيا إىل أن تلك 
املراك���ز املتنقل���ة تمت���اىش مع توج���ه الدولة حنو 
التح���ول الرمقي هبدف تطوير وحتس���ني اخلدمات 

املقدمة لملواطنني.

كش����ف رئيس ال����وزراء الدكتور مصط����يف مدبويل خالل 
اجمت����اع احلكوم����ة األخري  عن بدء اإلع����داد لعقد مؤمتر 
اقتص����ادي تس����متع خالل����ه احلكوم����ة آلراء اخل����رباء 
واملختصني ىف هذا الش����أن، تنفي����ذا لتوجهيات الرئيس 
الس����يىس بتنظمي تلك الفعالية، الفتا إىل العمل حاليا عىل 
التجهزي له وما ستتضمنه جلساته من موضوعات متنوعة 
دمعا لالقتص����اد املرصي ىف لك القطاع����ات، وذلك عرب 
تنسيق شامل مع الوزراء املختصني ولك اجلهات املعنية..
واكن  الرئي����س عب����د الفت����اح الس����ييس، دع����ا الدكتور 
مصطىف مدبويل رئيس جملس الوزراء، إىل تنظمي مؤمتر 
اقتصادي هناية الهشر اجلاري، ملناقشة األوضاع واآلراء 
االقتصادي����ة ومس����تقبل االقتصاد املرصي، مبش����اركة 
املس����تمثرين ورج����ال الصناع����ة واالقتص����اد أحص����اب 

اخلربات واملتخصصني.
إىل ترصحيات الرئيس الس����ييس  وأش����ار “مدب����وىل” 
خالل زيارت����ه األخرية هليئة قناة الس����ويس، وأهنا اكنت 
اكش����فة لعدي����د من األمور ال س����ميا م����ا يتعلق حبمالت 
التش����كيك املغرضة حول القناة، إذ أك����د الرئيس أن قناة 
الس����ويس حقق����ت إي����رادات رمغ الركود العامل����ي ، وأن 
املروع����ات اجلدي����دة فهيا مُتول من إيراداهت����ا، والدولة 
ال ُتنفذ املروعات بعش����وائية وإمنا بناء عىل دراس����ات 

واستشارات ماتب عاملية متخصصة.
 ولفت رئيس الوزراء إىل ما حظى به منتدى مرص للتعاون 
الدويل والمتويل اإلمنايئ من اهمتام القيادة السياس����ية، 
إذ اس����تعرض عددا من احملاور الرئيسية ىف إطار حشد 
امل����وارد والمتويل ألجندة قضية تغ����ري املناخ وتداعياهتا، 
فض����ال عن اجله����ود والتدابري الوطني����ة ىف هذا الصدد، 
وذلك س����عيا إىل االنتقال من مرحلة التعهدات إىل مرحلة 
التنفي����ذ وحتوي����ل االلزتامات املالية لف����رص حقيقية، إىل 
جان����ب الرتوجي لعديد من املروعات القابلة لالس����تمثار 
ىف م����رص، واملقرر طرحها ىف القمة العاملية لملناخ برم 
الش����يخ cop27 خ����الل نومفرب املقب����ل، موجها ىف هذا 
الصدد الشكر لوزيرة التعاون الدوىل عىل جهود الوزارة 

خالل املؤمتر وما هشده من حسن تنظمي.
أجندة مقرتحة 

مكا عقد الدكتور مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء،  
، اجمتاعا؛ الستعراض األجندة املبدئية املقرتحة وحماور 
املؤمتر االقتصادي الذي وّج����ه رئيس امجلهورية بعقده، 
وذل����ك حبضور الدكتورة رانيا املّش����اط، وزي����رة التعاون 

الدويل، والدكتور دمحم معيط، وزير املالية.
 واس����هتل رئيس ال����وزراء االجمتاع، باإلش����ارة إىل أن  
االجمت����اع  يأيت يف إطار اس����تعراض األجن����دة املبدئية 
املقرتح����ة وحماور املؤمتر االقتص����ادي الذي لّكف بعقده 
الرئيس عبدالفتاح الس����ييس،  وأضاف: يمت التنسيق بني 
الوزراء املعنيني، وخمتلف اجلهات املعنية، إلخراج املؤمتر 
بش����لك ُممثر حُيقق املصلحة العامة للدولة، مبا ُيهسم يف 
الوص����ول إىل رؤى ملواجهة التحدي����ات، وصياغة خريطة 

طريق اقتصادية لملستقبل.
 وأوحض الدكتور مصطىف مدبويل أن املؤمتر االقتصادي 
س����يكون كذلك مبثاب����ة فرص����ة حقيقية ل����رح، وكذلك 
الرتوجي، لعدد من امللفات املهمة اليت تعمل علهيا احلكومة 
خ����الل الفرتة احلالية، ومهنا عىل س����بيل املث����ال “وثيقة 
سياس����ة ملكية الدولة”، اليت أصبح لدينا مس����ودة هنائية 
هل����ا، وخمرجات اللقاءات اليت متت مع رجال األمعال يف 

القطاع����ات املختلف����ة واليت تناولت عدة ملف����ات من بيهنا 
املروع����ات اليت تطرحه����ا الدولة للراكة م����ع القطاع 

اخلاص.
 وتاب����ع رئيس الوزراء، يف هذا الس����ياق، أن����ه من املقرر 
مناقشة وسائل الهنوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، 
والزراعة، والس����ياحة، والتطوير العق����اري، واالتصاالت، 
وتكنولوجي����ا املعلومات، وريادة األمع����ال، مؤكدا رضورة 
العم����ل عىل صياغة خريط����ة طريق وخطة مع����ل تنفيذية 

بشأن هذه امللفات. 
وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للوزراء واجلهات املعنية: 
نريد إقامة حوار ش����امل حول امللفات الرئيسية لالقتصاد 
املرصي وس����بل دمع القطاع����ات االقتصادية املختلفة مبا 
يعزز مش����اركهتا يف الناجت احمليل اإلمجايل، فضال عن 
مناقش����ة قضايا اقتصادية عاملية متس اقتصادنا بشلك 
مبارش مثل التحديات العاملية الراهنة الناجتة عن تداعيات 
األزمة الروس����ية –األوكرانية، وآليات التعامل مع مس����ألة 

تصاعد معدالت التمخض العاملية، وخالفه.
 واخت����مت مدبويل االجمت����اع بالتأكيد ع����ىل أن احلكومة 
ُمنفتح����ة عىل مجي����ع اآلراء، واملقرتحات، وس����نكون عىل 
اس����تعداد تام لمس����اع أي رؤى ختص ه����ذا امللف املهم، 
فهدفنا مجيعا واحد، هو حتقيق مصلحة الوطن واملواطنني.

ملفات اقتصادية 
واكن  الدكت����ور مصطىف مدبوىل رئيس جملس الوزراء  ، 
التي حس����ن عبداهلل حمافظ البنك املركزي، الستعراض 

عدد من امللفات االقتصادية.
 ورصح الس����فري ن����ادر س����عد املتح����دث الرمسي بامس 
رائس����ة جملس الوزراء، أن اللقاء تناول استعراضا لعدد 
من األطر واحملاور الى س����يمت مناقشهتا وطرحها خالل 
انعقاد املؤمتر االقتصادي، الذى لكف الرئيس عبد الفتاح 
الس����ييس رئيس امجلهورية، احلكومة باإلعداد له، حبيث 
يمت خالل جلس����اته مناقش����ة املقرتحات والرؤى الى من 
ش����أهنا دمع خمتلف قطاعات االقتصاد املرصى، وس����بل 

مواجهة التحديات احلالية.
 وأش����ار رئيس ال����وزراء إىل م����ا جيرى حالي����ًا من بدء 
االس����تعدادات اخلاص����ة بانعق����اد ه����ذا املؤمت����ر املهم، 
والتنس����يق والتعاون بني خمتلف اجلهات املعنية، للوصول 
إىل أجن����دة فعالي����ات تتضم����ن العديد م����ن املوضوعات 
وامللف����ات ذات األمهية لالقتصاد امل����رصي، ومن ذلك ما 
يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص االس����تمثار املتاحة، 
وكذا املقومات واالمانات املوجودة عىل أرض مرص، مبا 

جيعلها قبلة لملستمثرين خالل هذه املرحلة.
 وأك����د رئيس ال����وزراء، أمهية اع����داد أوراق معل وخطط 
تنفيذية، حبيث يمت اس����تعراضها خالل جلسات وفعاليات 
املؤمتر، وذل����ك لبحهثا والتناقش حوهل����ا، وصوال إلقرار 
ما من ش����أنه دمع خط����وات الهنوض مبختل����ف قطاعاتنا 
االقتصادية، وس����عيًا لتحقيق مع����دالت المنو املرجوة من 
تل����ك القطاعات، وىف هذا الصدد ن����وه رئيس الوزراء إىل 
دور البنك املركزي املرصي احملوري واملس����متر ىف دمع 
املقرتحات، وتيس����ري االجراءات، الى متثل حافزا لدخول 
املزيد من املستمثرين وتنفيذ واقامة العديد من املروعات 
ىف خمتلف القطاع����ات، وىف مقدمهتا قطاعات الصناعة، 

والبنية التحتية، والطاقة، وغريها.  
ولف����ت رئي����س ال����وزراء، إىل أنه س����يمت خ����الل املؤمتر 
اس����تعراض جه����ود الدولة لدمع االقتص����اد املرصي ىف 

خمتلف القطاعات، ومناقش����ة اتاحة املزيد من التيسريات 
واحملفزات، دمعا هل����ذه القطاعات، وتجشيعًا عىل زيادة 
نس����بة مشاركة القطاع اخلاص فهيا، مبا حيقق املزيد من 

التمنية االقتصادية املسهتدفة.
 م����ن ناحية أخرى، تناول اللق����اء أمه املؤرشات اخلاصة 
بالسياس����ة النقدية، ومتابعة ملا ي����مت اختاذه من إجراءات 
وق����رارات، ىف إط����ار التعام����ل مع املوق����ف االقتصادي 
احل����ايل، ىف ظ����ل األزمات العاملي����ة احلالي����ة، وذلك مبا 
حيقق التام����ل والتنس����يق التام يف السياس����ات املالية 
والنقدي����ة بني احلكومة والبنك املرك����زي، مكا تناول اللقاء 
آخر املس����تجدات املتعلقة باملفاوض����ات مع صندوق النقد 
الدويل، ونقاط التقدم احمل����رزة، وصوال لالتفاق الهناىئ 

مع الصندوق.
  و اس����تعرض اللقاء جهود توف����ري المتويل الالزم لراء 
خمتلف السلع االسرتاتيجية والتعاقدات علهيا، وذلك ىف 
إطار تنفيذ توجهيات الرئيس عبد الفتاح السييس، رئيس 
امجلهورية، بأمهية توفري أرصدة آمنة من خمتلف السلع 
االس����رتاتيجية، وأيضا توفري خمتلف مستلزمات االنتاج 
والتصنيع مبا يضمن اسمترار جعلة اإلنتاج واالقتصاد.

 مقرتحات احتاد الصناعات 
م����ن جانبه كش����ف دمحم الهب����ي، عضو جمل����س إدارة 
احتاد الصناعات، تفاصي����ل تقدمي ورقة معل يف املؤمتر 
االقتص����ادي املقبل من أجل تطوي����ر الصناعة، والوصول 

بالصادرات املرصية ل� 100 مليار دوالر.
 وأوحض دمحم الهب����ى،   أن م����رص أصبح����ت منطق����ة 
لوجيس����تية تتوس����ط العامل، ودعوة رئيس الوزراء الحتاد 
الصناعات جاءت حول التش����اور ع����ىل اخلطوات املقبلة، 
مش����يًدا بتويل حسن عبد اهلل برائس����ة البنك املركزي ، 
وتابع أن هناك أش����ياء ميكن التغلب علهيا وهناك مصانع 
لدهي����ا بضائع عالق����ة بس����بب القمية الكب����رية للغرامات 
اليت تف����وق قدرة هذه املصانع عىل الس����داد، ويه أمور 
يف طرقها للح����ل. وأوحض أن الدولة تقدم تهسيالت غري 

مسبوقة لملستمثرين حالًيا لتجشيع االستمثار. 
وأك����د أن هدفنا مع احلكوم����ة يف املرحلة املقبلة هو تقدمي 

ورق����ة معل من لك قطاع صناعة؛ حلل املش����الك املتعلقة 
بمتويل املصانع؛ وهو اهلدف األول املنشود، الفًتا إىل أنه 
مت تقدمي مقرتحاهتم يف هذا الش����أن  ، مش����ريا  إىل أن 
هن����اك بضائع تعطلت يف املوانئ بس����بب الغرامات، الفًتا 
إىل أن فكرة دعوة االس����تمثار األجني الذي يس����هتدف 
الص����ادرات وأوروب����ا أصبح����ت للكثري م����ن الصناعات 
ال����يت تعمتد يف صناعهتا عىل الغ����از؛ وهو أمر البد من 

االستفادة مهنا للنفاذ إىل هذه األسواق. 
ولف����ت إىل أنه حيمنا يتقدمون بأي ش����اوى للحكومة يمت 
تق����دمي احلل معها أيًض����ا، ولك قطاع صنايع س����يقدم 
مقرتحاته للهنوض بالقط����اع الصنايع؛ من أجل تضافر 

اجلهود لتحقيق صادرات تتخىط 100 مليار دوالر.
واكن  أمحد كوجاك، نائب وزير املالية،  أكد يف ترصحيات 
ل����ه أن  احلكوم����ة املرصية واملجموع����ة االقتصادية تعمل 
بتنس����يق وتنامغ كبري خالل هذه الف����رتة، وهيدف املؤمتر 
االقتص����ادي املزمع عقده بهناية س����بمترب اجلاري، لدمع 
الصناع����ة واالس����تمثار وط����رح رؤي����ة قوي����ة لتجاوز لك 

التحديات اليت تواجه الدولة.

 أضاف كوجك أن احتاد الصناعات يعترب رشيك رئييس 
للحكوم����ة ل����دمع الصناعة خ����الل الفرتة املقبل����ة، وهناك 
أه����داف لبلورة حل����ول عملية خلدمة امجلي����ع يف املؤمتر 
االقتصادي الذي يسهتدف حتقيق معل مجايع بني اكفة 

الوزارات، جلذب االستمثارات خالل الفرتة املقبلة. 
وتابع نائب وزير املالية، أن وزارة املالية عقدت حوايل 33 
جلس����ة حوار، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة مبشاركة 
ممثيل القط����اع اخلاص، وهناك تطبي����ق مت إطالقه بامس 
“ش����ارك” ملخاطبة مجيع الناس، مضيفا: “اسمتعنا لعدد 
كبري من الناس لتدوين توصيات ونقاط إجيابية، وفيه كتري 
من التوصيات مت رفعها لرئيس الوزراء، ولدينا العديد من 
االقرتاحات اإلجيابية س����تدمع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية 

الدولة«.
 وبش����أن برناجم الطروح����ات احلكومية، ق����ال: “برناجم 
الطروحات هام والفرتة السابقة هشدت بعض اإلجراءات 
اهلامي����ة مثل ط����رح بعض احلصص لبع����ض الصناديق 
السيادية، وحنن جاهزين ألكرث من طرح مضن الطروحات 
احلكومية قب����ل هناية العام، واملؤمت����ر االقتصادي املقبل 

سوف يتناول خطة تفصيلية يف هذا الصدد”.
الصناعة يف املقدمة 

ب����دوره ، أك����د مج����ال الس����عودي رئيس  ش����عبة الورق 
والكرت����ون باحت����اد الصناع����ات إن املؤمت����ر االقتصادي 
ال����ذي دعا الرئي����س عبدالفتاح الس����ييس، احلكومة إىل 
عقده بهناية الهشر اجلاري، ميثل أمهية كربي،  للصناع 
واملس����تمثرين، يف ظل التحديات اليت تواجهها الصناعة 
املرصي����ة، الفت����ا إىل أن املؤمتر س����يضم املتخصصون 
واخلرباء ملناقش����ة سبل دمع الصناعة وحتفزي االستمثار، 

ووضع حزمة حوافز للصناعة التصدير.
 وقال الس����عودي يف ترصحيات حصفية   إن  هناك عدد 
م����ن املطالب اليت جيب ان يتبناه����ا املؤمتر، مما يعزز من 
تطوير وتعميق لصناعة ال����ورق والكرتون احمللية وزيادة 
صادراهت����ا، وال����يت ارتفعت بنس����بة 37% خالل النصف 
األول م����ن 2022 لتجس����ل 614.6 ملي����ون دوالر مقابل 
449.4 ملي����ون دوالر، اكش����فا أن من ب����ني هذه املطالب، 
تهسيل إج����راءات ختصيص أو  رشاء األرايض باملناطق 
الصناعي����ة، واإلرساع يف رد األعباء التصديرية املتأخرة 
لل����راكت املصدرة، إضاف����ة إىل اإلرساع يف إجراءات 
االف����راج امجلريك عيل اخلام����ات األولية ومس����تلزمات 
اإلنت����اج، باإلضاف����ة إىل رضورة النظ����ر ىف تأخر تغذية 

الكهرباء لبعض املصانع. 
 وأوحض السعودي، أن عدد مصانع الورق والكرتون تبلغ 
حنو 120 مصنعا، تنتج حنو  7 االف طن  يوميا، مبعدل  
2 مليون طن سنويا، وهو انتاج يزيد عن جحم االسهتالك 
احمل����يل بنح����و 40%،  وهو ما يؤكد عدم حاجة الس����وق 
املرصي إلنشاء مصانع ورق جديدة، وهذا ما أنشئت من 
أجله التمنية الصناعية، املخول هلا  تنظمي انشاء املصانع 

اليت حتتاجها الدولة. 
مكا طالب  رئيس شعبة الورق والكرتون باستثناء املناطق 
احل����رة داخل امجلهورية من رمس الصادر املفروض عىل 
الدش����ت حس����ب قرار  وزير الصناعة رمق 1104 لس����نة 
2018 الصادر يف ش����أن اس����مترار استثناء فرض رمس 
الص����ادر عىل بعض أنواع اخل����ردة واخلامات، مما يؤثر 
س����لبا ع����يل خزانة الدول����ة يف حالة ع����دم تداركه حلجم 
الدش����ت املتاح حمليا واالحتياج للتوس����ع يف اس����ترياد 

البديل بالعملة الصعبة. 
مشاركة املستمثرين 

وأش����اد رئيس االحت����اد املرصي مجلعيات املس����تمثرين 
الدكت����ور حمرم هالل، بالدعوة ال����يت وجهها الرئيس عبد 
الفتاح الس����ييس، لتنظمي مؤمت����ر اقتصادي هناية الهشر 
اجلاري، ملناقشة األوضاع واآلراء االقتصادية، ومستقبل 
االقتصاد املرصي، مبشاركة املستمثرين ورجال الصناعة 
ورجال االقتصاد، كذلك تأكيد عىل رضورة تقدمي حوافز 
لرجال الصناع����ة واملصدرين، حى نص����ل باألرقام إىل 

املسهتدفات.
وعق����د جملس إدارة االحتاد  واملكت����ب التنفيذي اجمتاعا 
ط����ارائ ، مت خالل����ه  االتف����اق عىل مش����اركة االحتاد يف 
ه����ذا املؤمتر والبدء يف إعداد وجتهزي ورقة معل ش����املة، 
تتضم����ن مقرتحات االحتاد، يف ه����ذا اإلطار لتكوَن وثيقَة 

معل ميكن االستعانة هبا عند اختاذ قرارات.

   رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي محاور المؤتمر االقتصادي  .. و الفعاليات 
تتضمن ملفات هامة القتصاد مصر تتعلق بالصناعة والتصدير واالستثمار     اتحادات » الصناعات 
» و«المستثمرين » جاهزة للمشاركة بأوراق عمل ومقترحات     رئيس  شعبة الورق والكرتون باتحاد 

الصناعات  : المؤتمر االقتصادي  يمثل أهمية كبري  للصناع والمستثمرين   

الفعاليات تتضمن ملفات هامة القتصاد مصر تتعلق بالصناعة والتصدير واالستثمار

محيي السعيد

شيماء مرسي

رضوى عبداهلل

وزارة التخطيط تسلم وزارة العدل 
3 مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة 

خلدمات للمواطنني

من هنا وهناك  •••            من هنا وهناك         •••  من هنا وهناك  •••            من هنا وهناك  •••          
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واف���ق حس���ن حشات���ة وزي���ر الق���وى العامل���ة، ع���ى رصف دفعة 
جدي���دة من صن���دوق إعان���ات الط���وارئ للعاملني بإح���دى رشاكت 
 احللوي���ات مببل���غ 322 ألف���ًا و535 جنيه ل����189 عامل���ًا بالرشكة.

وواف���ق حشات���ة أيض���ا، ع���ى رصف 189 ألف���ًا و479 جنهي���ا 
يعم���ل  اجلاه���زة،  املالب���س  رشاكت  إلح���دى  الصن���دوق  م���ن 
هب���ا 283 عامل���ًا، وذل���ك لتعرثه���ا ع���ن س���داد أج���ور العامل���ني 

 هب���ا، وفق���ًا مل���ا أقرت���ه القوان���ني والل���واحئ اخلاص���ة بالصندوق.
وذكرت الوزارة أن هذا القرار يأيت ىف إطار توجهيات حشاتة برصف 
إعانات الصندوق لملنش���آت املتعرثة فعليًا اليت تس���تحق تلك اإلعانة، 
بع���د التدقيق ودراس���ة أوضاعه���ا، موحضا أن “الصندوق” منش���أ 
بغرض مساندة املنش���آت الىت تتعرث يف رصف أجور معاهلا، بسبب 
 ظروف اقتصادية أملت هبا حىت تتخىط األزمات واس���مرارًا لإلنتاج.

القوى العاملة: صرف نصف 
مليون جنيه إعانات طوارئ 
لعمال يف شركتني متعثرتني

 

»بلتون«: تأثير متفاوت لزيادة 
أسعار الغاز على شركات األسمدة

هشد املهندس محمود عصمت وزير قطاع األمعال العام، 
توقيع مذكرة تفامه ب���ني الرشكة القابضة للقطن والغزل 
والنس���يج واملالبس ورشكة “جحم���وب أوالد القابضة” 
الس���ودانية، للتعاون املش���رك يف إنتاج أقطان قصرية 

التيلة يف السودان، والتصنيع داخل مرص.
وق���ع االتف���اق وج���دي جحم���وب رئيس جمل���س إدارة 
مجموعة “جحم���وب أوالد”، والدكت���ور أمحد مصطىف 
العضو املنتدب التنفيذي للرشكة القابضة للقطن والغزل 

والنسيج.
وأوحض الوزي���ر أن مذكرة التف���امه املوقعة بني الطرفني 
تأيت يف إط���ار تلبية وتأمني احتياج���ات رشاكت الغزل 
والنس���يج التابعة من األقطان قص���رية التيلة - اليت يمت 
اس���تريادها من اخلارج - وتعم���د علهيا غالبية مصانع 
الغزل والنسيج حملًيا وعاملًيا، وذلك خبالف ما تستخدمه 
املصان���ع التابع���ة م���ن األقط���ان املرصية طويل���ة التيلة 

لملنتجات عالية اجلودة.
من جهت���ه، أكد رئيس جمل���س إدارة “جحموب أوالد”، 
ع���زم مجموعته العمل عى تغطية جان���ب من احتياجات 
السوق املرصي من القطن السوداين، معرًبا عن سعادته 

بالتعاون املشرك بني الطرفني.
ووفق���ا ملذكرة التف���امه، تقوم رشكة “جحم���وب أوالد” 
بزراعة وحليج أقطان س���ودانية لصاحل الرشكة القابضة 
بأس���عار يمت االتفاق علهيا يف لك مومس طبًقا لألسعار 
العاملية، مكا سيمت إتاحة بعض خطوط اإلنتاج يف بعض 
مصان���ع الرشكة القابض���ة بطاقات حمددة لتش���غيلها 

لصاحل الرشكة السودانية ملراحل اإلنتاج املختلفة.

 وقع����ت مرص،  األس����بوع املايض ، عى مذك����رة انضامم 
إىل منمظة ش����نغهاي للتع����اون، كرشيك حوار ،   بالعامصة 
األوزبكية »طقش����ند” األربعاء امل����ايض، هبدف تعزيز مرص 
لعالقاهتا التجارية واألمنية واالس����تمثارية والس����ياحية مع 
العديد م����ن املنمظات الدولية ذات الثقل عاملًيّا، لتنضم مرص 
بذلك إىل 6 دول أخرى باملنمظة كرشاكء حوار ومه: أرمينيا، 

وأذربيجان، وتركيا، ورسيالناك، ومكبوديا، ونيبال. 
وقال����ت وزارة اخلارجية املرصية إن التوقيع مت يف العامصة 
األوزبكية طش����قند، ومشل مذكرة التفامه اخلاصة بانضامم 
مرص إىل منمظة شنغهاي للتعاون، كرشيك حوار قبيل  أيام 
من عقد مقة رؤساء الدول واحلكومات األعضاء يف املنمظة،  
اليت عقدت امجلعة املاضية  يف مدينة مسرقند بأوزبكستان  

.
وأوحضت أن السفري محدي سند لوزا، نائب وزير اخلارجية 
للشؤون اإلفريقية وقع عى مذكرة التفامه، ممثلًا ملرص، فميا 
وقع عن جانب منمظة ش����نغهاي للتعاون تشاجن مينج، أمني 

عام املنمظة.
وأشار السفري لوزا، خالل لقائه تشاجن مينج إىل أن انضامم 
مرص لملنمظ����ة كرشيك حوار يعد خط����وة هامة حنو تعزيز 
عالقاهتا م����ع دول املنمظة يف عدد م����ن املجاالت، اكلتجارة 
واالس����تمثار والطاقة والنقل والسياحة، فضلًا عن دمع األمن 

واالس����تقرار اإلقل����ي. ورحب أمني عام منمظة ش����نغهاي 
بانض����امم مرص لملنمظ����ة كرشيك حوار، معرب����ًا عن تطلع 

املنمظة للتعاون املمثر يف املرحلة القادمة.
ويذك����ر أن منمظة ش����نغهاي للتعاون تأسس����ت عام 2001 
مكنمظة حكومية دولية هبدف تعزيز األمن اإلقلي وماكحفة 
اإلرهاب وجتارة املخدرات، وحتقيق التمنية اإلقلميية. وتضم 
املنمظة يف عضويهتا 8 دول، يه: الصني، وروسيا، واهلند، 
وباكس����تان، واكزاخس����تان، وأوزبكس����تان، وطاجيكستان، 

وقرغزيستان.

افتتح����ت رشك����ة “ش����نايدر إلكريك” رمسي����ا األربعاء 
املايض مقره����ا اإلقلي اجلدي����د يف القاهرة اجلديدة، 
والذي خيدم مرص ومشال رشق إفريقيا واملرشق، وذلك 
حبضور الس����فري الفرن����ي لدى مرص م����ارك بارييت، 

ورئيس املوارد البرشية بشنايدر إلكريك شاريز يل.
وذكرت سفارة فرنس����ا بالقاهرة - يف بيان حصيف- أن 
الس����فري مارك بارييت قام جبولة داخل مبىن املقر ومركز 
االبتاكر، يرافقه كبار مس����ويل شنايدر إلكريك، مبا يف 
ذلك ش����اريز يل، نائب الرئيس التنفيذي لملوارد البرشية 
بش����نايدر إلكريك، واملهن����دس وليد ش����تا رئيس منطقة 
ال����رشق األوس����ط وأفريقيا، وسبس����تيان ري����زي الرئيس 
اإلقلي لرشكة ش����نايدر إلكري����ك مرص ومشال رشق 

أفريقيا واملرشق العريب.
وأعرب الس����فري مارك بارييت عن س����عادته بافتتاح املقر 
اجلديد لرشكة ش����نايدر إلكريك لمش����ال رشق إفريقيا 
واملرشق العريب يف القاهرة اجلديدة، خاصة وأنه جمهز 
بلك اإلماكنيات والتقنيات اليت تليق بأحد أكرب الرشاكت 

الفرنسية الرائدة.
وأكد الس����فري أن مرك����ز االبتاكر اجلديد س����يحدث نقلة 
نوعية حنو حتقيق املزيد من اس����تخدام تقنيات مستدامة 
هت����دف إىل تعزيز اجلهود العاملية لتحقيق أهداف التمنية 

املستدامة حملًيا وإقلميًيا ودولًيا.
ونق����ل البيان ع����ن ش����اريز يل، نائب الرئي����س التنفيذي 
لملوارد البرشية يف شنايدر إلكريك، قوهلا إن بناء املقر 
مت وفًقا ملعايري املباين اخل����راء الصحية، ذات الكفاءة 
العالي����ة والفاعلية م����ن حيث التلكفة، وذل����ك ألنه يضمن 

مناًخا أفضل أداًء من أجل سالمة املوظفني ورفاهيهتم.
يف  املس����مرة  فلس����فتنا  م����ن  ج����زء  “أن  وأضاف����ت: 
مس����ؤوليات  ذات  بن����اء رشك����ة  تمث����ل يف  الرفاهي����ة 
مش����ركة بيننا وبني قادتن����ا وموظفينا، ع����ى أن يمشل 
النظرة الش����املة للرفاهية اجلس����دية والعقلية والعاطفية 

واالجماعي����ة، وذلك لتوليد أفض����ل أداء، وخلق بيئة معل 
آمنة وموثوقة وجذابة«.

وبدوره قال سيباس����تيان ري����زي الرئيس اإلقلي لرشكة 
ش����نايدر إلكريك مرص ومش����ال رشق أفريقيا واملرشق 
الع����ريب “مع اس����مرار معلياتن����ا املكثفة ومتاش����ًيا مع 
االسراتيجية الوطنية وجهودنا املسمرة حنو االستدامة، 
خنطط ملواصلة االستمثار يف منطقة مرص ومشال رشق 
أفريقي����ا واملرشق العريب، خاصة وأهن����ا تعد واحدة من 
أك����رب مناطق ش����نايدر إلكريك من حي����ث التواجد وعدد 

املوظفني واملرددين علية من العمالء«.

التىق الدكتور عامص اجلزار، وزير اإلساكن واملرافق 
واملجمع���ات العمراني���ة، ممثى إح���دى الرشاكت 
املرصي���ة العامل���ة ىف جم���ال تصني���ع الطملبات، 
ملناقشة توفري الرشكة للطملبات الالزمة ملرشوعات 
مي���اه الرشب والرصف الصىح، طبقا لملواصفات 
املطلوبة لملرشوعات، وذلك حبضور مسوىل قطاع 
 مراف���ق مياه الرشب وال���رصف الصىح بالوزارة.
وأك���د الدكت���ور ع���امص اجل���زار، أن توجهي���ات 
القيادة السياس���ية، تؤكد عى االعماد عى املنتج 
احمليل، وتجشيع الصناع���ة الوطنية، والعمل عى 
توط���ني أح���دث التكنولوجي���ات الىت حتت���اج إلهيا 
الدول���ة املرصي���ة يف تنفي���ذ خمتل���ف املرشوعات 
التمنوي���ة، موحض���ًا أن وزارة اإلس���اكن ترح���ب 
 وتق���دم لك أوجه التعاون لملس���تمثرين واملصنعني.
وأشار وزير اإلساكن، إىل أن الوزارة تشارك حاليًا 
يف تنفي���ذ املرحل���ة األوىل من مرشوع���ات املبادرة 
الرائس���ية »حياة كرمية«، لتطوير الريف املرصى، 
حيث تتوىل جهات قطاع املرافق )اهليئة القومية ملياه 
الرشب والرصف الصىح - اجلهاز التنفيذي ملياه 
الرشب والرصف الصىح - الرشكة القابضة ملياه 

الرشب والرصف الصىح(، تنفيذ مرشوعات املياه 
والرصف، بيمن���ا يتوىل اجلهاز املرك���زى للتعمري 
 تنفيذ املرشوعات اخلدمية، ومرشوع س���كن كرمي.
وأوحض الدكتور سيد إمساعيل، نائب وزير اإلساكن 
لشون البنية األساسية، أنه مت خالل االجماع مع 
مس���وىل الرشكة، مناقش���ة احتياجات مرشوعات 
مي���اه الرشب وال���رصف الصىح م���ن الطملبات، 
وغريها من امله���ام الكهرومياكنيكي���ة، ومدى قدرة 
الرشكة ع���ى توفريها باملواصف���ات املطلوبة، ومت 
االتف���اق عى عقد لقاءات بني الرشكة وجهات قطاع 

املرافق ملناقشة التفاصيل الفنية.

أطلقت رشكة نيو جينرييشن 
للتطوير العقاري مرشوًعا 
معرانًيا يف مدينة العملني 

اجلديدة بالرشاكة مع هيئة 
املجمتعات العمرانية اجلديدة 

التابعة لوزارة اإلساكن املرصية 
عىل مساحة 75 فداًنا، بإمجايل 

استمثارات متوقعة قميهتا 
مليار جنيه.

وقال عامص فاضل، رئيس 
جملس إدارة رشكة نيو 

جينرييشن للتطوير العقاري، 
يف مؤمتر اإلثنني املايض، إن 

اختيار مدينة العملني اجلديدة 
لتدشني هذا املرشوع يأيت 

مضن خطة الدولة لتمنية مدن 
جديدة ذكية، مشريًا إىل أنه 
من املسهتدف حتقيق حنو 

4 مليارات جنيه مبيعات من 
املرشوع.

وأشار فاضل، إىل املرشع يضم 
400 وحدة سكنية، باإلضافة 
إىل 80 وحدة فندقية وفندق 

بعدد 80 غرفة جيرى التفاوض 
بشأنه مع رشكة إدارة كربى، 
فضًل عن منطقة جتارية عىل 
مساحة 3 آالف فدان، ونادي 

ريايض حتت مظلة روالن 
جاروس أاكدميية التنس 

الفرنسية.

قال تقرير لبنك االستمثار 
بلتون أنه من املتوقع أن  

تتأثر رحبية وتقيميات 
رشاكت األزمة األزوتية سلبًا 

مع تطبيق قرار رفع أسعار 
الغاز عىل هذه املصانع.

واكن  رئيس الوزراء مصطيف 
مدبويل  قد أصدر قرارا 

– الثلثاءاملايض-  بزيادة 
أسعار الغاز املورد ملصانع 

األمسدة االزوتية.
ومت تطبيق القرار عىل اكفة 

مصانع األمسدة األزوتية، 
باستثناء املصانع اليت تمت 

حماسبهتم بناًء عىل معادالت 
سعرية واردة يف عقود توريد 

الغاز الطبييع املربمة معهم
وأشار التقرير ايل ان التأثر 

سيكون “بدرجات خمتلفة عىل 
املدي القريب بناًء عىل نسبة 

املبيعات احمللية ومبيعات 
الصادرات للك رشكة وهيلك 

التلكفة للك مهنا«.  
وتتوقع بلتون زيادة قوية ال 
تقل عن %33 لتلكفة توريد 
الغاز الطبييع/ للك مليون 

وحدة حرارية بريطانية 
بالدوالر. إال أن الزيادة العاملية 

ألسعار السلع ستقلل أثر 
ارتفاع تلكفة املواد اخلام. 

مفن اجلدير بالذكر أن أسعار 
األمسدة احمللية ارتفعت 

مع زيادة أسعار الوقود. من 
هنا نتوقع أن ترفع احلكومة 

املرصية أسعار البيع احمللية 
لتعويض أثر زيادة أسعار 

الغاز الطبييع.

شيماء مرسي

توقيع مذكرة تفاهم بني القابضتني للغزل املصرية
 ومحجوب أوالد السودانية

مصر  تعزز مساعي جذب االستثمار اخلارجي باالنضمام 
شنايدر إليكتريك تفتتح مقرا إقليميا جديدا بالقاهرة اجلديدةملنظمة شنغهاي للتعاون 

»اإلسكان« تبحث مع الشركات توفير الطلمبات ملشروعات 
مياه الشرب والصرف الصحى

تأسيس شركة رد ضريبة 
القيمة المضافة لمغادري 
البالد من الزائرين األجانب

نيو جينيريشن تطلق 
مشروعا بالشراكة مع 

اإلسكان في "العلمين" 
باستثمارات مليار جنيه

وافق جملس الوزراء املرصي 
عىل مقرتح وزارة املالية، 
بتأسيس رشكة مسامهة 

مرصية، بامس »رشكة 
جلوبال بلو مرص«، مبشاركة 
رشكيت »جلوبال بلو العامة 
احملدودة«، و«جلوبال بلو 

هولندا اخلاصة احملدودة«؛ 
لتنفيذ منظومة رد رضيبة القمية 

املضافة ملغادري البلد من 
الزائرين األجانب ملرص - جاء 
ذلك خلل االجمتاع األسبويع 

لملجلس. 
وذكر البيان احلكويم أن القرار 

تنفيًذا ألحاكم قانون رضيبة 
القمية املضافة الصادر بالقانون 

رمق 67 لسنة 2016، واملعدل 
بالقانون رمق 3 لسنة 2022، 

وذلك يف إطار رؤية مرص 2030، 
واسرتاتيجية التحول الرمقي 
للدولة املرصية، وجهود تعزيز 
السياحة والتسوق اخلاريج، 

وستتوىل جلنة متخصصة 
لك األمور الفنية اليت متت 
مناقشهتا خلل االجمتاع.

اسالم عبدالفتاح

ترأس ولي���د مجال الدين رئيس اهليئ���ة العامة لملنطقة 
االقتصادية لقناة الس���ويس أول اجماع ملجلس إدارة 
اهليئ���ة للع���ام امل���ايل احل���ايل 2023/2022 ،   وذلك 
حبضور لٍك من: الدكتور دمحم ش���اكر وزير الكهرباء 
والطاقة املتجددة والدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط 
والتمني���ة االقتصادي���ة والدكتورة رانيا املش���اط وزيرة 
التعاون الدويل والدكتور عامص اجلزار وزير اإلساكن 
والفري���ق مهندس اكمل الوزير وزي���ر النقل، واملهندس 
أمحد مس���ري وزي���ر التج���ارة والصناع���ة وحمافظي 
بورس���عيد واإلمساعيلية وأعضاء جمل���س اإلدارة من 
نواب رئيس اهليئة وممثيل اإلدارات القانونية واملراجعة 

الداخلية واملالية، وذوي اخلربة الفنية والقانونية. 
ويف مس���هتل االجم���اع أعرب وليد مج���ال الدين عن 
امتنانه لوجوده مضن كوكبة من السادة أعضاء جملس 
إدارة املنطق���ة االقتصادية، الذي���ن ال يدخروا جهدًا يف 
دف���ع املنطق���ة االقتصادية لألمام، مش���ريًا إىل تقديره 
لملهن���دس حيىي زيك رئيس جملس اإلدارة الس���ابق، 
وإجنازات���ه واألمع���ال اليت متت خالل رائس���ته للهيئة 
س���واء يف املوانئ التابعة أو املناط���ق الصناعية فضلًا 
ع���ن الترشيعات والقرارات اليت س���امه يف إصدارها 
لتحس���ني من���اخ األمع���ال باملنطق���ة االقتصادية خالل 

الثالث سنوات املاضية.
و تط���رق اجم���اع جمل���س إدارة اهليئ���ة االقتصادية 
ملناقش���ة واعم���اد بعض الق���رارات اهلام���ة اليت من 
ش���أهنا ترسيع وت���رية العم���ل يف ملفات اس���تمثارية 
عدي���دة لملرحلة املقبل���ة، حيث قام مس���ولو اإلدارات 
املالي���ة واملراجعة الداخلية باس���تعراض القوامئ املالية 
واحلساب اخلتايم للهيئة للعام املايل املنرصم 22/21 
، وق���د بلغ إمجايل قامئة املرك���ز املايل للهيئة 33 مليار 
جني���ه يف 30 يوني���و 2022 مقارنة ب����18 مليار جنيه 
يف يوني���و 2021، ويرجع ذل���ك إىل تنفيذ واالنهتاء من 
بع���ض املرشوعات وأمع���ال التطوي���ر باملوانئ البحرية 
التابعة للهيئة لتاكملها مع املناطق الصناعية، جكزء من 
اسراتيجية اهليئة يف تطوير موانهئا مضن خطة الدولة 
املرصية لتطوير املوانئ البحرية املرصية واالستفادة من 
موقعه���ا اجلغرايف املمزي املطل ع���ى البحرين األمحر 
واملتوس���ط، فضلًا عن حتقيق اهليئة االقتصادية فائض 
2.214 ملي���ار جنيه للع���ام 22/21 مقارنة بفائض يف 
21/20 بل���غ 2.212 ملي���ار جنيه، مك���ا حققت املنطقة 
االقتصادي���ة إمجايل إي���رادات 3.419 مليار جنيه يف 
الع���ام املايل املن���رصم، مقارنة بإي���رادات خالل العام 
املايل األس���بق الذي بلغ 3.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 
9% بالرمغ من التأثري الس���ليب لملتغ���ريات العاملية من 
تداعي���ات وتأثري جاحئة كورونا وك���ذا تداعيات األزمة 
الروس���ية األوكرانية، مكا زادت األصول الثابتة للهيئة 
مببل���غ 5.7 مليار جنيه لتصب���ح 18 مليار جنيه مقابل 
10.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 71%، مكا مت زيادة رأس 
امل���ال املرخص به ليصبح 200 ملي���ار جنيه وبلغ رأس 

املال املدفوع 14.6 مليار جنيه.
ع���ى جان���ب آخ���ر، أش���اد ممثل���و اجله���از املركزي 
لملحاس���بات بأداء اهليئة االقتصادية طوال الس���نوات 
األرب���ع املاضي���ة ع���ى الت���وايل، واصف���ني تقريرها 
ب�”التقرير النظيف” واإلدارة الرش���يدة واتباع احلومكة 
يف األداء اإلداري داخ���ل اهليئ���ة فضلًا عن اإلجراءات 
الدقيقة اليت تمت يف التعامل مع املستمثرين خاصة بعد 
التعاون م���ع البنك األورويب إلع���ادة اإلمعار والتمنية، 
لتطبيق خدمات الرمقنة للش���باك الواحد لتهسيل أمعال 

املستمثرين. 
مرشوعات جديدة 

ويف ذات الس���ياق، وافق جمل���س اإلدارة عى مرشوع 
لوجيس���يت متاكمل )حمطة صب ج���اف نظيف لتداول 
احلب���وب والغالل ومنطق���ة لوجيس���تية لعمليات القمية 
املضافة( مبنطقة رشق بورسعيد، والذي تقدم به حتالف 
رووتس-روزا جري���ز، وتبلغ االس���تمثارات الرامكية 
التقديرية لملنطقة اللوجس���تية بنح���و 200 مليون جنيه 
لملرحل���ة األوىل من املرشوع، الذي يقع عى مس���احة 
400 ألف مر مربع مالصق لملحطة ترتكز عى أنشطة 
الصناع���ات التحويلية إلنتاج احلبوب والغالل، واجلدير 
بالذكر أن جملس الن���واب قد اعمد عقد حمطة الصب 
اجلاف يف يوليو املايض، املتضمن إقامة املرشوع عى 
رصيف بطول 500 مر ومس���احة 267 ألف مر مربع 
وتوفري ما يقرب من 400 فرصة معل باستمثارات 2.2 

مليار جنيه.
مك���ا واف���ق جمل���س اإلدارة ع���ى إقام���ة توس���عات 
حملطة قناة الس���ويس لتداول احلاوي���ات مبيناء رشق 

بورس���عيد بطول 955 مر وساحة 510 ألف مر مربع 
باس���تمثارات ترامكي���ة تقدر بنح���و 500 مليون دوالر 
وتوفري 1000 فرصة معل مبارشة وغري مبارشة، حيث 
تعمل احملطة حاليًا بطول رصيف 2400 مر وس���احة 
ت���داول 1،2 مليون مر مربع، ويه احملطة الرئيس���ية 

احلالية لتشغيل ميناء رشق بورسعيد.
كذل���ك  اعم���د جمل���س إدارة اهليئ���ة االقتصادي���ة 
م���رشوع إنش���اء حمطة متع���ددة األغ���راض لتحالف 
ساكي لالس���تمثار -ريالينس لوجيستيك، مبيناء رشق 
بورس���عيد عى أن تبدأ اهليئة يف اخت���اذ مايلزم حنو 
ه���ذا التعاق���د، ويتضمن املرشوع إقام���ة حمطة بطول 
رصيف 900 مر وس���احة ت���داول 380 ألف مر مربع 
باستمثارات تراكمية تقدر بنحو 65 مليون دوالر وتوفري 

400 فرصة معل مبارشة وغري مبارشة.
أم���ا ميناء الع���ني الخسنة ، فقد هش���د موافقة جملس 
إدارة اهليئة البدء يف س���ري اإلجراءات اخلاصة بتفعيل 
التعاقد باألحرف األوىل بني اهليئة وحتالف هاتشسون 
وCOSCO وCMA  إلنش���اء البني���ة الفوقية وإدارة 
وتشغيل حمطة احلاويات مبيناء الخسنة، حيث يتضمن 
امل���رشوع العم���ل باملرحلة األوىل ع���ى رصيف بطول 
1200 م���ر مبس���احة 720 ألف مر مرب���ع، ومرحلة 
ثاني���ة لرصيف بط���ول 1400 مر مبس���احة 840 ألف 
مر مربع، وقد أس���فرت جه���ود وزارة النقل الروجيية 
والتسويقية يف اس���تقطاب هذا التحالف العاملي للعمل 
مبيناء الخسنة بعد أمعال التطوير اجلارية لتحويله ألمه 
ميناء حم���وري عى البحر األمحر، والربط بني الخسنة 

والدخيلة مكحور لوجيسيت خلدمة التجارة العاملية. 
وعى جانب آخر، أعل���ن رئيس اهليئة عن املوافقة عى 
تقدمي منح اإلقامات امخلاس���ية لملس���تمثرين باملنطقة 
االقتصادية مما يهسل علهيم يسامه يف حتسني مناخ 
األمعال، فضلًا عن تش���غيل حمط���ة حتلية املياه بالعني 
الخسنة أول أكتوبر املقب���ل خلدمة املرشوعات القامئة 
يف املنطق���ة الصناعية، حي���ث تبلغ الطاق���ة اإلنتاجية 

لملحطة 100 ألف مر مكعب /يوم.
استمثارات 

اكن  التقري���ر الص���ادر ع���ن جلن���ة اخلط���ة واملوازنة 
مبجل���س النواب حول اخلطة العام���ة للدولة وموازنهتا 
للس���نة املالي���ة احلالي���ة 2023/2022،  كش���ف ع���ن 
توجيه احلكومة الس���تمثارات ُتق���در بنحو 13.1 مليار 
جنيه لقناة الس���ويس مضن موازنة ه���ذا العام لتنفيذ 
4 مرشوعات هام���ة بقطاع القناة س���واء لتطوير املمر 

املاليح أو اخلدمات امللحقة به.
وأوحض التقرير أن املرشوعات املس���هتدفة تمثل يف، 
توفري اإلماكني���ات الالزمة ملاكحف���ة وجماهبة حوادث 
السفن يف القناة، وخاصة حوادث االنساكب البرويل، 
ه���ذا باإلضافة إىل، تمني���ة وتطوير ترس���انات اهليئة 
ببورسعيد وبور توفيق، ملواجهة التطوير العاملي للسفن 

العابرة وتطوير نظم إصالحها.
مك���ا تتضمن املرشوعات األربعة، تمني���ة مواقع اهليئة 
مبدن القن���اة الثالث، بتش���ييد املباين غري الس���كنية، 
وحتس���ني الطرق واملرافق وحتديث حمطات وش���باكت 
املياه خلدمة ه���ذه املدن ومواجهة االمتدادات العمرانية 
والتوس���عات األفقية مبا يتناسب مع التطور املنتظر يف 

خطة االمتداد العمراىن لملنطقة.
ه���ذا باإلضافة إىل، املس���امهة يف تنفي���ذ املرشوعات 
القومي���ة، مث���ل “مرشوعات مبنطقة رشق بورس���عيد، 
مرشوع كوبرى الفردان، مرشوع تطهري حبرية املزلة، 
مرشوع تطوير وتكريك حبرية الربدويل، مرشوع تطهري 
حبرية مريوط ومين���اء أبو قري البحرى، بناء ورشاء 24 

سفينة صيد”.
 مرشوعات خراء 

وقب���ل أي���ام ، حبث وليد مج���ال الدين رئي���س املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس، مع ترييج بيلسكوج املدير 
التنفيذي لرشكة ساكتك الرنوجيية وجميس نوتر، نائب 
رئيس رشكة س���اكتك لملرشوعات، آخر املس���تجدات 
اخلاصة بدراس���ات اجلدوى اليت تعدها رشكة ساكتك 

ملرشوع تصنيع األمونيا اخلراء.
 وحبس���ب بيان م���ن اهليئ���ة االقتصادي���ة ملنطقة قناة 
الس���ويس   جاء ذلك بن���اًء عى مذك���رة التفامه اليت 
وقعهتا الرشك���ة واملنطقة االقتصادي���ة، متهيدًا لتوقيع 
العقود الهنائية امللزمة والبدء الفعيل لتنفيذ املرشوعات 

بالزتامن مع استضافة مرص لقمة املناخ.
واكنت رشكة س���اكتك وقعت مذك���رة تفامه مع املنطقة 
االقتصادي���ة إلقامة منش���أة جديدة مبنطق���ة الخسنة 
لتصنيع األمونيا اخلراء بس���عة مليون طن س���نوًيّا 
قابل���ة للزي���ادة إىل 3 ماليني طن س���نوًيّا عى أن يبدأ 

التشغيل التجاري حبلول عام 2026، وفقا للبيان.
وأع���رب وليد مجال الدين عن تطلعه للتعرف عى نتاجئ 
الدراسات الفنية اليت تقوم هبا رشكة ساكتك أولًا بأول 
وعرب ع���ن جدية املنطقة االقتصادي���ة فميا يتعلق بدمع 
الكيان���ات الكربى اليت وقعت مذك���رات التفامه إلنتاج 

الوقود األخر.
وأك���د مجال الدي���ن جاهزية املنطق���ة االقتصادية هلذه 
املرشوع���ات، ليس فقط بس���بب احلوافز االس���تمثارية 
املب���ارشة وغ���ري املب���ارشة وإمنا مل���ا تقدم���ه املنطقة 
االقتصادية من باقة متاكملة من املمزيات تتعلق بالقرب 
م���ن مص���ادر الطاقة املتج���ددة والتاكمل ب���ني املوانئ 
واملناط���ق الصناعي���ة إضاف���ة إىل قرهبا من أس���واق 
اس���هتالك الوق���ود األخ���ر يف أوروب���ا، فضلًا عن 

جاهزية البنية التحتية اخلاصة باملنطقة.
وأش���ار رئيس املنطقة االقتصادي���ة، إىل أمهية املوقع 
اجلغ���رايف املمزي ال���ذي أعىط لملنطق���ة االقتصادية 
األفضلية لتصبح من النقاط األكرث تأهيلًا يف العامل ألن 

تكون مركزًا عامليًا للوقود األخر.
وأكد ال���دمع الاكمل الذي تولي���ه املنطقة للرشاكت يف 
مرحلة الدراس���ات الفنية للوصول إىل النتاجئ املرجوة 
واالنتق���ال إىل مرحلة توقي���ع العق���ود امللزمة ومن مث 
مرحليت التنفيذ واإلنتاج وفقًا للجدول الزمين املخطط.

وأوحض املدي���ر التنفي���ذي لرشكة س���اكتك الرنوجيية، 
االلزتام الاكمل الذي تبديه رشكة س���اكتك إلجناز هذا 
املرشوع بأع���ى املعايري الفنية ووفق���ًا لإلطار الزمين 
احملدد، مكا مثن اجلهود اليت متت من شىت األطراف 
وخاص���ة التع���اون مع املنطق���ة االقتصادي���ة يف هذا 

الصدد.

    إقامة منطقة لوجستية ومحطة متعددة األغراض 
وتوسعات جديدة بشرق بورسعيد.. ومحطة لتداول الحاويات مع 

 COSCO-CMA- التحالف العالمي هاتشسون

»اقتصادية قناة السويس« تستهل العام املالي 
23/22  بقائمة مشروعات جديدة 

سليمان عالم

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  18  سبتمبر  2022  •  العدد  660

وزير الكهرباء يتابع مؤشرات األداء بنطاق عمل شركة القناة للتوزيع
أكد دمحم ش���اكر وزي���ر الكهرباء والطاقة املتج���ددة، جهود 
الوزارة برشاكهت���ا املختلفة لرفع كفاءة الش���بكة الكهربائية، 
وحتسني مس���توى األداء وذلك لضامن اس���تقرار واسمرار 
التغذي���ة الكهربائية طبقًا ملعايري اجلودة وتقليل فرات انقطاع 
التي���ار وملواجه���ة الزي���ادة املس���مرة يف اس���هتالك الطاقة 
الكهربائي���ة واألمح���ال املتوقعة يف أمناط االس���هتالك، وذلك 
مع اختاذ اكفة اإلجراءات االحرازية ملواجهة فريوس كورونا 

املستجد.
وق���ال الوزير يف بيان امخليس املايض، إن عدد املش���ركني 
نطاق رشك���ة القناة لتوزيع الكهرباء يبل���غ حوايل 4,8 مليون 
مش���رك ويضم ح���وايل 380 مركًزا وقري���ة وتضم قطاعات 
لك م���ن اإلمساعيلية، الس���ويس، بورس���عيد، مشال وجنوب 
ووس���ط الرشقية، مشال وجنوب سيناء، البحر األمحر، واملدن 

اجلديدة.
وأشار الوزير، إىل أنه مت خالل هشري يوليو وأغسطس 2022 
تنفيذ أمعال توس���ع واحالل لرفع كفاءة الش���بكة الكهربائية 
وحتسني اخلدمة لملشركني باس���تمثارات تصل إىل حوايل 

75 مليون جنيه خكطة استمثارية يف نطاق الرشكة.
وكش���ف عن اإلج���راءات اليت اختذهتا رشك���ة القناة لتوزيع 
الكهرباء استعدادا ملؤمتر املناخ مبدينة رشم الشيخ، ومشلت 
االنهت���اء من رف���ع االحداثي���ات اجلغرافية مجلي���ع مكونات 
الش���بكة، وتوقيع مجيع مكونات الشبكة الكهربية باإلحداثيات 

اجلغرافية عى برناجم نظم املعلومات اجلغرافية احلديث.
ومشل���ت اإلجراءات أيًض���ا، االنهتاء م���ن الربط املاكين عى 

اخلرائط اجلغرافية بالتعاون والتنس���يق م���ع اجلهات املعنية 
يف أربع حمافظات ومه بورس���عيد، السويس، جنوب سيناء، 
اإلمساعيلي���ة، وتوقي���ع املناط���ق واليومي���ات التجارية عى 
اخلرائ���ط اجلغرافية لقطايع البح���ر األمحر واملدن اجلديدة، 
وس���يمت بدء العمل يف قطاعات الرشقي���ة بالاكمل بتارخي 18 
س���بمرب 2022، واالنهتاء من الرمس اخلىط SLD اخلاصة 
بش���بكة كهرباء اجلهد املتوس���ط ملدينة رشم الشيخ لعدد 14 

لوحة توزيع.

جمال الدين: حققنا 2.2 مليار جنيه فائض عام 22/21  و9% زيادة باإليرادات رغم املتغيرات العاملية

أعلنت الرشك���ة املرصية لالتصاالت، أول مش���غل متاكمل 
خلدمات االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات يف مرص، أهنا 
قد أمت���ت بنجاح االختبارات األساس���ية لتش���غيل رشاحئ 
االتص���االت اإللكرونية املدجمة »eSIM« عى ش���باكهتا، 
وذل���ك بالتعاون م���ع كربى ال���رشاكت املتخصصة يف هذا 
املج���ال لتقدمي أفض���ل احللول التقنية ال���يت تضمن تقدمي 
خدمات جديدة متطورة تنال رضا العمالء وتليب احتياجاهتم 

املتطورة وتطلعاهتم التكنولوجية.
وبإمت���ام هذه االختب���ارات بنجاح، تكون ش���باكت املرصية 
لالتص���االت قد أك���دت جاهزيهت���ا إلتاح���ة خدمة رشاحئ 
االتص���االت اإللكرونية املدجم���ة »eSIM« لعمالهئا فور 
ترخيصها، حيت تنتظر الرشك���ة احملددات التنظميية اليت 
س���وف يقرها اجله���از القويم لتنظمي االتص���االت إلطالق 

اخلدمة يف مرص.
ت���أيت ه���ذه االس���تعدادات يف إط���ار مواصل���ة املرصي���ة 
لالتصاالت يف تنفيذ اس���راتيجيهتا يف التوسع يف تقدمي 
أحدث احلل���ول التكنولوجية واخلدم���ات املتاكملة من أجل 
مض���ان تق���دمي أحدث احل���ول التقنية وأكرثه���ا تطورًا مبا 

يضمن حتس���ني مس���توى اخلدمات املقدمة وحتقيق أعى 
مستوى من رضا معالهئا.

وتتي���ح خدم���ة رشاحئ االتص���االت اإللكروني���ة املدجم���ة 
»eSIM« للعم���الء االحتف���اظ باخل���ط دون احلاجة لوضع 
الرشحي���ة التقليدي���ة يف أجهزة احملم���ول، مبا يهسم يف 
توفري التلكفة اليت يتحملها العميل للحصول عى اخلدمات 
وحيس���ن من خربة العميل يف استخدام أكرث من خط عى 

نفس جهاز احملمول.

»املصرية لالتصاالت« تكمل بنجاح االختبارات األساسية لتشغيل شرائح 
االتصاالت اإللكترونية املدمجة »eSIM” على شبكاتها
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قال حسام عبدالغفار، املتحدث بامس وزارة الصحة، إن احلكومة 
طرحت عددًا من املستش���فيات التابعة لوزارة الصحة لالستمثار 
أم���ام القطاع اخلاص، مبا يتضمن ح���ق االنتفاع، أو اإلدارة، أو 

التطوير.
وأض���اف عبدالغفار، أن املستش���فيات املطروح���ة أمام رشاكت 

القط���اع اخل���اص لالس���تمثار تمش���ل، “املستش���ىف القبيط، 
وهليوبوليس، وش���رياتون.. وتس���هتدف احلكومة  ترسيع وترية 
المنو بزيادة مش���اركة القطاع اخلاص يف القطاعات االقتصادية 
عرب ختارج الدولة من بعض األنش���طة، وتقدم احلوافز الريبية 

وامجلركية جلذب االستمثارات األجنبية.

الصحة تطرح مستشفيات 
حكومية لالستثمار أمام 

القطاع اخلاص

احلكومة تقدم حزمة تعهدات لدعم االستثمار واملستثمرين

واصل رئيس ال���وزراء الدكت���ور مصطيف مدبويل 
رسائل الدمع القوية لالستمثار واملستمثرين ، وعقد  
مدبويل،   اجماعا مبقر اهليئة العامة لالس���تمثار، 
م���ع ممثيل 9 رشاكت أجنبية وحملية؛ ملتابعة موقف 
تنفي���ذ  عدد م���ن املرشوعات اجلدي���دة اليت أعلنت 
عهنا ه���ذه الرشاكت خ���الل الف���رة املاضية، ومت 
توقي���ع مذكرات تفامه بش���أهنا، وذلك يف قطاعات: 
األجهزة املزلية الكهربائية، واألمسدة والكمياويات، 
وكمياوي���ات البناء، ومكونات وضفائر الس���يارات، 
واملالبس اجلاهزة، وتكنولوجيا املعلومات، واألدوية 

واللقاحات.
 حر االجم���اع، املستش���ار دمحم عبدالوهاب، 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالس���تمثار واملناطق 
احل���رة، و أمحد اجلندي، املدير العام لرشكة “هاير 
م���رص” الصينية املتخصص���ة يف األجهزة املزلية 
الكهربائية، والدكتور أمحد خليفة، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة “يس إف يس” اإلماراتية املتخصصة يف 
إنتاج األمسدة والكمياويات،  وأوميت جونيل، مدير 
رشكة “بيكو مرص” الركي���ة لألجهزة املزلية،   و 
س���تيفانو ياناكون، املدير اإلقلي ملجموعة “مايب” 
اإليطالية لكمياويات البناء يف منطقة الرشق األوسط 

وأفريقيا.
مكا حر االجماع   أمحد جمدي، العضو املنتدب 
لرشك���ة “س���وميتومو م���رص” الياباني���ة لضفائر 
الس���يارات،  و أمحد بديوي، العضو املنتدب لرشكة 
“ يازايك ي���وروب لمييتد” اليابانية لصناعة مكونات 
الس���يارات  ، و إهياب حميي، رئيس رشكة “أليكس 
أباريل���ز” لملالبس اجلاهزة، واملهندس/أمحد ميك، 
الرئيس التنفيذي لرشكة بنية املتخصصة يف جمال 
البني���ة التحتية يف جم���ال تكنولوجي���ا املعلومات، 
والدكت���ورة نيبال دهبة، مدير عام رشكة “چينكس” 

لألدوية.
ويف مسهتل االجماع، قال رئيس الوزراء إنه حرص 
عى لقاء املستمثرين ملتابعة موقف تنفيذ املرشوعات 
اليت مت توقيع مذكرات تفامه مبدئية بش���أهنا خالل 
الفرة املاضية، إىل جانب استعراض االستمثارات 
اجلديدة اليت تعزتم الرشاكت خضها يف الس���وق 

املرصية خالل املرحلة املقبلة.
س���عاديت  ع���ن  أع���رب  أن  أوال  أود   : وأض���اف 
لتواج���دي مع هذا امجلع من املس���تمثرين يف مقر 
هيئ���ة االس���تمثار،  وأرغ���ب يف أن تطلعون���ا عى 
موقف املرشوع���ات اليت تعهدمت بتنفيذها يف مرص 
واجلداول الزمنية للتنفيذ، مؤكدا أن احلكومة سوف 
تس���تجيب عى الفور إلزالة أي���ة معوقات قد تواجه 

املستمثرين أثناء تنفيذ املرشوعات.
وتابع الدكتور مصطىف مدب���ويل أن األزمة العاملية 
الراهنة، اليت جاءت نتيجة تداعيات األزمة الروسية-

األوكرانية، ومن قبلها جاحئة “كورونا”، اكنتا مبثابة 
درس مه���م للغاية وه���و أن معلية التصنيع جيب أال 
ترك���ز يف منطقة جغرافية بعيهنا يف العامل، إذ من 

الروري تنوع مناطق التصنيع واإلنتاج.
وأش���ار إىل أن الدولة املرصية تدمع زيادة معدالت 
التصني���ع احمل���يل، موجه���ا حديثه لملس���تمثرين 
: حنن ع���ى أمت االس���تعداد إلص���دار الراخيص 
بص���ورة فورية خلدمة أهداف دمع الصناعة الوطنية 
والقطاعات املختلفة، ونود االس���ماع إىل اخلطوات 

املقبلة لتنفيذ مرشوعاتمك.
مواجهة فورية لملشلكات

من جانبه، قال املستش���ار دمحم عب���د الوهاب: إن 
الف���رة املاضية هشدت متابعة مس���مرة من اهليئة 
العامة لالس���تمثار من أجل تيسري مجيع اإلجراءات 

الالزمة لبدء تنفيذ هذه املرشوعات بشلك فعيل. 
وأضاف أن الدكتور مصطىف مدبويل لكف بالتعامل 
الفوري مع املش���لكات اليت تواجه املس���تمثرين يف 
مجي���ع القطاع���ات، وأن تعرض هيلع نت���اجئ متابعة 

تنفيذ هذه املرشوعات.
وخالل االجماع ، قال   أمحد اجلندي، املدير العام 
لرشك���ة “هاير م���رص” الصيني���ة املتخصصة يف 
األجهزة املزلية الكهربائية، إن الرشكة حصلت عى 
خطاب ختصيص األرض م���ن اهليئة العامة للتمنية 
الصناعية إلنشاء مجمع صنايع عى مساحة 200 
ألف م���ر بالعارش من رمضان باس���تمثارات 130 
ملي���ون دوالر، لتصنيع األجهزة املزلية والصناعات 
املغذية هلا )غس���االت – تكييفات – ثالجات( الفتا 
إىل أنه من املخطط أن ينفذ املرشوع عى مرحلتني، 
عى أن تبدأ املرحلة األوىل يف اإلنتاج بداية من عام 

2024 بتلكفة 85 مليون دوالر.
وأوحض أن املرشوع الذي وقع بش���أنه مذكرة تفامه 
الهشر املايض، س���ميول ذاتيا بالاكمل من الرشكة 
يف صورة استمثار أجنيب مبارش، وسيوفر حوايل 

3500 فرصة معل مبارشة وغري مبارشة.
 وأش���ار الدكت���ور أمحد خليفة، الرئي���س التنفيذي 
ملجموع���ة “يس إف يس” اإلماراتي���ة، إىل أنه من 
املخط���ط خالل هشر فرباير املقب���ل البدء يف أمعال 
املقاوالت مبرشوع الرشكة اخلاص بإنش���اء مجمع 
صنايع إلنتاج األع���الف والكمياويات واملخصبات 

مبحافظة قنا.  
وأض���اف أن امل���رشوع مت اختي���اره كأول مرشوع 
تنطب���ق هيلع رشوط مبادرة  “الرشاك���ة الصناعية 
التاكملي���ة” ب���ني لك من مرص واإلم���ارات واألردن 
والبحرين، بإمج���ايل اس���تمثارات أجنبية مبارشة 
تقدر بنحو 400 ملي���ون دوالر، وإمجايل رأس مال 

مدفوع 100 مليون دوالر.
وتاب���ع: املجم���ع ه���و األول من نوع���ه  يف الرشق 
األوس���ط وأفريقيا بنظام املناط���ق احلرة اخلاصة؛ 
 MCP & DCP إلنتاج ممكالت األعالف الغذائية
باس���تخدام أحدث التكنولوجيا األملانية اليت تقدمها 
رشكة اودا )تيس���ني كروب األملانية( عى مس���احة 
370 ألف مر مربع مبنطقة “اهلو” الصناعية بنجع 

محادي.
القطاع���ات  أمه  م���ن  يع���د  امل���رشوع  أن  وأك���د 
االس���راتيجية الرتباطه الوثيق بالنش���اط الزرايع 
واألمن الغ���ذايئ ويوفر فرص مع���ل مبارشة وغري 

مبارشة يف ح���دود 2600 فرص���ة معل، وإمجايل 
طاق���ة إنتاجي���ة 1.5 ملي���ون طن، مش���ريا إىل أن 
املجمع س���يمت بناؤه وفقا ملعايري التمنية املس���تدامة 
واالقتصاد األخر، وس���يليب احتياجات الس���وق 
احمللي���ة بالاكمل وخيصص ج���زء كبري من اإلنتاج 

للتصدير.
وأش���ار   أوميت جونيل، مدير رشكة “بيكو مرص”، 
لألجه���زة املزلي���ة، وىه إح���دى رشاكت مجموعة 
كوت���ش الركي���ة العمالق���ة،  إىل أن “بيكو” قامت 
بتأسيس رشكة جديدة هلا يف مرص، إلقامة مصنع 
إلنت���اج األجهزة املزلي���ة الكهربائي���ة بالعارش من 

رمضان عى مساحة 114 ألف مر مربع.
وأضاف: ستعمل الرشكة عى تنفيذ املرحلة األوىل 
من املرشوع إلنتاج 1.1 مليون وحدة من الثالجات 
واألفران باس���تمثارات 100 مليون دوالر، مع وجود 

خطة للتوسع إلدخال مزيد من املنتجات.
مكا تس���هتدف الرشكة تصدير أك���رث من 60% من 
اإلنتاج إىل أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا ومحتل 
عالمة “صنع يف مرص”، مضيفا أن خطة املرشوع 
تس���ري وفق جدول زمين حمدد لبدء اإلنتاج ومركز 

البحث والتطوير خالل عام واحد.
وأش���ار إىل أن الرشك���ة تصدر منتجاهت���ا حاليا 
م���ن تركيا إىل دول الع���امل املختلفة، لكن بعد إقامة 
مصنعه���ا يف مرص س���يكون معظ���م التصدير من 
مرص، مشيدا بالسوق املرصية اليت حتقق معدالت 

منو مرتفعة ومتزيها باخنفاض تلكفة العمل هبا.
من جانبه، قال   س���تيفانو ياناكون، املدير اإلقلي 
ملجموع���ة “م���ايب” اإليطالية لكمياوي���ات البناء إن 
الرشك���ة تق���وم حاليًا بأمع���ال اإلنش���اءات؛ إلقامة 
مصن���ع للكمياوي���ات وم���واد الع���زل بالعارش من 
رمض���ان مبنطقة “زونا فران���اك “ املطور الصنايع 
عى مس���احة 28 أل���ف مر مربع، ووفق���ًا للجدول 
الزمىن للرشك���ة مفن املتوقع افتتاح املرشوع خالل 

الربع الثالث من 2023 .
وأوحض “ياناكون” أن الرشكة ستنش���ئ املرشوع 
عى مرحلتني، وتقدر التلكفة االس���تمثارية لملرحلة 
األوىل حب���وايل 20 مليون دوالر، مؤكدا أن “مايب” 
تع���زتم مضاعفة اس���تمثاراهتا يف م���رص من أجل 
توس���يع نطاق صادراهتا من مرص إىل دول القارة 

األفريقية والدول املجاورة.
وتابع : تقوم الرشكة بتوري���د منتجاهتا لتنفيذ عدد 
م���ن املرشوعات يف جمال البني���ة التحتية )املوانئ، 
املط���ارات، الكب���اري والط���رق( وك���ذا لع���دد من 
املرشوعات يف جمال اإلنش���اءات، متوجها بالشكر 
للحكومة املرصية وهليئة االس���تمثار عى دمعها يف 

احلصول عى األرض اخلاصة باملرشوع.
فميا كش���ف  أمحد جمدي، العضو املنتدب لرشكة 
“س���وميتومو مرص” اليابانية لضفائر الس���يارات، 
ع���ن أن الرشكة س���تبدأ بعد 3 أهش���ر يف األمعال 
اإلنش���ائية ألكرب مصن���ع هلا عى مس���توى العامل 
يف م���رص لتصنيع الضفائر الكهربائية للس���يارات 
واملركبات بنظام املناطق احلرة، عى مس���احة 150 
ألف مر مربع مبدين���ة العارش من رمضان، والذي 
مت توقيع مذكرة تفامه بشأنه يف هشر يوليو املايض 
باس���تمثارات تقدر حب���وايل 100 مليون دوالر، ومت 
االنهتاء بالاكمل من الرس���ومات اهلندسية اخلاصة 

باملصنع.
وأوحض أن “س���وميتومو مرص” س���تبدأ التصدير 
من مصنعها اجلديد قبل هناية 2023، حيث س���يمت 
تصدير 100% م���ن اإلنتاج للخارج،  مكا س���تقوم 
الرشكة بإنشاء مس���تودع ختزين لملواد اخلام يمت 
استخدامه مكركز توزيع لدول مشال ووسط أفريقيا.  
وأضاف: من املقرر أن يستغرق إنشاء املرشوع حنو 
عام ويسهتدف البدء يف التشغيل بهناية عام 2023، 

وسيوفر املرشوع حنو 10 آالف فرصة معل.
ولف���ت إىل أن الرشك���ة حجنت من خ���الل التعاون 
املمث���ر مع احلكومة يف إقامة ع���دة مصانع وتوفري 
12 أل���ف فرصة معل عى مدار الس���نوات امخلس 
املاضية، مكا حجنت يف التصدير ملعظم دول العامل 

يف أوروبا وأمرياك وروسيا.
من جانبه قال   أمحد بديوي، العضو املنتدب لرشكة 
“ يازايك ي���وروب لمييتد” اليابانية لصناعة مكونات 
السيارات، إن الرشكة ستبدأ فور استالمها األرض 
يف إنش���اء مصن���ع لتصني���ع األنمظ���ة الكهربائية 
للس���يارات يف حمافظ���ة الفيوم عى مس���احة 60 
ألف مر مربع، حبجم اس���تمثارات أولية تقدر ب� 20 
ملي���ون يورو، ومن املخطط أن تبدأ العملية اإلنتاجية 

لملرشوع يف ديمسرب 2024.
وأض���اف: من املتوقع توفري حنو 3000 فرصة معل 
يف حمافظ���ة الفي���وم باإلضافة إىل ع���دد كبري من 

فرص العمل غري املبارشة .
ويف غضون ذلك، طل���ب البديوي من رئيس الوزراء 
املس���اعدة لترسيع معلية ختصيص األرض املطلوبة 
إلقامة املصنع بالفيوم، ويف هذا اإلطار وجه الدكتور 
مصطىف مدبويل بأن يمت عرض مذكرة عاجلة بشأن 
ختصيص األرض، حيث س���يمت املوافقة علهيا عى 

الفور.
وخ���الل االجم���اع، ق���ال   إهياب حم���يي، رئيس 
رشك���ة “أليكس أباريل���ز” لملالب���س اجلاهزة، إن 
الرشكة قامت يف 2022 باالستحواذ عى مصنعني 
لملالب���س اجلاهزة، ويمت حالي���ًا تطويرمها لإلنتاج 
مبعايري جودة أوروبي���ة   للوصول إىل طاقة إنتاجية 
تفوق 33 مليون قطعة مالبس س���نويًا، وتوظيف 10 

آالف عامل. 
وأش���ار إىل إقام���ة مصنع للنس���يج والصباغة 
بطاقة إنتاجية 70 ط���ن مقاش يوميًا وقوة عاملة 
4000 عامل، فضال ع���ن إقامة مصنع مالبس، 
مبعايري األبنية اخلراء، بطاقة إنتاجية متوقعة 
12 مليون قطعة س���نويًا ومعال���ة متوقعة 2500 
عامل عى أن يمت بداية اإلنتاج خالل عام 2023.
م���ن جانبه، قال املهن���دس /أمحد ميك، الرئيس 
التنفيذي لرشكة “بني���ة” املتخصصة يف جمال 
البنية التحتية يف جم���ال تكنولوجيا املعلومات، 
إن���ه مت االنهت���اء من حنو 90% م���ن مصنع بنية 
لاكبالت األلي���اف الضوئية، مكا مت وصول %80 
من معدات املصنع، ومتوقع بدء العمل يف نومفرب 

.2022
للاكب���الت تبل���غ  وأوحض أن مصن���ع “بني���ة” 
استمثارات املرحلة األوىل منه 750 مليون جنيه 
ويغيط 40 % من االحتياجات احمللية، مش���ريا 
إىل أن امل���رشوع ي���أيت يف إط���ار التوجه حنو 

التوسع يف إقامة مراكز البيانات.  
واس���تعرضت الدكتورة نيبال دهب���ة، مدير عام 
رشك���ة “چينكس”، م���رشوع إقامة  مصنع يف 
مرص لملس���تحرات احليوية واللقاحات عى 
مس���احة 33 ألف مر مربع بتلكفة اس���تمثارية 
متوقع���ة تق���در حب���وايل 150  ملي���ون دوالر 

اكستمثارات أجنبية مبارشة. 
وقالت “ دهبة” إن املرشوع، الذي ينفذه مجموعة 
مس���تمثرين من مرص واإلمارات والس���عودية، 
يس���هتدف توطني صناع���ة اللقاحات، خاصة أن 
مرص م���ن أكرب البل���دان املس���هتلكة للقاحات، 

وسيمت إقامة املصنع عى مرحلتني.
وأشارت إىل أن الرشكة تسهتدف تغطية السوق 
املرصية والتصدي���ر ألفريقيا وال���دول العربية، 
حيث س���يمت اس���تخدام أحدث التقنيات احلديثة 
يف جم���ال إنت���اج اللقاح���ات واملس���تحرات 
احليوية ، مكا س���يمت إنش���اء أك���رب مركز حبث 
عيمل بالس���الالت املخصصة ألفريقيا، وسيعمل 
املرشوع بالاكمل باس���تخدام الطاق���ة اجلديدة 

واملتجددة . 
وأضاف���ت: س���يغيط امل���رشوع مجي���ع انواع 
اللقاحات بطاقة 115 مليون جرعة يف العام، من 
خالل العمل بوردية واحدة، وميكن مضاعفة هذا 
الرمق مع العمل بنظام “ورديتني”، مطالبة رئيس 
الوزراء بدمع امل���رشوع وتهسيل احلصول عى 

الراخيص واإلجراءات الالزمة لملرشوع.
م���ن جانبه، وج���ه رئيس ال���وزراء بعقد اجماع 

للرشكة مع هيئة الدواء ملناقشة املرشوع .
واختمت مدبويل االجماع بتوجيه الشكر مجليع 
ممث���يل الرشاكت قائال: س���أتابع معمك بصورة 
دورية موق���ف تنفيذ املرشوع���ات لالمطئنان أن 
الظ���روف مهي���أة ل���مك لتنفيذ املرشوع���ات وفق 
جداوهل���ا الزمنية، معربا ع���ن تطلعه ألن يهشد 
افتتاحات املراحل األوىل من هذه املرشوعات يف 

القريب العاجل.
وأكد رئيس ال���وزراء أمهية ه���ذه املرشوعات اليت 
حتتوى عى استمثارات مبارشة بنحو مليار دوالر، 
وتوف���ر أكرث م���ن 35 ألف فرصة مع���ل، ولذا هناك 
حرص ش���ديد ع���ى متابعة املوق���ف التنفيذي هلا، 

وتيسري االجراءات وتذليل أي عقبات قد تظهر.

هشد الدكتور مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء،   
م���رامس التوقيع عى مذك���رة تفامه ب���ني “هيئة تمنية 
صناعة تكنولوجيا املعلومات” “ايتيدا”، ورشكة “أوبو 
OPPO« الصيني���ة لإللكرونيات؛ مبقتضاها ُتنش���ئ 
األخ���رية مصنع���ا للهاتف احملم���ول يف مرص، بطاقة 
إنتاجية 4,5 مليون وحدة س���نويًا، وباس���تمثارات حنو 
20 ملي���ون دوالر. وحر م���رامس التوقي���ع الدكتور 
معرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات.
وقع ع���ى االتفاقي���ة لك من املهندس مع���رو حمفوظ، 
الرئي���س التنفيذي ل���� “هيئة تمنية صناع���ة تكنولوجيا 
املعلومات “ايتيدا”، وزانغ زوش���وان املفوض بالتوقيع 
نيابة ع���ن رشكة “أوب���و مرص«.وعى هام���ش توقيع 
مذكرة التفامه، قال الدكت���ور معرو طلعت: إن التوقيع 
ي���أيت يف إطار املبادرة الرائس���ية اليت أطلقها الرئيس 
عبدالفتاح السيي، رئيس امجلهورية، “مرص تصنع 
اإللكروني���ات” هبدف الهن���وض بصناعة اإللكرونيات 
كأح���د أكرب دعامئ منو االقتص���اد املرصي، من خالل 
املس���امهة يف زيادة أو مضاعفة الصادرات املرصية، 
والس���ي لتقليل واردات األجهزة اإللكرونية للس���وق 
احمللية، وخلق فرص معل ملائت اآلالف من املهندس���ني 
االتص���االت  “وزارة  “طلع���ت”:  والفنيني.وأض���اف 
وتكنولوجي���ا املعلومات” يه اجلهة امللُكفة من احلكومة 
ب���اإلرشاف ع���ى تنفي���ذ الربن���اجم من خ���الل “هيئة 
تمني���ة صناعة تكنولوجي���ا املعلوم���ات” التابعة لوزارة 

االتصاالت.
وأكد الوزير أن الوزارة بالتنسيق مع “ايتيدا” واجلهات 
املعنية األخرى ستبذل قصارى جهدها من أجل ترسيع 
إجراءات إنش���اء املصنع اجلديد، الذي يأيت يف توقيت 

مه���م للغاية تس���ى احلكومة خالله جل���ذب مزيد من 
االس���تمثارات األجنبية املبارشة يف اكف���ة القطاعات.

وقال ممث���ل رشكة “أوب���و” إنه وفقا ملذك���رة التفامه 
س���يمت اس���تمثار حنو 20 مليون دوالر بش���لك مبديئ 
إلقامة املصنع اجلديد، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة 
سنويًا، مع خض مزيد من االستمثارات حسب تقديرات 
السوق، وس���تهسم هذه االستمثارات األولية يف توفري 
ف���رص معل تق���در ب� 900 فرصة معل خ���الل فرة ال� 
3-5 س���نوات املقبلة.جت���در اإلش���ارة إىل أن رشك���ة 
“أوبو” الصينية تأسست رمسيا يف 2004، ويه مالكة 
إحدى العالمات التجاري���ة العاملية يف جمال اهلواتف 
احملمولة، وتتعاون مع عرش منش���آت تصنيع ذكية تقع 
يف مجيع أحناء العامل، إىل جانب مركز تصممي عاملي 

يقع يف لندن.

تطوير منظومة قياس 
الضوضاء وملوثات الهواء 
بالمطارات المصرية

وزير البترول يدعو لزيادة 
اإلنتاج لمواجهة التناقص 
الطبيعى من اآلبار

تعاون بين
 »البريد و SAP« إلنشاء 
منظومة لتطبيقات 
الحوسبة السحابية

أعلنت الرشكة املرصية 
لملطارات، إحدى الرشاكت 
التابعة للرشكة القابضة 
لملطارات وامللحة اجلوية، 
البدء يف توفري أجهزة 
محمولة لقياس الضوضاء 
وملوثات اهلواء، واليت تأيت 
مضن خطة  تطوير املنظومة 
البيئية باملطارات املرصية . 
ورصح رئيس الرشكة 
القابضة لملطارات وامللحة 
اجلوية املهندس دمحم 
سعيد حمروس،  بأن ذلك 
يأيت يف إطار توجهيات 
وزير الطريان املدين دمحم 
عباس باالهمتام بقضايا 
البيئة وفقا لرؤية الدولة 
املرصية من أجل احلد من 
التلوث البييئ وحتقيق 
أهداف التمنية املستدامة.
وأشار إىل أن وزارة 
الطريان املدين، تضع يف 
مقدمة أولوياهتا االهمتام 
مبلف احلفاظ عىل البيئة 
حيث إن قياس األثر البييئ 
باملطارات املرصية واحلد من 
التلوث باكفة أنواعه يسامه 
يف حتقيق أعىل معدالت 
السلمة البيئية واليت من 
شأهنا أن تزيد من ماكنة 
املطارات املرصية كوجهات 
مفضلة للسفر، وكذلك يف 
تشغيل الرحلت اجلوية 
مهنا وإلهيا وفقًا للتصنيف 
العاملي لملطارات.

أكد املهندس طارق املل وزير 
البرتول والرثوة املعدنية 
عىل أمهية االسمترار يف 
تكثيف براجم حفر اآلبار 
واالستفادة من الفرص 
املتاحة لزيادة معدالت 
اإلنتاج من البرتول والغاز، 
وذلك بالتنسيق مع الرشاكء 
األجانب والعمل كفريق 
واحد، ووجه املل باملتابعة 
املسمترة لتنفيذ املرشوعات 
اجلديدة للنهتاء مهنا وفًقا 
للرباجم الزمنية احملددة، 
وذلك لتعظمي معدالت إنتاج 
البرتول والغاز الستدامة 
تلبية احتياجات السوق 
احملىل وتصدير الفائض، 
مما يدمع االقتصاد القوىم .

وقعت اهليئة القومية 
للربيد عقد اتفاق مع رشكة 
»SAP« العاملية، إلنشاء 
منظومة حملية الستيعاب 
تطبيقات احلوسبة الحسابية 
 RISE with SAP Cloud
 Services، Private
Edition باهليئة، باإلضافة 
إىل تطوير تطبيقاهتا مبا 
يتواكب مع أحدث النظم 
العاملية يف إدارة اهليائت 
الربيدية واملؤسسات العاملية.

وقع التعاقد الدكتور رشيف 
فاروق، رئيس جملس إدارة 
اهليئة القومية للربيد، 
وسريجيو ماكوتا، نائب 
رئيس جملس إدارة رشكة 
ساب العاملية للرشق األوسط 
وجنوب أوربا.

قال رئيس جملس إدارة 
اهليئة القومية للربيد إن هذا 
الربوتوكول يأىت تتوجًيا 
للتعاون املسمتر والرشاكة 
االسرتاتيجية بني الربيد 
 ،»SAP« املرصى ورشكة
وىف إطار سىع الربيد 
املرصى حنو تطبيق أفضل 
احللول التكنولوجية عىل 
اكفة اخلدمات واملعاملت 
باستخدام التكنولوجيا 
املتطورة واحللول الرمقية 
املتاكملة لتهسيل وتأمني 
املعاملت الداخلية 
واخلارجية.

باستثمارات 20 مليون دوالر ..

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بني “ايتيدا” 
و»OPPO« إلنشاء مصنع محمول مبصر

وزيرة الهجرة تستقبل  رئيس شركة »إكسبو ريبابليك« 
لتعزيز جهود الترويج للعقار املصري

تنفي���ًذا لتوجهيات القيادة السياس���ية بال���روجي للعقار 
املرصي، اس���تقبلت الس���فرية هسا جندي، وزيرة الدولة 
للهجرة وش���ون املرصيني باخلارج، الدكتور بامس لكيلة 
رئي���س جملس إدارة رشكة »إكس���بو ريبابليك«، لتعزيز 
جهود الروجي ملا متتاز به مرص من مقومات تنافسية يف 

جمال تصدير العقار.
وم���ن ناحيهتا، أوحض���ت وزيرة اهلجرة أن االس���تمثار 
العقاري يأيت ع���ى رأس اهمامات املرصيني باخلارج، 
وفًقا ملا مت إجراؤه من اس���تطالعات الرأي، وكذلك خالل 
نقاش���ات مؤمتر الكيانات املرصي���ة باخلارج، ممثنة دور 
املرصي���ني باخل���ارج يف الروجي ملا متت���از به مرص من 
بني���ة حتتية حديث���ة، باإلضافة إىل املرشوع���ات القومية 
املختلفة، مؤكدة أن املرحلة املقبلة س���تهشد خطة للروجي 

لملرشوعات القومية لملرصيني باخلارج.
وأوحضت وزيرة اهلج���رة أن الدولة حريصة عى توفري 
فرص االس���تمثار العق���اري مجلي���ع رشاحئ املرصيني 
باخلارج، س���واء يف العامصة اإلدارية اجلديدة، أو مدن 
اجليل الرابع، وكذلك مرشوعات اإلساكن عى اختالفها، 
مؤك���دة أنن���ا نعمل بالتنس���يق مع وزارات ومؤسس���ات 
الدول���ة لضامن عدالة الفرص وإتاحهتا مجليع املرصيني 

باخلارج.
ويف الس���ياق ذاته، مثنت وزيرة اهلج���رة، ما يقوم به د. 
لكيلة، من الروجي للعقار املرصي باخلارج يف العديد من 
املعارض يف عدة دول، مش���رية إىل أن مرص دولة جاذبة 
لالس���تمثارات، مبا متتاز ب���ه من بيئ���ة ترشيعية ومناخ 

استمثاري، جبانب كوهنا سوًقا كبرًيا.
وأك���دت وزيرة اهلج���رة أن اإلقبال عى االس���تمثار يف 
العقار املرصي يعكس الثقة يف البيئة االس���تمثارية يف 
م���رص، مكا يعزز اجتذاب رؤوس أم���وال أجنبية، ومعلة 

صعبة، وهو ما نسى إليه يف ظل ما يهشده العامل.
وم���ن ناحيت���ه، أوحض الدكت���ور ب���امس لكيل���ة رئي���س 
جمل���س إدارة رشكة »إكس���بو ريبابليك«، أنه مت إطالق 
واالس���تعداد لتنفيذ 8 معارض للعقار املرصي باخلارج، 
برعاية دولة رئيس جملس الوزراء، وبالتنس���يق والتعاون 

مع وزاريت اهلجرة ووزارة اإلساكن.

رضوى عبداهلل

داليا احمد

هشد أس���امة ربيع رئيس هيئ���ة قناة الس���ويس، توقيع 
مذكرة تفامه بني هيئة قناة الس���ويس، ورشكة ترس���انة 
جن���وب البحر األمح���ر، وذلك مببىن اإلرش���اد مبحافظة 
اإلمساعيلي���ة، هبدف تعزيز التعاون املش���رك يف جمال 

صناعة اليخوت السياحية يف مرص.
 وأع���رب أس���امة ربيع، يف بيان امخلي���س املايض، عن 
تطلع���ه ألن يمثر التعاون عن  تاكمل اجلهود الوطنية حنو 
توطني صناعة اليخوت السياحية يف مرص، مبا يماىش 
مع توجهيات الرئيس عبدالفتاح الس���يي، بالبحث عن 
مصادر جديدة لتنويع الدخل واالهمام بسياحة اليخوت 
ومش���اركة القط���اع اخل���اص الوط���ين يف املرشوعات 

التمنوية.
وأوحض أن اتفاقية التعاون ستتيح تصنيع خيوت سياحية 
من طرازات خمتلفة برس���انات اهليئة ورشكة ترس���انة 
جن���وب البحر األمحر، مما ميكن معه إدخال خربات فنية 
جديدة وتعظمي االس���تفادة من األص���ول واملوارد التابعة 

للهيئة.
م���ن جانبه، أك���د مصط���ىف الدجييش رئي���س جملس 
إدارة رشكة ترس���انة جنوب البح���ر األمحر، أن صناعة 
اليخوت السياحية من األنشطة االقتصادية الواعدة اليت 

س���يكون هلا مردود عى توفري فرص معل وزيادة موارد 
االقتصاد القويم.

وقع مذكرة التفامه، دمحم حس���ن عبداملنعم مدير إدارة 
الموي���ن باهليئ���ة، ومصطىف الدجي���يش رئيس جملس 

إدارة رشكة ترسانة جنوب البحر األمحر.

أك���د املستش���ار دمحم عبدالوهاب، الرئي���س التنفيذي 
للهيئة العامة لالس���تمثار واملناطق احلرة، احلرص عى 
تقدمي خمتلف أوجه ال���دمع والتهسيالت الالزمة لرشكة 
“أم���ازون مرص” لتنفيذ خططها التوس���عية وزيادة جحم 
اس���تمثاراهتا يف الس���وق املرصية، عى أن تكون مرص 
مركزًا إقلمييًا الس���تمثاراهتا يف منطقة الرشق األوسط 

وأفريقيا.
ج���اء ذلك خ���الل لقاء رئي���س هيئة االس���تمثار مع معر 
الص���ايح، املدير العام لرشكة أمازون مرص، مبناس���بة 
مرور عام عى انط���الق Amazon.eg ، حبضور هالة 
أراندا، رئيس قطاع السياس���ات العامة بأمازون مرص، 

وفقًا لبيان.
واس���تعرض املستش���ار دمحم عبدالوه���اب، األنمظ���ة 
االس���تمثارية املختلف���ة ح���ىت ميكن للرشكة دراس���هتا 
خالل خططها التوس���عية، من أجل حتقيق أقىص فائدة 
لالقتصاد املرصي، وأفض���ل بدائل ممكنة للرشكة عى 

اكفة املستويات التشغيلية.
وخالل اللق���اء، مت إلقاء الضوء عى تط���ور ومنو أمعال 
الرشك���ة يف مرص واليت أهسم���ت يف توفري العديد من 
ف���رص العمل يف عدة جماالت، م���ن بيهنا خدمة العمالء 
والتكنولوجيا والعمليات، حيث تضم شبكة أمازون مرص 
مركزًا لوجس���تيًا يف مدينة العارش من رمضان، تتجاوز 
قدرت���ه التخزينية 2.4 مليون قدم مكعب، إىل جانب عدد 
من حمطات توصيل يف القاهرة، واإلس���كندرية، وطنطا، 
واإلمساعيلية، وأس���يوط، وعدد من مراكز خدمة العمالء 

واملاكتب اإلدارية.
مكا متت مناقش���ة ف���رص زيادة اس���تمثار الرشكة يف 
م���رص لتصل مراكز وحمطات ش���بكة أم���ازون إىل 23 
حمطة توصيل بهناية ع���ام 2022، باإلضافة إىل العديد 
من املبادرات لدمع املنتجات املرصية والبائعني احملليني؛ 

ما يهسم يف منو االقتصاد املرصي.
م���ن جهته، أوحض معر الص���ايح أن مرص متثل أمهية 
كبرية ألمازون يف منطقة الرشق األوس���ط، الفتًا إىل أن 
الرشكة س���تواصل اس���تمثاراهتا لنقل املعرفة واخلربة 
وتق���دمي ف���رص اس���تثنائية لعمالهئا يف مرص، س���واء 
من ناحية األس���عار التنافس���ية أو اخلي���ارات املتعددة 
والتوصي���ل الرسيع، مع االعماد ع���ى املعرفة احمللية 

وخربات أمازون العاملية لالبتاكر.

قناة السويس وترسانة البحر األحمر توقعان مذكرة 
للتعاون يف صناعة اليخوت السياحية

هيئة االستثمار و«أمازون« تبحثان مشروعات الشركة 
وخططها التوسعية يف مصر

      مدبولي:   المشروعات  مهمة  وفيها استثمارات مباشرة 

بنحو مليار دوالر وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل

  نحن على أتم االستعداد إلصدار التراخيص بصورة فورية.. 

والحكومة سوف تستجيب على الفور إلزالة أية معوقات قد 

تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات

داليا أحمد
محيي السعيد

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  18  سبتمبر  2022  •  العدد  660

خالل لقاء مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية
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10 "موانئ أبوظبي" تستكمل 
االستحواذ على 70% من 

حصص شركتني مصريتني

كش���فت مجموعة موانئ أبوظيب األربع���اء املايض، عن 
اس���تمكال معلية االس���تحواذ ع���ى 70 %من حصص 
"الرشك���ة التابعة الدولي���ة لنقل البضائ���ع"، ما مينحها 
حص���ص أغلبية يف رشك���ي ترانمس���ار الدولية للنقل 

البحري وترانساكرجو الدولية املرصيتني.
وبلغت القمي���ة اإلمجالية حلصة 70% الي اس���تحوذت 

علهي���ا املجموعة 514 مليون درمه إم���ااريت، ما يعادل 
140 مليون دوالر أمرييك، حبسب بيان حصيف.

ووّقع���ت مجموع���ة موان���ئ أبوظ���يب، مطلع أغس���طس 
املايض، اتفاقية مبدئية مع هاتشيسون العاملية لملوانئ، 
املتخصص���ة جماالت االس���تمثار يف املوانئ وتطويرها 

وتشغيلها.

صدقت امجلعي���ة العام���ة العادية لرشكة 
)مجموعة عامر القابض���ة )عامر جروب(، 
عى تقرير جمل���س اإلدارة والقوامئ املالية 
ع���ن الفرتة املالي���ة املنهتي���ة يف 30 يونيو 

املايض.
وقال���ت الرشكة يف بي���ان لبورصة مرص ، 
إن العمومي���ة قررت ع���دم توزيع أرباح عن 
تلك الف���رتة، مكا صدقت ع���ى التخريص 
لل���رشاكت التابعة بإبرام عق���ود املعاوضة 

بيهنام.
يش���ار أن عامر القابض���ة- عامر جروب،  
حقق���ت ص���ايف رحب بل���غ 47.41 مليون 
جني���ه خ���ال الفرتة من يناي���ر حىت هناية 
يونيو املايض، مقابل أرباح بلغت 176.02 
مليون جني���ه يف الفرتة املقارنة من 2021، 

مع األخذ يف االعتبار حقوق األقلية.
وبلغت أرباح مس���امهي الرشكة القابضة 
خال الستة أهشر حنو 12.3 مليون جنيه 
بهناي���ة يونيو، مقاب���ل 84.42 مليون جنيه 

خال نفس الفرتة من العام املايض.
فمي���ا جسل���ت حق���وق احلص���ص غ���ر 
املس���يطرة من األرب���اح النصفي���ة أرباحًا 
بنح���و 35.1 ملي���ون جنيه بهناي���ة يونيو، 

مقاب���ل أرباح بقمي���ة 91.59 مليون جنيه 
خال نفس الفرتة من 2021.

وبلغت إيرادات الرشكة خال الستة أهشر 
األوىل م���ن العام اجل���اري حنو 972.06 
مليون جنيه بهناية يوني���و، مقابل إيرادات 
بلغت 1.25 مليار جنيه يف الفرتة املقارنة 

من 2021.
وعى مستوى األمعال غر املجمعة، حتولت 
الرشكة املس���تقلة خال النصف األول من 
العام اجلاري إىل اخلسائر لتتكبد 23.16 
ملي���ون جنيه، مقابل أرب���اح بقمية 26.19 
مليون جنيه خال نفس الفرتة من 2021.

وافقت رشكة ممفيس لألدوية والصناعات 
الكمياوية، عى حزمة المتويل املقدمة من 
بنك أبو ظيب اإلس���ايم لسداد مديونية 

قدرها 300 مليون جنيه.
وأوحض���ت الرشك���ة يف بي���ان لبورصة 
م���رص األربعاء املايض، أن تلك املديونية 

ختص رشكة امجلهورية لألدوية.
ونوهت أن قمية املديونية املستحقة لرشكة 
امجلهوري���ة تبل���غ ح���ىت اآلن 294.29 

مليون جنيه.
يش���ار أن ممفيس لألدوي���ة والصناعات 
الكمياوية، حقق���ت أرباحًا بلغت 74.08 
ملي���ون جني���ه خ���ال الفرتة م���ن يوليو 
2021 إىل يوني���و 2022، مقاب���ل أرباح 
بلغت 41.8 مليون جنيه يف العام املايل 

السابق.

وحققت الرشكة مبيعات بلغت 551.26 
مليون جنيه خ���ال العام املايل املايض، 
مقاب���ل 518.11 مليون جني���ه مبيعات 

خال العام املايل السابق له.
وجسلت ممفي���س صايف خس���ارة بلغ 
4.41 ملي���ون جنيه منذ بداية يوليو حىت 
هناية سبمترب املايض، مقابل أرباح بلغت 
8.03 مليون جنيه خال نفس الفرتة من 

العام املايل املايض.

أعلن���ت املجموعة املالية هرمي���س أن قطاع 
الرتوجي وتغطية االكتتاب التابع لبنك االستمثار 
الرائ���د يف األس���واق الناش���ئة واملبتدئة قد 
جنح يف تقدمي خدماته االستش���ارية لصفقة 
اس���تحواذ رشك���ة »موان���ئ أبوظيب« عى 
حص���ة 70% يف رشكت���ني مرصيتني تعمان 
يف جمال النقل البح���ري والحشن والتفريغ 
والتخزين ومها »ترانمسار« و»ترانساكرجو 
الدولي���ة« )TCI(، وذل���ك بقمي���ة إمجالي���ة 

للصفقة 140 مليون دوالر.
وقام���ت املجموع���ة املالي���ة هرمي���س بدور 
املستش���ار امل���ايل األوح���د، وتول���ت رشكة 
»وايت آند اكيس« دور املستش���ار القانوين 
لصاحل الطرف البائع مستمثري »ترانمسار« 
و»ترانس���اكرجو الدولية«، وفقًا لواكلة أنباء 

الرشق االوسط.
ويف هذا الس���ياق قال مصطىف جاد الرئيس 
املش���ارك لقط���اع الرتوجي وتغطي���ة االكتتاب 
باملجموعة املالي���ة هرميس، إن هذه الصفقة 
تعد أحد اإلجنازات الكبرة بقطاع اخلدمات 

اللوجس���تية املرصي، الذي يواصل ترسيخ 
ماكنته عى الساحتني اإلقلميية والدولية.

وأش���ار إىل أن دخول »موانئ أبوظيب« إىل 
السوق املرصي عرب معلية االستحواذ األوىل 
هلا خارج الباد يف كربى رشاكت اخلدمات 
اللوجستية مثل »ترانمسار« و»ترانساكرجو 
الدولية« يع���د مبثاب���ة رشارة البداية لرحلة 
»موان���ئ أبوظ���يب« التوس���عية، فضل���ًا عن 
ربط الس���وق امل���رصي مبزيد من ساس���ل 
اإلم���دادات ح���ول العامل. وأض���اف جاد أن 
»ترانمسار« و»ترانساكرجو الدولية« سوف 
تصبحان مبثابة حلقة الوصل بني اقتصادات 
املنطق���ة وتعزيز حركة التج���ارة اإلقلميية من 
خال انتش���ارها الواسع يف العديد من دول 

املنطقة.
وتع���د رشك���ة »ترانمس���ار«، رشكة خاصة 
رائ���دة يف جمال حشن احلاويات يف املنطقة 
وقد تأسس���ت عى يد عائلة األحول، وتغيط 
أنش���طة نقل احلاوي���ات التابعة هلا بش���ل 

أسايس منطقة البحر األمحر.

عمومية عامر جروب تعتمد نتائج األعمال النصفية 
وتقرر عدم توزيع األرباح

ممفيس لألدوية تقرر احلصول على قرض لسداد 
مديونية بقيمة 300 مليون جنيه

»سيدي كرير” ترد على أنباء اعتزام الصندوق 
السيادي السعودي شراء حصص أقلية

هيرميس تنجح يف إمتام استحواذ موانئ أبوظبي على 
70% بترانسمار وترانسكارجو

تراج���ع امل���ؤرش الرئي���ي للبورص���ة املرصية 
»إجي���ى إك���س 30« بنس���بة 1.82% ليغلق عند 
مس���توى 10079.02 نقط���ة، خ���ال جلس���ات 
األسبوع املايض، وهبط مؤرش األهسم الصغرة 
واملتوس���طة »إجيى إكس 70 متساوى األوزان«، 
بنس���بة 0.27% ليغلق عند مس���توى 2267.95 
نقطة، وجسل مؤرش »إجيى إكس 100 متساوى 
األوزان« تراجًع���ا بنح���و 1.01% ليغل���ق عن���د 
مستوى 3223.36 نقطة، وجسل مؤرش »إجيى 
إك���س 30 حمدد األوزان« صعوًدا بنحو %2.16 
ليغل���ق عند مس���توى 12453.54 نقط���ة، ونزل 
مؤرش متزي بنس���بة 1.90% ليغلق عند مس���توى 

3658.14 نقطة.
رأس املال السويق

وخ���ر رأس املال الس���ويق للبورصة املرصية، 
حنو 8.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 694.4 
مليار جنيه، بنس���بة اخنفاض 1.2%، وهبط رأس 
املال الس���ويق لملؤرش الرئيي من 447 مليار 
جنيه إىل 436.8 مليار جنيه، بنس���بة اخنفاض 
2.3%، ونزل رأس املال ملؤرش األهسم الصغرة 
واملتوس���طة من 133.6 مليار جنيه إىل 131.8 

مليار جنيه بنسبة اخنفاض %1.4.
مكا تراجع رأس املال ملؤرش األوس���ع نطاًقا من 
580.6 ملي���ار جني���ه إىل 568.6 ملي���ار جنيه 
بنسبة اخنفاض 2.1%، وهبط رأس املال السويق 
لبورصة النيل م���ن 2.1 مليار جنيه إىل 2 مليار 

جنيه بنسبة اخنفاض %0.5.
إمجايل قمية التداول

وبالنس���بة للتداول تراجع إمج���ايل قمية التداول 
بالبورص���ة املرصي���ة إىل 13.3 مليار جنيه، يف 
حني بلغ���ت مكية الت���داول حن���و 3.330 مليار 
ورق���ة منفذة عى 276 أل���ف معلية، وذلك مقارنة 
بإمجايل قمية تداول قدرها 17 مليار جنيه، ومكية 
التداول بلغت 4.289 مليار ورقة منفذة عى 296 

ألف معلية خال األسبوع قبل املايض.
أم���ا مؤرش مت���زي، بلغ إمجايل قمي���ة التداول به 
حنو 33.5 مليون جنيه، وبلغت مكية التداول 55 
مليون ورقة منفذة عى 3007 معلية، واستحوذت 
األهسم ع���ى 61.76% من إمجايل قمية التداول 
داخ���ل املقص���ورة، ىف حني مثلت قمي���ة التداول 

للسندات حنو %38.24.
ووزع���ت إمجالي���ات التداول لل���رشاكت املدرجة 
ىف م���ؤرشات البورص���ة بني 3.6 ملي���ار جنيه 
باملؤرش الرئيىس للبورصة حبجم تداول 593.9 
مليون ورق���ة مالية منفذة، وع���دد معليات 82.6 
ألف معلية، وبلغت قمي���ة التداول ب�«إجيى إكس 
70« حن���و 3.1 مليار جني���ه، حبجم تداول 2.1 
ملي���ار ورقة مالية منفذة م���ن خال 138.1 ألف 
معلي���ة، وبلغ���ت قمي���ة الت���داول ب�«إجيى إكس 

100« حنو 6.6 ملي���ار جنيه حبجم تداول 2.7 
ملي���ار ورقة مالية منفذة م���ن خال 220.8 ألف 

معلية.
إمجايل التعامالت

وجسلت تعامات املرصيني، نس���بة 97.5% من 
إمجايل التعامات عى األهسم املقيدة بالبورصة 
املرصية، واستحوذ األجانب عى نسبة %13.5، 
والعرب عى 7%، وذلك بعد اس���تبعاد الصفقات، 
وجسل األجانب ص���ايف بيع بالبورصة املرصية 
بقمي���ة 806.1 ملي���ون جني���ه، وجس���ل العرب 
صايف رشاء بقمية 20.8 مليون جنيه، وذلك بعد 

استبعاد الصفقات.
ومثل���ت تعام���ات املرصي���ني 75.6% من قمية 
الت���داول لألهس���م املقيدة من���ذ أول الع���ام بعد 
اس���تبعاد الصفق���ات، بيمن���ا جس���ل األجانب 
16.4%، وجسل العرب 7.9%، وجسل األجانب 
ص���ايف بيع بالبورصة املرصي���ة منذ بداية العام 
بقمي���ة 17.8 ملي���ار جنيه، فميا اس���متر العرب 
بتجسي���ل صاىف رشاء بنح���و 1.9 مليار جنيه، 
وذلك عى األهسم املقيدة بعد استبعاد الصفقات 

منذ بداية العام.
هشادات اإليداع الدولية

وكش���ف تقرير البورصة املرصية األسبويع، عن 
أرصدة الرشاكت من هش���ادات اإليداع الدولية 
حىت هناية األسبوع املايض، حيث تراجع رصيد 
هش���ادات إيداع لًكا من البن���ك التجاري الدويل 
إىل 203.304 مليون هش���ادة، املجموعة املالية 
هرميس القابضة إىل 288.074 مليون هشادة، 
فمي���ا ارتف���ع رصيد هش���ادات إي���داع املرصية 

لاتصاالت إىل 169.704 مليون هشادة.
بيمنا استقر رصيد هشادات إيداع لًكا من مدينة 
نرص لإلس���اكن والتعمر عند 678.399 مليون 

هشادة، اإلس���كندرية للزيوت املعدنية- أموك عند 
402.186 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، وفًقا ملا جاء يف التقرير 

األسبويع للبورصة املرصية.
هناية جلسات األسبوع

واكن���ت البورص���ة املرصية، قد أهن���ت تعامات 
جلسة امخليس، هناية جلسات األسبوع املايض، 
برتاجع مجايع لملؤرشات للجلس���ة الثانية عى 
التوايل، بضغ���وط مبيع���ات املتعاملني األجانب، 
وس���ط ت���داوالت متوس���طة، وخ���ر رأس املال 
الس���ويق 7.3 ملي���ار جنيه ليغلق عند مس���توى 

694.350 مليار جنيه.
وبلغ جحم التداول ع���ى األهسم 463.3 مليون 
ورق���ة مالية بقمي���ة 1.3 مليار جني���ه، عرب تنفيذ 
46.4 أل���ف معلية لع���دد 199 رشكة، وجسلت 
تعام���ات املرصي���ني 68.21% م���ن إمج���ايل 
التعامات، بيمنا اس���تحوذ األجانب عى نس���بة 
27.23%، والع���رب عى 4.57%، واس���تحوذت 
املؤسس���ات ع���ى 39.43% م���ن املعامات يف 
البورص���ة، واكن���ت بايق املعام���ات من نصيب 

األفراد بنسبة %60.56. 
خرباء: حباجة إىل املزيد من احملفزات

قالت حنان رمس���يس، خبرة سوق املال برشكة 
احلري���ة لتداول األوراق املالي���ة، إن قرار ختفيف 
قيود قي���د الرشاكت يف البورصة س���يؤدي إىل 
»زيادة معق الس���وق وعدد الرشاكت املدرجة يف 
الس���وق الرئيي أو بورصة النيل، وهذا سيتيح 
تنوعا أمام املستمثرين سواء من ناحية الرشاكت 

أو القطاعات املختلفة«.

وأشارت رمس���يس إىل رضورة العمل ليس 
فق���ط عى تهسي���ل الطروحات، لك���ن أيضا 
عى زي���ادة رأس املال الس���ويق، واالهمتام 
بالطروح���ات اخلاصة بنف���س القدر من دمع 

وتريع الطروحات احلكومية.
وقالت رمس���يس، إن الس���وق يف الوقت احلايل 
يعت���رب هذه الق���رارات »انفراج���ة« نوعا ما يف 
سياس���ة اإلدارة جتاه السوق مع إلغاء القرارات 
املعيق���ة حلركته س���ابقا، م���ا قد ي���ؤدي لزيادة 
السيولة، مش���رة إىل أمهية تفعيل آلية الشورت 
سيلينج، ألن هذا سيساعد عى حتسن األوضاع.
وطالبت رمسيس، إدارة السوق واهليئة، بالرتكزي 
عى اختاذ اإلجراءات املطلوبة للس���وق واإلعان 
عهنا فقط بعد اختاذها، والبعد عن الترصحيات.

وأكدت أن االهمتام جبذب املس���تمثر احمليل 
يعيط وجهة نظر جيدة لاس���تمثار األجنيب، 
»اكن املس���تمثر احمليل يشتيك من التداول 
لك���ن إذا حتس���نت جتربت���ه الخشصية فإنه 

يتحول ملروج للسوق«.
وقال إبراهمي المنر، رئيس قس���م التحليل الفين 
برشك���ة نعمي لت���داول األوراق املالي���ة، إنه ال بد 
م���ن وجود حمف���زات أخرى لل���رشاكت لتجذهبا 
للقي���د يف البورصة س���واء حكومية أو خاصة أو 
الرشاكت الناشئة، موحضا أن مرص هبا الكثر 

من الرشاكت ولكهنا غر مقيدة بالبورصة.
وأضاف أنه عى سبيل املثال من بني التيسرات 
املطلوبة تش���كيل جلن���ة حكومية تدف���ع وجتذب 
الرشاكت للتجسيل والقي���د بالبورصة من خال 
املزيد من القرارات للتيس���ر وتق���دمي مزايا لقيد 

الرشكة بالبورصة.
وأعلنت هيئة الرقابة املالية اس���تحداث القيد 
املؤقت ل���ألوراق املالية جبداول البورصة قبل 
التجسيل لدى اهليئة، فميا مدت فرتة المساح 
للرشاكت لتنفيذ الطرح إىل 6 أهشر بدال من 

هشر واحد.
وتضمنت إج���راءات هيئة الرقاب���ة املالية أيضا، 
تعدي���ل اآلليات املنمظة ملزاولة رشاكت الوس���اطة 
يف األوراق املالية وأمن���اء احلفظ لعمليات رشاء 

األوراق املالية باهلامش.
وألزم قرار اهليئة، الرشاكت املرخص هلا مبزاولة 
النشاط بإجراء دراسة وافية عن حالة العماء قبل 
منحهم المتويل اهلاميش، وكذلك تلزتم الرشاكت 
املرخ���ص هلا طبق���ا للتعديل اجلدي���د باالحتفاظ 
بتلك الدراس���ة مبلف العميل وحتديهثا حبد أدىن 
م���رة لك 12 هشرًا أو لكام اس���تلزم األمر ذلك، 
وااللزتام مبوافاة اهليئة والبورصة بأي بيانات أو 

مستندات يطلبوهنا وفقًا هلذا البند.

تراجع املؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.82% خالل تعامالت األسبوع املاضي.. 
وخبراء: سوق املال يحتاج إلى املزيد من املحفزات

اس���تضافت اهليئ���ة العامة للرقاب���ة املالية  
الثاث���اء امل���ايض-  لقاء اعايم موس���ع، 
بقي���ادة الدكت���ور دمحم فريد رئيس جملس 
إدارة اهليئة، حبضور رايم الداكين رئيس 
البورص���ة املرصية وهبة الص���ريف نائب 
رئيس البورصة وع���اء عامر رئيس رشكة 
مرص لملقاصة وخالد راشد وهشام مربوك 

العضوين املنتدبني لملقاصة.
اس���هتل رئي���س اهليئ���ة العام���ة للرقاب���ة 
املالي���ة لكمته بتوجيه الش���كر للحضور من 
الصحفيني واإلعامي���ني وقيادات البورصة 
املرصية واملقاص���ة، مؤكدًا أمهية وحمورية 
الدور الذي تلعبه وسائل اإلعام املختلفة يف 
خلق رأي عام وايع ومدرك باكفة املتغرات 
ع���ى اكفة األصع���دة، موحض���ا أن تنظمي 
اللقاء اإلعايم حبضور املؤسسات املختلفة 
رس���الة ب���أن اهليئ���ة تتبين هن���ج الرشاكة 
وتمنيهت���ا  األس���واق  لتطوي���ر  والتنس���يق 
بالتوزاي مع احلفاظ عى استقرار األسواق 

والرشاكت ومحاية حقوق املتعاملني.
ح���ر اللق���اء م���ن جان���ب اهليئ���ة نائيب 
الرئيس الدكتور اسام عزام وأمحد الشيخ 
ومساعدي رئيس اهليئة الدكتور دمحم عبد 

العزيز ودمحم الصياد.
وكش���ف الدكت���ور فريد عن إق���رار جملس 
إدارة اهليئة العام���ة للرقابة املالية تعديات 
ع���ى قواعد وقي���د وش���طب األوراق املالية 
بالبورصة املرصية، استمكاال جلهود اهليئة 
العام���ة للرقابة املالية الرامية لتيس���ر بيئة 
ممارسة أمعال اكفة األنشطة املكونة للقطاع 
املايل غ���ر املرصيف اخلاضع���ة إلرشاف 

ورقابة اهليئة.
اس���تحدثت التعديات إماكنية القيد املؤقت 
ألهسم الرشاكت املرصية واألجنبية جبداول 
البورصة قبل التجسيل ل���دى اهليئة، وذلك 
بدلًا م���ن التجسيل املس���بق ل���دى اهليئة، 
عرب المساح بأن يكون قي���د األوراق املالية 
املذك���ورة قيدًا مؤقتًا دون اس���تيفاء رشوط 
احلد األدىن لنس���بة األهس���م املراد طرحها 
وع���دد املس���امهني )أو محل���ة هش���ادات 
اإلي���داع( ونس���بة األهس���م )أو هش���ادات 
اإليداع( حرة التداول، عى أن يمت التجسيل 
وتنفيذ الط���رح أو بدء التداول خال س���تة 
أهش���ر من تارخي القيد، بدلًا من هشر واحد 

من تارخي التجسيل.
تضم اش���رتاطات الطرح وفق بنود املادة 7 
من قواعد القيد، اآليت، أال تقل عدد األهسم 
املراد طرحها ع���ن 25% من إمجايل أهسم 
الرشكة وكذلك أل تقل نس���بة األهسم حرة 
التداول عن 10% من إمجايل أهسم الرشكة 
و300 مس���امه ح���د أدىن لعدد مس���امهي 
رشاكت الس���وق الرئيي و100 مس���امه 
حد أدىن ملسامهي رشاكت سوق الرشاكت 

الصغرة واملتوسطة.
أجازت التعديات للهيئة وفق املادة 1 مكرر 
م���د مهلة إمتام إج���راءات الطرح للرشاكت 
ال���ي س���يمت قيده���ا قي���د مؤق���ت، وكذلك 
الرشاكت الس���ابق قيد أهسمها بالبورصة 
قبل العمل بقرار جمل���س إدارة اهليئة رمق 
)122( لس���نة 2017 الصادر بشأن تعديل 
قواعد قيد وشطب األوراق املالية بالبورصة 
املرصية، وذلك وفقًا ملا تقدمه هذه الرشاكت 
للهيئة م���ن مربرات وخطة زمني���ة ووفقًا ملا 

تقدره اهليئة حسب موقف لك رشكة.
ويعترب قيد أهسم هذه الرشاكت كأن مل يكن 
يف حالة انهتاء املهلة املشار إلهيا دون تنفيذ 
الط���رح واس���تيفاء رشوط ومتطلبات القيد، 
وذل���ك بدلًا من اش���رتاط ص���دور قرار من 
جملس إدارة اهليئة عى مد املهلة للرشاكت 
ال���ي مت قيدها قب���ل العمل بق���رار رئيس 
جملس إدارة اهليئة رمق 122 لسنة 2017.

ألزمت التعدي���ات الرشاكت الي مت قيدها 
قي���د مؤقت ومل تق���م بالطرح بن���رش تقرير 
افص���اح قبل الس���ر يف إج���راءات تعديل 
هيلكه���ا أو رأمساهل���ا مع اس���تثناهئا من 

رسيان الزتامات االفصاح الواردة باألبواب 
الثالث والراب���ع واخلامس من هذه القواعد 
وذلك حلني استيفاء هذه الرشاكت ملتطلبات 
القي���د والطرح هبذه القواع���د وبدء التداول 

عى أهسمها.
فميا تضمنت التعديات مادة لتعريف القيد 
املؤقت وذلك يف ضوء استحداثه مبا يوحض 
املقصود ب���ه دون لبس أو مغوض، ويقصد 
به قيد أهسم الرشاكت غر املستوفاة للحد 
األدىن لنس���بة األهسم املراد طرحها وعدد 
املس���امهني )أو محل���ة هش���ادات اإليداع( 
ونس���بة األهسم )أو هشادات اإليداع( حرة 
الت���داول عى النح���و املنصوص هيلع هبذه 

القواعد.
فميا طالت التعديات اكفة املواد الي تضم 
يف طياهت���ا رشط التجسي���ل املس���بق لدى 
اهليئة قب���ل القيد بالبورصة وذلك ليمتاىش 
احل���م املعدل م���ع التعديات املس���تحدثة 
والي مل يصبح مبوجهب���ا التجسيل رشط 

مسبق عى القيد وإمنا الحق هيلع.
و قال الدكتور دمحم فريد، إن اهليئة تعكف 
عى تطوي���ر ش���امل لقواعد قيد وش���طب 
األوراق املالية بالبورصة املرصية تيس���رًا 
عى ال���رشاكت الراغب���ة يف القيد والطرح 
يف س���وق األوراق املالية، مؤكدًا أن س���وق 
األوراق املالي���ة منص���ة تس���اعد الكيانات 
االقتصادي���ة العاملة يف األنش���طة املختلفة 
عى الوصول اىل المتويل الازم للتوس���ع 

دمعا لمنو االقتصاد القويم.
فميا كشف الدكتور فريد، عن قرار جملس 
إدارة اهليئ���ة رمق )72( بتعديل القرار رمق 
)67( لس���نة 2014، بش���أن تنظ���مي قواعد 
تنظمي مزاولة رشاكت المسرة يف األوراق 
املالية وأمناء احلفظ لعمليات رشاء األوراق 
املالية باهلامش، مضن اس���رتاتيجية اهليئة 
لتعظ���مي الدور الذي يلعب���ه مديري املخاطر 

برشاكت الوساطة لدمع استقرار األسواق.
ألزم القرار اجلديد وفق نص املادة الرابعة، 
ال���رشاكت املرخ���ص هلا مبزاولة النش���اط 
إجراء دراس���ة وافية ع���ن حالة العماء قبل 
منحهم المتويل اهلام���يش وذلك من خال 

اآليت:
دراس���ة وحتليل املخاطر املرتبطة بالتعامل 
عى لك ورقة مالي���ة مدرجة بقامئة األوراق 
املالي���ة املقبول���ة لدهيا واملمس���وح مبزاولة 

معليات الرشاء باهلامش علهيا(.
رضورة التحق���ق م���ن ق���درة العماء عى 
الوف���اء بالزتاماهت���م الناجتة ع���ن معليات 
الرشاء باهلام���ش ومصادر المتويل املتاحة 
هلم وماءهتم املالية وأهدافهم االس���تمثارية 
والتع���رف عى من���ط تعاماهتم الس���ابقة 

وحتليل تلك البيانات(.
االس���تعام من خال اجلهات الي حتددها 
اهليئة ع���ن جحم المتويل املمن���وح للعماء 
ومجموعاهتم املرتبطة عى مس���توى السوق 
ونس���بة الضامنات إلمجايل المتويل ومدى 
تعرضهم خال الفرتة السابقة عى منحهم 
المتويل لعدم القدرة عى سداد االلزتامات 
املرتتب���ة ع���ى قيامه���م بعملي���ات الرشاء 

باهلامش.
وعى الرشك���ة وأمني احلفظ االحتفاظ بتلك 
الدراس���ة مبل���ف العمي���ل وحتديهث���ا حبد 
أدىن م���رة لك اث���ين عرش هش���رًا أو لكام 
اس���تلزم األمر ذلك وااللزتام مبوافاة اهليئة 
والبورصة املرصية بأي بيانات أو مستندات 

يطلبوهنا وفقًا هلذا البند.
مشل الق���رار اجلديد إضاف���ة فقرة جديدة 
بامل���ادة احلادي���ة ع���رش، جت���زي للهيئة أو 
البورص���ة املرصية اختاذ واحد أو أكرث من 

عدة تدابر:
اس���تبعاد ورق���ة مالي���ة أو أكرث م���ن قامئة 
األوراق املالي���ة املمس���وح علهي���ا بعمليات 

الرشاء باهلامش، أو ختفيض نسبة االعتداد 
باألوراق املالية املش���ار إلهيا بالبند السابق 
كض���امن لعملي���ات ال���رشاء باهلامش، أو 
ختفيض نسبة احلدود الس���عرية املمسوح 
هبا وذلك مع عدم اإلخال باملراكز القانونية 
القامئ���ة قبل تارخي اخت���اذ أي من التدابر 

املشار إلهيا.
وذلك طبقًا لنتاجئ حتلي���ل املخاطر املرتبطة 
حبج���م المتوي���ل املمن���وح وم���دي تأثره 
احلايل واحملمتل عى استقرار التعامات 
بالسوق وذلك يف ضوء عدد من احملددات 
مثل ترك���ز معليات ال���رشاء باهلامش عى 
مستوى الورقة املالية وتركز معليات الرشاء 
باهلامش عى مستوى العماء واملجموعات 
املرتبط���ة وتركز معليات ال���رشاء باهلامش 

عى مستوى الرشاكت املاحنة للمتويل.
تضمن القرار اجلديد إلغاء املادة السادسة 
من الق���رار رمق) 67( واخلاصة بأن يكون 
احلد األق���ى لعميات ال���رشاء باهلامش 
عى الورقة املالية للرشكة )30%( من أهسم 
الرشكة حرة التداول أو )15%( من إمجايل 
أهس���م الرشكة، أهيام أع���ى، وكذلك احلد 
األقى لعمليات ال���رشاء باهلامش للعميل 
الواح���د ومجموعت���ه املرتبطة ع���ى الورقة 
املالية )5%( من أهسم الرشكة حرة التداول 
أو )3%( م���ن إمجايل أهسم الرشكة، أهيام 
أع���ى، وأن تل���زتم رشاكت المسرة يف 
األوراق املالي���ة وأمناء احلف���ظ بعدم القيام 
بإجراء معليات رشاء باهلامش عى األوراق 
املالي���ة عن���د وصوهل���ا للح���دود القصوى 

املنصوص علهيا هبذه املادة.
جاءت ه���ذه التعدي���ات من واق���ع متابعة 
املامرس���ات الفعلية للجهات احلاصلة عى 
موافقة اهليئة مبزاولة معليات رشاء األوراق 
املالي���ة باهلام���ش، وتقي���مي م���دى االلزتام 
بدراس���ة وحتليل املخاطر قبل منح المتويل 
اهلاميش وفقًا حلالة العمي���ل وأداء الورقة 
املالي���ة، حيث مت رص���د العديد من احلاالت 
ال���ي اكن يتوجب عى تل���ك اجلهات القيام 
بإجراء دراس���ة وافي���ة عن حال���ة العماء 
قبل منحه���م متويل إلج���راء معليات رشاء 
باهلام���ش مم���ا أدى إىل ارتف���اع نس���بة 
املخاطر والي انعكست عى أداء التعامات 

بالبورصة املرصية.
حي���ث قال الدكتور فري���د، إن تطوير قواعد 
مزاول���ة اهلامش تأيت مض���ن جهود اهليئة 
دمعا الس���تقرار األس���واق ومحاية حقوق 
املتعامل���ني مبا جينب األس���واق أي خماطر 
نظامية ع���رب تطبيق مناذج وأس���اليب معل 

استباقية إلدارة املخاطر.
م���ن جانب���ه ق���ال رايم ال���داكين رئي���س 
البورص���ة املرصية، إن اس���رتاتيجية معل 
البورصة خ���ا املرحلة املقبل���ة ترتكز عى 
اس���تعادة ثقة املس���تمثر احمليل واألجنيب 
ودجم تطبيق���ات التكنولوجيا املالية لتهسيل 
االستمثار والمتويل من خال سوق األوراق 
املالي���ة، م���ع العمل عى تعظمي دور س���وق 
األوراق املالي���ة يف دمع جهود االس���تدامة 
وتطوير منتجات اس���تمثارية مرتبطة باملناخ 
واالستدامة، مشرًا إىل أن التطوير سيمشل 
العمل عى تعزيز الس���يولة والتداول وجذب 
مس���تمثرين جدد مع توف���ر منتجات مالية 
تليب احتياجات خمتلف أنواع املس���تمثرين 
إىل جان���ب امل���ي قدما حنو زي���ادة عدد 

الرشاكت املقيدة.
وم���ن جانبه،  أش���ار خالد راش���د العضو 
املنتدب ملرص لملقاصة، إىل أن رؤية املرحلة 
املقبلة لتطوير وحتس���ني م���ؤرشات األداء، 
تتضمن 3 حماور رئيسية يه حتسني كفاءة 
التش���غيل والرتك���زي عى محاي���ة البيانات 

وتعظمي دور إدارة املخاطر.

الرقابة املالية  تكشف عن   تعديالت جوهرية على قواعد القيد 
لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة املصرية

نىف أمحد ع���ز الرئيس التنفي���ذي لرشكة حديد 
عز، املرصية، أي ني���ة لدجم رشكي عز الدخيلة 

وحديد عز.
وقال عز، إن استمثار رشكة حديد عز يف رشكة 
حديد املرصيني هو اس���تمثار لملس���تقبل، نظرًا 
لاقتن���اع بالتقنية املس���تخدمة يف رشكة حديد 

املرصيني، مع الثقة يف جدوى االستمثار هبا.
وأض���اف أن االس���تمثار يف حديد املرصيني هو 
رشاكة صامتة “وال نتدخل يف اإلدارة مع مراعاة 

لك االعتبارات القانونية.
وأوحض أمح���د عز، أن نس���بة الدي���ون إىل قمية 
األصول منخفضة للغاية ونس���بة الدين إىل الطن 
الواح���د من اإلنت���اج يف احل���دود اآلمنة وكذلك 

بالنسبة للقطاع يف العامل.
وكش���ف عز، عن االستمثار خال السنة األخرة 
يف توسع مهم يتخىط أكرث من مليون طن صلب 
س���ائل، يدخل حزي اإلنتاج بداية الع���ام القادم، 
وبذل���ك يتوقع وصول إنتاج حديد عز من الصلب 
الس���ائل يف 2023 أكرث من 6.5 مليون طن إذا 

اسمتر منط الطلب مكا هو هيلع.
ونفذت رشكة العز الدخيلة للصلب - اإلسكندرية 
إح���دى رشاكت مجموع���ة حديد ع���ز يف يناير 
املايض، معلية نقل ملكية نسبة 18% من إمجايل 
حقوق امللكية يف رأمسال رشكة حديد املرصيني 
إلدارة مرشوع���ات مصان���ع الصل���ب، وذلك من 
رجل األمعال أمحد أبو هشمية الرشيك املؤسس 
ورشك���ة أبو هش���مية س���تيل إلدارة مرشوعات 
الصلب، بقمية تبلغ 2.5 مليار جنيه، يمت سدادها 

من موارد الرشكة.

أعلنت البورصة املرصية، مكيات 
األهسم املستجيبة لعرض الرشاء 
اإلجباري املقدم عىل أهسم رشكة 

الصناعات الغذائية العربية-دوميت.
وقالت البورصة، يف بيان صادر 

األربعاء املايض، إن إمجايل المكيات 
املبدئية املعروضة استجابة لعرض 

الرشاء اإلجباري بهناية فرتة رسيانه 
بلغت 93.01 مليون هسم.

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

لالستحواذ عىل أهسم دوميت، 
ليصبح 5.5 جنيه للهسم بدلاً من 5 

جنهيات للهسم.

المصرف المتحد يبيع معظم 
حصته في أسهم رأسمال 

جولدن تكس لألصواف

البورصة تعلن كمية األسهم 
المستجيبة لعرض شراء اإلجباري 

المقدم على »دومتي«

»إيديتا” تقترب من 
االستحواذ على خط إنتاج 

بقيمة 20 مليون جنيه

أرباح مصر لأللومنيوم 
"المعدّلة" ترتفع إلى 2.5 

مليار جنيه خالل 2021-2022

قالت رشكة األهيل فاروس لتداول 
األوراق املالية، إن املرصف املتحد 
خفض حصته يف رأمسال رشكة 

جولدن تكس لألصواف من 5.7% إىل 
.%0.7

وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص، أن املرصف املتحد باع 714.16 

ألف هسم من جولدن تكس بقمية 
امجالية 4.28 مليون جنيه مبتوسط 

سعر بيع 6 جنيه للهسم.
وحققت جولدن تكس صايف رحب بلغ 

25.58 مليون جنيه خالل الفرتة 
من يناير حىت هناية يونيو املايض، 

مقابل أرباح بلغت 581.88 ألف جنيه 
يف الفرتة املقارنة من 2021، مع األخذ 

يف العتبار حقوق األقلية.
وبلغت مبيعات الرشكة خالل النصف 
األول من العام اجلاري حنو 166.47 

مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 
87.7 مليون جنيه يف النصف األول 

من 2021.

 قالت رشكة إيديتا للصناعات 
الغذائية، إهنا بلغت املراحل الهنائية 

يف صفقة استحواذ عىل خط 
إنتاج إضايف بقطاع الكيك بقمية 
استمثارية 20 مليون جنيه، وذلك 

من إحدى الرشاكت اليت توقفت عن 
النشاط.

وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص الثالثاء املايض، أن خط 

اإلنتاج اجلديد سيسامه يف زيادة 
القدرة اإلنتاجية لقطاع الكيك، 

مشرية إىل أهنا تعمل عىل استيفاء 
الرشوط واإلجراءات القانونية 

الهنائية إلمتام الصفقة. 
يشار إىل أن إيديتا للصناعات 
الغذائية، حققت أرباحًا بلغت 

374.91 مليون جنيه خالل الفرتة 
من يناير حىت هناية يونيو 2022، 
مقابل أرباح بلغت 197.73 مليون 
جنيه يف الفرتة املقارنة من العام 

املايض، مع األخذ يف العتبار حقوق 
األقلية.

أظهرت املؤرشات املالية املعّدلة 
لرشكة مرص لأللومنيوم، خالل العام 
املايل املايض 2021- 2022، ارتفاع 

أرباح الرشكة بنسبة 8743% عىل 
أساس سنوي.

وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص، أهنا جسلت صايف رحب بلغ 

2.5 مليار جنيه خالل الفرتة من 
يوليو 2021 إىل يونيو 2022، مقابل 
أرباح بلغت 28.27 مليون جنيه يف 

العام املايل املقارن.
وارتفعت إيرادات الرشكة خالل العام 

املايل املايض إىل 14.48 مليار 
جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.36 
مليار جنيه يف العام املايل السابق 

له.
يشار إىل أن مرص لأللومنيوم، 

حققت صايف رحب بلغ 1.68 مليار 
جنيه خالل الفرتة من يوليو إىل 

مارس املايض، مقابل خسائر بلغت 
347.72 مليون جنيه يف الفرتة 
املقارنة من العام املايل املايض.
وارتفعت إيرادات الرشكة خالل 

الفرتة إىل 10.76 مليار جنيه، مقابل 
إيرادات بلغت 8.14 مليار جنيه 

يف الفرتة املقارنة من العام املايل 
املايض.

أحمد عز ينفي دمج شركتي عز الدخيلة وحديد عز

العجمي ..

داليا احمد

أكدت رشكة س���يدي كرير للبرتوكمياويات، أنه 
مل ي���رد إلهيا أي تفاصي���ل أو متطلبات خاصة 
بشأن دراس���ة الصندوق الس���يادي السعودي 

رشاء حصص أقلية يف الرشكة.
ج���اء ذلك يف بيان للرشك���ة إىل بورصة مرص 
رًدا ع���ى م���ا مت تداول���ه ع���ن ني���ة الصندوق 
الس���يادى الس���عودى رشاء حصص أقلية يف 
قط���اع البرتوكمياوي���ات ومهن���ا س���يدي كرير 

للبرتوكمياويات.
وقالت إنه يف حال ورود أي تفاصيل أو متطلبات 

خاصة بشأن ذلك سيمت اإلفصاح عهنا.
يشار أن سيدي كرير للبرتوكمياويات،  جسلت 
ص���ايف رحب بل���غ 468 مليون جني���ه منذ بداية 
يناير ح���ىت هناية يونيو امل���ايض، مقابل 283 

ملي���ون جنيه أرباح خال نفس الفرتة من العام 
املايض.

وارتفع���ت مبيعات الرشكة خال الس���تة أهشر 
حي���ث جسلت 3.87 مليار جني���ه بهناية يونيو، 
مقاب���ل 2.67 مليار جنيه خال نفس الفرتة من 

العام املايض.

وائل خطاب

   السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة ومهلة 6 أشهر 
منذ القيد للتسجيل والطرح وبدء التداول لتمكين البورصة 

المصرية من مساندة الشركات للتحضير للطرح

  رامي الدكاني رئيس البورصة: استراتيجية عمل البورصة ترتكز على 
استعادة ثقة المستثمر المحلي واألجنبي ودمج تطبيقات التكنولوجيا المالية 

لتسهيل االستثمار والتمويل من خالل سوق األوراق المالية

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  18  سبتمبر  2022  •  العدد  660

تطوير قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء األوراق المالية بالهامش لتعظيم دور مديري المخاطر دعمًا الستقرار األسواق
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رئيس شعبة النب 
يتوقع تخفيض 

األسعار خالل أيام 

أش����اد حس����ن فوزي رئيس ش����عبة النب بغرف����ة القاهرة 
التجاري����ة بتوجهي����ات الرئي����س عبد الفتاح الس����ييس 
للحكوم����ة باخت����اذ حزمة إجراءات اس����تثنائية لتيس����ر 
اإلفراج عن الواردات ، وختفيف األعباء عن املس����تمثرين 
واملس����توردين وال����ي مهنا: “ وقف حتصي����ل الغرامات 
امجلركية من املتأخرين يف إهن����اء اإلجراءات امجلركية 

بسبب املستندات املطلوبة من اجلهات ذات الصلة - تقليل 
تاكليف السلع خبفض أعباء األرضيات والغرامات خالل 
األي����ام املقبل����ة يف ظل األزمة العاملي����ة الراهنة - اإلفراج 
خ����الل أيام عن أي حشنات أهن����ت اإلجراءات امجلركية 
وتنتظر منوذج متويل الواردات »منوذج ٤« بالتنسيق مع 

املركزي والتجارة والصناعة«.

شعبة اللوجيستيات: اجتذاب االستثمار األجنبي املباشر 
بدالاً من األموال الساخنة سيدعم القطاع الصناعي

دفعة قوية لملف التراخيص الصناعية

20 ألف ترخيص منذ إطالق »الرخصة الذهبية« 
 تنظيم للقطاع وتسهيل على املستثمرين.. ووزير الصناعة: توجيهات للتنمية الصناعية 

بااللتزام باملدد الزمنية املحددة بالقانون وجاٍر ميكنة اإلجراءات
طفرة كب����رة هشدها قطاع الصناعة خالل الس����نوات 
األخ����رة، انطالق����ا من بيئة إصالح ترشيىع ش����املة، 
وحزم����ة إج����راءات تنفيذي����ة لضبط منظوم����ة إصدار 
الرتاخي����ص. وُيعد مل����ف الرخص الصناعي����ة وأوراق 
االستمثار الصناىع واحدا من أمه امللفات الىت تشغل 
بال أحص����اب املصانع القامئ����ة أو اجلديدة، وىف هذا 
اإلطار وجه وزير الصناعة املهندس أمحد مسر، اهليئة 
الع����ام للتمنية الصناعية برسعة إصدار الرتاخيص ىف 
م����دد ترتاوح بني 7 و20 يوم����ا وفق ما نص هيلع قانون 

الرتاخيص الصناعية رمق 15 لسنة 2017.
وقال الدكتور مصطىف مدبوىل، رئيس جملس الوزراء، 
ىف ترصحيات سابقة، إن أية رخصة صناعية أصبحت 
تص����در من ماكن واحد هو هيئة التمنية الصناعية فميا 
ال يتج����اوز 20 يوم معل، وإنه يتابع تنفيذ ذلك بنفس����ه 
مع هيئة التمنية الصناعي����ة ووزير التجارة والصناعة، 
وبالفعل تشر التقارير إىل صدور حنو 20 ألف رخصة 

صناعية من خالل املنظومة اجلديدة.
 وأض����اف أن هن����اك حواف����ز أخرى من خ����الل قانون 
االستمثار، تمشل منح 50% خصام فميا خيص التلكفة 
االس����تمثارية الىت ينفذها املُصّنع، عرب إعفاء رضيىب 
هبذه القمية، إضافة إىل دراسة تعديل جديد عىل قانون 
االس����تمثار يحمس مبد احلوافز، كوهن����ا مرتبطة مبدى 
زمىن 5 س����نوات ينهتى ىف 2023، عىل أن مُتد الفرتة 
5 س����نوات إضافي����ة مع إقرار حاف����ز جديد لصناعات 
بعيهنا ال ُتوجد ىف مرص، من أجل تجشيع املستمثرين 
األجانب أو املرصيني عىل إدخاهلا للسوق، وعىل سبيل 
املثال صناعة الس����يارات الكهربائية وبعض الصناعات 

املتقدمة الىت تسىع مرص لتوطيهنا حمليا.
وأكد أن حزمة تجشيع املس����تمثرين ستمشل رد نسبة 
س����تصل إىل 70% من قمية الرضائب املس����ددة، عىل 
أن تتفاوت النسب حبس����ب أمهية الصناعة، ما يحمس 
بتحفزي املس����تمثرين بصورة أكرب خالل الفرتة املقبلة، 
إىل جانب تيسر اإلجراءات من أجل تجشيع االستمثار 
احمل����ىل واألجنىب ىف جماالت حنتاجها. وىف س����ؤال 
ع����ن دور معارات “اإلس����اكن البديل” ىف القضاء عىل 
العش����وائيات ودور املرشوعات ىف توفر فرص العمل 
للش����باب، أكد رئيس الوزراء عىل هامش زيارته للفيوم 
أن تركزي الدولة ىف البداية اكن عىل اإلساكن غر اآلمن 
واألكرث خطورة، وانهتينا مهنا عىل مستوى امجلهورية، 
أما التوجه اجلديد فميتد إىل اإلساكن البديل الذى وجه 
به الرئيس عبد الفتاح الس����يىس عرب إنشاء 500 ألف 
وحدة س����كنية، وهو يرتكز عىل املناط����ق غر املخططة 
والعشوائية، مع العمل عىل فتح مزيد من حماور الطرق 
وإتاحة اخلدمات مبختلف املناطق، موحضا أن ما ُيزال 
من مباٍن إلقامة الطرق واحملاور ُيعوَّ ساكنوها بوحدات 
سكنية ىف معارات السكن البديل، مبا يلىب احتياجاهتم 

ويضمن اسمترار قرهبم من موطهنم األىلص.
وىف الس����ياق ذات����ه، أكد املهندس أمح����د مسر وزير 
التج����ارة والصناعة، أن القط����اع اخلاص رشيك فاعل 
ىف تنفي����ذ مس����هتدفات وخطة معل ال����وزارة للهنوض 
بالصناعة الوطنية وحتقيق التمنية االقتصادية الشاملة، 
مش����را إىل الدور املهم الحتاد الصناعات املرصية ىف 
خدم����ة الصناعة بلك قطاعاهت����ا. وتابع ىف ترصحيات 
س����ابقة عقب لقاء م����ع جملس احت����اد الصناعات، أن 
الوزارة تعمل حاليا بتنس����يق اكمل مع جممتع األمعال 
عىل مراجعة السياس����ة الصناعية ملرص، ومراجعة لك 
الترشيع����ات واإلجراءات املطبقة هبدف وضع إطار عام 
يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة املرصية حنو االرتقاء 
بالقطاعات اإلنتاجية الىت متثل حمراك رئيسيا لتحقيق 
التمني����ة االقتصادية الش����املة واملس����تدامة، من خالل 
زيادة معدالت اإلنتاج لتلبية احتياجات السوق احملىل 
وتصدي����ر الفائ����ض لألس����واق اخلارجي����ة، وهو األمر 
الذى ينعكس إجيابيا عىل زيادة نس����بة مسامهة قطاع 
الصناعة ىف الناجت احملىل اإلمجاىل فضال عن توفر 

مزيد من فرص العمل .
وأش����ار “مس����ر” إىل أن الوزارة تعك����ف حاليا عىل 

مراجعة وتقيمي عدد من الترشيعات اخلاصة بالصناعة 
مهنا قانون تفضيل املنت����ج احملىل وتعديالته، وقانون 
التمني����ة الصناعي����ة، إضافة إىل تطوي����ر دور اهليائت 
واجلهات التابعة للوزارة للقيام باألدوار املنوطة هبا مبا 
يهس����م ىف خدمة الصناعة املرصية. متابعا: “احلكومة 
بلك أجهزهتا تسىع جاهدة إلجياد حلول عاجلة لتوفر 
املواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج للقطاعات الصناعية؛ 
لضامن اس����مترار دوران جعلة اإلنتاج” مؤكدا حرص 
الوزارة عىل التنس����يق املسمتر مع لك األجهزة املعنية 

للتعامل الفورى مع التحديات.
وىف رده عىل تس����اؤالت أعضاء جملس إدارة االحتاد 
بش����أن املعوق����ات اخلاصة بإص����دار الرتاخيص، أكد 
“مسر” أن����ه وّجه هيئ����ة التمنية الصناعي����ة بااللزتام 
بتطبيق قانون الرتاخي����ص الصناعية وتنفيذ توجهيات 
رئيس الوزراء مبنح الرتاخيص خالل 7 أيام للرتخيص 
باإلخطار، و20 يوم معل للرتخيص املسبق مكا جيرى 
حاليا ميكن����ة لك اخلدمات الىت تقدمه����ا هيئة التمنية 
الصناعية لملس����تمثرين، وتفعي����ل منظومة الال مركزية 
ب����لك فروع اهليئ����ة، مطالبا األعضاء مبواف����اة الوزارة 
بأية حاالت تتعدى املدد الزمنية احملددة الختاذ إجراء 

حامس بشأهنا .
من جانب���ه، أكد املهندس دمحم الس���ويدى رئيس 
احت���اد الصناعات املرصية، ح���رص االحتاد عىل 
دمع جه���ود الوزارة ىف االرتقاء بالقطاع الصناىع 
م���ن خالل تب���ادل ال���رؤى للوص���ول إىل خطوات 
مملوسة لدمع الصناعة الوطنية، مشرا إىل انهتاء 
االحتاد من إعداد تصور ش���امل بلك اإلصالحات 
الالزم���ة عىل مس���توى لك القطاع���ات الصناعية؛ 
لدفع المنو الصناىع وحتفزي االس���تمثار األجنىب 
املبارش ىف القطاع���ات الصناعية. الفتا إىل أمهية 
إعداد دراس���ات حول األثر االقتصادى ألية أعباء 
جديدة ُتف���رض ع���ىل القطاع الصن���اىع وقياس 
جدواها، فضال ع���ن رضورة تفعيل قانون تفضيل 
املنتج احملىل ىف املش���رتيات احلكومية وىف تنفيذ 
املرشوع���ات القومي���ة؛ النعاكس ذلك ع���ىل زيادة 

إنتاجية املصانع وتوفر فرص العمل .
ب���دوره، أكد املهندس طارق توفي���ق وكيل االحتاد، 
أمهي���ة تطوير سالس���ل القمية احمللي���ة والرتكزي 
عىل الصناع���ات املغذية هبدف حتقيق التاكمل بني 
لك القطاعات الصناعي���ة، مطالبا بتوفر مزيد من 
اآلليات المتويلية امليرسة أمام املرشوعات اإلنتاجية 
هبدف منح دفعة لالستمثار ىف القطاع الصناىع.

تطوير التجمعات الصناعية 
م����ن ناحية أخ����ري ، أكد املهندس أمح����د مسر وزير 
التجارة والصناعة حرص ال����وزارة عىل تمنية وتطوير 
اكفة التجمع����ات الصناعية مبا يهسم ىف زيادة القمية 

املضاف����ة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافس����ية املنتجات 
املرصية بالس����وقني احملىل والعاملي، مش����رًا إىل أن 
املرحلة احلالية س����تهشد العديد من الزيارات امليدانية 
املكثفة ملس����ويل ال����وزارة لاكفة املناط����ق والتجمعات 
الصناعي����ة للوقوف عىل أرض الواق����ع عىل التحديات 
والعمل عىل إجياد حلول جذرية هلا بالتنسيق والتعاون 

مع اكفة اجهزة الدولة.
جاء ذلك خ����الل اجلولة التفقدية الىت ق����ام هبا الوزير 
ملدين����ة اجللود بالروبيىك والىت تضمنت زيارة عدد من 
املداب����غ باملدينة إىل جانب املركز التكنولويج ومصانع 
الغ����راء باإلضافة إىل منطقة ال�����100 مصنع اخلاصة 
باملنتجات تامة الصنع، وقد رافق الوزير خالل الزيارة 
املهندس محمود حمرز رئيس رشكة القاهرة لالستمثار 
والتطوير العمراين والصنايع املسولة عن إدارة مدينة 
اجلل����ود بالروبييك، واملهندس دمحم عبد الكرمي املدير 
التنفيذي ملركز حتديث الصناعة، واملهندس دمحم أنور 
رئيس اجلهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ املرشوعات 
الصناعي����ة، و امحد رضا امل����رشف العام عىل املراكز 

التكنولوجية. 
وق���ال الوزي���ر  إن  الوزارة ت���وىل صناعة اجللود 
اهمتامًا كبرًا هبدف جعل مرص مركزًا اسرتاتيجيًا 
لصناع���ة اجلل���ود ليس عىل املس���توى احملىل أو 
اإلقل���ي فقط وامنا عىل املس���توى الدويل، وذلك 
من خالل حتقيق التاكمل بني سالس���ل القمية ىف 
صناعة اجللود املرصي���ة للوصول إىل منتج عاىل 
اجلودة قادر عىل املنافس���ة ىف الس���وقني احملىل 
واخل���اريج، مؤكدًا أن املدينة تعد إحدى امه املدن 
الصناعية املتخصصة املصممة وفق أحدث املعاير 
العاملية حيث يصل إمجايل االس���تمثارات الىت مت 
خضها باملدينة حىت االن حواىل 7.2 مليار جنيه. 
وأضاف مسر أن الوزارة تس���هتدف زيادة القمية 
املضاف���ة لملنتج���ات املصنع���ة مبدين���ة الروبيىك 
وتاكمل سالس���ل القمية هبا حيث مت إنش���اء 100 
مصن���ع باملدينة وفقًا للتوجهيات الرائس���ية إلتاحة 
بيئة مواتية لصناعة املنتجات تامة الصنع من أحذية 
وش���نط ومالبس جلدية لتلبية احتياجات الس���وق 
احملىل وتقليل االعمتاد عىل االس���تراد، مش���رًا 
إىل أن هذه املصانع ترتاوح مساحاهتا بني 1000 
إىل ٤000 م���رت مرب���ع إىل جانب وج���ود وحدات 
إنتاجية صغرة عىل مس���احة 120 مرت مربع و68 
مرت مربع، باإلضاف���ة إىل مركز تكنولويج ومركز 
تدري���ب ومناطق جتارية وخمازن لوجيس���تية وذلك 
باستمثارات ختطت 2.9 مليار جنيه، وسيمت خالل 

املرحلة القريبة املقبلة طرحها أمام املستمثرين.

أكد الدكتور ع���ي مصييحل وزير المتوي���ن، أن رؤية 
الرئيس السيىس بزيادة السعات التخزينية للبالد منذ 
وقت مبكر اكنت س���بَّاقة، وقد قف���زت الطاقة التخزينية 
م���ن 1.2 ملي���ون ط���ن ىف 201٤ إىل 3.6 ملي���ون طن 
حالًيا، وجاري العمل عىل زيادهتا بواقع 600 ألف طن 
أخرى، منوها إىل أن الرئيس الس���ييس سيعمتد خالل 
األيام املقبلة خطة نرش أس���واق امجللة ونصف امجللة 

باحملافظات .
ج���اء ذلك خالل الن���دوة الي نمظه���ا جملس األمعال 
امل���رصي الكن���دي واملجلس املرصي للتع���اون الدويل 
وأداره���ا معزت رس���الن رئيس املجل���س، واكنت حول 
األزمات العاملية وتداعياهتا عىل سوق الغذاء يف مرص، 
وذلك حبضور براف���ني أجراوال... ممثل ومدير برناجم 

الغذاء العاملى ىف مرص.
وق���ال “املصييحل” إن األس���عار العاملية تراجعت ىف 
بعض الس���لع واقرتب الحمق مما اكن هيلع قبل احلرب 
الروس���ية األوكرانية، غر أن األس���عار العاملية معوًما 
ال تزال غ���ر حقيقية وال ميكن للع���امل أن مييض هبا، 
الفًت���ا إىل أن أمه الدروس املس���تفادة من فرتة كورونا 
والتع���ايف من كورونا واحلرب األوكرانية يه أن العامل 
ال���ذى قيل كثًرا أن���ه أصبح قرية واح���دة ليس كذلك، 
حيث رأينا أش���اكال غريب���ة من خرق قواع���د التجارة 
الدولي���ة ومن األنانية ىف حيازة املواد الطبية واللقاحات 
وجحب الس���لع عن التداول العاملي حلس���ابات داخلية 
، ب���ل أن أوروب���ا حالًيا ال ت���حمس ألي رشكة بتصدير 
منتج غذايئ إىل اخلارج حتتاجه القارة ما جعل العناية 
باألم���ن الغذايئ للدول���ة وحتقيق االكتف���اء الذايت من 
بعض الس���لع قضية. وأض���اف “ املصييحل” أن أحد 
الدروس املستفادة أيًضا من األزمات يه تقليل الفاقد، 
مشًرا إىل أنه اكن يرتاوح بني 10 إىل 15% ىف الشون 
واخنفض م���ع الصوامع العرصي���ة إىل نصف باملائة، 
مش���ًرا إىل أن دور ال���وزارة أبعد كث���ًرا من المتوين 
والدمع عىل أمهيهتام وأهنا تعمل 2٤ س���اعة يف اليوم، 
مضيف���ا: »ال ميكن لبقال أو خم���ز أو مطحن أن يغلق 
دون إذن حىت نمتكن من إتاحة السلع لملواطنني طوال 

الوقت.
وطال���ب “املصي���يحل” قطاعات األغذي���ة والزراعة ىف 
اللقاء حبلول رسيعة للحد من عدد األفراد الذين يعانون 
انعدام األمن الغذايئ عىل مس���توى الع���امل، قائال إنه 
قد حيدث حالي���ا أن يكون لدى الدولة أو األفراد أموال 
لكن ال جيدون السلع لرشاهئا بسبب ارتبااكت األسواق 
العاملي���ة، منوًه���ا إىل أن مرص بلد حساس���ة للتقلبات 
ىف جم���ال الغذاء وهناك جهود مبذول���ة لتوفر الطعام 

لملواطنني واحلد من تأثر التمخض عىل امجلهور.
وأكد وزير المتوي���ن والتجارة الداخلية أن مرص قامت 
مبضاعفت وزيادة عدد املنايشء الي تقوم باس���تراد 
ال���حمق مهن���ا وتعدي���ل املواصف���ات وذل���ك يف إطار 
مواجههتا الرتباك حركة اإلمداد بعد احلرب الروس���ية 
االوكراني���ة وخاصة واهنا اكنت تعمتد عي اس���تراد 

80% من الحمق من دولي روس���يا واوكرانيا ، اكش���فا 
عن اعمتاد لك من التفيا ورومانيا مكنايشء لالستراد 

، وكذلك التعامل مع أملانيا وفرنسا واهلند.
وش���دد أن م���رص حاليا لدهيا احتيايط اس���رتاتيجي 
م���ن ال���حمق 6.5 هشر، وبالنس���بة للزي���وت احتيايط 
5.6 هش���ر ، مؤكدا أنه مل يكن ملرص أن تحجن يف تلك 
اخلطوة اال بزيادة السعات التخزينية يف اكفة املواينء.

وقال إنه بالنس���بة للسكر هناك طفرة كبرة يف االنتاج 
وأن مرص عي أعتاب حتقيق اكتفاء ذايت، مشًرا إىل 
أن مرص ستتحول يف العام املقبل من مستورد ل� ٤00 
تلف طن س���كر إىل ُمصدَّر بع���د أن يبدأ مصنع باملنيا 

العمل وطاقته من 600 إىل 700 ألف طن.
ولفت ايل ما يثار من أحاديث حول وجود مشلكات يف 
خمزونات بعض الس���لع مثل الشاي والنب ، مؤكدا أن 
هناك بعض املش���الك يف االس���تراد ولكن االحتيايط 

االسرتاتيجي ملرص ” آمن جدا” .
وأعلن أن األسبوع املقبل ستقوم الوزارة بتوقيع إنشاء 
٤ خمازن اس���رتاتيجية عي 10 افدنة س���واء مربدة أو 

مجتيد أو اكفة السلع .
وكش���ف كذلك عن بدء دخول الوزارة يف القيام بإنشاء 
أكرب سوق مجلة مبحافظي اإلمساعيلية والرشقية عي 
مس���احة 110 فدان يعقهبا تنفيذ مبادرات الرئيس عبد 
الفتاح الس���ييس اخلاصة بإنشاء أسواق مجلة يف لك 
احملافظات ، الفتا ايل اجمت���اع يعقد مع الرئيس يوم 
20 م���ن الهشر اجلارى العمتاد خطة اس���واق امجللة 

ونصف امجللة عي مستوي احملافظات.
وأك���د املصي���يحل انه قريب���ا جدا س���يمت اإلعالن عن 
إنشاء رشكة البورصة السلعية ، مشرا ايل جمهودات 
ال���وزارة وكي���ف اهنا تتعام���ل مع 70% م���ن املجمتع 

امل���رصي وتقوم بتوفر م���ا يرتاوح ما ب���ني 250 ايل 
270 الف رغيف يوميا واهنا قامت مؤخرا بتقدمي حزم 

مساعدات اجمتاعية إضافية للفائت األكرث احتياجا.
وتوق���ع أن تكون الفرتة القادمة عي املس���توي العاملي 
أكرث اس���تقرارا يف االس���عار ولكهنا لن تعود ملا اكنت 
هيلع قبل أزمة احلرب الروس���ية االوكرانية، مشددا انه 
اكن دوما يعل���ن أن االرتفاعات الصارخ���ة واجلنونية 
باألس���عار خ���الل الف���رتة املاضية لكها غ���ر حقيقية 

ومبالغةواستحالة أن تسمتر .
واس���تطرد: ان ال���حمق قب���ل أزمة احلرب اكن س���عره 
يف ح���دود 3٤0 جنيه للط���ن مث وصل بعر احلرب ايل 
م���ا يرتاوح ب���ني 520 و 5٤0 دوالر للط���ن مث عاد االن 
واخنف���ض ايل ما ي���رتاوح ب���ني 3٤0 ايل 360 دوالر 
للطن ، والزيوت اكنت 750 دوالر للطن مث وصلت أثناء 
احل���رب ايل 1750 دوالر للط���ن وحاليا اخنفضت ايل 

1350 دوالر للطن.
وق���ال الدكتور عىل مصلي���ى، إن الرئيس عبدالفتاح 
الس���يىس، اعمتد خمطط عام مدين���ة الذهب الي تقع 
عىل ط���رق العني الخسن���ة، كوهنا موقع���ا ممتزيا يف 
العامص���ة اإلدارية اجلديدة، حيث تبلغ مس���احهتا 70 

فدانا.
وأك���د الوزي���ر، أن املدين���ة عبارة ع���ن ورش ومصانع 
وحمالت جتارية، ومت إجراء دراس���ة جدوى لملرشوع 
عىل يد خ���رباء خمتصني، موحضا أنه ل���وال األزمات 
املتالحقة لاكن قد مت االنهتاء من تنفيذ اكمل املرشوع«، 
الفتا إىل أنه س���يكون هناك مركز للتدريب احلرىف يف 
إط���ار مبادرة لدمع ال���ورش الصغ���ر وإحياء »روش 

زمان«.

استقبل أمحد مسر وزير التجارة والصناعة، 
أرشف صيحب وزي���ر الش���باب والرياضة؛ 
لبحث تعزيز التعاون املشرتك بني الوزارتني، 
وسبل تقدمي الدمع الفين لملبادرات والرباجم 
الي تنفذها وزارة الشباب والرياضة خلدمة 
قطاع الشباب يف خمتلف أرجاء امجلهورية؛ 
هبدف توفر فرص معل جديدة وإعداد كوادر 
ش���بابية وأجيال قادرة عىل تويل املس���ولية 
الوطنية يف لك املجاالت، وذلك حبضور عدد 

من قيادات الوزارتني.
اتف���ق الوزيران عىل االس���تفادة من اآلليات 
واحلواف���ز ال���ىت تقدمه���ا وزارة الصناع���ة 
لتجشي���ع القطاع اخلاص عىل التوس���ع يف 
إنشاء مصانع إلنتاج املستلزمات الرياضية، 
وجته���زيات املالع���ب واألندية هب���دف تلبية 
احتياج���ات الس���وق احملي م���ن األدوات 
اخلارجية،  لألس���واق  والتصدير  الرياضية، 
إضاف���ة إىل دراس���ة إتاح���ة مجموع���ة من 
الوحدات باملجمع���ات الصناعية الي تتوىل 
وزارة الصناعة إنشاءها، للشباب املستفيدين 
م���ن مب���ادرات وزارة الش���باب والرياضة، 
خاص���ًة وأن ه���ذه املجمع���ات هب���ا وحدات 
صناعي���ة صغرة تبدأ م���ن ٤8 مرتا مربعا، 
وتقدم تيس���رات عديدة لصغار املستمثرين 

لتجشيعهم عىل بدء أنشطهتم اإلنتاجية.
وأوحض وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة 
عىل أمت االس���تعداد لتوفر لك أشاكل الدمع 
للش���باب من خالل أجهزهتا التابعة حيث مت 
خالل اللقاء االتفاق عىل تنفيذ برناجم معايشة 
لنحو 30 شابًا وفتاة جبهاز المتثيل التجاري 
يف إط���ار برن���اجم الدبلوماس���ية الش���بابية 

الذي تنفذه وزارة الش���باب والرياضة، وكذا 
تعزيز التعاون بني مصلحة الكفاية اإلنتاجية 
وأجه���زة وزارة الش���باب والرياضة لتنظمي 
ملتقيات توظيف خلرجي���ي املراكز التدريبية 

باملصلحة.
وأش���ار إىل أنه مت االتف���اق أيضا عىل قيام 
مركز حتديث الصناع���ة بتقدمي الدمع الفين 
الالزم لتدري���ب الفتي���ات يف جمال احلرف 
اليدوي���ة والرتاثي���ة وذلك يف إط���ار برناجم 
“أندي���ة الفت���اة” الذي تنفذه وزارة الش���باب 

والرياضة يف خمتلف احملافظات.
ومن جانبه، أكد أرشف صيحب وزير الشباب 
والرياض���ة، ح���رص ال���وزارة ع���ىل تعزيز 
التعاون املشرتك مع لك أجهزة الدولة لتقدمي 
املزيد من الدمع لألفاكر الش���بابية وتمنيهتا، 
والعم���ل عىل تب���ىن وتنفي���ذ مبادراهتم عىل 

أرض الواقع.
وأش���اد وزير الش���باب والرياض���ة بالتعاون 
املمثر م���ع وزارة الصناعة م���ن خالل تنفيذ 
براجم مش���رتكة عىل صعي���د تدريب وتمنية 
مهارات الش���باب، وإقامة ملتقيات التوظيف 
ىف خمتل���ف احملافظ���ات، واملش���اركة ىف 
منص���ة “توظي���ف م���رص” ومنص���ة “طور 
وغر”، مس���تعرضًا مجموعة م���ن املبادرات 
وال���رباجم الي تنفذها ال���وزارة مهنا منصة 
“كي���اىن” ال���ىت تق���دم لك ما هيم الش���باب 
م���ن خدمات، ومرشوع “ط���ور وغر” لتمنية 

مهارات الشباب.

وزير التجارة: ندرس التوسع يف تصنيع 
املستلزمات الرياضية

ميناء دمياط يستقبل سفينة روسية على متنها 
31.5 ألف طن من القمح

 

تقدم احتاد مستمثري املرشوعات الصغرة واملتوسطة بالهتنئة 
للغرفة األملانية العربية للصناعة وللتجارة مبناس���بة مرور 70 
عاًما عىل إنش���اهئا مؤكًدا أمهية العالق���ات املرصية األملانية 
وال���دور الفعال الذي لعبته الغرفة يف تجشيع االس���تمثار بني 

البلدين.
وقال عالء الس���قيط رئيس االحتاد، يف بيان له، أن التطورات 
العاملية اجلدي���دة الناجتة عن األزمة االقتصادية العاملية وأزمة 
الطاقة يف الدول األوروبية، تتطلب مزيدا من التعاون والتاكمل 
بني دول العامل مش���را إىل وجود مائت الفرص االس���تمثارية 
ال���ي ميك���ن اقتناصه���ا يف لك���ا البلدين خاص���ة يف جمال 

الصناعة والتجارة.
وأض���اف أن مجموعة العقوبات االقتصادية الي فرضت عىل 
األسواق الروس���ية نتيجة احلرب الروس���ية األوكرانية، أثرت 
عىل الس���لع امل���وردة من روس���يا وأوكراني���ا إىل أملانيا، مبا 
خيلق فرصا حممتلة لملنتج���ات املرصية مثل الغاز، واحلديد 
والصل���ب، والبالس���تيك، واأللومني���وم واألمس���دة، ومنتجات 
الس���راميك، واألجهزة الكهربائي���ة، واألثاث مكا خيلق فرًصا 
استمثارية كربى لملصنعني املرصيني عىل األرايض املرصية.
وأكد الس���قيط أن مرص تس���ىع دامئًا لبحث تمنية العالقات 
االقتصادي���ة املرصي���ة األملاني���ة يف اكفة الف���رص التجارية 
واالس���تمثارية املش���رتكة حي���ث تعد م���رص الس���وق الثانية 
للص���ادرات األملاني���ة يف إفريقي���ا، بيمنا تعد أملانيا الس���وق 

السابعة للصادرات املرصية إىل دول االحتاد األورويب.
جتدر االشارة اىل أن الغرفة األملانية العربية للصناعة والتجارة 
تأسس���ت يف مرص عام 1951 وتض���م يف عضويهتا 2500 
رشك���ة وتعد الغرف���ة االملاني���ة العربية أك���رب منمظة خمتصة 
بالتعاون التجاري بني أملاني���ا ومرص من جهة والعامل العريب 
م���ن جهة اخ���رى ملا هلا م���ن دور حموري ممث���ر يف التعاون 

وتجشيع االستمثار املرصي األملاين.
وم���ن أمه أهداف تأس���يس الغرفة األملاني���ة العربية للصناعة 
والتجارة تعزيز التجارة والتمنية الصناعية وحتس���ني وزيادة 
التعاون التج���اري بني أملانيا وم���رص واألردن ولبنان وتعزيز 

التعاون التجاري بني أملانيا والعامل العريب بأمكله.

حي����ذر الربيد املرصي مجي����ع املواطنني م����ن التعامل مع 
ال����رشاكت غ����ر املرخص هل����ا بالعمل يف جم����ال توزيع 
حشن����ات التج����ارة اإللكرتونية وخدم����ات الحشن والربيد 

الرسيع حفاظًا عىل حشناهتم من املصادرة.
وأش����ار الربيد املرصي يف بيان ل����ه أنه قد ظهر يف األونة 
األخرة يف السوق املرصي بعض الرشاكت الي تعمل يف 
جمال توزيع حشنات التجارة اإللكرتونية وخدمات الحشن 
واخلدمات الربيدية واللوجس����تية تعمل بدون ترخيص من 
اهليئ����ة القومية للربيد، مما ترت����ب هيلع ترضر العديد من 
املواطنني والرشاكت واملؤسس����ات حيث إنه وردت العديد 
من ش����اكوى املواطن����ني جراء التعامل م����ع هذه الرشاكت 
وال����ي ظن العديد م����ن اجلهات واملواطن����ني أهنا رشاكت 

مرخصة وتعمل يف إطار قانوين.
لذا هتيب اهليئة القومية للربيد بالرشاكت واملؤسس����ات و 
األفراد برضورة عدم التعامل مع الرشاكت الغر مرخص 
هل����ا وجتنب خماطر التعامل معها، والتأكد من حصول أي 
رشكة من ال����رشاكت العاملة يف أنش����طة توزيع حشنات 
التج����ارة اإللكرتونية أو الحش����ن والتوصيل عىل ترخيص 
س����اري من اهليئة القومية للربيد قبل التعامل معها، عملًا 
بأنه جاري اخت����اذ اكفة اإلجراءات القانونية الالزمة حيال 
تلك الرشاكت لقيامها بتضليل املواطنني والعمل يف السوق 

املرصي بدون ترخيص.
وتؤك����د اهليئ����ة القومية للربي����د عىل قيامه����ا باختاذ اكفة 
اإلج����راءات القانوني����ة حيال املخالفني وتطبي����ق العقوبات 
ال����واردة بقان����ون 16 اخلاص بنظ����ام الربيد يف مجهورية 

مرص العربية.

أعلنت غرفة القاهرة التجارية عن عقد مباحثات مع س���فارة 
الربازيل، وذلك هبدف زيادة الزيارات التبادلية لزيادة جحم 
التبادل التجارى واالس���تمثارى لدمع العالقات االقتصادية 

الثنائية ىف ظل العالقات الوطيدة بني مرص والربازيل.
جاء ذلك خالل مشاركة أمحد الوسميى وساحم زىك، نائىب 
رئيس غرفة القاه���رة، ىف احتفالية اليوم القوىم للربازيل، 
بعد دعوة الس���فر الربازيىل أنطونيو دى أجويار باتريوتا 
ىف مرص، لملشاركة ىف االحتفالية الربازيلية مبرور مائىت 

عام كدولة مستقلة.
وقال أمحد الوسميى، نائب أول رئيس غرفة القاهرة، إنه مت 
االتفاق مع الس���فر عىل تبادل الزيارات وتكثيف اللقاءات 
بني جممت���ع األمع���ال ىف البلدي���ن، لبحث اكف���ة الفرص 
التجارية واالس���تمثارية املش���رتكة، مس���تفيدين من حالة 
الربط الىت س���تقوم هبا الغرفة والسفارة بني رجال األمعال 
ىف مرص والربازيل، ومس���تفيدين أيضا من الدفعة القوية 
للقيادة السياس���ية لالس���تمثار واملس���تمثرين ىف البلدين، 
خاصة التوجهيات الرائس���ية املرصية لدمع املس���تمثرين، 
وه���و ما نؤكد هيلع ىف اكفة لقاءاتنا مع الس���فراء واملالحق 

التجاريني والوفود اخلارجية.
وقال ساحم زىك، نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، إن السفر 
متعاون بش���لك كبر، ومت االتفاق معه ع���ىل تنظمي لقاءات 
ثنائي���ة بني املصدرين واملس���توردين املرصي���ني ونظراهئم 
من الربازيل، س���واء ىف غرف���ة القاه���رة أو ىف الربازيل، 
من خالل تبادل الزيارات ومناقش���ة س���بل زي���ادة التعاون 
املشرتك، سواء فميا يتعلق بالتبادل التجارى واالستمثارى 
أو إقامة استمثارات مشرتكة بني البلدين، خاصة أن مرص 
غنية باملنتجات الىت من املمكن أن تس���تفيد مهنا الس���وق 

الربازيلية، فضاًل عن الفرص االستمثارية املرصية.

أعل����ن اجلهاز املرك����زي للتعبئة العام����ة واإلحصاء عن تراجع 
قمية جعز امل����زيان التجاري إىل 3.75 ملي������ار دوالر خ�الل 
هش��ر يونيو مقابل 3.88 مليار دوالر لنفس الهشر م�ن العام 
الس����اب�ق، ويرج��ع ذلك إىل اخنف����اض قمي�ة ص��ادرات بعض 
الس����لع وأه��مها: )امسده بنسبة 20.9%، جعائن وحمرضات 
غذائيه بنس����بة 8.7%، منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو 
صلب بنس����بة 31.7 %، قضبان وعيدان وزوايا واس����الك من 

حديد بنسبة %6.8( .
بيمنا ارتفعت قمية ص�ادرات بعض الس����لع خ��الل هشر يونيو 
2022 مقابل مثيلهتا لنفس الهشر من العام الس����ابق وأمهه�ا 
) منتجات البرتول والغاز الطبيىع واملس����ال بنس����بة ٤.٤9 %، 
برتول خام بنس����بة 15.6 %، مالبس جاهزة بنسب�ة 12.7 %، 

لدائن باشاكهلا االوليه بنسبة ٤.29 %(.
وأش����ار اجلهاز يف بي����ان، إىل تراجع قمية الواردات بنس����بة 
7.7% حيث بلغت 6.96 مليار دوالر خ�الل هشر يونيو 2022 
مقاب�������ل 7.5٤ مليار دوالر لنفس الهشر من العام الس����ابق 
ويرج���ع ذل�����ك إل��ى اخنفاض قمي��ة واردات بعض الس����ل��ع 
وأمهه�ا: ) مواد اوليه من حديد أو صلب بنسب��ة 2.7%، لدائن 
بأش����اكهلا األولية بنس����ب��ة 9.9 %، أدوية وحمرضات صيدله 

بنسبة 3.5%، فول صويا بنسبه 35.3 %(.

 »غرفة القاهرة« تبحث مع »السفارة 
البرازيلية« التعاون املشترك

سيد اجلارحي

داليا احمد

       طرح 100 مصنع للمنتجات النهائية أمام المستثمرين قريبًا .. 
ووزير الصناعة : 7.2 مليار جنيها استثمارات بمدينة الروبيكي للجلود

    المصيلحي : رؤية الرئيس السيسى بزيادة السعات 
اقة التخزينية للبالد منذ وقت مبكر كانت سبَّ

خبير: مصر حتظى بفرص واعدة لتأسيس سوق 
ناشئة إلنتاج الهيدروجني األخضر

أعل���ن املركز اإلع���اليم هليئة مين���اء دمياط 
األربع���اء املايض، أن امليناء اس���تقبل خالل 
ال� 2٤ س���اعة املاضية عدد 13 سفينة، بيمنا 
غادر عدد 12 سفينة، مكا وصل إمجايل عدد 
الس���فن املوج���ودة بامليناء 32 س���فينة، مهنا 
السفينة »BC CALLISTO« القادمة من 
روس���يا وعىل متهنا محول���ة تقدر ب� 31500 

طن من الحمق لصاحل القطاع اخلاص.
يأيت ذلك يف إطار جهود الدولة وتأكيًدا عىل 
جاهزية مرافق ميناء دمياط الستقبال ناقالت 
الحمق لضامن توافر الس���لع اإلس���رتاتيجية 

وتلبية احتياجاهتا من الحمق.
وبلغت حركة الصادرات من البضائع العامة 
2٤5٤6 ط���ن تمش���ل، 1612 ط���ن بضائ���ع 
متنوعة و1000 طن كس���ب صويا، 923 طن 

رمل، و21011 طن يوريا.
بيمنا بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 

33373 طن تمش���ل، 7500 طن مقح، ٤200 
طن ذرة، 1873 طن خش���ب زان، ٤8٤1 طن 
ابالاكش، 11 ط���ن أرز، 2000 طن ميثانول، 

9056 طن خردة، و3892 طن حديد.
وق���د بلغت حركة الصادر من احلاويات 773 
حاوي���ة ماكفئة، عدد احلاوي���ات الوارد 1٤1 
حاوي���ة ماكفئة يف حني بلغ ع���دد احلاويات 

الرتانزيت 2033 حاوية ماكفئة.
ووص���ل رصي���د صومعة احلب���وب والغالل 
للقطاع العام بامليناء من الحمق 10267٤ طنا، 
بيمنا بلغ رصيده يف خمازن القطاع اخلاص 

158353 طنا.
مكا غادر عدد 2 قطار حبمولة إمجالية 2503 
طن مقح متجهني إىل صوامع ش���ربا عدد 1 
قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية ٤0 قدم قادم 
من االسكندرية، بيمنا بلغت حركة الشاحنات 

دخولًا وخروجًا عدد ٤٤73 شاحنة.

قال حس���ام ع���الم املدير اإلقل���ي لربناجم 
المنو املس���تدام مبركز البيئة والتمنية لإلقلمي 
العريب وأوروبا )س���يداري( إن مرص حتظى 
بفرص واعدة لتأس���يس س���وق ناشئة إلنتاج 
لل���دول  وتصدي���ره  األخ���رض  اهليدروج���ني 
احمليطة كوهن���ا تمتتع بامل���وارد واإلماكنيات 
ال���ي تؤهله���ا لذل���ك وملا لدهيا م���ن وفرة يف 
مص���ادر الطاقة املتج���ددة اكلري���اح والطاقة 
المشس���ية إلنتاج الكهرباء الالزمة الستخراج 

اهليدروجني األخرض من املياه.
وأوحض عالم، ىف ترصحيات له، أن احلكومة 
املرصية اختذت مؤخرا خطوات جادة وعاجلة 
حن���و ذلك، مك���ا قامت بتحديث اس���رتاتيجية 
الطاق���ة 2035 لتضمني اهليدروجني األخرض 
مضن مصدر الطاقة املس���تدامة وما يتبع ذلك 
من إج���راءات تنفيذية، حبس���ب واكل���ة أنباء 

الرشق األوسط.
وأشار عالم إىل أن سيداري نمظت جلسة فنية 
بعنوان “اهليدروجني األخرض .. هو مستقبل 
الطاق���ة املس���تدامة”، وذلك مض���ن فعاليات 
منت���دى البيئة والتمني���ة 2022 الذي اختمتت 

أمعاله /الثالثاء املايض/، حيث ألقت اجللسة 
الضوء عىل الفرص والتحديات الي تواجهها 
مرص من أجل إنتاج واس���تخدام اهليدروجني 
األخ���رض كأحد أمه مص���ادر الطاقة النظيفة 
واملس���تدامة، فض���ال عن فرصها املس���تقبلية 

لتكون مصدرا إلمداد الدول احمليطة به.
ومن جانهبا، قالت أهنار جحازي خبر الطاقة 
والتمني���ة املس���تدامة إن اعمت���اد النيرتوجني 
األخرض كواحد من عنارص التحول يف نظام 
الطاق���ة املرصي ه���و توجه متع���دد اجلوانب 
والفوائد، وميكن أن يهسم يف حتقيق استدامة 
التمنية، إال أنه لن حيدث بني عشية وحضاها، 
حيث يتطلب جهودا واستمثارات متعددة، مكا 
يدخل يف منافسة مع تقنيات وأساليب أخرى 
لتحقيق التحول املنش���ود، وقد بذلت احلكومة 
املرصي���ة جه���ودا مق���درة يف التح���رك حنو 
اس���تيعاب تقنياته وتطوير تطبيقاته من خالل 
إعداد االسرتاتيجية الوطنية للهيدروجني وعدد 
من املرشوعات اخلرضاء الس���تخدامه والي 
ستعرض عىل مؤمتر التغرات املناخية برشم 

الشيخ.

كش���ف الدكتور معرو المسدوين، س���كرتر 
ش���عبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية 
بالقاه���رة، أن جممتع األمع���ال يواجه الكثر 
م���ن املش���الك خاصة فمي���ا يتعل���ق بتوفر 
املطلوب���ة الس���تراد  الدوالري���ة  التغطي���ات 
مس���تلزمات اإلنت���اج لرسع���ة دوران جعلة 
الصناع���ة، مش���ًرا إىل أن قط���اع الصناعة 
األك���رث معان���اة م���ن صعوب���ات اس���تراد 
مستلزمات اإلنتاج وصعوبة التصدير، وعدم 
اس���تقرار سعر الرصف األجنىب إضافة إىل 

مشلكات املصدرين.
وقال س���كرتر ش���عبة خدمات النقل الدويل 
واللوجيس���تيات، إن املش���لكات الي تواجه 
جممت���ع رجال األمع���ال حتت���اج إىل حلول 
رسيعة، ويأىت أمهها أزمة االستراد، والي 
مت تطبيقها بطريقة غر مدروسة، الفًتا إىل أن 
رضورة دراسة كيفية تقليل االستراد واحلد 
منه دون املساس بالنشاط اإلنتايج والتأثر 
ع���ىل اس���تراد مس���تلزمات، موحًض���ا أن 
النش���اط اإلنتاىج يف مرص يهشد تباطؤ يف 

استراد مس���تلزمات اإلنتاج لملصانع، وهو 
ما يؤثر عىل املسهتلك والصادرات املرصية.

ودعا »المسدوين« إىل اجتذاب االس���تمثار 
األجنيب املبارش بداًل من األموال الس���اخنة، 
الي تدخ���ل يف معليات الصناع���ة املختلفة 
مثل إنش���اء املصانع واملزارع، فهي اإلضافة 
احلقيقية الجت���ذاب معلة أجنبية، وتش���غيل 
معالة، إضاف���ة إىل زيادة اإلنتاج، ما يحمس 
بالتصدي���ر للخارج وحتقيق مصادر إضافية 

من العملة الصعبة.

رضوى عبداهلل
اسالم عبدالفتاح

وزير التموين: الرئيس السيسي يعتمد خطة نشر أسواق 
اجلملة ونصف اجلملة باملحافظات خالل أيام 

 

احتاد مستثمري املشروعات الصغيرة: األزمة 
األملانية فرصة للصادرات املصرية

البريد يحذر من التعامل مع شركات توزيع شحنات 
التجارة اإللكترونية وخدمات الشحن واخلدمات 

البريدية واللوجستية غير املرخصة

جهاز التعبئة واإلحصاء: 3.7 مليار دوالر 
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