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باألرقام .. املشروعات القومية الكبرى  وراء تراجع معدل البطالة ألقل مستوي لها مبصر خالل 30 عاما 

احلكومة تنفي االقتراض من البنوك الستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة اإلدارية اجلديدة

  

 

 وسط ترحيب واسع
 بالقطاعات االقتصادية

»العاملون باخلارج« .. ثروة مصر االقتصادية يف بالد العالم 
تبحث عن استراتيجية استثمارية لتوطني أموالها 

»شركات التأمني«  حتت رحمة ارتفاع معدل 
التضخم وانخفاض سعر صرف اجلنيه

»املركزي« يرفع نسبة االحتياطي اإللزامي إلى %18 
ويتعهد بتحقيق معدالت تضخم منخفضة

خالل تثبيته أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يوم الخميس الماضي 

خارطة طريق حكومية 
لزيـــــادة الـمـــــوارد

 اخلمســـــة لـ »الـــدوالر«

 
البنوك املركزية يف مواجهة التضخم حول العالم .. دوامة البحث  عن مخرج من األزمة تتواصل 

ترحيب واسع مبد الفترة التجريبية  
ملنظومة التسجيل املسبق للشحنات 

باملوانئ اجلوية إلي 31 ديسمبر القادم 

 

06      صـــــــ 07      صـــــــشركات استثمار

كيف تواجه مصر  هجرة 
»األموال الساخنة« التي

 تسببت يف اإلرتباك 
االقتصادي ؟

»الرقابة املالية« 
توافق على إنشاء

 صندوق لالستثمار
 فى األسهم املصرية

»احلوار الوطني« 
من الغرف  املغلقة إلي
 قضايا املواطن املصري

منظمات املجتمع املدني بدأت االستجابة 
لدعوة نقل احلوار للمحافظات بأنشطة 

لتحالف العمل األهلي باألقصر 

 

افتت���ح الدكتور خالد عبدالغف���ار وزير الصحة 
والساكن، يوم أمس السبت، املجمع اللوجيسيت 
املميك���ن حلف���ظ وتوزي���ع اللقاح���ات بالرشكة 
القابض���ة للقاح���ات واملس���تحرضات احليوية 
"فاكس���را" مبدينة السادس من أكتوبر، والذي 
مت تدش���ن أمع���ال اإلنش���اء ب���ه يف منتصف 
هشر أبريل امل���ايض، وذلك بالتعاون مع رشكة 

»سينوفاك« الصينية.
وهش���د وزير الصحة والس���اكن، مرامس توقيع 
وثيق���ة اس���تالم 10 مالي���ن جرعة م���ن لقاح 
كورونا مقدمة من احلكومة الصينية، مضن 60 
مليون جرعة هتدهيا احلكومة الصينية للش���عب 
املرصي، حيث كش���ف الوزي���ر أن مرص لدهيا 
خم���زون من لقاحات فروس كورونا يكيف حىت 

عام 2023.
الرشاك���ة  أن  لكمت���ه  خ���الل  الوزي���ر  أك���د 
االس���راتيجية ب���ن م���رص والص���ن هشدت 
طف���رة كبرة ىف الس���نوات األخ���رة، انطالًقا 
م���ن العالق���ات الوثيقة بن الرئي���س عبدالفتاح 
الس���ييس والرئيس الصي���ي يش جن بينج، 
والدمع املقدم من القيادة السياس���ية يف البلدين 
هل���ذه العالق���ات، مش���ًرا إىل أن العالق���ات 
التعاوني���ة بن مرص والصن تعد مثالًا، حيتذى 

به للتضامن والتعاون الدويل.
وأوحض الوزير، أن القيادة السياس���ية وضعت 

خمطًط���ا اكمل���ًا لتطوي���ر الرشك���ة القابض���ة 
لملستحرضات احليوية واللقاحات »فاكسرا« 
ورف���ع كفاءهتا مب���ا يمتاىش مع اس���راتيجية 
الدولة لتحويل مرص إىل مركز إلنتاج اللقاحات 

لتلبية متطلبات الدول األفريقية من اللقاحات.
وتابع الوزير، أن القيادة السياسية قدمت اكمل 
ال���دمع للرشاكة الناحج���ة والبناءة بن رشكيت 
"فاكس���را"، و"س���ينوفاك" الصيني���ة، و اليت 
أمث���رت عن إنت���اج 40 مليون جرع���ة من لقاح 

"كوفيد-19 فاكسرا-سينوفاك".
وأكد الوزي���ر أن التخزين اجليد من أمه عوامل 
احلفاظ ع���ى األمصال اللقاح���ات كوهنا مواد 
بيولوجي���ة تفق���د فعاليهتا وقدرهت���ا عى توليد 
املناعة ض���د األمراض عن���د تعرضها لدرجات 

حرارة غر مناسبة.
 مش���ًرا إىل أنه لضامن فعالية ومأمونية اللقاح 
جي���ب احلفاظ عى سلس���لة التربي���د وختزينه 
ىف درج���ة احلرارة املناس���بة حلن وصوله إىل 

املستخدم.
ولفت الوزير إىل أن رشكة "س���ينوفاك"، اكنت 
قد تقدمت مبقرح لتجه���ز املجمع أوتوماتيكيا 
ومركزي���ا للتخزين املربد بطاق���ة ختزينية 150 
مليون جرعة، وفًقا ألحدث معاير منمظة الصحة 
العاملية للتخزين اجليد، يف إطار التعاون املتبادل 
بن رشكيت فاكسرا " و"س���ينوفاك" الصينية 
منذ توقيع اتفاقي���ة نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح 

كوفيد-19 يف أبريل 2021.

وزير الصحة يفتتح املجمع اللوجيستي املميكن حلفظ 
وتوزيع اللقاحات بشركة »فاكسيرا« مبدينة 6 أكتوبر

الرئي���س الس���يىس يؤكد اس���تعداد مرص 
لتوفر شىت س���بل الدمع  .. و"باخ" يشيد  
بالدور األومل���ي التارخيي مل���رص كإحدى 
الدول األفريقية والعربية الرائدة يف خمتلف 

الرياضات امجلاعية والفردية
اس���تقبل الرئي���س عب���د الفتاح الس���ييس  
، أم���س ،  توم���اس ب���اخ، رئي���س اللجنة 
األوملبي���ة الدولية، وذلك حبض���ور الدكتور/ 
أرشف ص���ي وزير الش���باب والرياضة، 
والدكتور مصط���ى براف رئي���س اللجان 
األوملبية الوطنية األفريقية، والدكتور  حسن 
مصطى رئيس االحت���اد الدويل لكرة اليد، 
واملهندس هش���ام أبو حط���ب رئيس اللجنة 

األوملبية املرصية.
 ورصح الس���فر بس���ام راىض،  املتحدث 
الرمس���ي بامس رائس���ة امجلهوري���ة،  بأن 
الرئي���س رحب بزيارة رئيس اللجنة األوملبية 
الدولية إىل مرص، مشيدًا بالدور املهم للجنة 
يف تعزيز االهمتام بالرياضة عى املستوى 
الدويل، ومشرًا إىل جهود مرص يف تطوير 
وحتدي���ث البني���ة التحتي���ة الرياضية باكفة 
مرافقها عى مس���توى امجلهورية وتشييد 
مدينة م���رص لأللعاب األوملبي���ة بالعامصة 
اإلدارية اجلدي���دة، باإلضافة إىل ما مت من 

رف���ع كفاءة املطارات الدولية وش���بكة النقل 
الط���رق واحملاور  واملواص���الت وتطوي���ر 
يف القاه���رة الك���ربى وحميطه���ا من املدن 
املج���اورة، وذلك لتيس���ر التنقل ما بن تلك 
املنش���آت، مما يعظم م���ن قدرات مرص ىف 
البنية االساسية الرياضية لصاحل املواطنن 
وكذلك الس���تضافة كربى البطوالت العاملية 
يف خمتل���ف األلع���اب عى أعى مس���توى 

تنظمييًا وإداريًا ولوجستيًا.
 م���ن جانبه؛ أعرب توم���اس باخ عن ترشفه 
بلق���اء الرئي���س، مش���يدًا بال���دور األوملي 
التارخيي مل���رص كإحدى ال���دول األفريقية 
والعربي���ة الرائدة يف خمتل���ف الرياضات 
امجلاعي���ة والفردية، وهو األم���ر الذي يعد 
امتدادًا لملوقع املرصي الريادي يف املنطقة 
ع���ى املس���تويات السياس���ية واالجمتاعية 

والثقافية، إىل جانب تلك الرياضية.
 مكا أعرب رئيس اللجنة األوملبية الدولية عن 
إجعابه الشديد بالبنية التحتية املجهزة اليت 
صارت متتلكها مرص عى أعى مس���توى، 
وهو ما انعك���س يف تنظميها الرائع للعديد 
م���ن األح���داث الرياضية العاملي���ة مؤخرًا، 
خاصًة بطولة كأس العامل لكرة اليد 2021، 
وال���يت حجن���ت م���رص يف تنظميه���ا رمغ 
حتدي���ات جاحئة كورونا، وه���و األمر الذي 

حظي بإشادة دولية واسعة.

كتب - أحمد ابراهمي

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
استضافة مصر لكبرى األحداث الرياضية العاملية

ش����اركت د.هال����ة الس����عيد وزيرة 
االقتصادية،  والتمني����ة  التخطي����ط 
باحل����دث اجلاني رفيع املس����توى 
املنعق����د ه����ذا العام ع����ى هامش 
أمع����ال امجلعي����ة العام����ة ل����ألمم 
املتحدة حتت عنوان "القيادة للحد 
م����ن الفقر متع����ّدد األبعاد لضامن 
الرفاهي����ة للجميع" مض����ن مبادرة 
الفقر  ملواجهة  أوكس����فورد  جامعة 
البرشية، حبضور  التمنية  وحتقيق 
الرئي����س دمحم خب����اري، رئي����س 
مجهوري����ة نيجريا االحتادية وعدد 

من رؤساء الدول واحلكومات.
وخ����الل لكمهتا أوحض����ت د.هالة 
اس����تطاع  الع����امل  أن  الس����عيد 

حتقيق تقدًم����ا كبًرا ملاكحفة الفقر 
وحتقي����ق التمنية البرشي����ة، متابعه 
أن أزم����ة كورون����ا، إىل جانب آثار 
الرصاعات اجليوسياسية أدت إىل 
عكس الكثر من املاكس����ب اليت مت 

حتقيقها.
وأضاف����ت الس����عيد أنه م����ن أجل 
اإلجيايب،  املس����ار  إعادة حتدي����د 
فالبد من اختاذ إجراءات سياسية 
فعالة، موحضه أن مؤرشات الفقر 
املتعددة األبعاد تلعب دوًرا حمورًيا 
يف ه����ذا الس����ياق، حي����ث تعم����ل 
كأداة أساس����ية لملتابعة واملساءلة، 
اس����تخدام مؤرشات  أن  مضيف����ه 

الفقر املتعددة األبعاد.

اس���تعرضت   نيف���ن القباج وزيرة 
التضامن االجمتايع ورئيس جملس 
إدارة صن���دوق ماكحف���ة وع���الج 
اإلدمان والتعايط تقريرا عن  نتاجئ 
جلان الكش���ف املبكر ع���ن تعاىط 
املخ���درات بن العامل���ن " موظفن 
، ومعال ،وس���ائقن " باملؤسس���ات 
التابع���ة  واملديري���ات  واهلي���ات 
للوزارات واملص���احل احلكومية يف 
احملافظ���ات املختلف���ة ، وذلك  منذ 
ب���دء  تطبيق قانون فص���ل املوظف 
متعايط امل���واد املخدرة اعتبارا من 
يناير 2022 ،حيث مت الكش���ف عى 
87 ألف موظف بالوزارات واهليات 
التابع���ة هلم باحملافظ���ات املختلفة 

ىف الفرة من���ذ بداية العام اجلاري 
واخنفضت   2022 اغسطس  وحىت 
نس���بة  التعايط اىل 0.5 % بعدما 
اكنت 8% يف بداية محالت الكشف 
يف مارس 2019  ،وانه يمت الفصل 
من العمل ملن يثب���ت تعاطيه لملواد 

املخدرة وفقا للقانون.
وجددت   القب���اج   الدعوة ملرىض 
اإلدم���ان اىل التق���دم للع���الج من 
خالل االتصال عيل اخلط الساخن 
لصن���دوق اإلدمان "16023" ،حيث 
يمت توفر اكف���ة اخلدمات العالجية 
جمان���ا وىف رسية تام���ة حىت بعد 
تطبيق قانون فصل املوظف متعايط 
املخ���درات ،وحيق لملوظ���ف التقدم 
للع���الج طواعي���ة دون وقوعه حتت 

طائلة القانون.

وزيرة التخطيط : مصر  أنفقت  2 تريليون  جنيه 
على برامج احلماية االجتماعية   يف 8 سنوات

87 ألف موظف باجلهاز اإلداري للدولة خضعوا للكشف عن 
تعاطى املخدرات فى الفترة من يناير   وحتى اغسطس 2022 

كتبت - رضوى عبداهلل

الفت���اح  عب���د  الرئي���س  أص���در 
الس���ييس، قرارًا مجهوريًا بدعوة 
يف  لالنعق���اد  الن���واب  جمل���س 
دور االنعق���اد الثال���ث من الفصل 
الترشي���ي الثاين يوم الس���بت 1 

أكتوبر املقبل.
ون���رشت اجلري���دة الرمسية قرار 
رئيس امجلهوري���ة بدعوة جملس 

النواب لالنعقاد.
"جمل���س  الق���رار أن  وج���اء يف 
النواب مدعو لالنعقاد يف الساعة 
الثاني���ة ع���رش ظهر يوم الس���بت 
املوافق األول م���ن أكتوبر الفتتاح 
دور االنعق���اد الع���ادي الثالث من 

الفصل الترشيي الثاين".
ون���رش النائ���ب دمحم عبدالعزيز 
وكيل جلنة حقوق اإلنسان مبجلس 
الن���واب ص���ورة من ق���رار رئيس 

امجلهورية املنش���ور يف اجلريدة 
الرمسية.

واكن قد أعلن املستش���ار الدكتور 
رئي���س جملس  حن���ى جب���اىل، 
النواب، يف مطل���ع يوليو املايض 
عن موافقة املجلس عى فض دور 
االنعقاد الثاين العادى من الفصل 

الترشيىع الثاىن ملجلس النواب.
والالحئ���ة  الدس���تور  ويش���رط 
الداخلية ملجلس النواب، أن يسمتر 
دور االنعقاد للربملان ملدة 9 أهشر 
ع���ى األقل وال جيوز فضه إال قبل 
اعمت���اد املوازن���ة العام���ة للدولة، 
وتنص امل���ادة 115من الدس���تور 
ع���ى "يدع���و رئي���س امجلهورية 
جمل���س الن���واب لالنعق���اد للدور 
العادى السنوى قبل يوم امخليس 

األول من هشر أكتوبر.

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب املصري 
لالنعقاد يف مطلع أكتوبر

كتب - أسامة السيد

نيفن القباج

ال تراهنوا علي إضعاف الجنيه 
»هوت ماني«  من أجل الـ
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أص���در الرئيس عبدالفتاح الس���ييس قرارات مجهورية 
بإنشاء عدد من اجلامعات األهلية يف عدة حمافظات.

وأصدر الرئيس الس���ييس قرارًا رمق 419 لسنة 2022 
بإنشاء جامعة بين س���ويف األهلية، مكا أصدر الرئيس 
ق���رارًا رمق 420 لس���نة 2022 بإنش���اء جامع���ة جنوب 

الوادي األهلية؛ وفقًا لواكلة أنباء الرشق األوسط.

مكا أص���در رئي���س امجلهورية قرارًا رمق 421 لس���نة 
2022 بإنش���اء جامع���ة الزقازيق األهلي���ة، وقرارًا رمق 
422 لس���نة 2022 بإنش���اء جامعة املنيا األهلية، إضافة 
إىل قرار رمق 423 لس���نة 2022 بإنشاء جامعة املنوفية 
األهلي���ة، وقرار رمق 424 لس���نة 2022 بإنش���اء جامعة 

رشق بورسعيد األهلية.

قرارات جمهورية بإنشاء 
عدد من اجلامعات األهلية 

يف عدة محافظات

كرم السيد القصري وزير الزراعة واستصالح األرايض واملستشار 
ع���الء ف���ؤاد وزير الش���ؤون القانوني���ة واملجالس النيابي���ة واللواء 
أمحد راش���د حمافظ اجل���زة، مزاريع الحمق الذي���ن حققوا أعىل 
انتاجي���ة هذا العام وذلك حبضور النائب هش���ام احلرصي رئيس 
جلن���ة الزراعة وال���ري مبجلس النواب واحملاس���ب ع���الء فاروق 
 رئي���س البنك ال���زرايع وزارة الزراعة وأاكدميي���ة البحث العيمل.
وأك���د القصري، أن الرئي���س عبدالفتاح الس���ييس يويل حمصول 
الحمق أمهية كب���رية باعتباره أحد أمه احملاصيل االس���راتيجية 
ال���ي حتق���ق األم���ن الغ���ذايئ، مك���ا أن احلكوم���ة تق���دم حزمة 
 حواف���ز لتجشي���ع الفالح���ن ع���ىل زراع���ة حماصي���ل ال���حمق.
وأش���ار إىل إىل قرار جملس الوزراء بوضع س���عر اسرش���ادي 
ألردب ال���حمق لمل���ومس اجلدي���د 1000 جني���ه، ه���ذا باإلضاف���ة 

إىل توف���ري التق���اوي اجليدة املعمتدة وأيضا التوس���ع يف إنش���اء 
 احلق���ول اإلرش���ادية ح���ى تك���ون مناذج���ا حيت���ذى لملزارعن.
وأوحض القص���ري، أن الرئي���س الس���يىس أوىل مل���ف الزراع���ة 
هنضة غري مس���بوقة من خالل املرشوعات القومي���ة العمالقة مثل 
مرشوع���ات الدلت���ا اجلدي���دة ومس���تقبل مرص ويق���دم لك الدمع 
 للتوس���ع الرأيس م���ن احملاصيل االس���راتيجية وخاصة الحمق.
ال���حمق،  للهن���وض مبحص���ول  القومي���ة  أن امحلل���ة   وأض���اف 
يف  كب���ري  بش���ل  تس���امه  ال���ي  ال���راجم  أمه  م���ن  تعت���ر 
التحس���ن من أجل التوس���ع الرأيس، باملس���امهة يف اس���تنباط 
أصن���اف جدي���دة م���ن احملص���ول متت���از باالنتاجي���ة العالي���ة، 
 ومقاوم���ة االم���راض والتاقمل م���ع التغ���ريات املناخي���ة املختلفة.
وش���دد الوزير، عىل أمهية تكثيف محالت توعي���ة املزارعن التباع 

النظ���م الزراعية احلديثة، واملامرس���ات الزراعية اجليدة، من خالل 
وسائل االرش���اد الزرايع املختلفة، وتأهيل املزارع الذي يمت تنفيذ 
احلقل االرش���ادي يف أرضه، ب���أن يكون خري مرش���د لملزارعن 
م���ن حوله، الفتا إىل رضورة التوس���ع يف معلي���ات انتاج التقاوي 
اجليدة وتغطية اكفة الق���رى واحملافظات، لدمع املزارعن وحتقيق 
 أعىل انتاجية تهسم يف تقليل الفجوة الغذائية وفاتورة االس���ترياد.
وأشاد الوزير، بالتعاون مع أاكدميية البحث العيمل ووزارة التعلمي 
العايل واجلهات املعاونة احمللية والدولية يف تنفيذ أكرث من 7000 
حقل ارشادي عىل مستوى امجلهورية، مؤكدا أن الزراعة أصبحت 
من القطاعات االس���راتيجية الي تأيت يف مقدمة اهمتامات الدولة 
نظرا لدورها يف دمع االقتصاد الوطين واستيعاب العاملة، مكا أهنا 
 املصدر الرئييس للغذاء وتوفري املواد اخلام ملعظم الصناعات األخرى.
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املؤمتر االقتصادي

لعب���ت  املرشوعات القومية خاص���ة كثيفة العاملة مهنا 
دورًا هام���ًا يف احلف���اظ عىل رسيان جعل���ة االقتصاد 
واإلنتاج وحتس���ن سوق العمل، فضلًا عن حرص الدولة 
ع���ىل حتقيق المتك���ن االقتصادي للش���باب واملرأة من 
خالل املرشوعات الصغ���رية ومتناهية الصغر، وهو ما 
سامه يف رفع معدالت التشغيل وتراجع معدل البطالة، 
ومتك���ن االقتصاد املرصي م���ن الصمود ومحتل أعباء 
مرحل���ة عدم اليقن الي متر هب���ا خمتلف االقتصادات 

حول العامل. 
فع���ي  الرمغ م���ن تأثريات جاحئة كورون���ا وما أعقهبا 
من تداعي���ات لألزمة الروس���ية األوكرانية عىل س���وق 
العمل عاملي���ًا، إال أن الدولة املرصي���ة تعاملت مبهنجية 
م���ع انعاكس���ات تلك األزم���ات عىل معدالت التش���غيل 
لدهيا، حيث عكفت عىل وضع الرؤى واالس���راتيجيات 
الي متكهنا م���ن ترسيع وترية التعايف ودمع القطاعات 

املختلفة والفائت األكرث ترضرًا .
  املرك���ز اإلعاليم ملجلس الوزراء  نرش يف هذا اإلطار 
،ىتقري���رًا تضمن إنفوجرافات حتت عنوان “املرشوعات 
القومية الكرى جتر معدل البطالة عىل الراجع ليجسل 
أقل مس���توى له منذ أكرث من 30 عام���ًا “ وذلك تنفيذًا 

خلطط التمنية، والتشغيل، ورفع كفاءة سوق العمل. 
ورصد التقرير مؤرشات زيادة فرص العمل خالل الربع 
الثاين من عام 2022، مشريًا إىل أن من أمه املؤرشات 
تراجع مع���دل البطالة خالل ه���ذا الربع مجسلًا %7.2 

مقابل 7.3 % يف الربع الثاين من عام 2021.
وبشأن أمه مؤرشات سوق العمل، فقد بلغت قوة العمل 
29.99 ملي���ون فرد يف الربع الثاين عام 2022، مقارنة 
ب���� 29.12 مليون ف���رد يف الربع الثاين ع���ام 2021، 
بزيادة 3%، بيمنا بلغ عدد املشتغلن 27.83 مليون فرد 
يف الرب���ع الثاين ع���ام 2022، مقابل 27 مليون فرد يف 
الربع الثاين عام 2021 بنس���بة زيادة 3.1%، بيمنا زاد 
عدد املتعطلن بنس���بة 1.4% حي���ث جسل 2.15مليون 
ف���رد يف الربع الثاين عام 2022 مقارنة ب� 2.12 مليون 

فرد يف الربع الثاين عام 2021.
وس���لط التقرير الضوء عىل أمه األنش���طة االقتصادية 
املس���امهة الي حتول إلهي���ا أكر عدد من املش���تغلن 
خ���الل الربع الثاين م���ن 2022 مقارنة بالربع األول من 
نفس العام، حيث حتول 259 ألف مش���تغل إىل نش���اط 
الزراعة، إىل جانب حتول 148 ألف مش���تغل إىل نشاط 
النقل والتخزين، مكا حتول 70 ألف مش���تغل إىل نشاط 

الصناعات التحويلية.
وأظهر التقرير التوزيع النس���ي لملش���تغلن طبقًا ألمه 
األنش���طة االقتصادية خالل الربع الثاين 2022، حيث 
مشلت الزراعة وصي���د األمساك 19.7 % بواقع 5.49 
مليون مش���تغل، وجتارة امجللة والتجزئة 15.1% بواقع 
4.19 مليون مش���تغل، والتشييد والبناء 13.2% بواقع 
3.67 مليون مش���تغل، والصناعات التحويلية %12.6 
بواق���ع 3.5 مليون مش���تغل، والنق���ل والتخزين %9.3 
بواقع 2.58 مليون مش���تغل، فضلًا عن أنش���طة أخرى 

بنسبة 30.1% بواقع 8.4 مليون مشتغل. 

مرشوعات 
وكش���ف التقري���ر عن أب���رز املرشوع���ات الكرى الي 
سامهت يف رفع معدالت التشغيل، ويه مرشوع الدلتا 
اجلديدة حيث تصل إمجايل املساحة املزنرعة 669 ألف 
فدان، بيمنا يبلغ إمجايل مس���احة املرشوع 2.8 مليون 
ف���دان، ويوفر حنو 5 مالين فرصة معل جديدة مبارشة 

وغري مبارشة حبلول 2025. 
وتتضمن املرشوعات أيضًا مرشوع توش���ى بإمجايل 
مس���احة 1.1 ملي���ون فدان، ويصل إمجايل املس���احة 
املزنرعة 180 ألف فدان، إىل جانب مرشوع تمنية ش���بة 
جزيرة س���يناء بإمجايل مساحة 1.1 مليون فدان، فميا 

تصل املساحة املزنرعة 285 ألف فدان.  
وبش���أن أمه مرشوعات االس���زراع المسيك، أوحض 
التقري���ر أن م���رشوع غلي���ون املتاكم���ل يع���د من أكر 
مرشوعات االس���زراع المسيك يف الرشق األوس���ط، 
حيث مت تنفيذ 5907 أحواض اسزراع مضن مرشوع 
الفريوز لالس���زراع المسيك، باإلضافة إىل تنفيذ أكرث 
من 4000 حوض مضن مرشوع االس���زراع المسيك 

هبيئة قناة السويس.
واستمكالًا ملا س���بق، تمشل املرشوعات كذلك املرشوع 
القويم للبتلو حيث يستفيد منه أكرث من 41ألف مستفيد 
بعدد أكرث من 464 ألف رأس ماشية، بقمية متويل أكرث 
م���ن 7 مليارات جنيه مكنح لصغ���ار املربن واملزارعن، 
إىل جانب مرشوعات تطوير الرثوة الداجنة، حيث يصل 
جحم االستمثار الداجين حنو 100 مليار جنيه، يف حن 

توفر صناعة الدواجن 3 مالين فرصة معل. 
يأيت هذا فميا يمت وجي���ري تنفيذ أكرث من مليون وحدة 
س���كنية من خ���الل مرشوع���ات اإلس���اكن االجمتايع 
واملتوسط واملمتز، والي وفرت ومازالت توفر اآلالف من 
فرص العمل، هذا إىل جانب بلوغ جحم االس���تمثارات 
مبرشوع مدينة اجللود بالروبييك حنو 7.2 مليار جنيه 
ح���ى اآلن، ويوف���ر حنو 35 ألف فرص���ة معل مبارشة 
وغ���ري مبارشة، فضلًا ع���ن أنه مت االنهت���اء من املرحلة 

األوىل لملرشوع بإمجايل 213 وحدة إنتاجية.
وتط���رق التقري���ر إىل جه���ود جهاز تمني���ة املرشوعات 
املتوس���طة والصغرية، حيث مت خض 41.9 مليار جنيه 
قروض ميرسة ل���دمع املرشوعات الصغ���رية ومتناهية 

الصغر، وقد وفرت 2.7 مليون فرصة معل خالل الفرة 
م���ن يولي���و 2014 حى أغس���طس 2022، بيمنا وفرت 
املنطقة االقتصادية لقناة السويس حنو 100 ألف فرصة 
مع���ل مبارشة، مك���ا يبلغ إمجايل تلكف���ة البنية التحتية 

واالستمثارية حنو 18 مليار دوالر باملنطقة. 
 وتن���اول التقرير احلديث عن امل���رشوع القويم لتطوير 
الري���ف املرصي “حياة كرمية”، حيث مت توفري أكرث من 
450 ألف فرصة معل دامئة، بإمجايل استمثارات بلغت 

حنو 4.4 مليار جنيه.
تعزيز جهود التمنية 

حجنت م���رص ىف عه���د الرئيس الس���ييس، ىف تنفيذ 
ع���دد خضم وغري مس���بوق م���ن املرشوع���ات القومية 
واالسراتيجية، ما عزز جهود الدولة ىف حتقيق التمنية 
الش���املة للدولة، وأّهلها للعمل ع���ىل تعزيز القدرة عىل 
الب���دء ىف حتقي���ق التمنية املُس���تدامة، وحس���ب تقرير  
س���ابق صادر عن رائس���ة جملس الوزراء، بلغت تلكفة 
املرشوع���ات القومية الى معلت علهي���ا الدولة املرصية 
خالل الس���نوات املاضية، ىف عهد الرئيس الس���ييس، 
قراب���ة ال����6 تريليون���ات جني���ه، وىه املرشوعات الى 
تؤه���ل إلعالن امجلهورية اجلديدة ىف مرص قريًبا، ومن 
أبرز املرشوع���ات القومية ىف عهد الرئيس الس���يىس، 
يأىت مبادرة س���كن لل املرصي���ن، ومرشوعات تطوير 
العش���وائيات، وتنفي���ذ م���دن اجليل الراب���ع ال�20 ىف 
خمتل���ف أحن���اء امجلهوري���ة، وعىل رأهس���ا العامصة 
اإلداري���ة اجلديدة، والب���دء ىف تنفيذ منظوم���ة التأمن 
الص���ى الش���امل اجلديد، واستكش���اف وتمنية حقل 
»ُظه���ر«، ما أهل لالكتفاء الذايت من الغاز الطبييع ىف 
مرص، ومرشوع تمنية حقل »نورس«، وتمنية حقل أتول 
بمشال دمياط، وتمنية حقول مشال اإلس���كندرية وغرب 

دلتا النيل.
مكا تمشل املرشوع���ات : تنفيذ العدي���د من اجلامعات 
األهلي���ة، والكثري من حمطات حتلية مياه البحر، والعديد 
من حمطات معاجلة الرصف الزراىع، وإنشاء حمطات 
معاجلة ثنائية وثالثية للرصف الصى، وتنفيذ املرشوع 
الق���وىم لتبط���ن الرع، ومرشوع���ات متع���ددة بالبنية 
التحتية لملنطقة االقتصادية هليئة قناة السويس، وتنفيذ 
م���رشوع »الدلتا اجلديدة«، وم���رشوع املليون ونصف 

امللي���ون ف���دان، وحفر قناة الس���ويس اجلديدة، وتطوير 
منظومة الس���كك احلديدية ىف خمتلف جوانهبا، والعمل 
عىل ش���بكة الط���رق القومية عر إنش���اء طرق وحماور 
جدي���دة وتطوير أخ���رى قامئة، والعم���ل عىل املرشوع 

القوىم لتطوير الطرق الداخلية.
وهن���اك أيًضا مرشوع حمطة الطاق���ة النووية بالضبعة، 
وحمط���ة بنبان للطاقة المشس���ية، ومجم���ع الصناعات 
الصغرية واملتوس���طة، ومدينة دمي���اط لألثاث، واملتحف 
املرصي الكبري، واملتحف الق���ويم للحضارة املرصية، 

وحمور روض الفرج.
معدالت 

واس���تعرض التقرير تطور معدل البطالة الس���نوي يف 
م���رص من���ذ 1990 ح���ى 2021حيث بل���غ 7.4% عام 
2021، و7.9 % يف لك م���ن ع���ايم 2019 و2020، 
و9.9% ع���ام 2018، و11.8% ع���ام 2017، و%12.5 
ع���ام 2016، و12.8% ع���ام 2015، و13% عام 2014، 

و13.2% عام 2013، و12.7% عام 2012.
ه���ذا وقد بلغ معدل البطال���ة 12% عام 2011، و9% عام 
2010، و9.4% عام 2009، و8.7%عام 2008، و%8.9 
عام 2007، و10.6% عام 2006، و11.2% عام 2005، 
و10.3% ع���ام 2004، و11% عام 2003، و10.2% عام 
2002، و9.2% ع���ام 2001، و9% ع���ام 2000، و%8.1 

عام 1999، و8.2% عام 1998.
توقعات دولية 

ورصد التقرير رؤية املؤسس���ات الدولي���ة، حيث تتوقع 
فيتش اسمترار اخنفاض معدل البطالة خالل السنوات 
املقبل���ة، مجسلة 7.3% عام 2023، و7.2% عام 2024، 

و7% عام 2025، و6.8% عام 2026. 
وبدوره أكد صندوق النقد الدويل أن إصالحات االقتصاد 
احلامسة حجنت يف حتقيق استقرار االقتصاد، وحتسن 
بع���ض املؤرشات االقتصادية، م���ع اخنفاض البطالة إىل 
أدىن مس���توى هلا منذ أكرث من عقد، مكا توقع  أن يصل 
مع���دل البطالة يف مرص خالل ع���ام 2023 إىل %6.9، 
مع اس���مترار اخنفاض معدالت البطالة خالل الس���نوات 

امخلس املقبلة لتصل إىل 6.4% عام 2027.

حبث املهندس أمحد مسري، وزير التجارة والصناعة، 
خالل استقباله، يوم أمس السبت، أنطونيو باتريوتا 
س����فري الرازي����ل بالقاهرة، س����بل تمني����ة وتطوير 
عالق����ات التعاون االقتصادي املش����رك بن البلدين 
عىل املس����توين الثنايئ ومتع����دد االطراف يف اطار 
اتفاقية املريكسور، حيث استعرض اللقاء مستجدات 
الوض����ع االقتصادي العاملي وس����بل زيادة معدالت 
التبادل التجاري ب����ن البلدين يف عدد من املنتجات 

االسراتيجية بالسوقن املرصي والرازيل.
وقال الوزير، إن مرص والرازيل ترتبطان بعالقات 
اقتصادي���ة اس���راتيجية يف جم���االت التجارة 
والصناع���ة والزراعة والنقل واالس���تمثار والي 
تس���تند اىل ت���ارخي طويل من العالق���ات الثنائية 
املمتزة بن البلدين، مشريًا إىل أمهية مرشوعات 

التعاون احلايل ب���ن البلدين يف جماالت صناعة 
وسائل النقل واالمسنت والطريان املدين والزراعة 

وادارة املياة.
وأش���ار إىل أمهية اتفاقية املريكسور املوقعة مع 
دول الرازي���ل واالرجنتن واورجواي وباراجواي 
يف توفري املزيد من الفرص التصديرية لملنتجات 
املرصي���ة باس���واق هذه ال���دول بصف���ة خاصة 
واس���واق دول قارة امرياك اجلنوبية بصفة عامة، 
الفت���ا إىل أن االتفاقي���ة تتيح النف���اذ احلر ملائت 
البنود التصديرية املرصية الس���واق دول التجمع 
مكا تهسم يف توفري عدد من السلع االسراتيجية 

بالسوق املرصي باسعار تنافسية.

رضوى عبداهلل

واملراف���ق  اإلس���ان  وزي���ر  أش���اد 
الدكت���ور  العمراني���ة  واملجمتع���ات 
املجل���ة  بإع���ان  اجل���زار،  ع���امص 
 Engineering News« األمريكي���ة
Record« ف���وز مخس���ة مرشوع���ات 
مرصية، مبجاالت متنوعة، يف مسابقة 
أمع���ال  ألفض���ل  العاملي���ة،  التحك���م 

إنشائية يف العامل لعام 2022.
وأكد عامص اجلزار، يف بيان، أن حصد 
ال���رشاكت املرصية للجوائ���ز العاملية 
للع���ام الثاين ع���ى الت���وايل يعكس 
هشادة دولية بنج���اح اإلرادة املرصية 
يف  معاق���ة  مرشوع���ات  تنفي���ذ  يف 
خمتل���ف املج���االت، ويف زمن قيايس؛ 
م���ا يهس���م يف حتقيق طف���رة تمنوية 
رسيع���ة، تأسيس���ًا مجلهورية جديدة، 
ينعم فهيا الش���عب امل���رصي باحلياة 
ال���ي يحمط إلهي���ا، مهناًئ ال���وزارات 
الرشاكت  وك���ذا  املعني���ة،  واجله���ات 
الفائ���زة، ممتني���ًا هل���ا وللعاملني هبا 
دوام النجاح والتقدم مبا خيدم مرصنا 

الغالية.

وضع���ت مجعية مس���افرون للس���ياحة، 
للهن���وض  حم���اور   10 م���ن  تص���ورا 
بالس���ياحة، أم���ام املؤمت���ر االقتصادي 
املنتظر انعقاده هناي���ة الهشر اجلاري، 
ترك���ز هذه احملاور ع���ى كيفية حتويل 
مرص إىل بلد س���يايح حيقق 30 مليار 

دوالر سنويا.
وأش���اد الدكت���ور عاطف عب���د اللطيف، 
رئي���س مجعي���ة مس���افرون للس���ياحة 
والس���فر عض���و مجعي���ي مس���تمثري 
جن���وب س���يناء وم���رىس ع���م، بدعوة 
الرئي���س عب���د الفت���اح الس���ييس لعقد 
اقتص���ادي جيم���ع احلكوم���ة  مؤمت���ر 
وجممت���ع امل���ال واألمعال حت���ت مظلة 
مبختل���ف  الهن���وض  هب���دف  واح���دة 
االقتصادية مبرص ومواجهة  القطاعات 

التحديات وحل املعوقات.
وقال عب���د اللطي���ف، إن الدولة وبامل 
أجهزهتا ال تدخر جهدا لدمع الس���ياحة 
ومس���اندهتا وص���وال إىل حتقي���ق 30 

مليار دوالر سنويا.

وزير االتصاالت يشهد توقيع 4 مذكرات تفاهم 
لدعم التحول الرقمى يف قرى »حياة كرمية« بقنا

ميناء األدبية يستقبل شحنة 42 ريشة رياح 
ملحطة توليد الكهرباء برأس غارب

باألرقام .. املشروعات القومية الكبرى  وراء تراجع معدل البطالة ألقل مستوي لها مبصر خالل 30 عاما 

هش���د الدكتور معرو طلع���ت، وزير 
االتصاالت والل���واء أرشف الداودى 
حمافظ قنا، مرامس توقيع ٤ مذكرات 
تفامه؛ األوىل بني وزارة االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلومات، وحمافظة 
قن���ا للتعاون يف تنفي���ذ مرشوعات 
التطوير املؤس���ى الرمقى بديوان 
التابعة  عام احملافظ���ة واجله���ات 
وتنفي���ذ  اخلدم���ات،  ومديري���ات 
األنشطة التوعوية الرمقية يف قرى 
احملافظة لتمني���ة القدرات الرمقية 
لألرس األك���ر احتياًج���ا، لمتكيهنم 
اقتصاديًا مبا يوفر حياة كرمية هلم.
وقع االتفاقية املهندس���ة غادة لبيب 
نائب وزي���ر االتصاالت وتكنولوجيا 
املؤس���ى،  للتطوي���ر  املعلوم���ات 
والدكت���ور حازم مع���ر نائب حمافظ 
زي���ارة وزي���ر  قن���ا، وذل���ك خ���ال 
الفتتاح  قن���ا  االتص���االت حملافظة 
وتفق���د عدد م���ن مرشوع���ات وزارة 
االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات 

بقرى حياة كرمية يف احملافظة.
واكنت االتفاقي���ة الثانية بني وزارة 
االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات 

وحمافظ���ة قن���ا، لتمني���ة الق���درات 
لنح���و 3000  الرمقي���ة  وامله���ارات 
مت���درب ع���ى ب���راجم أساس���يات 
م���ن  والربجم���ة  اآلىل  احلاس���ب 
ش���باب احملافظة لتلبية احتياجات 
باإلضاف���ة  احل���ر،  العم���ل  س���وق 
إىل التع���اون ب���ني اجلانب���ني لدجم 
تكنولوجي���ا املعلومات واالتصاالت 
يف اكفة قطاعات التمنية املجمتعية 
واالقتصادية م���ن خال عدة حماور 
رئيس���ية وىه نرش ثقاف���ة التعاىف 
األف���راد  ب���ني  املس���تدام  األخ���ر 
واالس���هاك املس���ؤول ب���ني اكف���ة 
فائت املجمتع، اس���تنادًا إىل مبادرة 
)املس���ار الرمقى للتع���اىف األخر 
املس���تدام(، الي أطلقه���ا الوزارة 
مبخاط���ر  البي���ى  ال���وىع  لرف���ع 
التغريات املناخية وكيفية التصدى 
ل���ه، باس���تخدام أدوات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مكا تتضمن 
املذك���رة التع���اون يف إتاحة ونرش 
ودمع  اإللك���روىن  التع���م  ثقاف���ة 
صناعته خللق مزيد من فرص العمل 

يف هذا املجال.

أعل���ن املكتب اإلعايم للهيئة العامة 
السويس  لقناة  االقتصادية  لملنطقة 
عن اس���تقبال ميناء األدبي���ة التابع 
 BBC BALBOA للهيئة الس���فينة
ع���ى متهن���ا محولة مكون���ة من ٤2 
ريش���ة ري���اح قادمة حملط���ة كهرباء 
مبدين���ة رأس غارب لتولي���د الطاقة 
طاق���ة  ع���ى  اعمت���ادًا  الكهربائي���ة 
الرياح، لصاحل هيئة الطاقة اجلديدة 
املتج���ددة التابعة ل���وزارة الكهرباء 
والطاق���ة املتج���ددة، وذل���ك تنفي���ذًا 
والدول���ة  ال���وزارة  الس���راتيجية 
املرصي���ة باالعمت���اد ع���ى مص���ادر 
التغريات  ملجاهبة  املتج���ددة  الطاقة 
املناخي���ة يف ظ���ل اس���تضافة مرص 
لل���دورة ال�27 لقم���ة مؤمتر األطراف 

لملناخ برشم الشيخ نومفرب املقبل.
وقد استقبل امليناء السفينة القادمة 
م���ن إيطاليا لتفري���غ املعدات، لتصل 
ع���دد من حشنات توربين���ات الرياح 
تباعًا خال األي���ام املقبلة، لركيهبا 
يف حمط���ة تولي���د الطاق���ة بالرياح، 
خلدم���ة املرشوعات الي س���تتطلب 
االس���تخدام األمثل بالطاقة اجلديدة 
واملتج���ددة، وقد ق���ام املين���اء برفع 
درجة االس���تعداد الستقبال الحشنة 
وهتيئة وترتيب مس���ارات السري من 
الرصي���ف لس���احات التخزين حلني 
خروجه���ا ملوقع التس���لم باحملطة، 
والتنسيق مع اجلهات املعنية وكذلك 
الرشك���ة املتخصص���ة يف نق���ل هذه 

املعدات؛ وفقًا لبيان.

أحمد ابراهيم

اس����تعرضت وزيرة التخطيط والتمني����ة االقتصادية 
الدكتورة هالة الس����عيد، جتربة مرص يف اإلصالح 
االقتص����ادي واهليلكي، خالل مش����اركهتا متحدثة 
رئيسية يف جلسة رفيعة املستوى حتت عنوان )نظام 
عاملي جديد: األسواق الناش����ئة واحلدودية(، خالل 
منت����دى بلومبريج 2022، حبضور رئيس مؤسس����ة 
فيت����ش للتصنيف����ات االئمتاني����ة، والعض����و املنتدب 
والرئي����س للذراع البح����ي برشكة يج يب مورغان، 
والدكت����ور محم����ود حميي الدي����ن املدي����ر التنفيذي 

لصندوق النقد الدويل.
وأش����ارت الدكت����ورة هالة الس����عيد - خالل لكمهتا 
باملنتدى - إىل التأثريات الس����لبية الرتفاع األسعار 
عىل مستوى العامل، موحضة أن االرتفاع احلاد يف 
أس����عار سلع معينة ميكن أن يؤدي إىل توقف العمل 
مبجموعة م����ن القطاعات، مبا يف ذل����ك الصناعات 
الغذائي����ة والبناء والبروكمياوي����ات والنقل، مكا أن 
معظم البلدان الناش����ئة معرضة للخطر خاصة بعد 
تداعي����ات جاحئ����ة "كوفيد -19" وم����ا نتج عهنا من 
ضعف يف أساس����يات االقتصاد اللكي، ومن مث فإن 
حتقيق استقرار االقتصاد اللكي ومعاجلة القضايا 
اهليلكي����ة ينب����ي أن يكون حم����ور ترك����ز البلدان 

الناشئة.
وفمي����ا يتعلق بتداعيات احلرب الروس����ية األوكرانية 
ع����ىل االقتصاد العاملي، قال����ت الوزيرة إن تداعيات 
األزمة احلالية عىل االقتصادات الناش����ئة تمتثل يف 
زي����ادة تاكليف االقراض للبلدان الناش����ئة بش����ل 
كبري بس����بب ارتفاع التمخض ورفع البنوك املركزية 
أس����عار الفائدة؛ مما زاد الضغط عىل االحتياطيات 
الدولي����ة، وتقلصت االحتياطيات األجنبية يف البلدان 
الناشئة بنحو 400 مليار دوالر يف عام 2022، حيث 

ستشل إعادة بناء االحتياطيات حتدًيا كبريا سميا 
يف ظل التباطؤ االقتصادي العاملي.

وأضافت أن التداعيات متثلت - أيضا - يف ارتفاع 
أس����عار الفائدة يف االقتص����ادات املتقدمة؛ ما أدى 
إىل دفع االس����تمثارات يف األس����واق الناش����ئة إىل 

حتقيق عوائ����د أفضل مع مراعاة املخاطر، وقد 
تس����بب ه����ذا يف مزيد م����ن الضغوط عىل 

العمالت احمللية، ما تسبب يف مزيد من 
التمخض واآلث����ار الضارة عىل مزان 
املدفوع����ات، فض����ال عن م����ا يرتب 
عىل ارتفاع أس����عار الغذاء والطاقة 
من آث����ار ضارة عىل اإلنفاق املايل 
ومس����تويات الدي����ن، ويرجع ذلك 

إىل أن ارتفاع األسعار يدفع 
البلدان الناش����ئة إىل زيادة 
اإلعانات من أجل تعويض 
الرشاحئ  ع����ىل  التأثريات 

الضعيفة من الساكن.
أن  ح����ن  يف  أن����ه  وتابع����ت 

املتقدمة  االقتصادات  احلكومات يف 
ميكن أن تنقل الزيادة يف األس����عار إىل 

املسهتلكن، فإن هذا غري ممكن يف البلدان الناشئة 
ألن نسبا كبرية من الساكن تعيش إما يف حالة فقر 
أو عىل حافة اهلاوي����ة، وبالتايل، فإن خطط امحلاية 
االجمتاعي����ة رضورية، وهذا يق����وض كذلك مقاييس 
الديون والس����يولة، إضافة إىل أن البلدان الناش����ئة 
تعمت����د بش����ل كبري ع����ىل التجارة مكح����رك للمنو 
االقتصادي ومصدر الحتياطيات العمالت األجنبية.

واس����تعرضت وزي����رة التخطي����ط، جتربة مرص يف 
اإلصالح االقتصادي واهليلكي، حيث أطلقت مرص 

برناجمه����ا لإلصالح االقتص����ادي يف عام 2016، 
ونفذت إصالحات مؤسس����ية وترشيعية مدروس����ة 
جيدا حسنت بشل أس����ايس من قدرة الدولة عىل 
الصمود خالل جاحئة "كوفيد-19" وحمست بتوفري 
احل����ز املايل لدف����ع حزمة حتفز متك����ن القطاعات 
والفائت األكرث ترضرا من الس����اكن من 

التغلب عىل التداعيات.
مكا مت إطالق برناجم االصالحات 
اهليلكي����ة العام امل����ايض لزيادة 
تعزيز ق����درة مرصعىل الصمود 
ومعاجل����ة  الصدم����ات،  أم����ام 
لالختالالت  اجلذرية  األس����باب 
م����ن  احلقي����ي،  القط����اع  يف 
خ����الل خلق فرص مع����ل الئقة، 
وتنويع أمناط اإلنتاج وتطويرها، 
وحتس����ن مناخ األمعال، وتوطن 
وزي����ادة  وتعزي����زه،  التصني����ع 
الصادرات، وتطوير دور القطاع 
اخل����اص يف االقتص����اد، خاصة 
املب����ارشة،  األجنبي����ة  االس����تمثارات 
مكح����رك رئي����يس للص����ادرات ومصدر 

للعمالت األجنبية وقدرات القمية املضافة.
وأكدت الس����عيد أن برناجم اإلصالح ركز - بشل 
أكر - عىل اجلانب املايل والنقدي، مش����رية إىل أنه 
مت العم����ل عىل وضع برن����اجم اإلصالح الذي يركز 
بش����ل أكر ع����ىل اجلان����ب احلقي����ي لالقتصاد، 
وتكنولوجي����ا  والتصني����ع  الزراع����ة  دور  وتعزي����ز 
املعلوم����ات واالتص����االت م����ع الرك����ز أيًضا عىل 

املرشوعات اخلرضاء.
وأضافت أنه مت الركز - خالل العامن املاضين 

- ع���ىل أجن���دة اإلص���الح اهليلك���ي بالنظر إىل 
اجلان���ب احلقيي لالقتصاد، حي���ث تُعد الزراعة 
أحد القطاعات الرئيس���ية الي يمت الركز علهيا، 
مش���رية إىل زي���ادة زراعة إنتاج ال���حمق ملواجهة 
التحدي���ات احلالي���ة، وأن االقتص���اد امل���رصي 
متن���وع ، و60% من الس���اكن مه من الش���باب.. 
مؤك���دة أمهي���ة االس���تمثار يف م���رص الي تعد 
مرك���ًزا ألفريقيا ولدهي���ا لك اإلماكنات واملكونات 

لملرشوعات اخلرضاء.
وأضافت أن التحديات احلالية أدت - كذلك - إىل 
ترسيع جهود مرص لدمع قطاع السياحة مكصدر 
رئي���يس آخر للعملة األجنبية، مك���ا ختلق األزمة 
فرًص���ا كبرية لتعاون أوس���ع وأك���رث إبداًعا عىل 
املس���توى الوطين واإلقليمي والعاملي لبناء الزمخ 
الذي مت���س احلاجة إليه للتغلب ع���ىل التحديات 
الس���ائدة، متابعة أن هذا التع���اون ال يمشل فقط 
التعاون بن احلكومات، ولكن أيًضا بن احلكومة 
واملنمظ���ات الدولية ، واملجمت���ع املدين ، والقطاع 
اخل���اص مكا يمت بالفعل من خالل صندوق مرص 
السيادى، لملش���اركة يف االستمثار ، واستخدام 

األصول وتخسري اإلماكنات .
وأوحضت السعيد أن التحديات الي تواجه مرص 
ال ختتل���ف عن التحديات الي تواجه مجيع الدول 
الناشئة، وتمشل إعادة بناء االحتياطيات، مضان 
المتويل الاكيف، توسيع نطاق امحلاية االجمتاعية 
واحلفاظ عىل املاكسب الي حتققت بشق األنفس 
يف ماكحف���ة الفق���ر، توف���ري فرص مع���ل الئقة، 

وحماربة أثر تغري املناخ.

وزيرة التخطيط تستعرض جتربة مصر يف اإلصالح االقتصادي خالل منتدى بلومبيرج

توجيهات رئاسية إلنشاء مجمع صناعي إلنتاج 
األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية

الفت���اح  عب���د  الرئي���س  وج���ه 
الس���ييس، بب���دء إنش���اء مجمع 
صن���ايع متامل لتوط���ني إنتاج 
واألجهزة  الصناعي���ة  األط���راف 
الق���درات  ل���ذوي  التعويضي���ة 
اخلاص���ة، بالتعاون مع الرشاكت 
ه���ذا  يف  العريق���ة  األجنبي���ة 
املج���ال، وذل���ك ل���دمع املواطنني 
م���ن ذوي االحتياج���ات اخلاصة 
ومساعدهتم عى احلياة اليومية 

بشلك طبييع.
مكا وجه السييس كذلك بالتوسع 
يف هتيئة مراف���ق الدولة للتعامل 
م���ع ذوي االحتياج���ات اخلاصة 
طبق���ًا لألك���واد العاملي���ة يف هذا 
املج���ال، وفقًا لصفح���ة املتحدث 
الرمسي بامس رائسة امجلهورية 

عى موقع فيس بوك.
ج���اء ذل���ك خ���ال اجمت���ع عقده 
الرئي���س م���ع مصط���ي مدبويل 
رئيس جملس الوزراء، وخالد عبد 
الغف���ار وزير الصحة والس���ان، 
التضامن  وزي���رة  القباج  ونيفني 
االجمتايع، ودمحم أمين عاشور 
وزي���ر التعل���م الع���ايل والبحث 
ت���اج  ع���وض  ودمحم  الع���ي، 
الدين مستشار رئيس امجلهورية 
لش���ون الصحة والوقاية، وهباء 
الدي���ن زيدان رئيس جملس إدارة 
لل���رشاء املوحد،  اهليئة املرصية 
رئي���س جملس  الغايل  والس���يد 
إدارة صن���دوق تك���رمي الهشداء، 
وعي���د محم���ود مستش���ار وزير 
الدفاع للتعل���م الطيب واألجهزة 
التعويضي���ة، ودمحم عيل نائب 
الفني���ة  البح���وث  إدارة  مدي���ر 

والتطوير للقوات املسلحة.

اس���تعراض  االجمت���اع  وهش���د 
جه���ود الدول���ة م���ن خ���ال اكفة 
املختلف���ة  املعني���ة  األجه���زة 
لوض���ع تص���ور ش���امل إلنش���اء 
مجم���ع صنايع ش���امل لألطراف 
التعويضية  واألجهزة  الصناعية 
يف م���رص، وذل���ك وفق���ًا ألحدث 
املعاي���ري التكنولوجي���ة والطبية 

الدولية.
مك���ا مت عرض نت���اجئ االتصاالت 
الي متت م���ع خمتلف الرشاكت 
العاملية، فضلًا الزيارات امليدانية 
اخلارجي���ة لاطاع ع���ى أحدث 
اإلمانات يف هذا املجال س���عيًا 
حن���و إقام���ة املجمع، م���ن خال 
عدة حماور رئيسية أمهها إنتاج 
مكون���ات عالي���ة اجل���ودة، ونقل 
الصناعة،  وتوطني  التكنولوجيا، 
وتعزيز البحث العي والتطوير، 
أخذًا يف االعتب���ار أن املجمع من 
املق���رر أن يش���متل عى مجموعة 
من املصانع املتخصصة يف إنتاج 
مكون���ات األط���راف الصناعي���ة، 
وأجهزة الشلل واجلبائر، واملواد 
والك���رايس  التصني���ع،  س���ابقة 
احلركة،  ومس���اعدات  املتحرك���ة 
ومنتج���ات  الطبي���ة،  واألحذي���ة 

السليكون.
ووجه الرئيس، باالهمتام بتأهيل 
وتدقي���ق  البرشي���ة،  الك���وادر 
قواعد البيان���ات اخلاصة بأعداد 
الطل���ب  وجح���م  املس���تفيدين 
احمل���يل، وكذل���ك حب���ث ف���رص 
إرشاك القط���اع اخلاص املرصي 

من ذوي اخلربة يف هذا املجال.

شيماء مرسي

أ ش أ
أعل���ن املجلس التصدي���ري للصناعات الكمياوية 
واألمسدة ع���ن ارتفاع ص���ادرات القطاع خالل 
الفرة )يناير - أغسطس( 2022 بنحو31% لتبلغ 
ما قميت���ه 5,714ملي���ار دوالر مقارنة معا حتقق 

خالل نفس الفرة من عام 2021.
وذك���ر املجلس يف بيان له يوم أمس الس���بت، أن 
معظم بنود صادرات الصناعات الكمياوية خالل 
8 هش���ور حققت زيادة واحضة أبرزها صادرات 
لكا من “األمس���دة”، و”اللدائن”، و”الكمياويات 
والدهان���ات”،  و”األحب���ار  العضوي���ة”،  غ���ري 
و”املنظفات”، وحققت صادرات “األمسدة”خالل 
فرة ال� 8 أهشر من أعوام 2020 ،2021 ،2022 

معدل زيادة حواىل 40% سنويا.
وأوحض أن ص���ادرات “األمسدة” ارتفعت بنحو 
53% خ���الل 8 هشور األوىل م���ن العام احلايل 
لتبلغ حنو 2 ملي���ار دوالر ، مقابل 1.346 مليار 
دوالر خ���الل نفس الفرة م���ن 2021، مكا زادت 
ص���ادرات مرص من “اللدائن” بنس���بة 8% لتبلغ 
1.72 مليار دوالر مقابل 1.6 مليار دوالر خالل 

نفس الفرة من 2021.
وأش���ار إىل أن ص���ادرات “الكمياوي���ات غ���ري 
العضوي���ة” زادت بنح���و 120% خالل 8 هشور 
األوىل م���ن الع���ام احل���ايل لتبل���غ 899 مليون 
دوالر مقاب���ل 408 مالي���ن دوالر خ���الل نف���س 
الفرة م���ن 2021، وزادت ص���ادرات “األحبار 

والدهانات” بنس���به 21% لتبلغ 190 مليون دوالر 
مقاب���ل 156.9 ملي���ون دوالر، وجاءت صادرات 
“املنظفات” يف املرتبة اخلامسة حمققة معدل منو 
طفيف بلغت نس���بته 1% لتبل���غ 169 مليون دوالر 
مقارن���ة بنح���و167.5 ملي���ون دوالر، مكا زادت 
ص���ادرات مرص م���ن “الكمياوي���ات العضوية” 
بنسبة22% لتبلغ 165 مليون دوالر مقابل 135.7 

مليون دوالر.
وحول أمه الدول املستوردة للصناعات الكمياوية 
املرصية أشار التقرير إىل ارتفاع قمية صادرات 
القطاع إىل خمتلف األس���واق وأمهه���ا إيطاليا، 
وفرنسا، وإس���بانيا، اهلند، وبلجياك، والرازيل، 
واملغرب، والوالي���ات املتحدة األمريكية، باإلضافة 
إىل بريطاني���ا الى جاءت يف املرتب���ة الثالثة ىف 
قامئ���ة أمه األس���واق حيث ارتفع���ت الصادرات 
إلهي���ا لتبلغ 308 مالي���ن دوالر مقارنة بنحو 93 

مليون دوالر خالل نفس الفرة من 2021.
وأشار التقرير إىل أن احلرب الروسية األوكرانية 
س���امهت يف زيادة أس���عار الكمياوي���ات عامليا، 
خاص���ة األمس���دة حيث جل���أت معظ���م مصانع 
األمس���دة ىف أوروبا لتخفيض إنتاجها، موحضا 
أن الفرة احلالية ستهشد املزيد من اعمتاد عدد 
من األس���واق العاملية عىل املنتج املرصي،يف ظل 
تباطؤ العملية اإلنتاجية بعدد كبري من الدول نظرًا 
للتوترات السياسية، واالقتصادية، الى يهشدها 

العامل حاليا.

ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الكيماوية 
واألسمدة إلى 5.714 مليار دوالر خالل 8 شهور

داليا احمد

وزير الزراعة يكرم أفضل منتجي القمح يف موسم 2022

خالل استقباله سفير البرازيل بالقاهرة

وزير التجارة: فرص كبيرة لتعزيز الصادرات املصرية 
ألسواق دول جتمع امليركسور

صندوق النقد الدولي: إصالحات االقتصاد الحاسمة نجحت في تحقيق استقرار االقتصاد وتوقعات  أن يصل معدل البطالة في مصر خالل عام 2023 إلى %6.9

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  سبتمبر  2022  •  العدد  661



03

مقاالت

03
 

ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

قبل بضعة أعوام ، وحني أقدمت مرص عيل قرار تعومي اجلنيه 
، هشدن���ا ارتف���اع  التدفق���ات املالية األجنبي���ة إىل  مرص  ،  
وس���امه قرار البن���ك املركزي املرصي، لتحرير س���عر رصف 
العمل���ة احمللية، يف نومف���ر 2016، والذي نت���ج عنه فقدان 
اجلنيه لثلث قميته، يف إنعاش التدفقات األجنبية عىل السندات 
وأذون اخلزانة احلكومية ، إال أن جزًءا مهنا يصنف ك�”أموال 
س���اخنة” يضخها األجانب عن طريق االس���تمثار يف أدوات 
الدين املرصية، ويه أموال رسعان ما تدخل لالقتصاد وخترج 

منه باحثة عن فرص استمثارية أخرى ذات أرباح أعىل.
 يف الع���ام احلايل ، وبعد 6 س���نوات من قرار التعومي ، أعلن 
وزي���ر املالية املرصي دمحم معيط، يف وقت س���ابق  أن هناك 
ضغوطا كبرية عىل املوازنة بس���بب ارتفاع األس���عار العاملية 
وتده���ور قطاع الس���ياحة، وخروج حنو 22 ملي���ار دوالر من 
االس���تمثارات األجنبية ، وذك���ر أنه “ عىل ال���رمغ من التأثر 
الس���ليب، إال أن مرص حجنت يف سداد اكفة الزتاماهتا، ولك 
  . مستمثر يف األموال الساخنة حصل عىل أمواله يف وقهتا”
ج���اء  ذل���ك، يف وقت  هشدت فيه  األس���واق الناش���ئة موجة 
ختارج لملستمثرين األجانب، وسط تباين األسباب والتأثريات،  
وخاص���ة  يف ظل اضط���راب األوضاع االقتصادي���ة العاملية، 
بس���بب احلرب الروس���ية األوكرانية ، واحلروب التجارية بني  

الواليات املتحدة  وعدة بلدان.
 و األموال الس���اخنة يه ش���ل من أش���ال االقرتاض تمكن 
صورهت���ا يف اس���تمثارات أذون اخلزان���ة أو الس���ندات ذات 
أس���عار الفائدة العالية يف االقتصاديات النامية، لكن رسعان 
ما هترب هذه األموال يف حالة جلوء بلد آخر إىل تبين أسعار 

فائدة أعىل، وقد تكون ذات أثر حصي يف ظروف معينة.
  واكل���ة “فيتش” للتصنيف االئمت���اين،  ذكرت يف تقرير هلا 
أن  5 ملي���ارات دوالر خرج���ت من مرص من���ذ مايو املايض، 
فميا حيذر خراء االقتصاد من خطورة اس���تمثارات األجانب 
يف أدوات الدي���ن املرصي���ة، ألهنا مرحشة للتس���ييل مبجرد 
حدوث أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب املستمثرين 

األجانب.
 وحبس���ب تقارير اقتصادية فقد  عادت اس���تمثارات األجانب 
يف أدوات الدين املرصية للرتاجع، لتجسل 17.5 مليار دوالر 
هناية يونيو؛ بعد صعود الفت عقب حترير سعر رصف اجلنيه 
يف 3 نومفر 2016  ، واكنت اس���تمثارات األجانب يف أدوات 
الدي���ن، تقدر بنحو 23.1 ملي���ار دوالر، بهناية مارس 2018، 

وفق بيانات رمسية.
أس���باب عديدة يرصدها الباحثون واحمللل���ون االقتصاديون  
تق���ف وراء خت���ارج اس���تمثارات األجان���ب يف أدوات الدين 
املرصية،  بيهنا  خفض أسعار الفائدة ، وهو ما يقلل من جاذبية 
االس���تمثار يف األذون والس���ندات ، أما   األسباب اخلارجية، 
فيأيت عيل رأهسا تصاعد احلرب التجارية األمريكية، واجتاه  
الفيدرايل األمرييك لرفع أس���عار الفائدة  أكرث من مرة خالل  
الع���ام اجلاري ، حيث يزيد  رفع الفائدة األمريكية  ، من توجه 
املستمثرين حنو السوق األمريكية، والتخارج من رشاء أدوات 

الدين يف األسواق الناشئة.
ويش���ري اخلراء إيل أن ه���ذا األمر نتج عن���ه  ارتفاع الدوالر 

ألعىل مس���توى له منذ 20 عاًما أمام مجيع العمالت الرئيسة، 
وارتفعت العوائد عىل الس���ندات األمريكية، وهو ما أثر س���لًبا 

عىل تدفقات رؤوس األموال إىل األسواق الناشئة.
ختارج 

 لق���د تعرضت مرص لتخارج مليارات ال���دوالرات منذ اندالع 
احل���رب الروس���ية األوكراني���ة، يف وقت ارتفع���ت احتياجات 
القاه���رة إىل النق���د األجنيب لتلبية لكفة الواردات ، وحبس���ب 
تقاري���ر عديدة ، فقد جاء ختارج الدوالر من البالد عر قنوات، 
مهنا بيع مستمثرين أجانب سندات يف أدوات الدين، وآخرون 
ختارجوا من س���وق األهس���م، بيمنا ارتفعت لكف���ة الواردات 

بسبب التمخض العاملي.
وتراجع���ت احتياطات مرص من النقد األجنيب  خالل الهشور 
األخرية ، متأثرة بتبعات احلرب الروسية األوكرانية عىل وفرته 
يف البالد ، فميا توجهت مرص إىل صندوق النقد الدويل لطلب 
قرض مايل،     بعد أن قفزت فاتورة الواردات من السلع %90 
هشريا، منذ بدء احلرب الروس���ية األوكراني���ة، وما تبعها من 

ارتفاع حاد يف أسعار السلع األساسية.
خطورة األموال الساخنة 

أن األرضار اليت حلق���ت باالقتصاد املرصي نتيجة الرضوخ 
ملتطلبات أحصاب األموال الساخنة ، يه اليت دفعتنا إيل هذا 
الوض���ع الصعب الذي مير به االقتصاد املرصي ، خاصة وأن 
أمه تلك املتطلبات اكن العمل عيل إضعاف قمية اجلنيه ..ورمبا 
هذا ما دفع وزير املالية دمحم معيط ليك يؤكد إن هناك توجها 
اس���رتاتيجيا يف الدول���ة حاليا هيدف إىل ع���دم االعمتاد عىل 
األموال الس���اخنة اليت تأيت من اخل���ارج لرشاء أدوات الدين 
احمللية ، وذلك بعد التخارجات املتتالية لتلك األموال بالزتامن 

مع أي أزمات دولية.
وأوحض أن���ه “خ���الل الف���رتة ال���يل فاتت موض���وع األموال 
الس���اخنة اتعملن���ا الدرس ده من 3 م���رات متتالية يف 2018 
و2020 و2022 وأصبح���ت اس���رتاتيجية الدولة أن هذا النوع 
م���ن األموال ال يعمتد هيلع بأي حال م���ن األحوال لو جه أهال 
وهسال ولو جماش مش مش���لة، إحنا عايزي���ن نزود اإلنتاج 

والتصنيع”.
وأك���د معي���ط أن التوجه احل���ايل يرتكز ع���ىل رضورة جذب 
االستمثارات األجنبية املبارشة ، اليت مل تكن لتأيت قبل اإلنفاق 
عىل البنية التحتية الالزمة جلذب هذا النوع من االستمثارات.

إجراءات حكومية 
 احلكوم���ة أقدم���ت مؤخرا عيل عدة إج���راءات لتوفري  العملة 
األجنبي���ة،  وبيهنا ما أعلن���ه  جملس الوزراء  من إطالق  خطة 
خلفض اس���هتالك الطاق���ة، حبيث تتضمن تل���ك اخلطة آليات 
وأس���لوب الرتشيد،   يف استخدام الكهرباء  و الغاز الطبييع 
،  مبا يضمن اس���تدامة هذه املصادر يف ظل الظروف العاملية 
احلالي���ة ، وقال رئيس ال���وزراء الدكتور مصط���ي مدبويل : 
م���ن املمك���ن أن حنصل عىل حنو 450 ملي���ون دوالر هشريًا، 
قمية تصدير الغاز الذي يمت توفري اس���هتالكه عن طريق توفري 
اس���هتالك الكهرباء.. جيب أن نس���تفيد من ذل���ك حاليًا عىل 
الف���ور  ، وأكد مدب���ويل أن احلكومة جي���ب أن تبدأ بنفهسا، 
ع���ن طريق التوف���ري يف املباين احلكومية، وك���ذا املباين حتت 

اإلنشاء، وغريها.
وتنت���ج مرص الغاز الطبييع مبتوس���ط س���نوي 66 مليار مرت 
مكع���ب، يس���هتلك منه 62 مليار مرت مكعب، يف وقت تس���ى 
خلفض االس���هتالك وتوجيه الفائض للتصدير للحصول عىل 

النقد األجنيب.
م���ن بني اإلج���راءات أيضا أن  مرص بدأت تش���دد عىل النقد 
األجن���يب اخلارج من البالد عىل ش���ل مدفوع���ات لواردات 
الس���لع المكالية، يف حماولة للحفاظ عىل مستوى ممطنئ من 
الدوالر داخل األس���واق ، ولذا حت���اول مرص  تقليص فاتورة 
الواردات، مع إعادة تأكيد أمهية جذب اس���تمثارات يف أدوات 

الدين احمللية، وجذب  املستمثرين األجانب.
ولهتدئ���ة الطلب ع���ىل الدوالر حمليا، مض���ت مرص قدما يف 
مطالبة املس���توردين بتأم���ني ما يمسى خط���اب االعمتاد من 

بنوكهم حىت يمتكنوا من رشاء البضائع يف اخلارج   .
ووفقا لواكل���ة بلومرج   ، بلغ مجمل األموال القادمة من دول 
اخللي���ج إىل البالد عىل ش���ل ودائع واس���تمثارات منذ بدء 

األزمة الروسية األوكرانية، حنو 22 مليار دوالر، من السعودية 
واإلمارات وقطر ، وحتتاج مرص لقرابة 22 مليار دوالر خالل 
الس���نة املالية احلالية، عىل ش���ل احتياجات للمتويل، يصعد 
إىل قراب���ة 25 مليارا يف الع���ام املايل القادم، و29 مليارا يف 

السنة املالية التالية .
تأثري 

  خت���ارج اس���تمثارات األجانب م���ن أدوات الدي���ن املرصية 
أدي لتكبي���د مزيان مدفوعات البالد جع���زًا بنحو 7.3 مليار 
دوالر، خالل الهشور التس���عة األوىل من السنة املالية 2021-
2022، حبس���ب بيان للبنك املركزي املرصي ، حيث بلغ جحم 
اس���تمثارات األجانب اليت خرجت يف تلك الفرتة 17.2 مليار 
دوالر، بس���بب قلق املس���تمثرين النامج عن احلرب الروسية-
األوكراني���ة، والسياس���ات النقدية االنمكاش���ية اليت ينهتجها 
البن���ك الفيدرايل األمرييك، واليت دفع���ت إيل  نزوح األموال 

الساخنة من األسواق الناشئة.
وتركز مرص حاليًا عىل جذب استمثارات أجنبية مبارشة، يف 

حماولة مهنا لتقليل االعمتاد عىل “األموال الس���اخنة” بعدما 
أدت االضطراب���ات العاملية والتوترات اجلارية إىل خروج أكرث 
من 20 ملي���ار دوالر من اس���تمثارات أدوات الدين من البالد 

خالل أول 4 أهشر من العام اجلاري.  
 وت���أيت هذه التح���راكت يف ظل تفامق الضغ���وط النامجة عن 
احلرب الروسية األوكرانية واليت أثرت عىل اقتصاديات العامل 
اكف���ة؛ وظهر التأثري جليًا عىل مجيع األس���واق الناش���ئة؛ من 

بيهنا مرص.  
مل يظه���ر التأثري عىل مرص يف خروج اس���تمثارات احملافظ 
األجنبية حفس���ب، بل أيضًا مشل الضغط عىل العملة احمللية 
وال���يت اخنفض���ت بأكرث م���ن 17% أمام ال���دوالر منذ مارس   
امل���ايض ، ما دفع احلكوم���ة إيل قيادة حتراكت  حنو الرتكزي 
عىل االعمتاد عىل االستمثارات األجنبية املبارشة ،  باإلضافة 
إىل وجود جفوات متويلية بسبب ارتفاع تاليف النفط والسلع 
الغذائي���ة، خاص���ة وأن مرص تعد  أكر مس���تورد للحمق يف 
العامل، وتستورد ما يصل إىل 80% من احتياجاهتا من الحمق 
من روس���يا وأوكرانيا- حبس���ب تقديرات س���ابقة-، مكا أهنا 

مستوردًا صافيًا للنفط.  
الفج���وة المتويلي���ة الناجتة عن اس���ترياد ال���حمق والنفط فقط 
تقدر حبوايل 10.2 مليار دوالر، حبس���ب حديث سابق لوزير 
املالي���ة   دمحم معي���ط  ، وأدت هذه العوام���ل وغريها إيل أن 
تعلن احلكومة خطة واحضة حنو جلب استمثارات تقدر بنحو 
40 ملي���ار دوالر خالل 4 س���نوات، إضاف���ة إىل تعهدات  لك 
من  الس���عودية واإلمارات وقطر، بضخ مليارات الدوالرات يف 
مفاصل االقتص���اد املرصي يف صورة ودائع واس���تمثارات 

مبارشة.  
مك���ا  تس���تعد  م���رص يف عامها امل���ايل اجلدي���د إىل تفعيل 
وثيقة سياس���ة ملكي���ة الدولة عر تعزي���ز الرشاكة مع القطاع 
اخلاص بنحو 10 مليارات دوالر سنويًا جكزء من ال� 40 مليار 
املس���هتدفة،   إىل جان���ب طرح بعض أصوهل���ا يف البورصة 

املرصية، أو إما بيع حصص مهنا ملستمثرين.  
و يف حمادثاهتا مع الصندوق النقد الدويل حاليًا، تسى مرص 
أيضا  الجتذاب استمثارات أجنبية مبارشة ، مكا وقعت مرص 
م���ع اململكة العربية  الس���عودية 14 اتفاقية اس���تمثارية بقمية 
7.7 مليار دوالر  ، ومشلت االتفاقيات قطاعات رئيس���ية مهنا 
الطاقة املتجددة واخلدمات اللوجس���تية والزراعة والتكنولوجيا 
وصناع���ة األدوية ، فميا أعلنت الرياض يف وقت س���ابق أهنا 

تعزتم قيادة استمثارات بقمية 30 مليار دوالر يف مرص .  
 كذلك اكن لإلمارات نصيب من الدمع وخض حزمة من األموال 
املبارشة يف مرص، وذلك عر اس���تحواذ “القابضة اإلماراتية 
ADQ« ع���ىل حص���ص يف 5 رشاكت مقي���دة يف البورصة 
املرصية بقمي���ة 1.82 ملي���ار دوالر يف أبريل املايض ،  إىل 
جانب إطالق لك من مرص واإلمارات واألردن رشاكة صناعية 
تاملي���ة لتحقي���ق تمني���ة اقتصادية مس���تدامة يف 5 جماالت 
صناعية واعدة تمشل الزراع���ة واألغذية واألمسدة، واألدوية، 
واملنس���وجات، واملع���ادن، والبرتوكمياوي���ات ، ومت ختصيص 
صندوق اس���تمثاري تديره رشك���ة “القابضة« ADQ بقمية 
10 مليارات دوالر لالس���تمثار يف املش���اريع املنبثقة عن هذه 

الرشاكة يف القطاعات املتفق علهيا. 
بدورها ،  تقرتب قطر من  التواجد بقوة يف الس���وق املرصية 
خ���الل الف���رتة  املقبل���ة، بعدما تب���ادل مس���ولون حكوميون 
الزيارات، واكن آخرها زيارة أمري قطر متمي بن محد آل ثاين، 

إىل مرص، وزيارة الرئيس السييس إيل الدوحة .
ه���ذه التح���راكت واجلهود، دفعت كثريين إيل التفاؤل بش���أن 
انتع���اش االقتصاد املرصي ، وجذب املزيد من االس���تمثارات  
األجنبي���ة املبارشة،  م���ع اكمتال اخلطة احلكومي���ة بالتخارج 
م���ن عدة أنش���طة أو خفض اس���تمثاراهتا هبا كقط���اع النقل 
والتعدين والطاقة، واالتصاالت واألنشطة الزراعية والصناعات 
التحويلية وجتارة التجزئة والتش���ييد والبناء ، وتتضمن آليات 
التخ���ارج طرح األصول اململوك���ة للحكومة املرصية من خالل 
البورص���ة، إما عر طرح لكي أو ج���زيئ يف البورصة، خالل 

مدى زمين قدرته احلكومة بنحو 3 سنوات. 
ويتواص���ل بالت���وازي م���ع ذل���ك العم���ل ع���يل   اجتذاب 
اس���تمثارات أجنبية مبارشة، ورفع نسبة مسامهة القطاع 
اخلاص يف النش���اط االقتصادي من 30% حاليًا إىل %65 
خالل 3 س���نوات، إضافة إىل رفع معدل االستمثار إىل ما 
يرتاوح ب���ني 25% و30%؛ ومبا يهسم ىف زيادة معدل المنو 

االقتصادي إىل ما بني 7% إىل %9   .
وال يقترص األمر عىل ختارج احلكومة املرصية من العديد من 
األنشطة حفسب، بل هناك عديد من احلوافز االستمثارية، مثل 
تيس���ري إجراءات حصول املس���تمثرين عىل األرايض الالزمة 
لتنفيذ  املش���اريع، وتزويدها بافة املرافق، هذا باإلضافة إىل 
منح الرخص الذهبية لملرشوعات التمنوية الكبرية ، إيل جانب 
قرارات البنك املركزي األخرية واليت تسهتدف   ختفيف قيود 
استخدام العمالت األجنبية يف استرياد مستلزمات اإلنتاج  ، 
وحل أزمة ترامك البضائع يف املوانئ واليت اش���تىك أحصاب 
األمعال يف مرص من أهنا تؤثر عىل أنشطة اإلنتاج واملعروض 
من السلع يف الس���وق ،  وسط تأكيدات من مسولني وخراء 
عيل أمهي���ة ما يقود لدمع الصناعة الوطني���ة لزيادة اإلنتاجية 

وتلبية احتياجات السوق احمليل.
وتنف���ذ مرص برناجم   اإلصالح اهليل���ي والذي انطلق هشر 
أبريل 2021، وهو يسهتدف  وضع حزمة من السياسات اليت 
س���نعمتد علهيا يف إصالح هيل االقتصاد، وحترير التجارة، 
وإص���الح منظومة التدريب املهين، وتطوير أس���واق املال، إىل 

جانب اإلصالحات اليت ستمت يف سوق العمل املرصي.  
الرن���اجم يرك���ز   ع���ىل مجموعة م���ن القطاع���ات  بيهنا  
الصناعات التحويلية، والزراع���ة، واالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات،  وزيادة مسامههتم يف الناجت احمليل اإلمجايل 
البالغ���ة 26% يف العام امل���ايل 2020/19، إىل ما بني 30-

35% يف العام 2024/23. 
مك���ا يتضمن الرناجم أيضًا زيادة االس���تمثارات املتدفقة يف 
ه���ذه القطاعات، وزيادة اس���تمثاراهتا وكذل���ك صادراهتا، إذ 
تن���وي احلكومة املرصية إىل زي���ادة حصة صادرات املنتجات 
اإللكرتونية واألجهزة التكنولوجية احلديثة ومضاعفة صادرات 
قط���اع االتصاالت وتكنولوجي���ا املعلومات، لتصل إىل 8 مليار 

دوالر عام 2024. 
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    وزير المالية : لقد تعلمنا الدرس .. هذا النوع من األموال ال 

يعتمد عليه بأي حال من األحوال بعد اآلن

 التدفقات األجنبية ارتفعت بعد »تعويم الجنيه » وتطورات 

األحداث العالمية  بداية “التخارج “

إجراءات معلي���ة بدأت خترج ب”احل���وار الوطين “ من 
الغ���رف املغلقة ، فىف أول اس���تجابة من املجمتع املدين 
لنق���ل احل���وار الوطين ملختل���ف حمافظ���ات امجلهورية 
والتفاع���ل م���ع املواطنني، قام أعض���اء التحالف الوطين 
للعمل األه���يل التمنوي بزيارة حمافظ���ة األقرص، وذلك 
مبش���اركة لًكا من االحتاد العام للجمعيات واملؤسس���ات 
األهلية ومؤسس���ة حياة كرمية ومجعي���ة األورمان وبنك 

الطعام املرصى.
  الزي���ارة  أمث���رت عن إع���الن مجعي���ة األورمان عضو 
التحال���ف الوطين إط���الق مبادرة خاص���ة بذوي اهلمم 
تمتثل ىف توفري مرشوعات خمتلفة لدمع مجيع املواطنني 
من ذوى اهلمم من مواطين حمافظة األقرص ىف س���ابقة 
ىه األوىل م���ن نوعها للقضاء ع���ىل البطالة داخل نطاق 
حمافظ���ة بأمكلها ، مكا أطلق بنك الطعام املرصي عضو 
التحال���ف مبادرة لتقدمي دمع ش���امل ملرىض اجلزام من 
أه���اىل حمافظة األقرص باإلضافة إىل توفري دمع غذايئ 

متامل ألرسمه وذوهيم.
مك���ا اجمتع أعض���اء التحال���ف الوطين مع املستش���ار 
مصط���ىف اهلم حمافظ األقرص لبحث س���بل املس���امهة 
الفعالة يف خطة التمنية املستدامة وتوسيع مظلة امحلاية 
االجمتاعية لتضم املزيد من املواطنني األكرث اس���تحقاًقا 

ىف حمافظة األقرص.
وس���عًيا لتوحيد قاعدة بيانات املستفيدين ومضان عدالة 
التوزيع بني املواطنني عقد أعضاء التحالف لقاء موس���ع 
اجمت���ع أعض���اء التحالف م���ع وكي���ل وزارة التضامن 
باحملافظة ورئي���س االحتاد اإلقليمي وممثيل 40 مجعية 
أهلية باإلضافة اىل حضور عدد من املتطوعني الش���باب، 
حيث تناول اللقاء مناقش���ة عدٍد من القضايا اهلامة عىل 
الصعيدي���ن االقتص���ادي واالجمت���ايع، مت االتفاق عىل 
إثره���ا عىل التنس���يق الام���ل بني امجلعي���ات املركزية 

للتحالف وامجلعيات القاعدية.
ه���ذه املقدمة والتوضيح اكنا مهم���ني للتأكد من أن األمر 
ال يقت���رص عيل جمرد جلس���ات مناقش���ات وطرح رؤي 
ونظري���ات ، دون إج���راءات معلي���ة ، وما يدف���ع للتفاؤل 
أن���ه إيل جان���ب ما ج���ري يف األقرص ،  ف���إن جملس 
أمناء احل���وار الوطىن، يواص���ل  اجمتاعاته التنظميية 

والتحضريية لمتهيد الطريق حنو املناقش���ات داخل 
اللج���ان املختلف���ة باحملاور الرئيس���ية الثالث 

والىت بدأت منذ إط���الق الرئيس عبدالفتاح 
الس���يىس،  ، مب���ادرة احل���وار الوطىن 

ىف إطار املش���اركة الوطنية الفعالة، 
واستعدادا لبدء اجللسات الفعلية 
إىل  الوص���ول  هب���دف  للحوار 
خمرج���ات تع���ود بالنف���ع عىل 
الوطن واملواطن املرصي، وتأكيد 

أنه يس���ري خبىط حمسوبة وثابتة 
ومبرشة بل خري.

وهشدت آخر اجللس���ات حس���م التوافق 
عىل الحئة إج���راءات معل اللج���ان الفرعية 

ومهام املقررين واملقررين املس���اعدين، واالنهتاء 
م���ن حتدي���د مهام مق���ررى اللج���ان اكف���ة، وُكتيب 

إرش���ادات قواعد السلوك ىف جلس���ات احلوار الوطىن، 
مكا دعا الكيانات السياس���ية واألهلية الفاعلة عىل إجراء 
ح���وارات جممتعية ومجاهريي���ة ىف احملافظات املختلفة 
وذل���ك ىف إطار ختصصات اللج���ان النوعية الىت أقرها 
جمل���س األمن���اء وتلىق مقرتح���ات املواطن���ني واجلهات 
املختلف���ة، م���ع رفع نت���اجئ تلك احل���وارات ملجلس أمناء 

احل���وار الوطين؛ لضامن الوص���ول املتافئ لافة فائت 
املجمتع املرصى.

االقتصاد يف قلب احلوار 
م���ن نظرة داخل ما جي���ري داخل »غرف 
احلوار » ميكننا االنتقال إيل احلديث 
ع���ن أمهية  احل���وار الوطين الذي 
انطلق بدعوة رائس���ية ملختلف 
املجمت���ع  يف  األطي���اف 
امل���رصي – عدا لك من 
مح���ل الس���الح وتورط 
يف ج���رامئ إرهابي���ة – 
فهذا احل���وار هو خطوة 
مهمة لطرح وجهات النظر، 
أمهية  ومع  املشاركة،  وتوسيع 
احمل���ور الس���يايس، واإلعاليم،  
الذي يركز هيلع امجليع ، فإننا نشارك 
من ي���ري أن  احمل���ور االقتصادي جيب 
أن  يشغل مساحات أوسع، حبمك انعاسات 
األزمة العاملية عىل مرص ، مضن انعاساهتا عيل 
اقتص���ادات العامل، ما يوجب حب���ث كيفية التعامل معها 
حملي���ا من خالل إجراءات وخطط معلنة،    واالس���متاع 
إيل  خ���راء االقتص���اد  وطرحهم النظري���ات والقرارات 
االقتصادية واملالية والبنكي���ة، واملوازنة والفائدة، وتوفري 
الطرق لمتهي���د الطريق جلذب رؤوس أم���وال ومضاعفة 

التصدي���ر ومضاعفة أعداد الس���ياح، خاص���ة وأن هذه 
اخلط���وات تنعكس بالفعل عىل حياة املواطن واألس���عار 

والدخل وقدرته عىل إدارة مزيانيته وتوفري احتياجاته.  
و  فمي���ا يتعلق باالقتصاد واألس���عار واألزم���ة العاملية،  
جيب  النظر إىل األمر داخل انعاس���ات أزمة عاملية، بل 
والتعامل مع ما تطرحه من عنارص وتأثريات عاملية، وىف 
نفس الوقت عنارص حملية تتعلق حبجم المنو االقتصادي 
والمنو الس���اين ،  حيث  اس���تقبلت مرص أكرث من 25 
ملي���ون جبان���ب 7 ماليني م���ن دول عربي���ة جلأوا ملرص 
ويعيش���ون فهيا مكواطنني، ومع هذا فإن الدولة مل تتوقف 
عن العمل ىف لك االجتاه���ات، وطرح املبادرات اخلاصة 
بالصحة والتعلمي واإلس���ان واملدن فضال عن ش���بات 
الط���رق وتأمني الطاقة، ىف وق���ت يواجه فيه العامل أزمات 

متعددة، تنعكس عىل االقتصاد واألسعار.
احملور االقتصادي  ومكا ه���و واحض يتضمن القضايا 
احملورية اليت حتتاج لوض���ع رؤى فعالة وأفار جديدة 
يف التعامل معها وس���ط ما تفرضه األوضاع العاملية من 
أعباء جدي���دة، لتتعلق مبواجهة غالء األس���عار واالرتقاء 
بالصناعة والسياحة وسبل حتقيق األمن الغذايئ وغريها 

من أولويات املرحلة احلرجة احلالية .
 وإذا أخذنا السياحة كنشاط يدر عوائد مبارشة ورسيعة، 
فإن املش���اركني ىف احملور االقتصادى رمبا يكون علهيم 
أن يقدم���وا تصوراهتم لتعظمي عوائد الس���ياحة، وكيفية 
اس���تغالل شبات الطرق العمالقة، والبنية األساسية ىف 

الطرق والفنادق والشواطئ 
واآلثار، ىف تروجي أوسع للسياحة 

وتقدمي براجم خمتلف���ة ميكن أن تضاعف فرص 
مرص خاصة ىف شتاء مقبل تواجه فيه أوروبا 

بعض التعرثات بسبب أزمة الطاقة.
  ومعروف أن السياحة نشاط متشعب 

تتداخ���ل في���ه عن���ارص التنظمي 
والتس���ويق واألمن والعرض، 

إىل  الوص���ول  وتهسي���ل 
املعامل الس���ياحية، وتوفري 
أماكن إقامة وراحة وترفيه 
متث���ل  ولكه���ا  للس���ياح، 

املبارشة  للعائ���دات  مراك���ز 
وغري املبارشة، والسياحة نشاط 

متع���دد االجتاهات فه���و يوفر فرص 
معل ودخ���ال لفائت متعددة جتارية ونقل 

ومنتجات غذاء ومرشوبات وغريها.
 وجبان���ب الس���ياحة الثقافية والش���اطئية، فإن  

هناك الس���ياحة العالجية ال���يت  متثل أحد القطاعات 
املهمة، ىف سيوة وسفاجا وأكرث من منطقة رشقا وغربا، 
وتب���ذل الدولة جهدا ىف تنظميها ودمعها، جبانب القطاع 
اخلاص، وقد تطورت الس���ياحة بتط���ور أدوات االتصال 
والتواص���ل، وأصبحت احلجوزات والراجم تمت بش���ل 
اكم���ل من خالل املواقع والتطبيقات اإللكرتونية، وهو أمر 

يفرض تطوير أدوات التسويق واحلجز واملتابعة واملراقبة 
هلذه األنشطة مبا يهسل حصول الساحئ عىل اخلدمة 
بهسول���ة، ومن دون تعقي���دات، وىف نفس الوقت 
يوفر هذا النش���اط عوائ���د لألفراد من خالل 
دجم أماك���ن إقامة ىف ه���ذه التطبيقات، 
لك ه���ذه التفاصيل حباج���ة إىل أن 
توض���ع أم���ام من يقوم���ون هبذه 
معليات  وتفرضها  األنش���طة، 

دجم الوزارات.
إدارة حيوية 

م���ا ي���مت نقله عن اجللس���ات 
المتهيدية للحوار داخل جملس 
األمناء يؤكد أنه تمت إدارة  جلسات   
ثري���ة ومليئة بالتنوع واالختالف،  ومبا 
يع���ي  طريقة لكيفية مواجهة املش���لات 
ىف قطاع���ات التعل���مي والصح���ة وغريها من 
القطاعات،  وسط إميان من امجليع بأن  ما حيدث 
مكسبا كبريا ملرص مع تعميق املناقشات الفرتة القادمة 

مع وجود رؤساء اللجان واحملاور الرئيسية املختلفة.
حصيح أن جملس األمناء ال يزال ىف اإلجراءات الفنية  
، متهيدا النطالق احل����وار الوطين يف صلب القضايا 
الرئيسية و رفع التوصيات للرئيس السييس ، لكن ما 
جيري أم����ر يجشع عيل انتظار نتاجئ جيدة ومهمة يف 

ظل أن احلوار جيرى تنظميه وتدبري لك تفاصيله بدقة 
متناهية  ، فهذه اخلطوة سيكون الكمتاهلا أمهية كرى 
ىف اس����تمكال مس����رية البناء والتمنية برشاكة وطنية 
خالص����ة، بصفت����ه منصة حوارية هامة ووس����يطة ىف 
توصيل صوت الدولة والفكر الامل للقيادة السياسية 
لملواطن����ني من مش����اركة خمتلف األطي����اف باملجمتع 
وعلنية اجللس����ات، وس����يكون أيض����ا فرصة لتوصيل 

صوت املواطن أكرث للدولة.
مك���ا أن ذلك من ش���أنه أن ي���دمع خطة تعمي���ق الوىع 
وتش���كيل جهبة داخلية قوية، ويدل���ل عىل أن الدولة تفتح 
يدها لل اآلراء،  وصوال  لصيغة متاملة تهسم ىف دمع 
بن���اء امجلهوري���ة اجلديدة ، و   انطالق���ة حمورية لتمنية 

احلياة احلزبية والدميقراطية .
   إجراءات مهمة 

احلقيق���ة أن تأث���ريات احلوار الوط���ين ، والتأكيد عيل 
اهمت���ام القي���ادة السياس���ية بتفعيل���ه ، اكنا واحضني  
م���ع اخلطوات  الىت اختذهتا جلن���ة العفو الرائيس 
بإط���الق رساح عرشات منذ إطالق املبادرة 
الرائسية للحوار الوطىن وتفعيل معل جلنة 
العفو، س���واء بقرار من النياب���ة العامة أو 
بقرارات رائس���ية، واالجت���اه األخري بدجم 
املف���رج عهن���م ومتابعة عودهت���م حلياهتم 
وأمعاهل���م، وهو ما ميثل اس���تمكاال لدور 
اللجنة وتأكيدا إلرصار الدولة عىل الس���ري 
باجتاه توس���يع املش���اركة وتدعمي احلوار 
الوط���ين ، مع األخ���ذ ىف االعتبار أن جلنة 
العفو الرائيس تلعب دورا مهام ىف متهيد 
طريق احلوار، وتأكيد جدية الدولة بش���أنه، 
باعتبار هذا املل���ف األكرث إحلاحا، فضال 
عن كونه ميهد الطريق ملشاركة أوسع، وأن 
هذه االس���تجابة تفاعل واحض مع مطالب 

التيارات السياسية.
   وُتع���د جلن���ة العفو ال���رائيس إحدى أمه 
نقاط االرتاز ىف احل���وار الوطىن، ألهنا مل 
تتوق���ف عند حمطة اإلفراج عن احملبوس���ني، 
وإمنا ُتوس���ع معلها لتكون جرسا جديدا بني املفرج عهنم 
واملجمت���ع واجله���ات التنفيذي���ة، مبا ُيق���وى دور اللجنة 
وفاعليته ىف متهيد أرضية احل���وار، وُيهسل فتح املجال 
للنقاش بني التيارات السياسية وبعضها، وليس فقط بني 

حكومة ومعارضة  .
ما سبق يؤكد  أن الدولة تقدم لك العوامل إلجناح احلوار، 
ويبىق عىل التيارات السياس���ية واحلزبية دور مهم، عر 
املش���اركة الفعالة وتقدمي رؤى واحضة وممتاس���كة ىف 
لك امللفات، مع بناء أرضية ثقة مش���رتكة تحمس بالتنوع 
واالختالف وتعمل عىل إدارته بكفاءة وحيوية وىف صاحل 

لك األطراف، وصاحل الدولة ومواطنهيا  .
  وجيب التأكيد عيل   أن مش���اركة مجيع فائت املجمتع 
من أح���زاب  وجممتع مدين، خشصي���ات عامة، خراء، 
باحث���ني، وصوال إىل املواطن البس���يط يف تقدمي رؤيهتم 
ومقرتحاهتم بشأن القضايا الوطنية املطروحة عىل مائدة 
احلوار، جيع���ل للحوار الوطين ح���دث تارخيي وفرصة 
عظمية لمل المشل وإعالء راية الوطن خاصة وأن امجليع 
يتج���رد من املصلحة الخشصي���ة لملصلحة العامة، ومن 
مث فهو مبثابة فرص���ة كبرية لتوحيد اجلهبة الداخلية يف 
مواجهة التحديات االقتصادية العاملية ومواصلة مس���رية 
التمنية الش���املة واملس���تدامة اليت بدأهت���ا الدولة منذ 8 

سنوات، للوصول إىل امجلهورية اجلديدة.

»احلوار الوطني« من الغرف املغلقة إلي قضايا املواطن املصري

 

االقتصاد
 يفرض نفسه علي 

أجندة الحوار .. 
والقضايا المعيشية 

للمواطن في
 المقدمة 

إجراءات
 لجنة العفو

 الرئاسي حافز
 مهم إلنجاح

 الحوار 

1

كيف تواجه مصر هجرة »األموال الساخنة« التي تسببت يف اإلرتباك االقتصادي ؟

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  سبتمبر  2022  •  العدد  661

منظمات المجتمع المدني بدأت االستجابة لدعوة نقل الحوار للمحافظات بأنشطة لتحالف العمل األهلي باألقصر 
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

قال الدكت���ور دمحم معيط، وزي���ر املالية، 
إن مرص تأم���ل يف أن تمتكن من التوصل 
إىل اتفاق بشأن مس���اعدة صندوق النقد 
ال���دويل يف غض���ون هش���ر إىل هشرين، 
مك���ا ت���درس احلكوم���ة خي���ارات متويل 
تمشل قروًضا مي���رة التلكفة من الصني 

واليابان.
وأوحض “معيط”، نقال ع���ن بلومربج، أن 
جحم برناجم صندوق النقد الدويل اجلديد 
مل يتح���دد بعد؛ ألنه “عادة ما يمت حتديده 

يف املرحلة األخرية من املفاوضات«.
وق���ال “إن التوصل إىل اتفاق مع صندوق 
النق���د هو رس���الة مطأنة وثقة لألس���واق 

الدولية«.
وأش���ار وزير املالية إىل أن���ه منذ مارس، 
هشدت م���رص خروج 22 ملي���ار دوالر من 
س���وق الدين احمليل، ومل يك���ن لدهيا أي 

تدفقات كبرية.
وأك���د أن احلكومة تعم���ل اآلن عىل جذب 
املزي���د من االس���تمثار األجن���ي املبارش، 
وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد الطروحات 
العامة األولية، وتروجي حصص للبيع يف 

بعض األصول جللب العمالت األجنبية.
ولفت وزير املالية أن مرص، اليت تس���ى 
لتنويع مصادر متويلها، أجرت مناقشات 
م���ع بع���ض احلكوم���ات، مث���ل الياب���ان 
والص���ني، بش���أن احلصول ع���ىل قروض 
بتلكف���ة معقول���ة، مؤك���دا أن املس���ؤولني 
يبحثون يف “حزمة م���ن البدائل حملاولة 

احلصول عىل متويل رخيص«.
وأض���اف أن احملادثات مع اليابان جارية 

بش���أن قرض يصل إىل 500 مليون دوالر 
سيمت توجهيه ملجاالت خمتلفة مبا يف ذلك 
املش���اريع الصديقة للبيئة. وأن احلكومة 
تعمل أيًضا عىل احلصول عىل متويل من 
بنوك ومؤسس���ات تمنية دولية وإقلميية 
متعددة األطراف. وهناك خيار آخر نظرت 
في���ه احلكومة، وهو الدخول يف أس���واق 
جديدة، بع���د عامني من أن أصبحت مرص 
أول دولة يف الرشق األوسط تبيع سندات 

سيادية خرضاء.
ونوه وزي���ر املالي���ة إىل أن هناك احمتاال 
إضافيا يمتثل يف اق���راض ما يصل إىل 
ملياري دوالر ع���رب أول صكوك يف البالد، 

أو سندات إسالمية.
وأشار إىل أن صندوق النقد الدويل يدمع 
الرباجم االجمتاعية للحكومة، وقد أش���اد 
بالهنج املايل ملرص، وكذلك جسلها احلافل 

باإلصالحات. 
وحبسب “معيط”، يتفاوض الصندوق مع 

السلطات عىل سياسة سعر رصف مرنة.
وق���ال “معيط”، إن مرص ع���ىل عمل أيضا 
خبط���ة حممتلة م���ن ِقبل صن���دوق النقد 
لتق���دمي متويل طارئ لل���دول اليت تواجه 

صدمات يف أسعار الغذاء. 
وتاب���ع: “إذا اكن���ت م���رص مؤهل���ة هلذا، 
فسنستخدم بالتأكيد مثل هذا التهسيل«.

وأك���د أن احلكومة تعم���ل اآلن عىل جذب 
املزي���د من االس���تمثار األجن���ي املبارش، 
وتعزيز الصادرات، وزيادة عدد الطروحات 
العامة األولية، وتروجي حصص للبيع يف 

بعض األصول جللب العمالت األجنبية.
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البنك املركزي: ارتفاع عدد 
ماكينات الصراف اآللي إلى 

21.459 مليون ماكينة

كشف البنك املركزي املرصي،   عن ارتفاع عدد ماكينات الرصاف اآليل 
إىل 21.459 مليـــون  ماكينة رصاف اآليل بهناية يونيو 2022، مقارنة بـ 

19.014 مليون ماكينة بهناية 2021.
وأضـــاف املركزي، يف تقرير صادر عنه، عـــر موقعه الرمسي، أن عدد 
ماكينات الرصاف اآليل بأكر 10 بنوك يف الســـوق املرصية، ارتفع إىل 

16.758 مليـــون ماكينة بهناية يونيو  املـــايض، مقابل 15.103 مليون 
ماكينات الرصاف اآليل بهناية ديمسر 2021.

وأشـــار التقرير أن عدد ماكينات الـــرصاف اآليل بأكر 5 بنوك ارتفعت 
إىل حنـــو 13.938 مليون ماكينات بهناية يونيو 2022، مقابل 12.191 

 مليون ماكينات الرصاف بهناية ديمسر 2021  . 

نظم بنك القاهـــرة يوما تطوعيا لتنظيف مياه النيل بالقناطر اخلريية 
 World Cleanup وذلـــك احتفـــاأل باليـــوم العاملـــى للنظافـــة
Day  واملقـــرر له يوم 17 ســـبمتر مـــن لك عام وذلـــك ىف إطار 
مبادرة bGreen  والـــى أطلقها البنك خـــال عام 2020 للحفاظ 
عىل البيئـــة وبالزتامن مع املبادرة الرائســـية “احترض لألخرض” 

لنرش الوىع البيىئ بني املواطنني.
 وأكـــد طـــارق فايـــد رئيـــس جملـــس اإلدارة والرئيـــس التنفيذى 
لبنـــك القاهـــرة أن حمور اإلهمتـــام بالبيئـــة يعد مكونًا أساســـيًا 
الســـراتيجية البنك ىف جمال العمل املجمتـــى مما دفعنا إلطاق 
مبادرتنا bGreen  خـــال عـــام  2020 والـــى تســـهدف دمع 
االقتصاد األخرض وحتقيق االســـتدامة البيئية ونرش الوىع البيىئ 
بني خمتلف الرشاحئ، موحضًا أنه مت إطاق العديد من املرشوعات 
البيئية مضن املبـــادرة ومن أبرزها مرشوعات تنظيف الشـــواىطء 
ومرشوعـــات إعادة تدوير املخلفات ونـــرش الوىع البيىئ بني طاب 

املدارس، ودمع املرشوعات الصديقة للبيئة وغريها.
وقالـــت هايدى النحـــاس رئيس قطاع إتصاالت املؤسســـة والتمنية 
املستدامة ببنك القاهرة “إن التحدى األكر الذى يواجهنا مجيعًا هو 
تغيري ثقافة اإلعمتاد عىل املنتجات الباســـتيكية أحادية اإلستخدام 
ملا متثله من رضرًا بالغًا عىل املنظومة البيئية، وإستبداهلا باملنتجات 
الصديقـــة للبيئة، وىف هذا اإلطار حرص بنـــك القاهرة عىل إطاق 
العديد من املرشوعات الى تســـهدف  احلفـــاظ عىل البيئة ونرش 
الـــوىع البيىئ بني املواطنني ملواجهة التحديات البيئية الى يهشدها 
العـــامل ومواجهة ظاهـــرة تغري املناخ، مشـــرية إىل أنه عىل هامش 
فعاليـــات اليوم التطوىع مت تنظمي ندوات توعية لملشـــاركني بأمهية 
احلفـــاظ عىل البيئة لرفـــع درجة الوىع للحد من اســـتخدام املواد 

الباستيكية أحادية االستخدام.
مت تنظـــمي اليـــوم التطـــوىع مبشـــاركة حنـــو 250 متطوعـــا مـــن 

موظـــى البنك وطـــاب اجلامعـــة األمريكية واجلامعـــة الريطانية 
وجامعة ESLSCA  ورشكة ديكسلون، هذا ويواصل بنك القاهرة 
عقد رشااكت عديدة مع خمتلف اجلهات واملؤسســـات املعنية بنرش 
الـــوىع البيـــىئ مبا يتوافق مـــع خطط وتوجهـــات الدولة ىف جمال 

االستدامة البيئية حتقيقًا للتمنية املستدامة ورؤية مرص 2030

اسمتراًرا إلسراتيجيته لتطوير رأس املال البرشي يف 
القطاع املرصيف اإلفريـــي، ومن أجل تعزيز العاقات 
مـــع دول القارة المسراء، هبدف رفع كفاءة العاملني هبا 
يف مجيـــع املجاالت اليت هتم القطـــاع املرصيف، توجه 
وفد من املعهد املرصيف املـــرصي إىل مدينة اخلرطوم 

بدولة السودان الشقيق.
وقد اســـهّل الوفد مهمته باالجمتاع مع بريع الصديق 
نائب حمافظ البنك املركزي الســـوداين، ودمحم حسن 
زيادة رئيس قطاع املوارد البرشية، ولفيف من العاملني 
بـــإدارة التدريـــب واملـــوارد البرشيـــة ببنك الســـودان 
املركـــزي، مكا عقـــد الوفـــد اجمتاًعا مـــع الدكتور طه 
الطيب أمحد رئيس احتاد املصارف الســـوداين واملدير 
العـــام لبنك االســـتمثار املايل، مكا مت عقـــد لقاءات مع 
السادة مديري العموم ورؤساء قطاعات املوارد البرشية 
والتدريب يف عدد من البنوك ويه بنك اخلرطوم – بنك 
أم درمـــان – بنك االســـتمثار املايل – مرصف البلد – 
بنك التضامن اإلســـايم – بنك العامل الوطين – بنك 
قطر اإلســـايم – البنك السعودي السوداين – البنك 
الزرايع الســـوداين، واجلدير بالذكـــر أن التنظمي للك 
تلـــك الزيـــارات قد مت برتيـــب من قبل البنـــك املركزي 

السوداين.
وقد أســـفرت هذه الزيارة عن التعرف عىل االحتياجات 
التدريبية هبذه البنوك واليت سيمت العمل عىل استيفاهئا، 
ســـواء من خال حضور العاملـــني بالقطاع املرصيف 
الســـوداين للراجم التدريبية اليت يقدمها املعهد داخل 
مجهورية مرص العربية، أو من خال إيفاد احملارضين 

مجلهورية السودان لتقدمي الراجم التدريبية هلم.
وقـــد رصح الدكتور عبد العزيز نصري، املدير التنفيذي 
لملعهد املرصيف املرصي EBI: »تأيت هذه الزيارة يف 
إطار اسراتيجية املعهد للتوسع يف مّد خدماته للجانب 

اإلفريي. 
وأضاف: “سنســـمتر يف تنظمي عـــدد من الزيارات يف 
الفـــرة القادمة لفتح آفـــاق تعاون جديـــدة مع القطاع 
املرصيف اإلفريـــي، لتنفيـــذ الـــراجم التدريبية اليت 
تسهدف تطوير وبناء قدرات رأس املال البرشي داخل 

القطاع املايل واملرصيف اإلفريي«.
مض الوفـــد لًكا من الدكتور عبـــد العزيز نصري، املدير 
التنفيـــذي لملعهد، وزينـــب عبد الـــرازق، رئيس قطاع 
تطوير األمعال وتنفيذ التدريب باملعهد، ومعرو املاكوي، 

مدير عام إدارة عاقات العماء. 

 

 

أعلن البنك األهـــي املرصي عن تعاقده مع رشكة 
واحات الســـيليكون لملناطـــق التكنولوجية مبدينة 
أسيوط اجلديدة، حيث تســـهدف االتفاقية إنشاء 
مركـــز اتصـــاالت هاتفية خـــاص بالبنـــك األهي 

املرصي بقلب صعيد مرص مبحافظة أسيوط.
وقـــد رصح حيىي أبو الفتـــوح نائب رئيس جملس 
إدارة البنك األهي املرصي ان التعاقد يســـهدف  
تقـــدمي خدمـــة أفضل لعمـــاء البنـــك احلاليني أو 
املســـهدفني من خال تقليل الضغـــط عىل مركز 
االتصـــاالت اهلاتفيـــة الذي يتوىل خدمـــة العماء 
عىل مدار 24 ســـاعة طوال أيام األسبوع، تفعيا 
ملبـــدأ “العميل حمور اهمتام البنك”، مشـــريا اىل 
أن البنـــك يويل اهمتاما شـــديدا بإعداد الشـــباب 
وخرجيـــي اجلامعات وتوفري فـــرص معل ممتزية 
هلـــم، مؤكدا عىل ان اختيار حمافظة أســـيوط جاء 
نتيجة دراسة شاملة لملحافظة، حيث يصل التعداد 
الســـاكين هبا اىل حوايل 4 مايـــني نمسة، وتعد 
جامعة أسيوط من أفضل اجلامعات يف مرص يف 
خمتلف التخصصات، مما جيعل احملافظة تمتتع 
بفرصة جيدة لتمنية املواهب والكوادر ذات الكفاءة 

العالية.
وأضـــاف أبو الفتـــوح ان البنـــك االهي املرصي 
يســـى من خـــال الرشاكة اىل صقـــل مهارات 
الكوادر البرشية الشابة وتمنيها واالستمثار فهيا، 
مؤكدا عىل ان االستمثار يف العنرص البرشي هو 
أحد أمه أســـاليب دفع جعلة التمنية وتنفيذ خطط 
الدولـــة، خاصة ان البنك األهي املرصي ال يتغافل 
عـــن توجيه اهمتامـــه الكبري حنو تطويـــر مهارات 
العاملني ألهنم مبثابة احملرك األسايس يف حتقيق 
اسراتيجيته حنو مستقبل أفضل، وهو ما يؤمن به 

البنك االهي املرصي من خال حرصه عىل تطوير 
املهارات والكفاءات املتخصصـــة لرثوته البرشية، 
مشـــريا ايل ان الرشاكة تســـهدف انشاء مركز 
اتصـــاالت هاتفية للبنك األهي املـــرصي باملنطقة 

التكنولوجية مبدينة اسيوط اجلديدة.
ومن جانبه أعرب اللواء جمدي يوسف نائب رئيس 
جملـــس إدارة رشكة واحات الســـيليكون لملناطق 
التكنولوجية عن سعادته بالتعاون مع البنك األهي 
املرصي أكر املؤسســـات املالية يف مرص، مؤكدا 
أن انضـــامم البنـــك األهي املـــرصي إىل املناطق 
التكنولوجية يعكس الثقة يف املستوى املمتزي للبنية 
التحتية اليت تمتتع هبا هذه املناطق وميهد الطريق 

أمامها للتوسع يف تقدمي خدماهتا.

 وأشـــار اىل ان حمافظة أسيوط تضم العديد من 
املناطق الصناعية مما يساعد عىل دمع االستمثار 
باملدينة بشلك إجيايب ويضيف هلا قمية اقتصادية 
باإلضافة ايل توافر شـــباكت طـــرق جيدة تهسل 
معليـــة الوصول إلهيا ومن مضهنـــا النقل الهنري 
والســـكك احلديديـــة واحلافات واملطـــار الدويل 
واضاف يوســـف ان تواجد املناطـــق التكنولوجية 
باملدن اجلديدة يتيح فـــرص معل وتدريب للكوادر 

ذات الكفاءة العالية بتلك املناطق.
ومن جانبه أشار معرو دسويق رئيس خدمة العماء 
اهلاتفيـــة بالبنك األهي املـــرصي ان اختيار مدينة 
أسيوط اجلديدة يأيت كبداية يف اسراتيجية البنك 
التوســـعية ملركـــز االتصاالت اهلاتفيـــة اخلاص به 

هبدف تلبية احتياجات واستفسارات العماء، عىل 
ان يكـــون القامئني عىل تلـــك اخلدمة من احملافظة 
مما يســـامه يف خلـــق املزيـــد من فـــرص العمل 
للشـــباب مبا يقلل من معدالت البطالـــة بالصعيد، 
خاصة يف ضوء أن صناعة االتصاالت اهلاتفية من 
الصناعات اليت تتطلب كثافة عالية يف العاملة لتيف 
باحتياجات وخدمة العماء، مشريا اىل أن مساحة 
مركز االتصاالت اهلاتفية مبحافظة أســـيوط يصل 

اىل 1675 مر مربع وبسعة 364 مقعد.
وأضاف هـــامش منيس الرئيس التنفيذي والعضو 
املنتـــدب لرشكـــة واحـــات الســـيليكون لملناطق 
التكنولوجيـــة ان املنطقة حتتوي عـــىل العديد من 
املباين لعدد من الرشاكت ومراكز التدريب، ومركز 
خدمات املواطنني، مراكز االبتاكر، املباين التجارية، 
واهلاير ماركت، مدرسة، ومبىن للخدمات الصحية، 
وباإلضافـــة ايل ذلك تمشل البنيـــة التحتية خطوط 
اتصاالت تتضمن عـــدد 2 خطوط كهرباء منفصلة 
  UPS تقوم بتغذية املنطقة مبارشة  ويوجد وحدة
متصلة جبميـــع وصات الكهربـــاء باإلضافة إىل 
املولدات املتوفرة يف حالة انقطاع التيار الكهربايئ 
واملولـــدات تغـــي محولة اكملة خبـــزان وقود يمت 
تعبئته هشريًا حيث تبلغ إمجايل مســـاحة املنطقة 
التكنولوجية بأسيوط اجلديدة 40.86 فدان، بيمنا 
تبلغ مســـاحة األرض املقامـــة علهيا مباين املرحلة 
األوىل 18 فدان.وأضـــاف منيس ان أحد اهداف 
واحات السيليكون لملناطق التكنولوجية يه احلد 
مـــن اهلجرة الداخلية بتوفـــري فرص معل مبارشة 
وغري مبارشة للشباب املرصى ىف جماالت متعددة 
وتوفري تلكفة تشـــغيلية تنافســـية لملستمثر وبيئة 

معل حمفزة عىل االستمثار باحملافظات.

البنك األهلي املصري يتعاقد مع »واحات السيليكون« إلنشاء مركز اتصاالت هاتفية  وزير املالية  يكشف عن موعد قرض صندوق النقد
 والسعي لقروض جديدة من الصني واليابان

لتوزيـــع  إقامتـــه  مت  الـــذي  اخلتـــايم  احلفـــل  خـــال 
جوائز مبـــادرة She’s Next، يف نخسهـــا األوىل يف 
مرص، مت اإلعـــان عن أمساء الفائـــزات، ويف إطار تلك 
املبـــادرة، حصلت 5 رائدات أمعـــال مرصيات عىل منحة 
ماليـــة قدرهـــا 10 آالف دوالر للك مهنـــن، باإلضافة إىل 
 ،IFund Women برناجم توجهيي جماين عىل منصة
والـــذي يقدم هلـــن العديد مـــن الفرص الواعـــدة للظهور 
اإلعايم، وتكوين شـــبكة مـــن العاقـــات املهنية اهلامة 

ملساعدهتن يف تمنية أمعاهلن.
اختيار امخلس فائزات

مت اختيار امخلس فائزات بعد فرز أكرث من 150 طلب مقّدم 
من رائدات أمعال مرصيـــات يف خمتلف القطاعات، بدًءا 
من املنســـوجات والتعلمي واملأكـــوالت واملرشوبات، وحى 
اخلدمات املهنية والعنايـــة بامجلال والصحة. وقد مشلت 
معايـــري االختيار عـــدة نقاط من أمهها تطور مســـريهتن 
يف ريـــادة األمعال، وقوة ومتزي أمعاهلـــن، باإلضافة إىل 

التواجد الرمقي لرشاكهتن وقدرهتن عىل حل املشلكات.
وتشـــلكت جلنة التحكمي من هاين الديب، رئيس القطاعات 
واملنتجات وعاقات ائمتان الرشاكت املتوسطة والصغرية 
بالبنـــك التجاري الدويل، و"معـــرو اخلويل"، مدير تطوير 
منتجات الرشاكت بالبنك التجاري الدويل؛ و"ملك البابا"، 
مديـــر عام رشكة Visa يف مرص و"لـــزييل ريد"، مديرة 
الواكلـــة األمريكيـــة للتمنيـــة الدولية يف مـــرص، و"عبري 
شقوير"، مســـاعد املمثل املقمي للتمنية الشاملة واالبتاكر 

برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ يف مرص.
وقد ســـامهت تلك املبـــادرة يف منح املشـــاراكت فرصة 
االســـتفادة من جتارب أمه رائدات األمعال يف القطاعني 

العام واخلاص، والتعرف عىل رؤيهن اجلديدة يف خمتلف 
املجـــاالت، باإلضافة إىل تزويدهن بـــاألدوات والتدريبات 
الازمـــة لتمنية أمعاهلن وتطويرها، مبـــا يف ذلك برناجم 

.Visa املهارات العملية لألمعال من
املرشوعات الصغرية واملتوسطة

ويف هذا الســـياق، أوحض رشيف ســـايم، رئيس البنك 
التجـــاري الـــدويل، أن البنـــك يســـى باســـمترار لدمع 
العديد من القطاعـــات وعىل رأهسا املرشوعات الصغرية 
واملتوســـطة، وكذلـــك دمع رائـــدات األمعـــال مـــن خال 
مبـــادرات مثل مبـــادرة She's Next، ملســـاعدهتن يف 
مواجهه التحديات القامئة. ويأيت ذلك يف ظل جهود البنك 
للركزي عىل الرشاكت الناشـــئة والصغرية، ودمع متكني 
املرأة باعتبارها أحد الراكئز األساســـية اليت تقوم علهيا 
ريـــادة األمعال يف مرص. باإلضافـــة إىل املبادرات اليت 
قام البنـــك بإطاقها لدمع رائـــدات األمعال واليت تمشل 
تجشيـــع البنوك األخـــرى عىل اختاذ خطـــوات جادة يف 

جمال احلومكة البيئية واملجمتعية واملامرســـات املرصفية 
املستدامة، والتوقيع عىل إعان األمم املتحدة لملامرسات 
املرصفية املســـؤولة وغريها من االلزتامات اليت تؤكد أن 

إدارة البنك تأخذ تلك االعتبارات عىل محمل اجلد.
ويف سياق متصل، أعربت "ليىل رسحان"، املدير اإلقليمي 
لرشكة Visa ونائـــب رئيس جملس اإلدارة لقيادة أمعال 
الرشكة يف مشال أفريقيا ودول املرشق وباكســـتان، عن 
ســـعادهتا برائدات األمعال الجتيازهـــن خمتلف العقبات 
الـــيت تقف أمام الـــرشاكت يف الوقت احلايل، خاصًة مع 
التداعيات املتواصلة جلاحئة كوفيد-19، متبوعة بالتمخض 
احلايل، مشريًة إىل أن ذلك يبرش مبستقبل واعد ملختلف 
أمعاهلـــن. وأضافـــت أن رشكـــة فزيا تؤمـــن مبجهودات 
رائـــدات األمعال وتفانهين يف العمـــل عىل مرشوعاهتن، 
ومســـامههن يف تطويـــر املجمتع. مكـــا أعربت عن مدى 
خفرهـــا بدمع تلك املجموعة من رائدات األمعال وتســـليط 
الضـــوء علهين من خـــال مبـــادرة She’s Next، اليت 

يـــمت إطاقها ألول مرة يف مرص، مفن خال تلك املبادرة، 
متكنت املشـــاراكت من تغيري الصـــورة المنطية املأخوذة 
عـــن طبيعة املرشوعات اليت تديرها الســـيدات، وكشـــفن 
عن قدرهتـــن عىل تمنية وتطوير أمعاهلـــن، واالرتقاء هبا. 
وخمتـــت حديهثا بأن رشكة فزيا تتقـــدم خبالص الهاين 
للخمس فائزات، وتتطلع لدمعهن باملزيد من اجلوائز واملنح 
التدريبية ملساعدهتن يف اجتياز اكفة العقبات واالسمترار 

يف تطوير أمعاهلن.
ومـــن جانـــب آخـــر، أكـــدت "لزييل ريـــد"، مديـــرة بعثة 
الواكلـــة األمريكية للتمنية الدوليـــة يف مرص، عىل أمهية 
مبـــادرة She’s Next، موحضـــة أنـــه عـــىل الرمغ من 
اإلجنـــازات الـــيت حتققهـــا الســـيدات، إال أن رواتهبـــن 
وفرصهن يف تطوير مسريهتن املهنية ال تزال أقل من تلك 
املتاحة ألقراهنن مـــن الرجال. وأضافت أن اختيار جمال 
ريـــادة األمعال هو أمـــر بالغ الصعوبـــة ومثري لإلجعاب 
ويتطلب الكثري من الجشاعة، مكا ورد يف االستفتاء اليت 

أجرته رشكة فزيا. وأوحضت أن نسبة مشاركة املرأة يف 
املراحـــل املبكرة من ريادة األمعال تبلغ 24% فقط، وتصل 
إىل 15% عندمـــا يتعلق األمر بإدارة مرشوع قامئ بالفعل، 
مما يعكس رضورة دمع رائـــدات األمعال، وإطاق املزيد 
من املبادرات مثل She’s Next لملسامهة يف تغيري تلك 
اإلحصائيـــات، حيث أن متكني املرأة يســـامه يف حتقيق 
التمنية املســـتدامة، وإتاحة املزيد من الفرص االقتصادية 

للجميع.
الفائ���زات امخل���س مبب���ادرة She’s Next لعام 

:2022
1. مـــرص، القاهـــرة: مـــرمي املـــرصي، امس املـــرشوع: 

"Greenhouse"
 The" :2. مرص، القاهـــرة: هبة أبو العيد، امس املرشوع

"Mommy Club
3. مـــرص، القاهـــرة: رانيـــا صـــاح، امس املـــرشوع: 

"GebRaa"
"Raye7" :4. مرص، القاهرة: مسرية جنم، امس املرشوع

5. مـــرص، القاهـــرة: مرمي نزار و ليىل حســـب اهلل، امس 
"Bellies En Route" :املرشوع

جديـــر بالذكر، أن اثنتني من الفائزات امخلس ستشـــاركن 
يف فعالية افراضية تنمظها رشكتا Visa وفوربس الرشق 
األوســـط، بعنوان "مبـــادرة She’s Next تســـلط الضوء 
عىل رائدات األمعال يف الرشق األوسط". وسيضم احلفل 
مجموعـــة من رائدات األمعـــال من دول اإلمـــارات العربية 
املتحدة واململكة العربية السعودية ومرص واملغرب، ليتحدثن 
عن بعض االسراتيجات واملقرحات اليت ستسامه يف سد 

الفجوة بني اجلنسني، وتعزيز جهود متكني املرأة.

تزامنا مع االحتفال باليوم العالمى للنظافة..

بنك القاهرة ينظم يوما تطوعيا
لتنظيف مياه النيل بالقناطر اخليرية

التجاري الدولي و»Visa« يعلنا أسماء الفائزات يف »She’s Next« بنسختها األولى

يف إط���ار ح���رص بنك ن���ارص االجمتايع 
برائس���ه نف���ني القباجن وزي���رة التضامن 
االجمت���ايع، ع���ىل تقدمي املب���ادرات اليت 
م���ن ش���أهنا دمع الف���ات األوىل بالرعاية 
وحتقي���ق ال���دور االجمت���ايع املن���وط به 
باعتب���ارة البن���ك االجمت���ايع األوحد يف 
مرص والرشق األوس���ط، ومبناسبة اليوم 
العامل���ى مل���رىض الزهامي���ر، ق���ال دمحم 
عمش���اوي، نائ���ب رئيس جمل���س اإلدارة 
والعض���و املنت���دب للبن���ك، بأن���ه مت دمع 
مجعي���ة الباقي���ات الصاحل���ات مببلغ 30 
مليون جنيه تقريبا لتجهزي أول مركز طي 
للكش���ف املبكر ولرعاية م���رىض الزهامير 

وارسمه.
وأض���اف "عمشاوي" أن دمع البنك لرعاية 
مرىض الزهامير ي���أيت تعزيًزا ملجهودات 
البن���ك يف خدم���ة ودمع قط���اع الرعاي���ة 
الصحي���ة، ويف إط���ار مس���ايع البنك يف 
إط���الق سلس���لة م���ن املب���ادرات الفعالة، 
ورعاي���ة ودمع العدي���د من املستش���فيات، 
وتوفري خدمات تخشيصية وعالجية ترىق 
ألفضل املس���تويات العاملية، مبا يمتاىش 
مع غايات رؤية الدولة لضامن حصة جيدة 

لملواطنني، وخاصة فئة األوىل بالرعاية.
وع���ن اختي���ار دمع مجم���ع ومستش���ى 
م���رىض  لرعاي���ة  الصاحل���ات  الباقي���ات 
الزهامير وكبار الس���ن، أك���د "عمشاوي" 
أهن���ا تعّد م���ن أوىل املؤسس���ات اخلريية 
يف م���رص ال���يت أخ���ذت املب���ادرة برعاية 
املُِس���ّنني من م���رىض الزهامي���ر، وتقدمي 
خدمة إنس���انية تليق هبم، من خالل العمل 
بآلية إعادة تأهي���ل املرىض طبيا وحركيا 
ونفسيا واجمتاعيا، باإلضافة إىل برناجم 
غذايئ بواسطة استش���اريي تغذية، ويه 
املستش���ى الوحي���دة يف مرص اليت هتمت 
هبذا املرض والتخشيص املبكر له املرتبط 
بتقدم اإلنس���ان يف العم���ر، حيث ميكن أن 
متنح أمال جديدا له؛ ُبغية عالجه أو إبطاء 
أعراضه، وفرصة أكرب لوضع املريض عىل 
رحلة عالج حصيحة، ومحايته من تدهور 

احلالة.

بنك ناصر يدعم أول مركز 
 طبي لعالج والكشف املبكر عن 

الزهامير بـ30 مليون جنيه

لتأهيل الكوادر وتوفير فرص عمل في الصعيد.. 

 وفد املعهد املصريف املصري EBI يقوم بزيارة إلى السودان 
لتعزيز العالقات مع الدول اإلفريقية
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شـــارك حســـن عبد هلل، حمافظ البنـــك املركزي 
املرصي، يف اجمتاع الدورة السادسة واألربعني 
ملجلس حمافظي املصارف املركزية ومؤسســـات 
النقـــد العربية، الذي ُعقـــد األحد املايض املوافق 
18 ســـبمتر 2022، حتت رعاية خادم احلرمني 
الرشيفـــني، مبدينـــة جـــدة يف اململكـــة العربية 

السعودية.
تأيت مشاركة حسن عبد هلل يف اجمتاع جملس 
حمافظي املصـــارف املركزية ومؤسســـات النقد 
العربية، مُمثًا مجلهورية مـــرص العربية بصفته 
حمافـــظ مرص لـــدى صنـــدوق النقـــد العريب، 
واســـتجابًة للدعوة املوجهة له مـــن الدكتور عبد 
الرمحن بن عبد هلل امحليدي، املدير العام رئيس 

جملس اإلدارة لصندوق النقد العريب.
تنـــاول االجمتاع العديد مـــن املوضوعات اهلامة 
واملُدرجة عىل جـــدول األمعال، واليت من أبرزها 
املوجـــة التضخميـــة العامليـــة وتداعياهتـــا عىل 
السياســـة النقديـــة يف الـــدول العربية، وخماطر 
تداعيـــات تغـــريات املناخ عـــىل القطـــاع املايل 
واخلدمـــات املرصفيـــة وحتديـــات التحول حنو 
المتويـــل األخرض، فضًا عن مناقشـــة متطلبات 
وحتديات إعادة بناء هوامش رأس املال والسيولة 

لدى القطاع املرصيف بعد رفع حزم الدمع.
وخال االجمتاع اطلع حمافظو املصارف املركزية 
ومؤسســـات النقـــد العربية عىل تقاريـــر اللجان 
الفنية وفرق العمل املنبثقة عن جملس احملافظني، 
والـــيت مهنا اللجنـــة العربية للرقابـــة املرصفية، 
واللجنـــة العربية لنظم الدفع والتســـوية، واللجنة 
العربيـــة لملعلومـــات االئمتانيـــة، وفريـــق العمل 
اإلقليمي لتعزيز المشول املايل يف الدول العربية، 

وفريق معل االستقرار املايل يف الدول العربية.
ويف نفس اإلطار، اســـتعرض حمافظو املصارف 
املركزية ومؤسســـات النقد العربيـــة أيًضا تقرير 
االســـتقرار املايل يف الدول العربية لعام 2022، 
والتقرير االقتصادي العريب املوحد لعام 2022، 
وكذلك اخلطاب العريب املوحد لعام 2022 املزمع 
تقدميـــه أمـــام االجمتاعات الســـنوية املشـــركة 
ملجليس حمافظي صندوق النقد والبنك الدوليني.

وقـــد عقد حســـن عبـــد هلل اجمتاًعـــا ثنائًيا مع 
الدكتـــور عبد الرمحـــن بن عبـــد هلل امحليدي، 
املدير العام رئيس جملس اإلدارة لصندوق النقد 
العريب، تناوال فيه مناقشـــة عدة موضوعات هامة 
تتعلق بتنسيق اجلهود فميا بني السلطات النقدية 

يف الدول العربية ملواجهـــة املتغريات والتحديات 
املســـتحدثة، وآليات دمع صنـــدوق النقد العريب 
لتعزيز تلـــك اجلهود ومضان حتقيـــق ما تصبو 
إليـــه، ومبا يعـــود بالنفع واخلري مجليع شـــعوب 

املنطقة العربية.
ومن جانب آخر، شـــارك حســـن عبد هلل - عىل 
هامـــش االجمتـــاع - يف حفل االســـتقبال الذي 
أقامـــه الدكتـــور فهد بـــن عبد هلل املبـــارك يوم 
الســـبت املوافـــق 17 ســـبمتر 2022، حبضور 
حمافظي املصـــارف املركزية ومؤسســـات النقد 
العربيـــة، والذيـــن تقدموا له بالهنئـــة عىل توليه 
منصب حمافظ البنـــك املركزي املرصي، ممتنني 
لـــه التوفيق والســـداد يف مهمته امللُّكف هبا، مكا 
مت تبـــادل الرؤى ووجهات النظـــر يف العديد من 

امللفات والقضايا ذات االهمتام املشرك.

خالل مشاركته في اجتماع الدورة السادسة واألربعين 

محافظو املصارف املركزية ومؤسسات النقد 
العربية يهنئون حسن عبداهلل علي توليه 

منصب محافظ البنك املركزي املصري 

»املركزي« يرفع نسبة االحتياطي اإللزامي إلى 18% ويتعهد بتحقيق معدالت تضخم منخفضة

البنك املركزي يحرك املياة الراكدة يف قطاع االستيراد بحزمة  تعليمات  جديدة للبنوك

البنك املركزي: أرباح 
البنوك تسجل 56.868 
مليار جنيه خالل 6 أشهر

كشـــف البنك املركـــزي املرصي عن صايف أربـــاح البنوك العاملة بالســـوق 
املرصية، حيث جسلت 56.868 مليار جنيه بهناية النصف األول من 2022.

وأوحض تقريـــر صادر عن البنـــك املركزي،   أن صايف العائد بلغ 141.032 
مليـــار جنيه، وإمجايل املرصوفات حنـــو 114.595 مليار جنيه، بيمنا جسل 

صايف إيرادات النشاط حنو 171.462 مليار جنيه بهناية يونيو 2022.

وحققت البنوك امخلسة الكبار صايف أرباح 36.495 مليار جنيه من إمجايل 
56.868 مليار جنيه صايف رحب.

مكا جسلت البنوك امخلسة الكرى صايف اإليرادات لتحقق حنو 109.840 
مليـــار جنيه، وبلغت العائد للبنوك امخلســـة 90.021 مليار جنيه، بيمنا بلغت 

مرصوفاهتا حنو 73.346 مليار جنيه.
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بنك QNB األهلي يشارك يف احتفالية تنفيذ 
خط إنتاج مشروع القناة للسكر

أعلن بنك بنك QNB األهي،   عن مشاركته يف 
احتفالية تنفيذ خط إنتاج مرشوع القناة للســـكر 
واليت أقميت فعاليها يـــوم األربعاء املوافق 14 

سبمتر.
وجاء ذلك  حبضور دمحم بدير الرئيس التنفيذي 
ل QNB األهي، وطارق فايد مســـاعد العضو 
املنتـــدب والرئيس التنفيـــذي لقطاعات األمعال، 
قيادات البنك والزميات و الزماء القامئني عىل 

هذا املرشوع المخض.
مـــن اجلدير بالذكر أن QNB األهي هو املرتب 
الرئييس االول ووكيل الضامن للمتويل اخلاص 

برشكة القناة للسكر.

يـــأيت هـــذا يف اطار حـــرص البنـــك عىل دمع 
هذا املرشوع القويم الرائـــد الذي يعد من أمه 
املشـــاريع يف العـــامل لصناعة وإنتاج الســـكر 
األبيض، لســـّد الفجوة بني االسهاك واإلنتاج 
والوصـــول إىل حتقيـــق االكتفـــاء الذايت ملرص 
من هذه الســـلعة االســـراتيجية، حيث يعد هذا 
املرشوع من املرشوعات اهلامة متعددة األهداف 
واملصاحل ويعمـــل عىل دمع عنـــرصي الزراعة 

والصناعة يف آن واحد.
وىف هذا الصدد قام مجال الغرير رئيس جملس 
إدارة القنـــاة للســـكر بتقـــدمي درع التكرمي اىل 

دمحم بدير.

حزمة قــــرارات جديــــدة ، أصدرها البنــــك املركزي 
للبنــــوك ، هبــــدف  ختفيف قيود اســــتخدام العمات 
األجنبية يف استرياد مستلزمات اإلنتاج  ، وحل أزمة 
ترامك البضائع يف املوانئ واليت اشــــتىك أحصاب 
األمعال يف مرص من أهنا تؤثر عىل أنشــــطة اإلنتاج 
واملعروض من السلع يف السوق ،  وسط تأكيدات من 
مســــولني وخراء عي أمهية هذه القرارات يف دمع 
الصناعة الوطنيــــة لزيادة اإلنتاجية وتلبية احتياجات 

السوق احملي.
   تعلميــــات البنــــك  املركــــزي،  تضمنــــت المساح  
باســــتخدام أرصدة العمــــات األجنبية اليت حتتفظ 
هبا الــــرشاكت يف البنوك احمللية حــــى تارخي 19 
سبمتر، لتنفيذ معليات االسترياد املعلقة لدى البنوك 
، مكا مسح باستخدام العمات األجنبية اليت حتتفظ 
هبــــا الرشاكت األم يف البنوك احمللية من أجل تنفيذ 

معليات االسترياد.
تتضمن التعلميــــات أيضا قبول اإليداعــــات النقدية 
للرشاكت بالعمــــات األجنبية الناجتــــة عن معليات 
تصديرية مــــع الدول املجــــاورة مثل ليبيا وســــوريا 
والســــودان والعراق والمين واســــتخدامها يف تنفيذ 
معليــــات اســــتريادية، ولكــــن وفق ضوابــــط حمددة 
تتضمن استيفاء مجيع املستندات الدالة عىل العملية 
التصديريــــة وقمية البضائع ومنــــاذج اإلفصاح عن 
دخــــول األموال من اخلارج و صورة طبق األصل من 

البيان امجلريك.
وهتدف هذه اإلجراءات اجلديدة إىل تيســــري اإلفراج 
عن البضائع املكدســــة يف املوانــــئ املرصية، واليت 
نتجت عــــن قيود خطابــــات االعمتاد الــــيت فرضها 

املركزي يف وقت سابق.
ومشلت قامئة التعلميات اجلديدة المساح  باستخدام 
النقــــد األجنيب الوارد للرشاكت احمللية من الرشكة 
األم يف اخلارج عر قرض يف معليات االســــترياد، 

برشط أن تزيد مدة القرض عن سنة.
مكــــا تضمنت التهسيــــات إماكنية متويــــل معليات 
االسترياد عن طريق حتويل العملة من اخلارج أو عن 
طريــــق األموال الناجتة عن توزيعات األرباح املدفوعة 

يف اخلارج أو زيادة رأس مال الرشكة.
واكن  البنــــك املركــــزي  أصدر  يف فراير  املايض، 
قرارا بوقف التعامل مبستندات التحصيل يف تنفيذ 
اكفة العمليات االســــتريادية، والعمــــل باالعمتادات 
املستندية فقط، بدءا من هشر مارس ، وهو ما تسبب 

يف جحتمي استرياد السلع من اخلارج.
وطبقــــت البنوك منذ أبريل  املايض، تعلميات بمتويل 
معليات االســــترياد إما عن طريق البنــــك أو املوارد 
الذاتيــــة الناجتــــة عن نشــــاط الرشكة املســــتوردة، 
وحظــــرت قبول مــــوارد النقد األجنيب غــــري معلومة 
املصدر أو الــــيت حصل علهيا من رشاكت الرصافة 

يف العمليات االستريادية.
تفاصيل 

اكن البنــــك املركزي عقد اجمتاعا ، برائســــة مجال 
جنــــم، نائــــب حمافــــظ البنــــك املركزي لاســــتقرار 
املــــرصيف، وهشد االجمتاع حزمة قــــرارات هامة  ، 

وجاءت تفاصيل االجمتاع والقرارات اكلتايل : 
أوال -  قبــــول حصائل اإليداعــــات النقدية للرشاكت 
بالعمــــات األجنبية الناجتة عن معليات تصديرية مع 
الدول املجاورة )ليبيا - سوريا - السودان - فلسطني 
- العراق  و المين( و اســــتخدامها يف تنفيذ معليات 
إســــتريادية مع مراعاة تناســــب قمية اإليداعات مع 
جحم و طبيعة نشاط العميل املعتاد و قمية املستندات 
الدالة عــــىل العملية التصديرية و اســــتيفاء املصدر 
صــــورة طبق األصــــل من البيان امجلــــريك معمتدة 
من لك من امجلــــرك املختص - فــــرع اهليئة العامة 
للرقابــــة عىل الصادرات والواردات - قطاعة التجارة 
اخلارجيــــة يف وزارة التجارة و الصناعة و ذلك وفقا 
للكتابــــني الدوريــــني الصادرين من البنــــك املركزي 
بتارخي 13/مايو/2015  ،  20/أكتوبر/2015  ، ويمت 
الرجــــوع للبنك املركزي يف حالة التصدير و اإليداع 

نقدا مع أي دولة غري الدول املذكورة.
ثانيا - متابعــــة احلد املقرر وفقا لقرار وزير التجارة 
والصناعة رمق 126 لسنة 2022 بأن يمت اإلفراج عن 
االسترياد لاســــتخدام اخلاص حى 25 ألف دوالر 
أمريــــي مرة واحد للك 6 أهشر بيمنا الذي يزيد عن 
25 ألــــف دوالر أمريي يمت اإلفراج عنه باســــتخدام 
منوذج 4 مع مراعاة االلزتام بتعلميات البنك املركزي 
بتــــارخي 13/فرايــــر/2022  بــــرمق 49  الصــــادرة 

والتعديات الاحقة.
ثالثــــا - الســــلع اإللكرونية اليت يــــمت مجتيعها يف 
مجهورية مــــرص العربية و تتكون مــــن جزء تصنيع 
حمي باإلضافة اىل املكون األجنيب املســــتورد فإن 
ذلــــك املكون األجنيب مســــتثىن من تعلميــــات البنك 
املركزي الصادرة برمق 49 بتارخي 13/فراير/2022 
و يــــمت قبــــول مســــتندات الحشــــن يف ضــــوء أهنا 

مستلزمات إنتاج .
رابعا - البنــــك املركزي يحمس باســــتخدام أرصدة 
الرشكة األم بالعمــــات األجنبية يف البنوك احمللية 
الناجتة عن نشاط لتنفيذ العملية االستريادية رشيطة 
بيعها للبنك و يقوم البنــــك بإعادة بيعها دون هامش 

البيع و الرشاء.
وتلــــي  البنك املركزي  عددا من االستفســــارات  ، 
بيهنــــا : · هــــل يــــمت التعامل مع أرصــــدة الرشاكت 
الشــــقيقة أو التابعة بالعمــــات األجنبية يف البنوك 
احمللية الناجتة عن نشــــاط بذات األسلوب و قد اكن 
يــــمت قطع حالة حبالــــة ، ورد بالتأكيد  عىل المساح 
بذلــــك من الرشاكت الشــــقيقة والتابعة دون الرجوع 
للبنك املركزي مع تطبيق نفــــس اآللية بالبيع للبنك و 

إعادة البيع دون هامش بيع و رشاء.
 مكا تلي استفســــارا بشأن ما إذا اكن ميكن تنفيذ 
العمليــــة االســــتريادية مــــن خال وجــــود حتويات 
من العمــــات األجنبية الناجتة عــــن توزيعات أرباح 
باخلــــارج أو زيــــادة رأس املال مــــن الرشكة األم أو 
الرشاكء أو املســــامهني باخلــــارج  ، ورد البنك بأنه 
ميكــــن تنفيذ العمليات االســــتريادية من خال قبول 
التحويــــات من حســــابات الرشاكء أو املســــامهني 
باخلارج و الناجتة عن توزيعات أرباح باخلارج ألحد 
الرشاكء او املســــامهني أو زيادة رأس املال للرشكة 
يف مرص من الرشكة األم او الرشاكء او املسامهني 
باخلارج او من أي مصدر أخر خاريج معلوم طبقا 

لتقدير لك بنك.
خدمة القطاع الصنايع 

  مى بشــــاي رئيس جلنة التجارة الداخلية بالشعبة 
العامة لملستوردين باالحتاد العام للغرف التجارية، 
يقــــول إن هذه  القرارات تســــهدف خدمــــة القطاع 
الصنايع، خاصــــة املصانع اليت تواجه صعوبة يف 
استرياد مســــتلزمات اإلنتاج من السلع اإللكرونية 
من اخلــــارج، حيث مت اســــتثناهئا من قــــرار العمل 
باالعمتادات املســــتندية، مضيفا أن الســــوق مازال 
يعاين من نقص يف العملة األجنبية وقلة تدبري موارد 

الدوالر.
وأضاف بشــــاي، يف ترصحيات  إعامية  أن احتاد 
الغــــرف التجارية يف انتظار رد مــــن البنك املركزي 
بشــــأن موقفه من قبول إيداعات املستوردين بالبنوك 
لملوافقة عىل االعمتادات املستندية، وحال عدم تلي 
رد بشــــأن هذا األمر، ســــتتقدم شــــعبة املستوردين 
مبذكــــرة للبنك املركزي لطلب قبول اإليداعات النقدية 
اليت يمت احلصول علهيا من رشاكت الرصافة لتنفيذ 

العمليات االستريادية.
وأكد رئيس شــــعبة املســــتوردين أن الســــوق يهشد 
نقصا يف معظم الســــلع املســــتوردة خاصة األدوات 
االسهاكية واملزنلية والصحية والكهربائية، مضيفا 
أن األولوية لقرارات البنك املركزي للسلع األساسية 

واألدوية واملواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج.
وقــــال   بشــــاي إن قرارات البنــــك املركزي األخرية 
سامهت يف ختفيف الضغط عىل الدوالر يف السوق 
املوازية، إال أن أســــعار الــــدوالر مازالت مرتفعة يف 
البنوك والســــوق املوازية، واليت وصلت فهيا أسعار 
الــــدوالر ألكرث من 23 جنهيــــا، ممتنيا أن يتجه البنك 
املركــــزي لتخفيــــف قيود االســــترياد تدرجييا خال 

الفرة املقبلة لتوفري بضائع يف األسواق.
 حتديات 

  الدكتــــور مكــــال الدســــويق عضو جملــــس إدارة 
احتــــاد الصناعات املرصية، يــــري أن قرارات البنك 
املركــــزي األخرية،   تهسم مــــن وجهة نظره يف دمع 
الصناعــــة الوطنية، وتمتاىش مــــع توصيات االحتاد 
يف حل التحديات الــــيت تواجه الصناعة خاصة يف 
ملف توفري مســــتلزمات اإلنتاج، مما يهسم يف توفري 
البضائع يف األســــواق اليت تعاين من نقص شديد 

يف معظم السلع.
وأضاف الدســــويق،   أن هناك اهمتاما واحضا من 
احلكومة والقطاع املرصيف بتلبية احتياجات القطاع 
الصنــــايع مــــن مســــتلزمات اإلنتاج وقطــــع الغيار 
املستوردة، وهو ما يهسم يف تشغيل املصانع باكمل 
طاقها وتلبية احتياجات الســــوق احملي، وتصدير 

الفائض للخارج لتوفري النقد األجنيب.
 ولفــــت  إيل  أن االقتصاد العاملي ومنه مرص يواجه 
حتديات مخضــــة نتيجة التمخض العاملــــي وما تبعه 
من احلرب الروســــية األوكرانية، والعاملون بالقطاع 
الصنايع مدركون للتحديات اليت تواجها احلكومة، 
إال أنه جيب منح األلوية للقطاع لتلبية احتياجاته من 
قطع الغيار ومســــتلزمات اإلنتاج، واستغال األزمة 
العامليــــة يف التصنيــــع احملــــي وتلبيــــة احتياجات 

السوق الداخي واخلاريج.
وقال: "ننتظــــر عقب تطبيق قــــرارات البنك املركزي 
حــــل أزمة تكدس البضائــــع يف املوانئ، ونرى بداية 
انفراجه يف أزمة هذا التكدس وخروج مســــتلزمات 
اإلنتاج من املوانئ"، مضيفا : "أعتقد خال هشرين 
إىل 3 هشــــور عىل أقــــى تقدير أن تحجن املصانع 

يف تلبية احتياجات السوق
مطأنة املستمثرين 

 وقـــال  الحشات الغتـــوري، رئيس مصلحة امجلارك،  
إن  منـــح مهلة اكفية لملســـتوردين إلهنـــاء اإلجراءات 
الازمة لإلفـــراج امجلريك واليت تســـمتر حى آخر 
2022،  يه  إجراءات تمطنئ املســـتوردين عر زيادة 
الفرة املمسوح هبا ملختلف الســـلع والبضائع قبل أن 
يمت حتويلها إىل بضائع مهمل لتكون 4 أهشر بالنسبة 
للبضائع رسيعة التلف، أو 6 أهشر للبضائع التقليدية.
 وأضاف رئيس مصلحة امجلارك،   أن قرار حتويل 
البضاعة إىل مهمل يفقد املســــتورد مصداقيته عند 
املصدرين األجانب ويســــبب خسارة املستورد، الفتا 

إىل أن القــــرار اجلديد مبنح مهلة لملســــتورد يعين 
احلفاظ عىل حقوقه مشيدا بتيسريات البنك املركزي 
املرتقبة حيث ســــتهسم كثريًا يف حل أزمة البضائع 
املكدســــة خاصــــة أن املعامات البنكيــــة اكنت أحد 
األسباب الرئيســــية ىف معلية التأخري ومن مث نتوقع 

انفراجه يف هذا الشأن.
 وأوحض أن األرضيــــات والغرامــــات واحلراســــات 
ال ختــــص امجلارك واملالية فقــــط ولكن ختص أيضا 
رشاكت قطــــاع عــــام وخــــاص و هنــــاك اجمتاعات 
ملســــؤولني من وزارات عــــدة  تتابــــع األمر وجملس 
الــــوزراء يدرس ختفيضها ألدىن حــــد. مبفردها ولو 

خيصنا مبفردنا سنتخذ ما يلزم مبارشة.
حل األزمات 

بــــدوره رأي الدكتــــور عاء عز، أمــــني احتاد الغرف 
التجارية،  أن  تقليل الطلب عىل الدوالر من الرشاكت 
يــــزود املتاح يف الســــوق ، مضيفا  أن قرارات البنك 
املركزي اجلديدة تســــامه يف حل بعــــض األزمات، 
موحضا أن تيسريات البنك املركزي اجلديدة مل نكن 

حنمل بهيا، وهذه خطوات جريئة جدا.
 وأوحض أمــــني احتاد الغــــرف التجارية، أن قرارات 
البنــــك املركــــزي ستســــاعد الكثري مــــن الرشاكت، 
وقلــــل الضغط عىل الدوالر ، وتابــــع : البنك املركزي 
يفكر خارج الصنــــدوق، وبعد قرارات البنك املركزي 
اجلديــــدة ســــيعود امجليــــع للعمــــل ، موحضــــا أن 
اجمتاعات البنك املركزي األخرية والتيســــريات اليت 
يقدمهــــا  تأيت تزامنًا وجنبًا إىل جنب مع اجمتاعات 
احلكومــــة وجهودها لعاج تداعيــــات قرارات فراير 
املــــايض املتعلقــــة باألزمــــة اخلاصــــة باالعمتادات 
املستندية ويف ذات الوقت تقدمي تيسريات جديدة.  

 وأوحض أن تيسريات البنك املركزي   سوف تساعد 
الرشاكت العادية ومتعددة اجلنســــيات مبا ســــيقلل 
الضغــــط عىل الــــدوالر والعملة الصعبــــة مبا ييرس 
العمل وقرارات البنك املركزي اجلديدة تســــامه يف 
حل بعض األزمات حيث إن تقليل الطلب عىل الدوالر 
مــــن الرشاكت يزود املتاح يف الســــوق، موحضا أن 
البنك املركزي اآلن يفكر  خارج الصندوق ويستخدم 
ألياتــــه املتعددة بدال من الســــابقة التقليدية اليت ثبت 

عدم جدواها.
ورأي أمحــــد  الزيات عضو مجعيــــة رجال األمعال 
املرصيني أن ما أصــــدره  البنك املركزي من  قواعد 
جديدة هتدف لتخفيف القيود عىل اســــتخدام العملة 
األجنبية يف االســــترياد، يف حماولة حلل أزمة ترامك 
البضائع يف املوانئ،  يه إجراءات تصلح القرارات 
الســــابقة  بشــــأن الواردات من قبل البنك املركزي  ، 
مضيفــــا : "االعمتاد عىل االعمتادات املســــتندية يف 
االســــترياد جعلنا نواجه عقبات وحتديات، مما أدى 

إىل تباطؤ يف حركة اإلفراج عن الحشنات".
موقف سوق السيارات   

مشلت  أبرز القرارات الصادرة عن املركزي، المساح 
باستخدام الرشاكت احمللية حلسابات الرشاكت األم 
بالبنوك املرصية يف معليات االســـترياد برشط أن يمت 
بيعها للبنـــك ويقوم األخري بإعادة بيعهـــا للعميل دون 

هامش بيع أو رشاء.
 وتعليقا عي ذلك ، قال اللواء حســـني مصطى، املدير 
التنفيـــذي الســـابق لرابطة مصنع الســـيارات ورئيس 
الرشكـــة العربيـــة األمريكية للســـيارات ســـابقًا ، إن 
قـــرارات املركـــزي اجلديدة لن تؤثر بشـــلك كبري عىل 

سوق السيارات املرصي.
 وأوحض مصطى أن القرار يحمس باستخدام األموال 
اليت مت خضها يف حســـابات الـــرشاكت األم قبل 20 
سبمتر فقط مكا أن المساح باسترياد منتجات قميها 
25 ألـــف دوالر يفيـــد األغراض الخشصيـــة فقط وال 
ينعكس عىل أزمة الســـوق احلالية ، فميا  قال املهندس 
رأفـــت مرسوجـــة، الرئيس الرشيف ملجلـــس معلومات 
ســـوق الســـيارات AMIC، إن املســـتفيد مـــن هذه 
القـــرارات يه العامات القامئة عر ماكتب إقلميية يف 

مرص مرتبطة بالرشاكت األم.
وأضـــاف أن الرشاكت األم يف هذه احلالة ســـتمتكن 
من خض معات أجنبية يف حساباهتا حملًيا لتستطيع 
الكيانـــات العاملة معها يف مرص من اســـتخدامها يف 
معليات استريادية بيمنا أشار لقلة عدد هذه الرشاكت 
موحًضا أن آلية ســـوق الســـيارات املرصي لن تتواءم 

مع هذه الطريقة.
وأشـــار مرسوجة إىل أن قرارات املركزي من شـــأهنا 
زيادة املعـــروض من املنتجات املســـتوردة والذي أدى 
تراجع املعروض منـــه إىل ارتفاع مبالغ األوفر برايس 
مكا أشار لدخول أسعار السيارات مضان احلسابات 
االقتصادية ونســـب التمخض ما يثري إحساًســـا بعدم 

الثقة لدى املستمثرين األجانب.
 
 

قررت جلنة السياسة النقديـة للبنك املركــزي املصـري 
يف اجمتاعهــــا يــوم امخليس املـــايض  املوافـــق 22 
ســـبمتر 2022 اإلبقـــاء عىل ســـعري عائـــد اإليداع 
واإلقراض لليلة واحدة وســـعر العملية الرئيسية للبنك 
املركزي عند مســـتوي 11.25%، 12.25% و%11.75 
عـــىل الرتيب. مكـــا مت اإلبقـــاء عىل ســـعر االئمتان 
واخلصم عند مستوي 11.75%. وتعتر هذه يه املرة 
الثالثة عي التوايل اليت يمت فهيا تثبيت أسعار الفائدة 
مكا قرر البنك املركزي املرصي زيادة نسبة االحتيايط 
النقـــدي الـــيت تلـــزتم البنـــوك باالحتفـــاظ هبـــا لدى 
البنك املركـــزي املرصي لتصبـــح 18% بدال من %14. 
وسيساعد هذا القرار يف تقييد السياسة النقدية اليت 

يتبعها البنك املركزي.
وقـــال مصدر خـــاص لـ"احلصاد" أن إن رفع نســـبة 
االحتيايط اإللزايم عىل الودائع لدى البنوك ســـيعمل 
عىل امتصاص ما بـــني 140 إىل 150 مليار جنيه من 
إمجايل فائض سيولة لدى القطاع املرصيف تتجاوز الـ 

600 مليار جنيه.
وأوحض املصدر  أن االحتيـــايط اإللزايم هو آلية من 
آليات السياســـة النقدية لدى البنك املركزي واليت يلجأ 
إلهيا يف أضيق احلدود، مشريا إىل أن آخر مرة جلأنا 

لرفع االحتيايط اإللزايم يف 2017.
مؤكدا عي  أن القرار هيدف إىل لتقييد األوضاع اليت 
من شـــأهنا الوصول باالقتصـــاد إىل معدالت تمخض 
أحاديـــة بشـــلك أرسع وامتصاص الســـيولة وخفض 
معدالت التتـــمخض هو الذي دفع البنـــك املركزي إىل 

زيادة االحتيايط اإللزايم إىل 18% بدال من %14.
ويف بيانه – الذي حصلت احلصاد عي نخسه منه – 
فند البنك املركزي املرصي اسباب تثبيت سعر الفائدة 
لملرة الثالثة قائا أنه عـــىل الصعيد العاملي، تراجعت 
توقعات النشاط االقتصادي نتيجة آثار األزمة الروسية 
األوكرانية. ويف ذات الوقت، اســـمترت البنوك املركزية 
يف اخلارج يف تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع 
أســـعار العائد وخفض بـــراجم رشاء األصول الحتواء 
ارتفـــاع معدالت التمخض يف بـــادمه. وقد اخنفضت 

األســـعار العاملية لبعض السلع األساسية نسبيًا، مثل 
البـــرول، وذلك نتيجـــة االخنفاض يف الطلب بســـبب 

توقعات الركود العاملي.
وأضـــاف البيـــان " أما عىل الصعيد احملي، تشـــري 
البيانـــات املبدئيـــة إىل أن النـــاجت احملـــي اإلمجايل 
احلقيي جســـل معدل منو قـــدره 3.2% خال الربع 
الثـــاين من عام 2022، مجسلـــًا معدل منو بلغ %6.6 
خال العام املايل 2022/2021، مقارنة بـ3.3% خال 
العـــام املايل الســـابق لـــه. وقد جاء المنـــو يف الناجت 
احملـــي اإلمجايل احلقيي وفقـــًا للبيانات التفصيلية 
للتســـعة أهشر األويل من العام املـــايل 2022/2021 
مدفوعًا مبســـامهة القطاع اخلاص بشـــلك أسايس، 
وعـــىل األخص مســـامهة لك مـــن قطـــاع الصناعات 
التحويليـــة غـــري البرولية، الســـياحة وكـــذا التجارة. 
ويف ذات الوقت، جـــاء المنو يف القطاع العام مدفوعًا 
مبسامهة لك من قطاع اســـتخراجات الغاز الطبييع، 

وقناة الســـويس واحلكومة العامـــة. وعاوة عىل ذلك، 
مازالـــت بعض املؤرشات األوليـــة تجسل معدالت منو 
موجبة خال الربع الثالث من عام 2022. ومن املتوقع 
أن يمنـــو النشـــاط االقتصادي بوتـــرية أبطأ مما اكن 
متوقعًا مـــن ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيًا اىل حالة عدم 

اليقني والتداعيات السلبية عىل الصعيد العاملي.
وفميا يتعلق بسوق العمل – أوحض بيان البنك املركزي 
-  اســـتقر معـــدل البطالـــة عنـــد 7.2% خـــال الربع 
الثاين من عـــام 2022. ويرجع ذلك إىل ارتفاع أعداد 
املشـــتغلني وقوة العمل بذات القدر، لتحد مسامهة لك 

مهنام اآلخر.
وواصل البيان " ارتفع املعدل الســـنوي للتمخض العام 
يف احلرض اىل 14.6% يف أغسطس 2022 من معدل 
بلـــغ 13.6% يف يوليـــو 2022.  وكذلك جسل املعدل 
الســـنوي للتمخض األســـايس – الذي يمت احتســـابه 
باســـتبعاد مجموعة اخلـــرضوات والفاكهـــة الطازجة 

وكذلك الســـلع واخلدمات احملدد أســـعارها إداريا – 
16.7% يف أغســـطس 2022 مـــن 15.6% يف يوليـــو 
2022. ويرجع االرتفاع يف املعدل الســـنوي للتمخض 
منذ بداية عام 2022 بشـــلك أسايس اىل صدمات من 
جانب العرض،  وعىل األخص ارتفاع األسعار العاملية 
للســـلع. وعـــىل الرمغ مـــن ارتفاع املعدالت الســـنوية 
للتمخض، إال أن املعدالت الهشرية جسلت نســـب أقل 
مقارنة باعي مستوياهتا املجسلة خال هشري مارس 

وأبريل 2022.
وأكد البنـــك املركزي يف بيانه أنـــه ىف ضوء ما تقدم، 
تري جلنة السياسة النقدية ان أسعار العائد األساسية 
احلالية مع زيادة نســـبة االحتيايط النقدي اليت تلزتم 
البنـــوك باالحتفاظ هبـــا لدى البنـــك املركزي املرصي 
تتســـق مع حتقيق هدف اســـتقرار األسعار عىل املدى 
املتوسط. وســـتواصل اللجنة تقيمي تأثري قرارهتا عىل 
توقعات التمخض وتطورات االقتصاد اللكي عىل املدي 
املتوســـط، آخذة يف احلســـبان انه اليزال أثر قرارهتا 
الســـابقة برفع اســـعار العائد األساسية مبقدار 300 
نقطة أساس خال عام 2022 ينتقل ايل االقتصاد. أما 
فميا خيص معدل التمخض املســـهدف للبنك املركزي 
والبالغ 7% )± 2 نقطة موية( يف املتوسط خال الربع 
الرابع من عام 2022، فإنه من املتوقع وبشـــلك مؤقت 
ارتفاع معـــدالت التمخض عنه. ويؤكـــد البنك املركزي 
الزتامـــه بتحقيق معدالت تمخض منخفضة ومســـتقرة 
عىل املدي املتوسط وهو رشط أسايس لتحقيق معدالت 

منو مستدامة. 
مشريا إيل أن اللجنة  السياسة النقدية سوف تتابع 
عن كثب اكفة التطورات االقتصادية العاملية واحمللية 
ولن تردد يف استخدام اكفة أدواهتا النقدية لتحقيق 
هدف اســـتقرار األســـعار عىل املدى املتوسط. مكا 
تؤكد اللجنة عىل أن أســـعار العائـــد احلالية تعمتد 
بشلك أسايس عىل معدالت التمخض املتوقعة وليس 

املعدالت السائدة.

  التعليمات تشمل قبول اإليداعات النقدية للشركات بالعمالت 
األجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة

 رئيس لجنة التجارة الداخلية   باتحاد  الغرف  التجارية : تخدم القطاع 
الصناعي بعد استثناء  المصانع  من قرار العمل باالعتمادات المستندية

 اتحاد الصناعات : اهتمام  واضح من الحكومة والقطاع المصرفي بتلبية 
احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات اإلنتاج وقطع الغيار المستوردة

 خالل تثبيته أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يوم الخميس الماضي

 وسط ترحيب واسع بالقطاعات االقتصادية

شيماء مرسي

ناصر ..

  خبراء : قرارات البنك المركزي  تستهدف فك قيوداالستيراد  وتخفيف لتراكم الشحنات بالموانئ
 القرارات تسهم  في تشغيل المصانع بكامل طاقتها وتلبية احتياجات السوق المحلي  وتصدير الفائض للخارج لتوفير النقد األجنبي
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

06 كش����ف البنك املركزي امل����ري،   عن ارتفاع حمفظة 
ودائ����ع العم����اء إىل 7.353 تريلي����ون جني����ه بهناية 

النصف األول من 2022.
وأوحض تقري����ر صادر عن البن����ك املركزي، عرب موقعه 
الرمس����ي، أن حمفظة ودائع العماء للبنوك امخلس����ة 
الكب����ار تس����تحوذ ع����ى 68.9% من ودائ����ع العماء 

بالقط����اع املريف لتجس����ل 5.070 تريلي����ون جنيه 
بهناية يونيو 2022.

وجسلت حمفظة ودائ����ع العماء للبنوك العرشة الكبار 
تس����تحوز عى 77..5% م����ن ودائع العم����اء بالقطاع 
املريف لتجس����ل 5.704 تريليون جنيه بهناية يونيو 

.2022

 مخس���ة م���وارد لل���دوالر ، تضع احلكوم���ة اعمتادها 
علهي���ا ، وحتدث بني احلني واآلخ���ر خططها لزيادهتا ، 
وتمش���ل املوارد امخلس���ة :   حتوي���ات املريني يف 
اخل���ارج وزيادة عوائ���د االس���تمثارات املبارشة وغري 
املبارشة واالرتقاء بعائدات قناة الس���ويس واس���مترار 
قفزة الصادرات املرية وصولًا إىل 100 مليار دوالر 
والعمل ع���ى هتيئة املناطق الس���ياحية لزي���ادة عوائد 
الس���ياحة املرية، ويف سبيل حتقيق لك ذلك يقوم لك 
قطاع بتنفيذ اسرتاتيجية واحضة املعامل لزيادة موارده 
م���ن العمل الصعب���ة، خاصة قطاع الص���ادرات واليت 
تع���ول هيلع احلكومة كث���ريًا خال الس���نوات القادمة، 

خاصة مع مسهتدفات حتقيق 100 مليار دوالر.
  الصادرات يف املقدمة 

 تعمل احلكومة عى تنشيط جحم الصادرات الصناعية 
والعم���ل ع���ى زيادهت���ا خال الع���ام امل���اىل اجلديد 
2023/2022 مبا ال ِيِقل عن 15% وصوالاً إىل 30 مليار 
دوالر خ���ال عام 2023/22، مث ترتفع العام القادم إىل 
36 ملي���ار دوالر بتحقيق ارتفاع إمجايل 15%، وفق ما 
كش���فه تقرير لوزارة التخطيط والذي أكد عى ُمواَصلة 
برناجم ال�ُمساندة التصديرية للرشاكت يف إطار ُمبادرة 
الس���داد الفوري، مع توس���عة مظّلة رد األعباء بإضافة 
مجموعات سلعّية ورشاكت جديدة، وخباصة الرشاكت 
ال�ُمتوس���طة والصغرية، وربط ال�ُمساندة بأهداف ذات 
أولوّية، مثل نسبة ُمسامهة النشاط يف القمية ال�ُمضافة، 
هذا جبانب التوّجه إىل تنويع منافذ التصدير، وخباصة 
يف األس���واق األفريقية، والتوّسع يف تنظمي ال�معارض 

الداخلية واخلارجية.
 ويف إطار تجشيع الصناعة ال�ُمس���تدامة القامئة عى 
ترشيد ال�موارد ومضان كفاءة االستخدام، ُتويل اخلطة 
ا بنق���ل وتوطني التكنولوجي���ا واالبتاكر  ���ا كبرياً اهمتاماً
لتعزي���ز الصناع���ة اخل���راء، وتكثي���ف االس���تمثار 
الصنايع يف ال�مجاالت صديقة البيئة، مثل الس���يارات 

الكهربائية وتصنيع األلواح واخلايا المشسية.
وأكد تقرير لوزارة التجارة والصناعة، أنه جيرى حاليًا 
ميكنة اكفة اإلجراءات اخلاصة باالس���ترياد والتصدير 
واالف���راج و ربط اكفة اجلهات الرقابية املعنية بالفحص 
اىل جانب العمل عى تهسيل حركة النقل اللوجس���يت 
ألسواق الدول األفريقية ، مكا جيري العمل عى مرشوع 
طريق القاهرة كيب تاون الذي مت االنهتاء منه يف مر 
وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا، الفتةاً إىل أنه جيري 
أيضًا تأس���يس رشكة لض���ان املخاطر برأمسال يبلغ 
600 ملي���ون دوالر لضان خماطر الصادرات مع دول 

القارة االفريقية.
حماور زيادة الصادرات  

تس���هتدف  م���ر   زيادة صادراهت���ا اىل 100 مليار 
دوالر م���ن خ���ال تنفيذ خطة اس���رتاتيجية لفتح املزيد 
من األس���واق أمام الصادرات املرية وبصفة خاصة 
أس���واق دول ق���اريت أوروبا وأفريقيا وأس���واق الدول 
العربي���ة، وتنفي���ذ برن���اجم جديد ملس���اندة الصادرات 
يس���هتدف تعميق الصناعة الوطني���ة وتمنية صادرات 
املرشوع���ات الصغرية وتعزيز نفاذ الصادرات املرية 
ألسواق دول القارة اإلفريقية اىل جانب مساندة الحشن 

الربي والبحري واجلوي للصادرات.
وأكد تقري���ر وزارة الصناعة، أن حماور اس���رتاتيجية 
تمني���ة الص���ادرات تتضمن رف���ع القدرة التنافس���ية 
للصناع���ة املري���ة وإتاح���ة املعلومات والدراس���ات 
ع���ن األس���واق وإتاحة ب���راجم وأدوات لتأمني ومضان 
الص���ادرات وتعظ���مي االس���تفادة من اكف���ة األجهزة 
والكيانات املعنية بالتصدي���ر، والتنفيذ األمثل للربناجم 
اجلدي���د ل���رد األعباء وال���ذي يتضمن اتاح���ة عدد من 
اخلدمات غ���ري املالية لملصدرين تمشل املش���اركة يف 
املعارض اخلارجية وتوفري الدراس���ات واالستشارات 
وال���رباجم التدريبية للرشاكت املص���درة، حيث يغيط 
الربناجم اجلديد اكفة القطاعات االنتاجية التقليدية اىل 
جانب تنفيذ براجم مطوحة ملساندة قطاعات مثل صناعة 

السيارات واألثاث.
الدولة تبنت عددًا من اإلجراءات ملساندة قطاع التصدير 
ملواجهة التداعيات الس���لبية لف���ريوس كورونا تضمنت 
تأجيل سداد القروض املستحقة عى املصدرين وتأجيل 
سداد مس���تحقات الدولة لدهيم اىل جانب دمع العالة 
يف املصان���ع وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لرف 
املتأخرات املس���تحقة للرشاكت حيث تضمنت املبادرة 

رصف اكفة مستحقات الرشاكت الصغرية.
وتس���هتدف احلكومة عددا  من األس���واق املس���هتدفة 
للصادرات تتضمن األس���واق االفريقية وأسواق الدول 
العربية اىل جانب السوقني األورويب واألمرييك، مشرية 
اىل أن ماكت���ب المتثيل التجاري باخلارج والس���فارات 
املرية توفر املعلومات لملصدرين من خال موافاهتم 
باحتياجات األس���واق واش���رتاطات التصدير ملختلف 
األسواق وامه املس���توردين إىل جانب تعزيز التواصل 

بني الرشاكت املرية واخلارجية.
قناة السويس يف الصورة 

أص���درت هيئة قناة الس���ويس قرارات جديدة بش���أن 
رس���وم عبور الس���فن للقناة املُقرر تطبيقها خال العام   
املقبل 2023، وأعلن الفريق أس���امة ربيع رئيس اهليئة، 

اليوم السبت، زيادة رسوم العبور مجليع أنواع السفن 
العاب���رة للقناة بنس���بة 15% خال ع���ام 2023، فميا 
تزيد رس���وم عبور لك من سفن الصب اجلاف والسفن 
الس���ياحية بنس���بة 10%، عى أن يب���دأ تطبيق الزيادة 

املُقررة بداية من هشر يناير مطلع العام املقبل.
وأكد الفريق ربيع حرص اهليئة عى تطبيق اسرتاتيجية 
تس���عريية وتس���ويقية متوازنة ومرنة حتق���ق املصاحل 
املشرتكة للهيئة ومعاهئا، وتراىع الظروف االقتصادية 
العاملية ومتغرياهتا املختلفة عرب آليات واحضة تتضمن 
تقدير رس���وم عبور الس���فن اعمتادًا ع���ى الوفر الذى 
حتقق���ه القناة للس���فن العاب���رة، وذل���ك بالتاكمل مع 
املنشورات املاحية الىت تصدرها وجتددها اهليئة وفق 
املتغريات اآلنية للك فئة من فائت السفن العابرة والىت 
تتيح إجراء تعديات عى رسوم العبور ومن مث التدخل 
الفعال ىف حالة تغري ظروف السوق املاىح، مبا ميكن 
معه تقدمي اخلدمات املاحية لعبور القناة وفق سياس���ة 
منوذجية تضم���ن احلفاظ عى ري���ادة القناة وجتعلها 
االختي���ار األمث���ل واألرسع واألقر للعم���اء مقارنة 

بالطرق املنافسة األخرى.
وأشار إيل أن قرار  زيادة رسوم عبور السفن العابرة 
للقناة،   يأىت ىف ضوء املتابعة املس���مترة ملستجدات 
املتغريات السوقية لقطاع النقل البحرى والىت ترصد 
اس���مترار ارتفاع فائت التأجري الزمىن اليوىم ملعظم 
أن���واع الس���فن ملس���تويات غ���ري مس���بوقة وتوقعات 
اس���مترارها خال العام القادم، ُمس���تدلًا بذلك عى 
ارتفاع قمي تأجري ناقات البرتول اخلام بنس���بة زيادة 
88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قمي تأجري 
ناقات الغاز الطبيىع املس���ال بنسبة زيادة 11% عن 

متوسط عام 2021.
وأضاف الفريق ربيع أن حتديد رس���وم عبور الس���فن 
ع���رب قناة الس���ويس يتوقف عى ع���دة عوامل أبرزها 
متوسط أس���عار نوالني الحشن ملختلف فائت السفن، 
الفتًا ىف هذا الصدد إىل ما جسلته نوالني الحشن من 
زي���ادات كبرية ومتتالية خال اآلونة األخرية الس���ميا 
نوالني س���فن احلاويات، وذل���ك مقارنة مبا اكنت هيلع 
قبل أزم���ة كورونا، وانعاكس ذلك عى توقعات حتقيق 
اخلط����وط املاح�ية أرب���اح تش������غيلية مرتفعة خال 
عام 2023، ىف ظل اس���مترار تأث���ري أزمة اضطراب 
ساس���ل اإلمداد العاملية وتكدس���ات املوانئ العاملية 
وتأمني اخلط�وط املاح�ي���ة لعقود حشن طويلة األجل 

عند مستويات مرتفعة.
 وأش���ار رئيس اهليئة إىل تأثري ارتفاع أسعار الطاقة 
عى معادلة حس���اب الرس���وم حيث يؤدى اس���مترار 
ارتف���اع أس���عار البرتول اخلام فوق مس���توى ال 90 
دوالر للربميل، وارتفاع متوسط اسعار الغاز الطبيىع 
املس���ال أعى من مس���توى 30 دوالر/ملي���ون وحدة 
حرارية إىل ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتاىل 

زيادة الوفر الذى حتققه قناة السويس باملقارنة بالطرق 
البديلة األخرى.

 وكش���ف الفريق ربيع عن ما محتله زيادة رسوم عبور 
الس���فن، من رضورة ىف ظل ارتفاع معدالت التمخض 
العاملي���ة احلالية إىل ما يزيد ع���ن 8%، مما يؤدى إىل 
زيادة تاكليف التش���غيل والصيان���ة وتقدمي اخلدمات 

املاحية بالقناة. 
 وش���دد رئي���س اهليئة، عيل  أن هيئة قناة الس���ويس 
تنهتج عدة آليات لضان مواكبة سياساهتا التسعريية 
ملتغريات سوق النقل البحرى وجعل طريق القناة أكرث 
جاذبي���ة وأقل تلكفة مقارن���ة بالطرق املنافس���ة وذلك 
عرب إصدار منش���ورات ماحي���ة تتيح إجراء تعديات 
ىف سياس���ات الرس���وم ىف حالة تغري ظروف السوق 
امل���اىح من خال تقدمي حوافز للس���فن العاملة عى 
الط���رق ال���ىت ال حتقق هلا القناة الوفر املتناس���ب مع 
الرسوم مبنحها نس���ب ختفيض تصل حىت 75% من 
رس���وم العبور العادية لفرتات حمددة وفقًا ملقتضيات 
الس���وق، عاوة عى التخفيضات الىت متنحها اللجنة 
الدامئة للخط���وط الطويلة »رحلة برحلة«، والىت تصل 
إىل 74% من الرس���وم وفقا لظروف الس���وق املاىح 
وقت تق���دمي العميل لطل���ب التخفيض، وذلك للس���فن 
العامل���ة عى الط���رق الىت ال حتقق هل���ا القناة الوفر 
املتناس���ب مع الرسوم، وباحتس���اب الزيادة السنوية 
املسهتدفة فقد حتقق القناة زيادة حبوايل 700 مليون 

دوالر
 زيادة حتويالت املرصيني باخلارج

كش���فت بيان���ات البن���ك املرك���زي امل���ري، ارتفاع 
حتوي���ات املريني العاملني باخلارج بنس���بة %1.6 
خال الس���نة املالية 2022/2021 لتجسل حنو 31.9 
مليار دوالر مقابل حنو 31.4 مليار دوالر خال السنة 
املالي���ة 2021/2020، وهشدت الف���رتة من أبريل إىل 
يونيو 2022 )الربع الرابع من الس���نة املالية( ارتفاع 
التحويات مبع���دل 3% لتجسل حنو 8.3 مليار دوالر 
مقابل 8.1 مليار دوالر خال الربع املاثل من الس���نة 
املالية الس���ابقة، وجسلت حتويات هشر يونيو 2022 
حن���و 2.8 مليار دوالر مقابل حن���و 2.9 مليار دوالر 

خال هشر يونيو 2021.
أمه  أح���د  باخل���ارج  املري���ني  وتع���د حتوي���ات 
مص���ادر النقد األجنيب مل���ر وتأيت عى رأهسا يه 
والص���ادرات، وتعترب إح���دى الوس���ائل املهمة اليت 
ختفف أزمة نق���ص العمات األجنبي���ة يف ظل التأثر 
بتداعيات احلرب الروس���ية عى أوكرانيا، والتش���ديد 
النق���دي العاملي ورفع أس���عار الفائدة، يف حني أكدت 
مصادر أن املسايع مس���مترة ملواجهة وجودين سعر 
موازي للدوالر من أجل اسمترار تدفق التحويات من 
اخلارج إىل القطاع املريف ومواجهة أي ظاهرة من 
شأهنا تنشيط السوق املوازي للدوالر مرة أخري وفق 

خطة جيري العمل علهيا.
  استمثارات 

 تس���هتدف مر التخ���ارج من ع���دة قطاعات هبدف 
ج���ذب 40 ملي���ار دوالر، وتجشيع القط���اع اخلاص 
عى زيادة مس���امهته يف دفع الن���اجت احمليل للباد، 
وذلك من خ���ال إجراء اإلصاح���ات النقدية اهلادفة 
إىل احتواء معدالت التمخض، ورفع كفاءة أداء س���وق 
النقد األجنيب مبا يؤثر عى حتسني القدرة التنافسية 
لاقتص���اد املري، ويدفع مبزيد م���ن تدفقات النقد 
األجنيب م���ن الص���ادرات والس���ياحة واالس���تمثار 
األجنيب املبارش من خال ميكنة خدمات اهليئة العامة 
لاستمثار وتفعيل بعض اخلدمات إلكرتونياًا، وإطاق 
اخلريط���ة االس���تمثارية، والعمل عى تذلي���ل العقبات 
ال���يت تواج���ه املس���تمثرين وحل املنازع���ات اخلاصة 
باملستمثرين من خال اللجنة الوزارية لفض منازعات 
االس���تمثار، باإلضاف���ة إىل افتت���اح عدد م���ن مراكز 
خدم���ات املس���تمثرين يف احملافظ���ات ليبلغ إمجايل 
ا  عدد مراكز خدمة املس���تمثرين يف م���ر 12 مركزاً
يف القاهرة )املركز الرئييس(، والعارش من رمضان، 
والس���ادس م���ن أكتوب���ر، واإلس���كندرية، ومجصة، 
وبورسعيد، ورشم الش���يخ، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، 
واملني���ا، واإلمساعيلي���ة. فض���ااً عن تطوي���ر املناطق 
احل���رة اليت وصل عددها 9 مناط���ق حرة عامة بدأت 
النش���اط يف اإلس���كندرية، ومدينة نر، وبورسعيد، 
واإلمساعيلي���ة، ودمياط، والس���ويس، وش���بني الكوم 
باملنوفية، وقفط بقنا، واملنطقة اإلعامية ب�السادس من 
أكتوب���ر، فضااً عن تبين الدولة خطة متاكملة إلصاح 
البنية التحتية، وإقام���ة الطرق واملرافق الازمة جلذب 

وتيسري االستمثارات.
وتواص���ل احلكوم���ة هتيئ���ة مناخ األمع���ال من خال 
تبين البنك املركزي املري سياس���ة نقدية توس���عية 
بتخفيض أس���عار الفائدة لتخفيض تلكفة االستمثار، 
فضااً ع���ن تأجيل املس���تحقات االئمتانية للعماء من 
املؤسس���ات واألفراد مبا يف ذلك الرشاكت الصغرية 
واملتوس���طة مل���ده 6 أهشر م���ع عدم تطبي���ق غرامات 
تأخري الس���داد لتوفري السيولة لملرشوعات، ومضان 
اسمترارية التشغيل، وتقليل فرص تعرث االستمثارات، 
باإلضاف���ة ملب���ادرات البن���ك املرك���زي اخلاصة بدمع 
ا كقطاع الس���ياحة والصناعة  القطاعات األكرث ترراً
والزراع���ة واملقاوالت، عاوة ع���ى املمزيات واحلوافز 
الريبي���ة اليت يتضمهن���ا قانون تمني���ة املرشوعات 

املتوسطة والصغرية ومتناهة الصغر.
 حوافز  القطاع اخلاص 

 حيت���ل القطاع اخل���اص أمهية كب���رية يف االقتصاد 
املري؛ فهو يضم حنو 3.741 مليون منشأة بنسبة 
99.96% م���ن إمجايل عدد املنش���آت، ويعمل به حنو 
12.583 مليون مشتغل بنس���بة 93.5% من إمجايل 
عدد املش���تغلني بإمجايل أجور تقدر حبوايل 266.1 
ا لبيانات أحدث  مليار جنيه بنس���بة 74.2%، وذلك وفقاً
تعداد اقتص���ادي عام 2018/2017 حبس���ب بيانات 
وزارة التخطي���ط والتمني���ة االقتصادي���ة والعمل عى 
ارتفاع نس���بة مس���امهة القطاع اخل���اص يف الناجت 
احمليل اإلمجايل منذ ع���ام 2017/2016 وحىت عام 
2021/2020، فوصلت نس���بة مسامهته إىل %73.3 
ع���ام 2021/2020 مقارن���ة بنح���و 60% يف الصني، 
و51% اململكة العربية السعودية، و41.3% يف تركيا. 

 وانهتج���ت   مر  برناجم اإلص���اح االقتصادي منذ 
ا باإلصاحات  ا خاصاً عام 2016 والذي تضمن حم���وراً
اهليلكي���ة، جبانب حمور املالية العامة وحمور السياس���ة 
النقدي���ة والبع���د االجمت���ايع. وق���د اس���هتدف حمور 
اإلصاحات اهليلكية خلق بيئة استمثارية أكرث تنافسية 
وتعزيز االستمثارات اخلاصة، وذلك بعد أن تولت الدولة 
الدور األكرب يف احلياة االقتصادية خال الفرتة الاحقة 
ملرحلة االضطرابات السياسية واألمنية )2013-2011( 
وال���يت ترتب علهيا ع���دد من االخت���االت االقتصادية، 

دفعت االستمثارات اخلاصة إىل احلذر والرتقب.
  دمع  السياحة الوافدة للبالد

 تعم���ل الدولة عى تنفيذ خطة تروجيية تعمتد بش���لك 
أس���ايس عى رحات  الشارتر أو ما يمسى الطريان 
منخفض التلكفة؛ الستعادة السياحة ملعدالهتا الطبيعية 
ال���يت تأث���رت عى مدار الس���نوات األخ���رية جباحئة 
كورون���ا واألزمة الروس���ية – األوكراني���ة، ويف إطار 
تنسيق اجلهود بني وزاريت السياحة واآلثار، والطريان 
املدين يف هذا املجال؛ عقد الدكتور مصطىف مدبويل، 
رئيس ال���وزراء املري، عدة اجمتاعات مع الوزارات 
املختصة أكد خاله عى »أمهية التنس���يق والتواصل 
الاكمل بني وزاريت الطريان املدين، والسياحة واآلثار؛ 
إلجناح تشغيل الطريان منخفض التاكليف، واستغال 
اإلماكني���ات الس���ياحية اهلائل���ة للباد«، وق���ال، إن 
»الدراس���ات اليت أجرهتا املاكتب االستشارية، أكدت 
أمهية تش���غيل الطريان منخفض التاكليف، يف زيادة 
الس���ياحة الوافدة إىل مر«، حبس���ب بيان رائسة 

الوزراء يف أغسطس املايض.

تناولته الباحثة أمساء رفعت 
»املرصد املرصي« 

ُتتداول ش����ائعات كث����رية للغاية عن الوض����ع االقتصادي 
مل����ر، وخاصة فمي����ا يتعلق حبجم الدي����ون، مع احلديث 
عن أن مر جت����اوزت احلدود اآلمن����ة لاقرتاض، وأهنا 
س����تتجه إىل العجز عن سداد هذه الديون مثملا حدث يف 
ع����دة دول ومهنا لبنان. فهل ميثل هذا األمر حقيقة الوضع 
االقتصادي املري؟ وهل باتت مر عى ش����فا االهنيار 

االقتصادي؟
تلجأ حكومات اكفة دول العامل إىل االس����تدانة من الداخل 
واخلارج؛ لتغطية العج����ز يف املوازنة العامة. وعى الرمغ 
من أن معلية االس����تدانة لمتوي����ل موازنات احلكومات يه 
معلية طبيعية تتجه إلهيا اكفة الدول املتقدمة والنامية، فإنه 
مع اختاف االوضاع االقتصادية اليت يهشدها االقتصاد 
العاملي واختاف حدة تأثريها بني الدول وبعضها البعض 
يؤدي ذلك إىل اخت����اف الفرص واملخاطر املرتبطة بعملية 
االس����تدانة من دولة ألخرى ومن فرتة زمنية ألخرى داخل 

الدول الواحدة.
ويف ظ����ل ما تهشده الس����احة الدولية من ح����روب وأوبئة 
انعكس����ت تبعاهتا عى االقتصاديات املختلفة األمر الذي 
دف����ع احلكومات إىل إق����رار حزم التحفزي والتوس����ع يف 
ب����راجم امحلاي����ة االجمتاعية، أصبحت هن����اك حاجة إىل 
اللجوء لملؤسس����ات الدولية للتفاوض حول احلصول عى 
قروض ومتويات جديدة، مب����ا يزيد من حدة أزمة الديون 

بصفة خاصة يف الدول النامية واألسواق الناشئة.
معدالت الديون العاملية

وفق����ا لبيان����ات صندوق النق����د الدويل، فق����د اختذ معدل 
����ا تصاعدياًا؛ إذ ارتف����ع من %195  الدي����ن العامل����ي اجتاهاً
ع����ام 2007 ليجسل 351% ع����ام 2021؛ وذلك نتيجة تأزم 
األوض����اع االقتصادية الدولية من����ذ أواخر عام 2019 مع 
بدء ظهور فريس كورونا، مث ما هشدته الساحة الدولية من 
اضطراب����ات اقتصادية خال ف����رتة التعايف من اجلاحئة، 
فض����ااً عن االنعاكس����ات االقتصادية لل����راع الرويس 

األوكراين الدائر حالياًا. 
وقد ترتب عى تلك األحداث اضطرابات بساسل اإلمداد 
والتوري����د العاملي����ة، وموجات تضخمية ش����ديدة يف اكفة 
الس����لع خاصة الس����لع االس����رتاتيجية ومنتجات الطاقة، 

وتراج����ع عام مبعدالت من����و االقتصاد العامل����ي والدخول 
يف مرحل����ة الركود التضخمي، وانهتاج سياس����ات نقدية 
تش����دديه يف اكفة الدول من خال سياس����ات رفع أسعار 
الفائدة للس����يطرة عى معدالت التمخض لزتداد حدة أزمة 
الدي����ون يف عدد كب����ري من الدول، وبصف����ة خاصة الدول 

النامية والناشئة.
تطور جعز املوازنة العامة للدولة

ويف سياق احلديث عند االقتصاد املري، ياحظ تراجع 
تدرجيي ملستويات جعز املوازنة العامة للدولة من 12% عام 
2014/2013 إىل ما يقدر بنحو 6% يف موازنة العام املايل 
امل����ايض 2022/2021، وه����و ما يرجع إىل السياس����ات 
املالية اليت اختذهتا الدولة لزيادة اإليرادات العامة وترشيد 
النفقات العامة من خال إصاح منظومة الدمع الس����ليع، 
والتحري����ر التدرجيي ألس����عار الطاقة، وتوس����يع القاعدة 

الريبية، وميكنة منظومة الرائب وامجلارك. 
الديون السيادية املرصية

دفع����ت الظ����روف الداخلي����ة واخلارجية إىل تب����ين الدولة 
لسياسات من شأهنا التأثري عى معدالت الدين احلكويم، 
فعى مس����توى األوض����اع الداخلية، تول����ت الدولة القيام 
بع����دد كبري م����ن املرشوع����ات القومية الك����ربى، وتطوير 
البنية األساس����ية للباد وإنشاء عدد من املدن واجلامعات 
اجلديدة، فضااً عن تطوير شبكة الطرق والكباري لتهسيل 
الوص����ول اىل تل����ك املدن وتوفري احلياة هبا، مبا يس����اعد 
عى جذب االستمثارات اخلاصة وتجشيع القطاع اخلاص 

للقي����ام بدوره يف احلي����اة االقتصادية مب����ا يحمس للدولة 
باالنحساب م����ن عدد كبري من القطاع����ات اإلنتاجية. وقد 
حصلت الدولة عى قرض من صندوق النقد الدويل لتنفيذ 
برن����اجم اإلصاح االقتصادي ع����ام 2016 بقمية إمجالية 

تصل إىل 12 مليار دوالر وانهتت منه يف عام 2019.
وع����ى مس����توى األوض����اع اخلارجي����ة، فق����د أدى تتابع 
االحداث الدولية غري املواتي����ة اىل زيادة حاجة الدولة إىل 
االس����تدانة من املؤسس����ات الدولية؛ مف����ع تفيش جاحئة 
كورونا حصلت مر عى 2.8 مليار دوالر يف إطار أداة 
المتويل الرسيع يف عام 2020 اليت أقرها الصندوق لدمع 
جه����ود الدول يف ماكحفة اجلاحئة، مث تا ذلك متويل آخر 
بقمية 5.2 مليار دوالر مبوجب اتفاق اس����تعداد ائمتاين، 
ويهش����د الوقت احلايل التفاوض مع صندوق النقد الدويل 
لتجاوز التداعيات السلبية اليت خّلفهتا األزمة االقتصادية 

العاملية عقب اندالع احلرب بني روسيا وأوكرانيا.
وتلج����أ الدولة لمتوي����ل العجز يف موازناهت����ا من مصادر 
مالي����ة حملية وأجنبي����ة يأيت عى رأهسا طرح الس����ندات 
احلكومية بالس����وق املرية أو طرح الس����ندات الدوالرية 
باألس����واق الدولية. ويوحض الشلك التايل تطور نسبة لك 
من الدين احمل����يل واألجنيب من الناجت احمليل اإلمجايل 

ا لبيانات وزارة املالية. وفقاً
ا تصاعدياًا حىت  وق����د اختذ معدل الدين احلك����ويم اجتاهاً
عام 2017/2016، مث تراجع تدرجيياًا حىت جسل %87.2 
����ا للبيانات األولية ل����وزارة املالية.  ع����ام 2022/2021 وفقاً

وتس����هتدف الدولة حتقيق مسار تنازيل لنس����بة املديونية 
احلكومي����ة إىل الن����اجت احمل����يل مع اس����هتداف خفض 
املديوني����ة إىل حن����و 82.5% م����ن الناجت احمل����يل بهناية 
يوني����و 2025. وتس����هتدف موازنة العام امل����ايل اجلاري 
تنويع مص����ادر المتويل خلفض تلكفة التمنية، وإطالة معر 
الدين، من خال اس����مترار التوسع يف إصدار السندات 
احلكومية متوس����طة وطويلة األجل، واسهتداف أدوات دين 
جديدة لتوسعة قاعدة املس����تمثرين وجذب سيولة إضافية 

لسوق األوراق املالية احلكومية.
وع����ى الرمغ من تجسيل الدين احلكويم حنو 82.5% من 
الناجت احمليل اإلمجايل، فإنه عند تقيمي مدى خطورة تلك 
النس����بة ياحظ اخنفاض نس����ب الدين اخلاريج )األعى 
خط����ورة( باملقارنة بالدين الداخيل؛ إذ يقدر إمجايل الدين 
اخلاريج يف مر كنس����بة من الناجت احمليل اإلمجايل 
ا لتصنيف  بنحو 34.6% وهو وما زال يف حدوده اآلمنة وفقاً
ا  صندوق النقد الدويل. ومع تقس����مي الديون السيادية وفقاً
ألجل اس����تحقاقها ياح����ظ أن الديون الس����يادية قصرية 
األجل )األعى خطورة( ترتاوح نسبهتا بني 26% و%30. 
الوضع النسيب للديون اخلارجية املرصية بني 

االقتصادات الناشئة
وم����ن جهة أخرى، فعند مقارنة وضع مر النس����يب بني 
مجموعة من الدول النامية واألس����واق الناش����ئة، يتبني أن 
الدي����ن اخلاريج مل����ر مضن األفض����ل مقارن����ة بأبرز 

األسواق الناشئة. 

البنك املركزي: ارتفاع 
محفظة ودائع العمالء إلى 

7.353 تريليون جنيه

استهداف  15 % زيادة في الصادرات السنوية للبالد  .. 36 مليار دوالر الصادرات السلعية والصناعية المستهدفة 

ناصر ..

رضوى عبداهلل

خارطة طريق حكومية لزيادة املوارد اخلمسة لـ »الدوالر »

»املرصد املصري« يرصد تطور ديون مصر ويفند شائعات عدم القدرة علي السداد 

    700 مليون دوالر زيادة مستهدفة في إيرادات قناة 
السويس   بدء  من 2023

  العمل علي  زيادة تحويالت المصريين بالخارج 
ومواجهة وجود سوق موازي للدوالر

 السعي لجذب  40 مليار دوالر عبر  التخارج من عدة 
قطاعات .. وحوافز للقطاع  الخاص  .. و«رحالت الشارتر » كلمة 

السر لتنشيط السياحة  

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  سبتمبر  2022  •  العدد  661

احتف���ل امل���رف املتح���د، بالتع���اون م���ع املجلس 
التصديري لألثاث، بتخ���رجي أول 30 رشكة مرية 
متخصص���ة يف صناع���ة األثاث من خ���ال برناجم 
تطوي���ر صناعة األثاث يف مر ، مضن مبادرة رواد 
النيل إحدى مب���ادرات البنك املركزي املري واليت 

تنفذها جامعة النيل األهلية.
ح���ر حفل التخ���رج الذي أقمي مبقر مب���ادرة رواد 
الني���ل جبامعة النيل األهلية، رئيس قطاع املرشوعات 
الصغرية واملتوس���طة بالبنك املركزي املري وعدد 
من مس���ويل القطاع، باإلضافة إىل وليد عيل رئيس 
قطاع املرشوعات الصغرية بامل���رف املتحد، تامر 
خمائي���ل رئيس فري���ق ائمتان واملس���ول عن تطوير 
املنتجات بقطاع املرشوعات الصغرية بالبنك، جبانب 
مس���ويل املجلس التصديري لألثاث، ومبادرة رواد 
النيل، باإلضافة إىل خنبة من كبار اخلرباء واملقميني 
لصناعة  اآلثاث ومس���ويل الرشاكت احلاصلة عى 

الربناجم التأهييل.
وذكر املرف املتح���د يف بيان له أن الربناجم الذي 
اس���متر ملدة 10 أهش���ر، هيدف إىل توط���ني صناعة 
األثاث ورفع تنافس���ية الرشاكت الصغرية واملتوسطة 
يف األس���واق احمللية واخلارجية يف ه���ذا القطاع، 
حيث مت تقدمي حلوال مبتكرة ومتخصصة يف صناعة 

األثاث للرشاكت املشاركة يف الربناجم.
مكا يس���هتدف الربناجم مس���اعدة الرشاكت العاملة 
يف جم���ال صناعة األثاث ع���ى كيفي���ة التوافق مع 
معايري اجلودة العاملية واألنمظة التكنولوجية احلديثة 
اليت تامئ متطلبات األس���واق اخلارجية هبدف تمنية 

الصناعة الوطنية وتعظمي صادرات األثاث املري.
وأك���د املرف املتحد، أنه أطلق منظومة معل تنفيذية 
ذات البعدي���ن اإلقتصادي واإلجمت���ايع مبا يعكس 
حرص���ه الدامئ ع���ى دمع الصناع���ة الوطنية، هبدف 
زيادة القاعدة اإلنتاجية سواء عى مستوى الرشاكت 
الكب���رية واملتوس���طة والصغرية وايض���ا الرشاكت 

الناشئة وريادة األمعال.  
 ونوه املرف املتحد، بأنه يتبىن سياس���ة اإلستمثار 
يف بن���اء االنس���ان املري من خال ب���راجم مكثفة 
للتأهي���ل ورفع الكفاءة ونرش ثقاف���ة اإلنتاج الوطنية، 
جبان���ب العم���ل عى هتيئ���ة املن���اخ والبيئ���ة لتنفيذ 
املب���ادرات املطروحة س���واء من قبل الدول���ة أو البنك 
املركزي املري لتطوير قطاع املرشوعات الصغرية 
واملتوسطة واملتناهية الصغر ومن بيهنا مبادرة “رواد 

النيل«.
 مك���ا أكد ع���ى أن صناع���ة األثاث تع���د أحد أمه 
الصناع���ات الوطنية املرية ذات املزية التنافس���ية 
العاملية، وتهشد منوا ملحوظا يف الطلب، س���واء عى 
الصعيد الدويل واألسواق العاملية أو السوق احمللية 
لتغطية إحتياجات املرشوعات القومية العماقة ممتثلة 
يف امل���دن اجلديدة مهنا العامص���ة اإلدارية اجلديدة 
ومدينة اجلالة ومدينة العملني اجلديدة، وكذلك إحال 
املنتج احمليل كبديل جيد لملستورد خاصة بعد تقليل 

اإلسترياد وهو ما ساعد عى تنشيط السوق احمللية.
وميتل���ك املرف املتحد يف إطار مبادرة رواد النيل، 
مركزي���ن خلدمات تطوير األمعال يف لك من الدقهلية 
واملني���ا لتغطي���ة إحتياجات رواد األمع���ال يف الدلتا 
والصعيد، جبانب مركز تمنية ساسل القمية لصناعة 

األثاث جبامعة النيل.
وقالت الدكتورة هبة لبيب املدير التنفيذي ملبادرة رواد 
النيل، “إننا خفورون بنجاح برناجم ساس���ل القمية 
يف جم���ال األثاث، وهو نت���اج التعاون ب���ني املبادرة 
واملرف املتح���د وبالرشاكة مع املجلس التصديري 

لألثاث حتت رعاية البنك املركزي املري«.
وأش���ادت املدير التنفيذي ملبادرة رواد النيل باجلهود 
اليت بذلهتا الرشاكت املش���اركة يف الربناجم ما نتج 
عهنا حتس���ني كفاءة اإلنتاج واجلودة وزيادة املبيعات 
بقمية بلغت أكرث من 145 مليون جنيه، وفتح أس���واق 
تصديرية ،وتواجد الرشاكت عى القنوات اإللكرتونية 
املختلفة، وهو ما يتواف���ق مع توجهات البنك املركزي 
ب���رورة املس���اعدة يف تعمي���ق التصنيع احمليل 

وزيادة الصادرات.
م���ن جانهبا، قالت هنى هناد املدير التنفيذي لملجلس 
التصديري لألث���اث، إن املجلس يعم���ل عى تعريف 
الرشاكت مبتطلبات األس���واق والف���رص التصديرية 
املتاح���ة، حيث تمش���ل خطة املجلس لل���رتوجي، عددا 
كب���ريا من البعث���ات التجاري���ة س���واء اخلارجية أو 
الداخلي���ة وكذلك املش���اركة والتواج���د يف املعارض 
الدولي���ة واليت لن تكمت���ل وتحجن دون وجود رشاكت 

مريه ذات ويع وجاهزية للتصدير بكفاءه عالية.
وأضاف���ت أن خت���رجي أول 30 رشك���ة وطني���ة يف 
جمال صناعة األثاث من برناجم مش���رتك بني املركز 
واملرف املتحد ومبادرة رواد النيل إحدى مبادرات 
البن���ك املركزي يعد خطوة مهمة لوضع تلك الرشاكت 
ع���ى الطري���ق الصحي���ح للوص���ول مبنتجاهتا إىل 
األسواق العاملية مبعايري جودة عالية وتصمميات ذات 

قميه تنافسية.
وأش���اد املهندس دمحم الكتاتين مدي���ر مركز تمنية 
ساسل القمية مببادرة رواد النيل باإلستعداد الكبري 
ال���ذي أظهرته ال���رشاكت املش���اركة لتطبيق األفاكر 
اجلديدة واليت قادت إىل حتس���ن مبيعات الرشاكت 
بش���لك ملحوظ خال فرتة زمنية وج���زية، وذلك عن 
طري���ق القنوات الرمقي���ة اليت مت توجي���ه الرشاكت 
إلنش���اهئا، باإلضاف���ة إىل دمع ال���رشاكت لتطبي���ق 
نظم اجلودة وإنش���اء وتطوير خطط التسويق الرمقية 

واجلاهزية للتصدير.
اجلدي���ر بالذك���ر أن مرك���ز تمني���ة ساس���ل القمية 
التاب���ع ملب���ادرة رواد الني���ل والذي يرع���اه املرف 
املتح���د، قام بإجراء تقيمي ش���امل لاكف���ة إحتياجات 
الرشاكت املسهتدفة من النواىح التسويقية واإلدارية 
والتصديري���ة ومن���اذج األمعال بعدد م���ن حمافظات 
مر مهنا، القاهرة، اجلزية، دمياط، واإلس���كندرية، 

من خال مجموعة من اخلرباء املتخصصني.

نىف املركز اإلعايم ملجلس الوزراء، ما تداولته بعض 
املواقع اإللكرتوني���ة وصفحات التواصل االجمتايع، 
بش���أن االق���رتاض م���ن البن���وك الس���تمكال تنفيذ 

مرشوعات العامصة اإلدارية اجلديدة.
وأش����ار املرك����ز، يف بي����ان ل����ه، إىل تواصله مع 
رشك����ة العامصة اإلدارية اجلدي����دة، واليت نفت 
تل����ك األنباء، مؤك����دة أن متوي����ل لك مرشوعات 
العامصة اجلديدة يمت بش����لك مستقل متامًا، من 
خال االعمتاد عى إيرادات الرشكة من حصيلة 
بي����ع األرايض لملطورين العقاري����ني إىل جانب 
االس����تمثارات باملرشوع، حي����ث حجنت الرشكة 
يف إجي����اد قمية اقتصادية ل����ألرض املقام علهيا 
تلك املرشوع����ات، ورفع قميهتا، وم����ن مث توجيه 
إنفاقها لمتويل استمكال معليات اإلنشاء وسداد 
الزتاماهت����ا، دون احلاج����ة للحص����ول ع����ى أي 

قروض من البنوك.
 ويف س���ياق متص���ل، جت���اوزت مع���دالت اإلجن���از 
يف احل���ي احلك���ويم بالعامص���ة 98%، ويح املال 
واألمعال، وكذلك منطقة األمعال املركزية، واليت تضم 
20 برجًا مهنا الربج األيقوين، حيث مت تنفيذ األمعال 
هبا بنسبة 60%، إضافة إىل االنهتاء بنسبة 100% من 

تنفيذ املدينة الرياضية.
ه���ذا فضا عن اس���مترار أمعال التنفي���ذ يف مدينة 
الفن���ون والثقافة، واألوبرا اجلدي���دة، ومدينة املعرفة، 
ومرك���ز م���ر الثق���ايف اإلس���ايم، ومستش���ىف 
العامص���ة اإلداري���ة اجلديدة، إضاف���ة إىل احلدائق 
املركزية، واملدينة األوملبية، وكذلك اخلدمات التعلميية 

ومدارس وجامعات العامصة اإلدارية.

بالتعاون مع المجلس التصديري لألثاث..

املصرف املتحد يحتفل بتخريج 
أول 30 شركة من برنامج توطني صناعة 

األثاث ضمن مبادرة رواد النيل

احلكومة تنفي االقتراض من البنوك الستكمال 
تنفيذ مشروعات العاصمة اإلدارية اجلديدة

  المصرف المتحد يطلق منظومة تستهدف زيادة القاعدة 
اإلنتاجية الوطنية وتعظيم الصادرات

  برنامج تنمية سالسل القيمة يهدف إلى تأهيل شركات 
األثاث للمساهمة في تعظيم الصادرات المصرية  

 ارتفاع مبيعات الشركات المشاركة في برنامج توطين صناعة 
األثاث إلى 145 مليون جنيه بينها صفقات تصديرية

هل تجاوزت ديون مصر الحدود اآلمنة ؟



من هنا وهناك 

07

أكد وزير الس���ياحة واآلث���ار أمحد عيىس، 
ح���رص الدول���ة املرصي���ة ع���ى دمع قطاع 
الس���ياحة الذي تنتظر من���ه مطوحات كبرية 
وأن يهشد طفرة ومنوا كبريا خالل السنوات 

القادمة.
وش���دد وزير الس���ياحة واآلثار عى حرصه 
عى لقاء ممثيل القطاع الس���يايح اخلاص 
واالس���ماع إلهيم وملقرتحاهت���م لدفع مزيد 
من احلركة الس���ياحية الواف���دة ملرص، إىل 
جان���ب مش���اركهتم يف وض���ع وصياغ���ة 
اخلطط التنفيذية املختلفة س���ويًا وال س���ما 
يف ظل دوره اهلام للهنوض بقطاع السياحة 

املرصي.
وأش���ار إىل أن الفرتة املقبلة ستهشد البناء 
عى ما س���بق وما حتقق من إجنازات خالل 
الف���رتة املاضية وال���ي من أبرزه���ا الثورة 
الترشيعية اهلامة ال���ي هشدها القطاع وما 
مت لتحدي���ث العديد م���ن القوانني املنمظة له، 
مؤكدًا عى أمهية اسمرار التعاون املشرتك 
وتضاف���ر اكفة اجله���ود لتحقي���ق مزيد من 
النجاحات وأفضل النتاجئ املرجوة للوصول 

بالقطاع إىل آفاق رحبة.
وأوحض أن وزارة الس���ياحة واآلث���ار تق���وم 
بدور الرقيب واملنظم واحملفز واملَُمكن واملدير 
لرباجم اإلنفاق العام الي تس���امه يف متكني 
القط���اع اخلاص لتحقيق مزي���د من النجاح 
والمنو واالزدهار مع اضطالعه مبسوئلياته، 
مؤك���دًا عى حرص الدولة املرصية عى دمع 
قطاع الس���ياحة املرصي وال���ذي تنتظر منه 
مطوحات كبرية وأن يهشد طفرة ومنوًا كبريًا 

خالل السنوات القادمة.
وأكد أن ال���وزارة علهيا مس���وئلية يف إطار 
دوره���ا كرقي���ب ومنظم لصناعة الس���ياحة، 
جتاه املواطن أو متليق اخلدمات الس���ياحية 
يف املنش���آت الفندقية والسياحية واألنشطة 
الس���ياحية املختلف���ة الي ختض���ع للرقابة 

والتنظمي من الوزارة.
وأش���ار وزير الس���ياحة واآلثار إىل أنه فما 
كن عن طريق  يتعلق بدور الوزارة مكحفز ومُمَ
ب���راجم اإلنفاق الع���ام الي هت���دف لمكني 
القطاع اخلاص وإطالق امحلالت الرتوجيية 

واإلعالنية.

واصلت الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون 
الدويل، لقاءاهتا مع املؤسسات الدولية ورشاكء 
التمنية، خالل فعاليات اجماعات الدورة ال�77 
للجمعي���ة العامة لألمم املتحدة بنيويورك، حيث 
التقت راجيه ش���اه، الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
روكفيل���ر الدولي���ة غري اهلادفة لل���رحب، وأكمي 
شتايرن، املدير التنفيذي لربناجم األمم املتحدة 
اإلمنايئ، وسكوت إيه ناثان- الرئيس التنفيذي 
ملؤسس���ة متويل التمني���ة الدولي���ة األمريكية، 
ملناقشة ملفات العمل املشرتك وتعزيز اجلهود 
املبذول���ة مع رشاكء التمنية ل���دمع رؤية التمنية 

الوطنية.
وخ���الل اللقاء مع الرئيس التنفيذي ملؤسس���ة 
روكفيلر الدولية غري اهلادفة للرحب، استعرضت 
وزيرة التعاون الدويل، جهود مرص يف إطالق 
املنصة الوطنية لملرشوعات اخلرضاء برناجم 
“ُن���َويف”، موحضة أن املنمظ���ات غري اهلادفة 
لل���رحب هلا دور حموري وحيوي يف دمع العمل 
املنايخ وتعزيز قدرة الدول النامية والناش���ئة 
ع���ى تنفيذ مرشوعات التكي���ف والتخفيف مع 
التغ���ريات املناخية، وحتفزي مش���اركة القطاع 

اخلاص عى تنفيذ هذه املرشوعات.
وحتدث���ت “املش���اط”، ع���ن املنص���ة الوطنية 
لملرشوعات اخلرضاء برناجم “ُنَويفيِّ “، والي 
تعد برناجمًا وطنيًا ومهنج���ًا إقلميًا للربط ما 
بني القضايا الدولية لملن���اخ وقضايا التمنية، 
مع حش���د المويل اإلمنايئ امليرس حلزمة من 
املرشوع���ات التمنوية اخل���رضاء ذات األولوية 
بقطاع���ات املي���اه والغ���ذاء والطاق���ة ىف إطار 

اس���رتاتيجية مرص الوطنية الش���املة لملناخ 
2050، مكا تطرقت إىل اجلهود املبذولة إلعداد 
دليل رشم الش���يخ للمويل العادل، والذي يمت 
التنس���يق في���ه مع أك���ر من 70 جه���ة دولية؛ 
لبحث أط���ر المويل املبتكر ال���ذي يعمل عى 
حتفزي مش���اركة القطاع اخل���اص يف مواجهة 
التغريات املناخية، ووض���ع أطر حومكة دولية 
لضامن اتس���اق الموي���الت املناخية، وحقوق 
ال���دول النامي���ة يف التمنية العادلة والش���املة 

واملستدامة.
م���ن جهته، أش���اد رئيس مؤسس���ة روكفيلر، 
جبه���ود مرص يف إط���الق برناجم “ُن���َويف«، 
وأمهي���ة وجود مثل ه���ذه النوعية من املنصات 
من أجل تعزيز الرشااكت بني خمتلف اجلهات 
واألط���راف ذات الصلة لتوحي���د جهود العمل 
املنايخ، الفًتا إىل أن مؤسسة روكفيلر، تنتظر 
من الدول النامية أن تتوس���ع يف هذه الرباجم، 
هبدف دراس���ة املرشوعات الي متث���ل دافًعا 

كبرًيا جلهود حتقيق التمنية والعمل املنايخ.

»الضرائب« توضح إجراءات جديدة 
بشأن قانون التجاوز عن مقابل 

التأخير والضريبة اإلضافية

ق���ال خمت���ار توفيق عب���اس، رئيس مصلح���ة الرضائب 
املرصية، إنه اس���تمكااًل لإلجراءات ال���ي يتطلهبا قانون 
التج���اوز عن مقابل التأخري والرضيبة اإلضافية الصادر 
بالقانون رمق 153 لس���نة 2022 والالزمة لالستفادة من 
املزايا الواردة بأحاكمه، يلزتم املمولون واملجسلون الذين 
قاموا بس���داد أصل دين الرضيبة أو الرمس اكماًل حىت 

31 أغسطس 2022 بالتقدم بطلب إجراء تسوية رضيبية 
إىل املأمورية / املركز املختص حىت يمت حتديد املبلغ غري 
املُتجاوز عنه واملُقدر بنس���بة 35% م���ن مقابل التأخري أو 
الرضيبة اإلضافية، والواجب س���دادها يف موعد أقصاه 
1 م���ارس 2023، والىت يعد س���دادها هو الرشط املمم 

لالستفادة من أحاكم هذا القانون .

 

 ال تزال مؤرشات الت����م تواصل ارتفاعها حول 
الع����امل لتتج����اوز توقعات البن����وك املركزية الكربى ، 
وتفرض حال����ة من الرتقب احل����ذر   عى االقتصاد 
العامل����ي،  عيل الرمغ  من حالة اهل����دوء املؤقت الي 
تعكهسا بعض مؤرشات أس����عار لدى بعض الدول، 
فما تس����ى البنوك املركزية الكربى لوضع معدالت 

التم حتت السيطرة.
  مع����دالت التم يف الوالي����ات املتحدة األمريكية 
لهشر أغسطس املايض  كشفت عن  ارتفاع مفاجئ 
عى أس����اس هشري، مدفوعة بارتف����اع يف تاكليف 
اإلجيار والطعام رمغ تراجع أسعار البزنين، وهو ما 
أعتربه بعض املراقبني مربرا اكفيا بالنس����بة ملجلس 
االحتي����ايط االحتادي إلعالن زيادة كبرية أخرى يف 
قراره الذي اختذه برفع  أسعار الفائدة يف اجماعه 
األخري ، حيث ارتفع مؤرش أسعار املسهتلكني %0.1 

الهشر املايض وفقا لوزارة العمل.
وهبذا املع����دل  خالف معدل الت����م املعلن لهشر 
أغس����طس توقعات خرباء االقتص����اد والي رحجت 
تراجع مؤرش أسعار املسهتلكني 0.1%، ويظهر تطور 
بيانات أسعار املسهتلكني صعود أسعار املسهتلكني 
8.3% يف االث����ي ع����رش هش����را حىت أغس����طس 
املايض، ويعي ذل����ك تباطؤا يف املؤرش الذي ارتفع 
8.5% يف يوليو، واكن املؤرش السنوي وصل لذروته 
عند 9.1% يف يوني����و، وهو أكرب ارتفاع منذ نومفرب 
من عام 1981، وباس����تبعاد مكونات الغذاء والطاقة 
املتقلبة، تكون أس����عار املسهتلكني قد ارتفعت %0.6 
يف أغسطس بعد ارتفاع 0.3% يف يوليو، وارتفع ما 
يمسى بالتم األسايس 6.3% يف أغسطس عى 

أساس سنوي، بعد ارتفاع 5.9% يف يوليو.
رفع أسعار الفائدة 

وأدى الس����باق احملم����وم بني البن����وك املركزية لرحب 
السباق أمام التم إىل رفع حنو 90 بناك مركزيا 
أس����عار الفائدة خالل العام اجل����اري، نصفها اكن 
بنحو 75 نقطة أس����اس عى األق����ل يف مرة واحدة، 
وأغلهب����ا كرر ه����ذا اإلجراء أكر من م����رة، إىل حد 
دفع إيث����ان هاريس أحد أكرب االقتصاديني يف »بنك 
أوف أمرياك« بوصفها »مس����ابقة عى من يستطيع 
زيادة الفائدة أرسع من اآلخرين«، واكنت احملصلة 
موجة تش����ديد للسياس����ة النقدية يه األوسع نطاقًا 
من����ذ 15 عام����ًا، وخ����روج قاطع من ع����رص األموال 
الرخيصة الذي دش����نته األزمة املالية يف عام 2008، 
والذي اعترب العديد من االقتصاديني واملس����تمثرين 
أنه الوض����ع الطبي����ي اجلديد، ويتوق����ع بنك »جيه 
يب مورجان تش����يس« أن يهشد الربع احلايل أكرب 
زيادات يف أس����عار الفائدة م����ن قبل البنوك املركزية 

الرئيسية منذ عام 1980.
توقعات منو االقتصاد األمرييك

عّدل بنك االس����تمثار العاملي »جولدمان س����اكس« 
تقديراته للمن����و االقتصادي يف الواليات املتحدة يف 
عام 2023، معززا بتوقُّعات اجتاه جملس االحتيايط 
الفي����درايل لرفع أس����عار الفائدة، ورص����دت مذكرة 
حبثية كتهبا االقتصاديون ببنك »جولدمان ساكس«، 
أن الناجت احمليل اإلمجايل للواليات املتحدة سيحقق 
مع����دل منو 1.1% يف ع����ام 2023، مقارنة مع توقُّع 
بنسبة 1.5% سابقًا، فما حافظ »جولدمان ساكس« 
عى التوقُّعات لعام 2022 دون تغيري عند 0%.، بيمنا 
رف����ع توقعاته لس����عر فائ����دة المويل ل����دى جملس 
االحتيايط الفيدرايل بنحو 75 نقطة أس����اس مقارنة 
باألسبوعني املاضيني ليرتاوح معدل الفائدة الهنايئ 

بني 4% و4.25% حبلول هناية عام 2022.
وي����ري االقتصادي����ون  أن  مس����ار أس����عار الفائدة 
املرتفعة املقرتن بالتش����ديد األخري يف الظروف املالية 
يش����ري إىل توقعات أسوأ إىل حد ما للمنو والتوظيف 
خالل الع����ام املقبل، وأن توقعاهت����م للمنو أقل بقليل 
من املس����توى املتفق هيلع، ويه تشري إىل مسار منو 
أق����ل من املتوقع الذي يعتق����دون أنه رضوري لهتدئة 
تم األجور واألسعار، ورفع “جولدمان ساكس” 
التوقع����ات ملع����دل البطالة ليعكس اخنف����اض المنو، 
مرحج����ا إن يص����ل إىل ح����وايل 3.7% بهناية عام 
2022، مقارنة بالتوقعات عند 3.6% س����ابقًا، وقدر 

البن����ك أن يرتفع معدل البطالة عند 4.1% بهناية عام 
2023 مقابل 3.8% س����ابقًا، وإىل 4.2% بهناية عام 

2024 مقارنة مع التقدير السابق البالغ %4.
ويسى بنك االحتيايط الفيدرايل إىل خفض الطلب 
يف لك قطاع����ات االقتص����اد لكبح الت����م،  ولذا  
واف����ق عى رفع ثالث عى الت����وايل مبقدار 75 نقطة 
أس����اس يف خطوة قوية ملعاجلة التم احلاد الذي 
يع����اين من����ه االقتصاد األمرييك ، ووصل مس����توى 
سعر الفائدة يف االحتيايط الفيدرايل بعد هذا الرفع 
إىل ب����ني 3 و3.25%  ،  وه����ذا هو أعى معدل فائدة 

منذ األزمة املالية العاملية يف عام 2008.
ويق����ول اخل����رباء إن ق����رار الفي����درايل األمري����يك 
األخ����ري ، ه����و  اخلطوة األكر رصامة يف سياس����ة 
بن����ك االحتيايط الفي����درايل يف حربه ضد التم 
منذ المثانيني����ات، الي اكنت فرتة أخرى من ارتفاع 
األسعار بش����دة ، وسط توقعات بأن يتسبب ذلك يف 
أمل اقتص����ادي ملاليني ال����رشاكت واألرس األمريكية 
عن طريق زيادة تلكفة االقرتاض ألش����ياء مثل املنازل 

والسيارات وبطاقات االئمان.
ويف أحدث األرقام، ارتفع معدل التم الس����نوي 
يف الوالي����ات املتح����دة خالل أغس����طس إىل %8.3 
متخطًيا توقعات احملللني الي اكنت تدور بني 8 إىل 
8.1%  ، وجاء رفع الفائدة، مماشًيا مع توقعات بأن 

يلجأ الفيدرايل لزيادة العائد بني 0.75 و%1.
 وب����دأت رحلة الفي����درايل األمرييك لرف����ع الفائدة، 
يف مارس املايض، مع وصول التم ملس����تويات 
قياس����ية، وبدء تبي سياس����ات نقدية أكر تش����دًدا 

ملواجهته.
 ورفعت أمرياك الفائدة ألول مرة يف حنو 4 س����نوات 
خالل مارس املايض بنس����بة 0.25%، وتبعها زيادة 
بنسبة 0.5% يف اجماع مايو، مث بنسبة 0.75% يف 
يونيو والي اكنت أعى نسبة رفع منذ عام 1994، مث 
قرر الفيدرايل رفع آخر يف يوليو بنس����بة 0.75% مث 

يف سبمرب 2022.
وم����ن املقرر أن جيمع الفي����درايل األمرييك ملراجعة 
أس����عار الفائدة مرة أخرى يويم 1 و2 نومفرب املقبل 
، فما ق����ال جريوم بأول رئي����س جملس االحتياىط 
الفيدراىل األمريىك، إن التم ما زال أعى بكثري 
م����ن 2%، وأض����اف  يف ترصحي����ات حصفية : نتبع 

سياسة مالية متشددة خلفض التم.
الس����ندات  عائ����دات  أن   تقاريرإعالمي����ة  وذك����رت 
األمريكي����ة ألجل عامني  ارتفعت  ف����وق 4,1 % ألول 

مرة منذ عام 2007.
وحبس����ب  طارق متويل، اخلب����ري االقتصادي نائب 
رئيس بنك بلوم س����ابقا، فإن ق����رار البنك االحتيايط 
الفيدرايل األمرييك، برفع س����عر الفائدة مبقدار 75 
نقطة أس����اس،  له تأث����ريه  عى مجي����ع دول العامل 
خاص����ة الدول الناش����ئة اقتصاديا  ، مش����ريا  إىل 
أن   التأثريات س����وف حتدث عى مستوى األسعار 
واإلنت����اج يف العامل،    بفعل زي����ادة تاكليف اإلنتاج 
املتوقعة بع����د القرار األمرييك، خاصة أن هناك دوال 
أوروبية مثل س����ويرسا اس����تبقت الق����رار الفيدرايل 
األمرييك ورفعت يه س����عر الفائدة لدهيا 100 نقطة 

أساس ومتوقع أن تتبعها بايق الدول األوروبية.
ورأي  الدكتور عبد املنعم السيد، اخلبري االقتصادي، 
االقتصادي����ة  للدراس����ات  القاه����رة  مرك����ز  مدي����ر 
واالس����رتاتيجية،  أن ق����رار الفيدرايل األمرييك اكن 
متوقعا ،  طبقا للسياسة التشددية الي يسري علهيا 
املركزي األمرييك، وذل����ك يف إطار مواجهة معدالت 
التم ال����ي مل متنعها معدالت الفائ����دة املرتفعة 
والي أقره����ا الفي����درايل يف اجماعات����ه األخرية، 
إىل جان����ب أن معدالت المن����و االقتصادي األمرييك 

اخنفض إىل 1.2% من 1.7% يف عام 2022.
وتاب����ع   أن معدالت االس����تمثار بالوالي����ات املتحدة 
األمريكي����ة اخنفضت بش����ل ملحوظ خ����الل العام 

احلايل، ورمغ ذلك يسى البنك الفيدرايل األمرييك 
إىل اس����تخدام أداة سعر الفائدة لتحجمي وختفيض 
الت����م ل����يك يص����ل إىل املس����هتدف األمرييك 
وه����و 2%، فًضال عن أن ال ش����ك أن قيام الفيدرايل 
األمرييك برفع الفائدة له تأثري عى األسواق العاملية.
 ولف����ت إيل  أن هناك بعض الدول العربية اخلليجية، 
عق����ب قرار الفي����درايل األمرييك قامت برفع س����عر 
الفائ����دة، حيث رف����ع البنك املركزي القطري س����عر 
الفائ����دة مبع����دل 75 نقطة، مش����رًيا إىل أن لكًا من 
“الس����عودية وقطر والكويت والبحرين واإلمارات”، 

قامت يضا برفع الفائدة البنكية.
 وأوحض  “الس����يد” أن هناك تأث����ريات أخرى عى 
س����وق الذه����ب العاملي، وذل����ك عقب ص����دور قرار 
الفيدرايل األمرييك أيًضا، حيث أن الذهب سقط إىل 
1656.4 دوالًرا لألوقية هبوًطا بنسبة نصف باملائة، 
مبيًن����ا أن هناك تأث����ريات عى أس����واق البورصات 
والذي س����وف يؤثر أيًضا عى أهسم الرشكة بشل 

ملحوظ  .
 ارتفاع 

ووفقا ملسح أجرته جامعة ميتشيجان فإن املسهتلكني 
يتوقعون ارتفاع التم السنوي  بالواليات املتحدة 
عن����د مس����توى 2.8% خالل األعوام امخلس����ة إىل 
العرشة املقبل����ة، وهو أدىن مس����توى للتوقعات منذ 
يولي����و 2021، وأظه����رت البيانات، أن املس����هتلكني 
يتوقعون ارتفاع التاكليف بنسبة 4.6% خالل العام 
املقب����ل، يف أدىن مس����توى للتوقعات منذ س����بمرب 
امل����ايض، وبالنس����بة لتوقعات األوض����اع املالية فقد 
اعت����رب حن����و 42% من املس����هتلكني املش����اركني يف 
املس����ح، إن ارتف����اع األس����عار ُيّفض مس����تويات 
معيشهتم، باخنفاض عن نسبة 49% يف مسح يوليو.
واعت����رب قل����ة من املس����هتلكني أن نق����ص اإلمدادات 
وأسعار البزنين آخذة يف االخنفاض، بيمنا مقاييس 
التم األخرى متس����ارعة وعى نطاق واسع، مثل 
تاكليف الغذاء والس����كن، وقالت جوان هسو، مديرة 
االس����تطالع الذي أجرته جامع����ة ميجشان، إنه مع 
تضارب البيانات بش����أن األس����عار، واسمرار ذلك 
يف تأجي����ج حال����ة عدم اليقني لدى املس����هتلكني، من 
احملم����ل أن تظ����ل توقعات التم غري مس����تقرة 

نسبيًا خالل األهشر املقبلة.
  اقتصاد اليابان يف الصورة 

  االقتصاد الياباين مل يس����م هو اآلخر من  تبعات 

التم الي تالح����ق االقتص����اد العاملي، وجسل 
التم يف اليابان أعى وترية له منذ أكر من ثالثة 
عقود، وه����و ما يضع البنك املركزي هذا األس����بوع 
يف مأزق حيث يس����ى إىل تفسري سبب حاجته إىل 
االسمرار يف التحفزي النقدي عندما يكون التم 

أعى بكثري من هدفه البالغ %2.
وارتفعت أس����عار املس����هتلكني يف اليابان باستثناء 
امل����واد الغذائية الطازجة بنس����بة بلغ����ت 2.8% يف 
أغسطس املايض مقارنة بالعام املايض وفقا لوزارة 
الش����ؤون الداخلية، مقابل توقعات احملللني بارتفاع 
نس����بته 2.7%. اكن����ت القراءة يه األك����رب منذ عام 
1991، مع حتييد زيادة رضيبة املبيعات، واس����مر 
ارتفاع تاكليف الطاقة واألغذية املصنعة يف التسبب 
بالزيادة عى أساس سنوي، يف حني سامه ارتفاع 
أسعار الكهرباء واخنفاض رسوم اهلاتف احملمول 

يف التسارع.
ومن املستبعد أن يدفع التقرير بنك اليابان إىل تغيري 
سياس����ته يف اجماعه املقب����ل رمغ وترية التم 
األرسع، حيث قال احملاف����ظ هاروهيكو كورودا إن 
البنك سيبيق أس����عار الفائدة عند أدىن مستوياهتا 
حىت جتعل ماكس����ب األج����ور القوية التم أكر 
اس����تدامة، وأدى متس����ك حماف����ظ البن����ك املركزي 
الياب����اين باحلواف����ز إىل وض����ع بن����ك الياب����ان يف 
طريق خمالف عن البن����وك املركزية، بنك االحتيايط 
الفيدرايل، وبنك إجنلرتا، والبنك الوطي السويرسي 
من ب����ني البنوك ال����ي من املرحج أن ترفع أس����عار 
الفائدة هذا األس����بوع، ما جيعل بن����ك اليابان أكر 

عزلة عن موقف السياسة النقدية العاملية.
أزمة الطاقة بأوروبا تتصاعد 

يف الوق���ت ال���ذي ق���رر في���ه  بن���ك االحتيايط 
الفي���درايل األمرييك  رفع س���عر الفائدة ،  فإن 
أزمة الطاق���ة يف أوروبا تصاعدت أكر ، خاصة 
بعد توقع���ات باجتاه أملانيا لتأم���مي وحدة حملية 
لرشكة نفط روسية، حيث دعت مجهورية التشيك، 
الي تتوىل الرائس���ة الدورية لالحتاد األورويب، 
إىل عقد اجم���اع عاجل ل���وزراء الطاقة يف 30 
س���بمرب اجلاري، للوص���ول إىل خطة أزمة عى 
مس���توى دول االحتاد قبل بدء مومس التدفئة يف 
الش���تاء، ما يعي احمال تبلور الش���ل الهنايئ 
لملقرتح���ات املتعلقة بالتدخالت يف الس���وق أو 
التحمك يف الطلب أو دمع املس���هتلكني األسبوع 

املقبل.
توقعات  االقتصاد العاملي

اعترب   تقرير اآلفاق االقتصادية العاملية الصادر 
مؤخرا ع���ن البنك الدويل حتت عنوان احلرب يف 
أوكرانيا تتس���بب يف ارتف���اع معدالت التم 
وتش���ديد األوض���اع املالية،  اعت���رب  أن  احلرب 
الروس���ية األوكرانية إىل جانب األرضار النامجة 
عن جاحئة فريوس كورونا )كوفيد-19( أدى إىل 
تفامق التباطؤ يف وت���رية االقتصاد العاملي، الذي 
بدأ يدخل فرتة ميك���ن أن تصبح طويلة من المنو 
الضعي���ف والتم املرتفع، وه���ذا بدوره يزيد 
م���ن خماطر الركود التضخمي، مع التس���بب يف 
عواقب حمملة الرضر عى االقتصادات متوسطة 

ومنخفضة الدخل عى حد سواء.
وتوقع التقرير تراجع المنو العاملي من 5.7% يف 
عام 2021 إىل 2.9% يف عام 2022 ويه نس���بة 
أقل بكثري من النسبة الي اكنت متوقعة يف هشر 
يناير والبالغة 4.1%، مك���ا يتوقع أن يتابع المنو 
العاملي تأرحجه حول تلك الوترية خالل الفرتة من 
2023 إىل 2024، يف وق���ت تتس���بب فيه احلرب 
يف أوكراني���ا يف تعطي���ل النش���اط االقتصادي 
واالستمثار والتجارة عى املدى القريب، ويضعف 

فيه الطلب املكبوت.

فضلًا عن إهناء العمل بالسياسات املالية والنقدية 
التيس���ريية، ونتيج���ة لألرضار ال���ي مجنت عن 
اجلاحئة واحلرب، س���يظل مستوى نصيب الفرد 
م���ن الدخ���ل يف االقتصادات النامي���ة هذا العام 
منخفض���ًا بنحو 5% ع���ن اجتاهات���ه الي اكنت 

سائدة قبل تفيش اجلاحئة.
وق���ال ديفيد مالباس رئيس البنك الدويل إن توجه 
احلرب الدائ���رة يف أوكرانيا، وح���االت اإلغالق 
يف الص���ني، وما تهش���ده سالس���ل اإلمداد من 
اضطرابات، وخماطر الركود التضخمي رضبات 
ش���ديدة إىل المنو العاملي، ومن مث سيصعب عى 
كث���ري من البلدان جتنب خماط���ر الركود، وتتطلع 
األسواق إىل استئناف العمل من جديد، وبالتايل 
م���ن الرضوري تجشي���ع اإلنت���اج وجتنب فرض 
القي���ود التجارية، ومثة حاجة إىل إجراء تغيريات 
يف السياسات املالية والنقدية واملناخية وسياسة 
الديون وذلك ملجاهبة س���وء ختصيص رأس املال 

وعدم املساواة.
وق���دم تقرير اآلف���اق االقتصادي���ة العاملية تقيمي 
مهنيج لألوض���اع االقتصادي���ة العاملية احلالية 
مقارنة بالركود التضخمي الذي هشدته سبعينيات 
القرن العرشي���ن، ويركز بصفة خاصة عى كيف 
ميك���ن هل���ذا الوض���ع أن يؤثر ع���ى اقتصادات 
النامي���ة،  واالقتص���ادات  الصاع���دة  األس���واق 
حي���ث تطلب التعايف من الرك���ود التضخمي يف 
س���بعينيات الق���رن العرشين زي���ادات كبرية يف 
أس���عار الفائدة يف االقتصادات املتقدمة الكربى، 
وه���و ما لعب دورا بارزا يف إحداث سلس���لة من 
األزمات املالية يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية.
وقال أهيان كويس، مدي���ر مجموعة آفاق التمنية 
التابع���ة للبنك ال���دويل، إن االقتص���ادات النامية 
علهي���ا املوازنة بني احلاجة إىل مضان اس���تدامة 
املالية العامة من جهة، والتخفيف من آثار األزمات 
املتداخل���ة احلالية عى أش���د مواطنهيا فقرًا من 
جهة أخرى، وميكن أن يؤدي لك من اإلفصاح عن 
قرارات السياس���ة النقدية بوضوح، واالس���تفادة 
من أطر السياسة النقدية ذات املصداقية، ومحاية 
اس���تقاللية البن���وك املركزية إىل تثبي���ت توقعات 
التم بش���ل فعال واحلد من جحم تش���ديد 
السياس���ة املطلوب لتحقيق اآلث���ار املرجوة عى 

التم واألنشطة.

وزير السياحة: مصر تنتظر طموحات كبيرة من 
قطاع السياحة خالل السنوات املقبلة

املشاط تناقش مع مؤسسة روكفيلر ملفات 
ـي التعاون املشترك يف إطار برنامج ُنَوفِّ

واف���ق جملس ال���وزراء خ���الل اجماع���ه مبقر 
احلكومة يف العامص���ة اإلدارية اجلديدة،  عى 

5 قرارات .
 حبس���ب بيان جملس ال���وزراء الصادر األربعاء 

املايض، جفاءت املوافقات اكلتايل:
- وافق جملس الوزراء عى مرشوع قرار جملس 
الوزراء بش���أن إنش���اء منطقة حرة خاصة بامس 
رشكة فولو تكس���تايل Volo Textile كرشكة 
مس���امهة مرصية، مبوقعها الاكئ���ن عى طريق 
اإلمساعيلي���ة الصح���راوي، ناحية الت���ل الكبري 
� مبحافظ���ة اإلمساعيلي���ة، ملزاولة نش���اط إقامة 
وتش���غيل مصن���ع لتصني���ع الغ���زل والنس���يج 

والصباغة والتجهزي والطباعة.
وم���ن املخط���ط أن يق���ام املصنع عى مس���احة 
امجالية ُتق���در بنحو 69215 م2، وُيس���امه يف 
توف���ري فرص معل تصل إىل 1010 فرص، بيهنا 
1000 لملرصي���ني، و 10 أجان���ب، ويس���هتدف 
امل���رشوع إنت���اج 8400 طن يف الس���نة األوىل، 
تص���ل إىل 10800 ط���ن يف الس���نة الثانية، مع 
حتقيق نس���بة مكون حميل تبلغ حنو 35% ونسبة 
تصدي���ر 100%، مبا يهسم يف تعزيز الصادرات 
املرصية مبا ينعكس باالجياب عى أداء مؤرشات 
التجارة اخلارجي���ة وحتقيق خطة الدولة للتواجد 

واملنافسة يف األسواق العاملية.
- وافق جملس الوزراء ع���ى الطلب املقدم للهيئة 
العامة لالستمثار واملناطق احلرة إلقامة مرشوع 
جديد بنظام املناطق احلرة بامس رشكة “يس اف 
يس لألعالف والكماوي���ات” باملنطقة الصناعية 

)هو( مبحافظة قنا.
وم���ن املخطط أن يق���ام املرشوع عى مس���احة 
امجالي���ة قدره���ا 368118 م2 هب���دف تصنيع 
النباتي���ة،  واملغذي���ات  والكماوي���ات  األع���الف 
ويس���هتدف نس���بة مكون حميل 75%، ونس���بة 
تصدي���ر 80% إىل اخلارج، ويهسم املرشوع يف 

توفري فرص معل لنحو 2500 عامل مرصي.
ويعترب ه���ذا املرشوع أول مجمع صنايع إلنتاج 
األعالف يف أفريقيا والرشق األوسط باستخدام 
أح���دث معاي���ري التكنولوجي���ا األملاني���ة، ويدمع 

سياس���ات الدولة يف تمنية حمافظات الصعيد، 
مك���ا يع���زز صناعة األعالف ال���ي تعد من أمه 

القطاعات االسرتاتيجية يف مرص.
- وافق جملس الوزراء ع���ى مض قطعة األرض 
املج���اورة لملنطق���ة احلرة العامة بش���بني الكوم 
مبحافظ���ة املنوفي���ة، مبس���احة 65186.77 م2 
م���ن أرايض رشكة “مرص ش���بني الكوم للغزل 
والنس���يج”؛ للتوس���ع اكمت���داد لملنطقة احلرة 
العامة بش���بني الك���وم، مع تغيري نش���اط قطعة 

األرض.
ويأيت ذلك يف ضوء ما يعكس���ه املوقف احلايل 
لملنطقة احلرة العامة بشبني الكوم، من اإلشغال 
الاكمل لملساحات املتاحة لالستمثار، ورضورة 
توفري مساحات إضافية لتلبية طلبات املستمثرين 
الي وردت إىل اهليئة العامة لالس���مثار، القامة 
مرشوعات تصديرية باملنطق���ة، تطلب توفري 55 
أل���ف م2 القامة 11 مرشوعًا باس���تمثارات 20 
ملي���ون دوالر توف���ر 1500 فرصة مع���ل، بيهنا 
7 مرشوع���ات جديدة و 4 توس���عات ملرشوعات 

قامئة.
- وافق جملس الوزراء عى مرشوع قرار رئيس 
امجلهوري���ة، بتعديل امل���ادة األوىل م���ن القرار 
امجله���وري رمق 5 لس���نة 2011، فم���ا تضمنه 
من ختصيص مس���احة 2901.1 فدان، لصاحل 
انش���اء حمطة رصف ديروط واملزرعة اخلش���بية 
التابع���ة هل���ا، لتك���ون مبس���احة 48.17 فدان، 

لصاحل اهليئ���ة القومية ملي���اه الرشب والرصف 
اليحص، الس���تخدامها يف إقامة حمطة معاجلة 
رصف حص���ي، ع���ى أن تعود بايق املس���احة 
وقدره���ا 2852.93 ف���دان إىل أصلها كأمالك 

دولة خاصة.
وي���أيت التعديل هبدف االكتفاء مبس���احة حمطة 
الرصف اليحص املزمع إقامهتا والطريق املؤدي 
إلهي���ا دون تنفي���ذ الغابة الجشري���ة، ويمت تنفيذ 
املرشوع يف إط���ار التوجه حنو املعاجلة الثالثية 
ملي���اه الرصف اليحص يف املرشوعات اجلديدة، 
لتحس���ني نوعية املياه، الستخدامها يف أغراض 

الزراعة. 
- واف���ق جملس الوزراء عى مرشوع قرار رئيس 
امجلهورية بشأن ختصيص قطعي أرض ناحية 
منشأة مكال مبحافظة الفيوم لصاحل احملافظة، 
ومه���ا مس���احة 15.9 فدان الس���تخدامها يف 
إقام���ة منطق���ة حرة خاص���ة، ومس���احة 22.6 
فدان الس���تخدامها يف إقامة مرشوعات تمنوية 

واستمثارية خمتلفة.
ويأيت ذلك يف ضوء الطلبات االستمثارية اجلادة 
املقدمة إىل احملافظة بواس���طة رشاكت القطاع 
اخلاص لالس���تفادة م���ن الفرص االس���تمثارية 

الواعدة بالفيوم.

كش���ف املهندس دمحم الطاهر، الرئي���س التنفيذى 
للرشكة السعودية املرصية للتعمري، عن تقدم الرشكة 
بالتحالف مع رشكة الش���عفار اإلماراتية لملقاوالت، 
بع���رض رمسى لتطوير قطع���ة أرض احلزب الوطىن 
»املنحل« الاكئنة مبيدان التحريرعى كورنيش النيل.

وق���ال الطاه���ر إن التحال���ف مع رشكة الش���عفار 
اإلماراتي���ة يأىت مض���ن اخلطط التوس���عية للرشكة 
الس���عودية املرصي���ة للتعمري ىف الس���وق املرصية، 
مش���ريا إىل أنه فور إعالن الصندوق الس���يادى عن 
طرح قطعة األرض لملس���تمثرين، مت التقدم بالعرض 
وحنن اآلن ىف مرحلة دراس���ة الصن���دوق للعروض 

املقدمة.
وأوحض الطاه���ر أن الرشك���ة الس���عودية املرصية 
للتعمري، تأسس���ت مناصفة ىف عام 1975، مبوجب 
اتفاقية دولية بني حكوم���ىت مجهورية مرص العربية 
ممثلة ىف وزارة اإلس���اكن وهيئة املرافق واملجمعات 
العمرانية، واململكة العربية السعودية ممثلة ىف وزارة 
املالي���ة، وعى مدى ما يقرتب من نصف قرن حجنت 

الرشكة ىف أن جحتز هلا ماكنة متقدمة ىف الس���وق 
العقاري���ة املرصية م���ن خالل تقدمي ع���دد كبري من 
املرشوعات العقارية متعددة االس���تخدامات س���واء 

السكنية أو اإلدارية أو التجارية وأيضا السياحية.
وق���ال الطاهر إن الرشكة تس���هتدف خ���الل الفرتة 

املقبل���ة الرتكزي ع���ى مرشوعات التطوي���ر العقارى 
الس���ياىح لدمع جهود الدولة ىف القطاع السياىح 
وج���ذب املزيد من العملة األجنبي���ة، عن طريق توفري 
مرشوعات عقارية سياحية يمت تنفيذها بأعى معاير 

اجلودة العاملية.

بالتحالف مع الشعفار اإلماراتية..

 السعودية املصرية للتعمير تتقدم بعرض لتطوير أرض احلزب الوطنى فى التحرير

البنوك املركزية يف مواجهة التضخم حول العالم .. دوامة البحث  عن مخرج من األزمة تتواصل 
   90 بنكا مركزيا رفعوا أسعار الفائدة العام الجاري للسيطرة على التضخم..  

والفيدرالي األمريكي يقر ثالث رفع   على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس  

     المؤشر السنوي للتضخم  بأمريكا يسجل في 
يونيو ارتفاع هو األكبر منذ نوفمبر 1981 .. وخبراء : 

تأثيرات  كبيرة لقرار »الفيدرالي » على مستوى األسعار 
واإلنتاج في العالم 

تابع الدكتور مصط����ى مدبويل، رئيس 
جملس ال����وزراء، موقف االس����تعدادات 
اخلاصة بعق����د املؤمتر االقتصادي الذي 
لّكف ب����ه الرئيس عبدالفتاح الس����ييس، 
رئي����س امجلهوري����ة، وذل����ك حبض����ور 
الدكتورة هالة الس����عيد، وزيرة التخطيط 
والتمني����ة االقتصادي����ة، والدكتور دمحم 
والدكتورن����دى  املالي����ة،  وزي����ر  معي����ط، 
مس����عود، مس����اعد وزي����رة التخطي����ط، 
وشريين الرشقاوي، مس����اعد أول وزير 
املالي����ة، وش����ريين ط����ه، مس����اعد وزيرة 
ال����دويل، وش����ريهيان خبيت،  التع����اون 

معاون وزيرة التعاون الدويل.
وق����ال رئي����س ال����وزراء: نواص����ل عقد 
اجماعاتنا الدورية مع اجلهات احلكومية 
املعنية بتنظمي املؤمتر االقتصادي املرتقب 
الذي لّكف به رئيس امجلهورية؛ ملناقشة 

احملاور اخلاصة باملؤمت����ر، مؤكدا أننا 
حنرص عن����د صياغة ه����ذه احملاور أن 
يك����ون هن����اك ح����وار بناء مش����رتك بني 
احلكومة وجممع األمع����ال حىت خنرج 
بنتاجئ حتق����ق األهداف ال����ي ُيعقد من 
أجله����ا املؤمت����ر، حي����ث س����نعمل عى 

االستفادة من لك اآلراء املطروحة.
وتاب����ع: نناقش أوال ب����أول احملاور الي 
متت صياغهتا ونقوم مبراجعة دورية هلا 
بالتنسيق بني اجلهات املعنية، مضيفا أن 
اهلدف من املؤمتر هو عرض اجلهود الي 
تقوم هب����ا الدولة للتعامل م����ع التحديات 
الراهنة، ويف الوقت نفس����ه االس����ماع 
إىل آراء اخل����رباء واملتخصص����ني؛ بغية 
الوصول إىل خريط����ة طريق اقتصادية، 
واخلروج بتوصيات فّعالة بشأن التعامل 

مع التحديات االقتصادية املختلفة.

مدبولي يتابع االستعدادات لعقد املؤمتر االقتصادي

داليا احمد

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة باإلسماعيلية

تفقد السكرتري العام حملافظة قنا املهندس 
نبي���ل الطييب ومدير برناجم التمنية احمللية 
بصعي���د م���رص، واملرشف ع���ى مرشوع 
“حي���اة كرمية” ب���وزارة التمني���ة احمللية 
الدكتور هشام اهللباوي، املركز التكنولويج 
خلدمة املواطنني بنجع محادي ملتابعة س���ري 
العم���ل باملركز ومدى رض���اء املواطنني عن 

اخلدمات املقدمة به.
جاء ذلك حبضور وف���د بعثة البنك الدويل، 
الذي مض لك���ا من دمحم ن���دا، خبري أول 
التمني���ة احلرضي���ة بالبنك ال���دويل، والني 
الوفانسن، خبري أول تمنية القطاع اخلاص، 
ودوبرو مري خريستوف، خبري أول اخلدمات 
املوجه لقط���اع األمعال، وداري���و كوارنتا، 
ورفي���ق عب���اس، خبري حتس���ني اخلدمات، 
ودمحم حيىي، خب���ري اإلدارة املالية، وأمل 
فلت���س، خب���ري أول التمني���ة االجماعي���ة، 
وميرسة مش���س الدين، خب���ري االعتبارات 

البيئية.
وق���ال الس���كرتري الع���ام، إن احملافظ���ة 
حريصة ع���ى تطوير املراك���ز التكنولوجية 
بص���ورة  لملواطن���ني  خدماهت���ا  لتق���دمي 
حضاري���ة ورسيعة وبأح���دث األنمظة وذلك 
يف إطار اجلهود الي تبذهلا الدولة للتحول 
الرمقي واالرتقاء بالعم���ل اإلداري وتنفيذا 
لالس���رتاتيجية القومية ملرص 2030 خللق 
جه���از إداري جدي���د، يعمل ع���ى التطوير 
والتدري���ب ورف���ع مس���توى األداء مجليع 

اخلدمات املقدمة لملواطنني.
ولفت إىل أن اهلدف من املراكز التكنولوجية 
مبدن ومراك���ز احملافظة هو تفعيل منظومة 
الش���باك الواحد خلدم���ة املواطنني بالعمل 
ع���ى فصل طالب اخلدمة ع���ن مقدمها من 
خالل ميكنة العمل ، لتحس���ني األداء وربط 
اإلدارات م���ع بعضه���ا البع���ض من خالل 
ش���بكة معلوم���ات داخلية وإح���داث تمنية 
برشي���ة للعامل���ني متكهنم م���ن التعامل مع 

امجلهور بشل ممزي.
وتابع اهللب���اوي والطييب، اجلولة باإلطالع 
عى إحصائي���ة موقف املعام���الت املقدمة 
باملرك���ز خ���الل الف���رتة األخ���رية، موجها 
برضورة معل الصيانة الدورية لاكفة أجهزة 
المكبيوت���ر والطابع���ات وش���بكة اإلنرتنت 
بشل دوري وذلك لضامن جودة اخلدمات 

املقدمة لملواطنني داخل املركز.
جدير بالذكر، أن املركز التكنولويج خلدمة 
املواطن���ني بنجع محادى حصل عى املركز 
األول ىف مس���ابقة اختيار أفضل 3 مراكز 
تكنولوجي���ة ع���ى مس���توى احملافظة، يف 
انتظار التصفي���ات الهنائية الختيار أفضل 
مركز تكنولويج عى مستوى 4 حمافظات 
املنفذ هبا برن���اجم التمنية احمللية بصعيد 
م���رص ، ويه حمافظات” املنيا وأس���يوط 

وسوهاج وقنا«.

وفد بعثة البنك الدولي يزور املركز التكنولوجى 
خلدمة املواطنني بنجع حمادى

سيد اجلارحي

 رئيس صندوق اإلسكان االجتماعي تبحث آليات 
مشاركة املطورين العقاريني باملشروعات

محمد عارف

عقدت يم عبدامحلي���د، الرئيس التنفيذي 
ودمع  االجم���ايع  اإلس���اكن  لصن���دوق 
المويل العقاري، والدكت���ور وليد عباس، 
مع���اون وزي���ر اإلس���اكن لش���وئن هيئ���ة 
املجمع���ات العمراني���ة اجلديدة واملرشف 
عى قط���اع التخطيط واملرشوعات باهليئة، 
اجماع���ا حبض���ور ع���دٍد م���ن املطورين 
العقاري���ني، لبحث آليات مش���اركهتم يف 
تنفي���ذ مرشوع���ات اإلس���اكن االجمايع 
واإلس���اكن املم���زي مبا ُيهسم يف توس���يع 
قاعدة املش���اركة، وتعظمي الدور اإلجيايب 
لملطورين، لتلبي���ة احتياجات املواطنني يف 

قطاع اإلساكن.

وي���أيت ذلك يف إط���ار توجهات الدولة، 
وتلكيف���ات الدكت���ور ع���امص اجلزار، 
وزير اإلس���اكن واملراف���ق واملجمعات 
العمراني���ة، ال���ي تس���هتدف زي���ادة 
الع���ام  القطاع���ني  ب���ني  املش���اركة 
واخلاص، دمًعا ألهداف التمنية وزيادة 
االستمثارات، وتوفري فرص استمثارية 

لملطورين العقاريني.
أن  إىل  عبدامحلي���د،  يم  وأش���ارت 
االجم���اع مت عق���ده يف إط���ار تفعيل 
بروتوكول التعاون بني هيئة املجمعات 
العمرانية اجلديدة وصندوق اإلس���اكن 

االجمايع ودمع المويل العقاري.

اسالم عبدالفتاح

مصر واليابان تبحثان تعزيز التعاون فى
 مجال النقل اجلوي

حب���ث دمحم عباس وزير الطريان املدين مع 
أواك هريويش س���فري اليابان لدى مجهورية 
مرص العربية، س���بل تعزي���ز العالقات بني 
البلدين ومناقش���ة فرص التعاون املستقبلية 
يف خمتلف أنش���طة الطريان امل���دين وفتح 
آف���اق جديدة للتعاون م���ن خالل مرشوعات 
مس���تقبلية يف ظل العالق���ات الوطيدة الي 
تربط بني م���رص واليابان يف جم���ال النقل 
اجلوي حبضور الطي���ار منترص مناع نائب 
وزي���ر الطريان امل���دين ولفيف م���ن قيادات 

وزارة الطريان.
وأك���د الوزي���ر يف بي���ان، ع���ى العالق���ات 
الوطي���دة بني م���رص والياب���ان ىف خمتلف 
املج���االت وخاصة أنش���طة الطريان املدين، 
إط���ار توجه���ات الدول���ة املرصي���ة لتعزيز 
العالقات املش���رتكة مع اكف���ة الرشاكء من 
أجل تنفيذ أهداف التمنية املس���تدامة وجذب 
االس���تمثارات وتعزيز التحول إىل االقتصاد 

األخرض.
وقال عباس، إنه يمت حاليًا إنش���اء أول مبىن 

صدي���ق للبيئة مبط���ار برج الع���رب الدويل 
بالتعاون مع الواكلة اليابانية “جاياك” والذي 
يأيت مضن أمه مرشوع���ات قطاع الطريان 
املدين املرصي يف إطار اس���رتاتيجية وزارة 
الط���ريان لتحوي���ل املط���ارات املرصية إىل 
مطارات صديقة للبيئة من خالل اس���تخدام 
الطاقة النظيفة واجلدي���دة واملتجددة واحلد 
م���ن االنبعاث���ات الكربونية والتل���وث البييئ 
وفًق���ا لرؤية الدولة املرصية 2030 مبا حيقق 

أهداف التمنية املستدامة .
من جانبه، أشاد الس���فري الياباين بالتعاون 
املمث���ر بني البلدين يف العدي���د من املجاالت 
حي���ث تمتع مرص واليابان بعالقات صداقة 
مم���زية، مؤكدًا أن منظوم���ة الطريان املدين 
املرصي تهش���د تطوًرا كب���رًيا خالل الفرتة 
احلالي���ة من خ���الل حتديث البني���ة التحتية 

ومرشوعات التطوير باملطارات املرصية.

 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  سبتمبر  2022  •  العدد  661



03

يقدمها:  أسامة المنياوى شركات

08
 

وافق���ت اهليئة العامة للرقاب���ة املالية عىل إصدار صكوك 
مضاربة متوافقة مع أحاكم الرشيعة اإلس���امية بقمية 2 
مليار جنيه، ملدة 84 هش���را، تبدأ من اليوم التايل لتارخي 
غلق ب���اب االكتت���اب يف الصكوك، لص���احل رشكة ثروة 
للتصكيك “متثل اإلصدار الرابع”، وذلك لمتويل مرشوع 
الرشكة املس���تفيدة )رشكة كونتكت للمتويل( )“الرشكة 

املستفيدة”/ املضارب(.
ووفق بيان، توجه الرشكة حصيلة اإلصدار لمتويل رشاء 
س���يارات مملوكة لعماهئا و/ أو معاء رشاكهتا التابعة 
والش���قيقة اليت تزاول النش���اط ذات���ه، ليصل إمجايل 
الصكوك املصدرة خال العام اجلاري إىل مبلغ 5.251 

مليار جنيه.

الرقابة املالية: إصدار صكوك 
مضاربة متوافقة مع الشريعة 

اإلسالمية بقيمة 2 مليار جنيه 
لصالح شركة ثروة للتصكيك

 

»المصرية لالتصاالت«: 11 مليار 
جنيه لتنفيذ مشروعات المرحلة 

األولى من »حياة كريمة«

وقع���ت رشكة عربية للتمنية والتطوي���ر العقاري عقدا مع 
رشكة تنوير لبناء وتش���غيل مدرسة دولية مجليع املراحل 
التعملية داخل مرشوعها يف مدينة السادس من أكتوبر.

وهشد التوقيع طارق ش���كري مؤس���س مجموعة عربية، 
ومعرو الجسيين، الرئيس التنفيذي لرشكة تنوير لتقدمي 

اخلدمات التعلميية باملدرسة الدولية باملرشوع.
وذك���رت رشك���ة عربي���ة يف بيان، أهنا تس���هدف خض 
استمثارات تقدر ب�400 مليون جنيه لصاحل بناء املدرسة 
الدولية باملرشوع، حيث س���يمت بناء املدرسة عىل مساحة 
إمجالية تقدر ب�18 ألف مرت مربع باملرشوع، ومن املتوقع 
أن تنه���ى أمعال بناء املدرس���ة يف نص���ف العام املقبل 

.2023
وتنف���ذ رشكة عربية للتمني���ة والتطوير العقاري، مرشوع 
صن اكبيت���ال بالرشاكة مع هيئة املجمتع���ات العمرانية 

اجلديدة عىل مساحة 560 فدانًا، ويضم حواىل 14 ألف 
وحدة سكنية.

زار وزير النقل، اكمل الوزير، مصنع رشكة سميزن مبدينة 
كريفيلد األملانية، وهو املصنع الذي يقوم بتصنيع القطارات 
الرسيعة والقطارات اإلقلميية لش���بكة القط���ار الكهربايئ 
الرسي���ع، حيث اكن يف اس���تقباله لك م���ن رئيس رشكة 
س���ميزن موبيلييت ومجيع قي���ادات رشكة س���ميزن، وذلك 
يف يف مس���هل زيارته ألملانيا لملش���اركة يف فعاليات مقة 
قادة الس���كك احلديدية، ولقاء عدد من مس���ويل وقيادات 
النق���ل يف أملاني���ا، وعدد من رؤس���اء ال���رشاكت األملانية 
اجلاري التعاون معه���ا لتنفيذ عدد من املرشوعات الكربى 
يف مرص مثل رشكة س���ميزن العاملي���ة اليت تقود التحالف 
 املنف���ذ لش���بكة القط���ار الكهرب���ايئ الرسي���ع يف مرص.

بدأت اجلول���ة بعقد اجمتاع تعرييف ع���ن املصنع وخطوط 
اإلنت���اج واليت يمت تنفيذها وفقا ألح���دث نظم التكنولوجيا 
العاملية، مث تفقد الوزي���ر خطوط اإلنتاج اخلاصة بقطارات 
ش���بكة القط���ار الكهرب���ايئ الرسي���ع س���واء القط���ارات 
الرسيع���ة أو االقلميي���ة، حيث وصلت مجي���ع املواد اخلام 
إىل املصن���ع، وم���ن املخط���ط الب���دء يف اإلنت���اج اليمك 
 للقطارات اخلاصة مبرص بداي���ة من هشر نومفرب القادم.
وأك���د الوزي���ر، يف ترصحيات ل���ه خال جولت���ه، أن هذه 
اجلول���ة التفقدية لملصن���ع وخطوط اإلنتاج جتس���د مدى 
احل���رص واالهمت���ام الكب���ر م���ن اجلانبني إلجن���از هذا 
امل���رشوع العماق وفقا للخطة الزمني���ة املوضوعة، ووفقا 
للضواب���ط واملعاير ال���يت مت االتفاق علهي���ا، خاصة وأن 
تنفيذ ش���بكة القطار الكهربايئ الرسيع بالتعاون مع رشكة 
س���ميزن العاملية املتخصصة يف هذا املجال ميثل جتسيدا 
 وعنوانا واحضا للصداقة بني الشعبني املرصي واألملاين.

وق���ال الوزير إن املنظومة اجلديدة س���تتألف من 3 خطوط 
رئيسية بطول 2000 كيلو مرت، وأن مرشوع القطار الكهربايئ 
الرسيع ملحم���ة عظمية يمت تنفيذها عىل أرض مرص، وأن 
اخلط األول يعترب خطا مماثا لقناة الس���ويس يف أمهيها 
االس���رتاتيجية، حيث سربط بني مدينة العني الخسنة عىل 
البح���ر األمحر ومدن اإلس���كندرية والعملني ومطروح عىل 

البحر املتوس���ط بطول 660 كيلو مرت، وأن منظومة القطار 
الكهربايئ الرسيع س���متثل نقلة نوعية هائلة يف وس���ائل 
املواص���ات يف م���رص، وس���تغيط أحن���اء امجلهورية، 
مكا أهن���ا جبان���ب كوهنا رشاي���ني تمنية خت���دم املناطق 
العمراني���ة والصناعية اجلديدة والقامئة فإهنا ستس���امه 
يف ختفي���ض واختص���ار زمن الرحات ب���ني احملافظات 
ألك���ر من نصف الوق���ت، الذي يس���تغرقه املواطن حاليا 
سواء عرب ش���بكة القطارات القدمية أو عرب الطرق احلالية 
الرابط���ة بني احملافظات، وختدم نقل البضائع بني املوانئ 
 واحملافظ���ات وختترص املدة الزمني���ة لنقل هذه البضائع.

وتعليًقا ع���ىل هذا احلدث، قال الرئي���س التنفيذي لرشكة 
سمينس موبيلييت، مايلك بيرت، “نترشف برشاكتنا القوية 
واالس���رتاتيجية مع وزارة النقل املرصية لملس���امهة معا 
يف صياغة مس���تقبل قطاع النقل واملواصات يف مرص، 
وتابع “متثل شبكة السكك احلديدية عالية الرسعة اجلديدة 
وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل املواطنني وحشن 
البضائع مجليع أحناء الباد. يسامه أيضا هذا املرشوع 
العماق يف خلق اآلالف م���ن فرص العمل، وحتفزي المنو 
االقتص���ادي يف م���رص، وحتس���ني جودة حي���اة مايني 

املرصيني يوميا«.

أعلن���ت وزارة الكهرب���اء والطاق���ة املتج���ددة، أن 
رشكة مرص الوس���ى لتوزيع الكهرباء نفذت خطة 
اس���تمثارية خال العام املايل 2021-2022 مببلغ 
400 ملي���ون جنيه، يمشل خطة التوس���عات وكذلك 

خطة اإلحال والتجديد بنسبة تنفيذ %100.
ج���اء ذلك خ���ال اإلجمتاع ال���ذي عق���ده الدكتور 
دمحم ش���اكر وزير الكهرب���اء والطاق���ة املتجددة، 
امخليس املايض ، ملتابع���ة خطط التطوير برشاكت 
رشاكت التوزيع التس���ع عىل مس���توى امجلهورية، 
يف إطار االهمتام الذي توليه الدولة لرفع مس���توى 
اخلدمة املقدمة مجلهور املش���رتكني عىل اكفة أحناء 

امجلهورية.
وذكر بيان أصدرته وزارة الكهرباء أنه مت خال 
االجمت���اع اعمتاد اخلطة االس���تمثارية لرشكة 
مرص الوس���ى للعام املايل احل���ايل 2022-

2023 مببلغ يصل إىل حوايل 450 مليون جنيه 
وم���ا مت تنفيذه خال هشري يوليو وأغس���طس 

22 مببلغ 97.2 مليون جنيه.
ويمشل النطاق اجلغرايف لرشكة مرص الوس���ى 
لتوزي���ع الكهرباء مخس حمافظ���ات “الفيوم – بين 
سويف – املنيا – أسيوط – الوادي اجلديد” ومتثل 
مس���احة هذه احملافظات 51% من مساحة مرص، 
ويبلغ عدد املش���رتكني عىل مستوى الرشكة حوايل 
4،2 مليون مشرتك مهنم 2،2 مليون لدهيم عدادات 
تقليدية، و1،97 مليون لدهيم عدادات مسبقة الدفع، 

و26 ألف لدهيم عدادات ذكية.

كشف املهندس دمحم الطاهر، 
الرئيس التنفيذى للرشكة 

السعودية املرصية للتعمري، 
عن تقدم الرشكة بالتحالف 

مع رشكة الشعفار اإلماراتية 
لملقاوالت، بعرض رمسى 

لتطوير قطعة أرض احلزب 
الوطىن »املنحل« الاكئنة 

مبيدان التحريرعىل كورنيش 
النيل.

وقال الطاهر إن التحالف مع 
رشكة الشعفار اإلماراتية يأىت 

مضن اخلطط التوسعية للرشكة 
السعودية املرصية للتعمري 
ىف السوق املرصية، مشريا 

إىل أنه فور إعالن الصندوق 
السيادى عن طرح قطعة األرض 

لملستمثرين، مت التقدم بالعرض 
وحنن اآلن ىف مرحلة دراسة 
الصندوق للعروض املقدمة.
وأوحض الطاهر أن الرشكة 

السعودية املرصية للتعمري، 
تأسست مناصفة ىف عام 

1975، مبوجب اتفاقية دولية 
بني حكومىت مجهورية 
مرص العربية ممثلة ىف 

وزارة اإلساكن وهيئة املرافق 
واملجمتعات العمرانية، واململكة 

العربية السعودية ممثلة ىف 
وزارة املالية، وعىل مدى ما 

يقرتب من نصف قرن حجنت 
الرشكة ىف أن جحتز هلا ماكنة 

متقدمة ىف السوق العقارية 
املرصية من خالل تقدمي عدد 
كبري من املرشوعات العقارية 
متعددة االستخدامات سواء 

السكنية أو اإلدارية أو التجارية 
وأيضا السياحية.

قال املهندس عادل حامد، 
الرئيس التنفيذي والعضو 

املنتدب للرشكة املرصية 
لالتصاالت، إن التلكفة املبدئية 

لملرحلة األوىل من مرشوع 
تطوير القرى حياة كرمية 
يتجاوز الـ11 مليار جنيه.

وأوحض »حامد« يف 
ترصحيات عىل هامش 

افتتاح الدكتور معرو طلعت، 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات، عدد من مرشوعات 
حياة كرمية يف قنا، أن عدد 

القرى املسهتدف يصل لنحو 
1700 قرية، مشرًيا إىل أن 

املرشوع يسهتدف توفري 
البنية التحتية والتكنولوجية 

لقرى املبادرة.
وفميا يتعلق مبرشوعات 

حمافظة قنا، قال »حامد« إن 
املرشوع يتضمن تطوير ومد 

البنية األساسية التكنولوجية 
يف 68 قرية مبحافظة 

قنا، وحجنت الرشكة يف 
حتقيق نسب تنفيذ متقدمة 

باملرشوعات اليت تنفذها 
باحملافظة، لتقدمي معدالت 

جيدة من خدمات االتصاالت 
ونقل البيانات، إضافة إىل 
مساندة تنفيذ خطة الدولة 

للتحول الرمقي داخل حمافظة 
قنا.

شيماء مرسي

عربية للتنمية تتعاقد مع »تنوير« لتنفيذ مدرسة 
دولية باسثمارات 400 مليون جنيه

خالل زيارته مصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد األلمانية

وزير النقل: بدء اإلنتاج الكمي للقطارات اخلاصة مبصر نوفمبر املقبل

الكهرباء: 400 مليون جنيه استثمارات »مصر الوسطى للتوزيع« خالل عام 

بروتوكول تعاون بين العربية 
للتصنيع والجهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت لتوطين التكنولوجيا 
الحديثة والصناعة المحلية

بالتحالف مع الشعفار 
اإلماراتية.. السعودية المصرية 
للتعمير تتقدم بعرض لتطوير 
أرض الحزب الوطنى فى التحرير

هشد مصطىف مدبويل، رئيس 
جملس الوزراء، مبقر احلكومة 
يف العامصة اإلدارية اجلديدة، 
مرامس توقيع بروتوكول تعاون 

بني اهليئة العربية للتصنيع 
واجلهاز القويم لتنظمي 
االتصاالت؛ بشأن توطني 

التكنولوجيا احلديثة والصناعة 
احمللية لدفع جعلة التمنية 

التكنولوجية يف خمتلف 
قطاعات الدولة، ودمع خطط 
التمنية املستدامة يف مرص، 
وذلك حبضور معرو طلعت، 

وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، وخمتار عبداللطيف، 

رئيس جملس إدارة اهليئة 
العربية للتصنيع.

ووقع الربوتوكول لك من اللواء 
مهندس عبدالرمحن عبدالعظمي 
عمثان، مدير عام اهليئة العربية 

للتصنيع، واملهندس حسام 
عبدالاله امجلل، الرئيس 

التنفيذي للجهاز القويم لتنظمي 
االتصاالت؛ وفقًا لبيان.

اسالم عبدالفتاح

أص���در الدكتور دمحم فريد رئيس اهليئ���ة العامة للرقابة 
املالية، كتاب دوري رمق 6 لسنة 2022، بشأن إعادة تقدير 
قمي األصول املؤمن علهيا ومبالغ التأمني مبا يتناس���ب مع 
القمي الس���وقية هلا، مبا حيافظ ع���ىل حقوق محلة الوثائق 
واملس���تفيدين مهن���ا، وجتنب رشط النس���بية عند رصف 

التعويض. 
وأل���زم القرار رشاكت التأمني حبث العماء عرب التواصل 
معه���م إلعادة تقدير ق���مي مبالغ التأم���ني لألصول املؤمن 
علهيا مبا يتناس���ب مع القمي السوقية احلالية هلا، وكذلك 
اج���راء املعاينات الدورية لألصول حم���ل التأمني للتحقق 
من تناس���ب التغطيات التأمينية مع قميها احلقيقية وذلك 
امعال���ًا للقانون رمق 10 لس���نة 1981 لإلرشاف والرقابة 

عىل التأمني والحئته التنفيذية.
 ويأيت هذا القرار يف ضوء تزايد شاكوى العماء مؤخرًا 
بسبب اخنفاض مبالغ التعويضات املسددة هلم عند حتقق 
اخلطر نتيجة قيام الرشاكت بتطبيق رشط النس���بية لعدم 
تناسب مبالغ التأمني مع القمي السوقية لألصول موضوع 
التأمني وقت املطالبة، السميا يف ظل التطورات واملتغرات 
االقتصادية اللكية وما ترتب علهيا من زيادة يف األس���عار 

وارتفاع يف القمي احلالية لألصول املؤمن علهيا.
 وأك���د خرباء اقتصاديون عيل  أمهية قرار اهليئة يف ظل 
تغر القمية الس���وقية لألصول املؤمن علهيا بصورة الفتة 

بسبب ارتفاع التمخض واخنفاض سعر اجلنيه.
وتس���بب اخنف���اض س���عر رصف اجلنيه أم���ام الدوالر 
بنس���بة أكر م���ن 20% منذ هشر م���ارس  املايض ليصل 
إىل مس���توى 19.38 جنيه للرشاء، و19.48 جنيه للبيع 
يف البن���ك املركزي املرصي،  قبل أي���ام ،  وارتفاع معدل 
الت���مخض الس���نوي يف امل���دن إىل 14.6% خ���ال هشر 
أغسطس ، وهو أعىل مستوى يف 4 سنوات، إىل اختاف 

القمية السوقية لألصول املؤمن علهيا.
  ع���اء الزه���ري رئيس االحتاد امل���رصي للتأمني، يقول 
إن ارتف���اع مع���دل الت���مخض واخنف���اض س���عر رصف 
اجلني���ه تس���بب يف تغير قمي���ة األصول املؤم���ن علهيا 
مم���ا يتطلب رضورة إعادة تقدير ق���مي مبالغ التأمني هلذه 
األصول لتتناس���ب مع القمية السوقية احلالية، وذلك حىت 
يتجنب العماء تطبيق رشط النس���بية عند احلصول عىل 
التعويض، مدلا عىل حديثه باالرتفاع املسمتر يف أسعار 
السيارات يف السوق احمليل، مما يؤدي إىل تغر قميها 
الس���وقية وبالتايل يتطلب من العماء رضورة إعادة قمية 
مبلغ التأمني بزيادته ليتناسب مع القمية السوقية اجلديدة 
للس���يارة حىت يتجنب تطبيق رشط النس���بية عند حدوث 

الرضر.
وتضع رشاكت التأمني، رشط النسبية بوثائق التأمني عىل 
املمتل���اكت، ويطبق هذا الرشط إذا اكن���ت قمية املمتلاكت 
املؤمن علهيا جممتعة عند وق���وع اخلطر املؤمن منه تفوق 
املبل���غ املؤمن به، عندها يعت���رب العميل مبثابة املؤمن لذاته 
بالنس���بة للفرق بني القميتني، ويتحمل تبع���ا لذلك نصيبه 
النس���ي من اخلس���ارة )جزئيا أو لكيا( وخيضع لك بند 
م���ن بنود الوثيقة عىل حدا يف حال تعددها ملضمون رشط 

النسبية.
وأض���اف زهري، ىف ترصحي���ات  إعامية  أن أثر رشط 
النس���بية يظهر بصورة أكرب يف وثائ���ق التأمني لألصول 
الضخمة مثل مع���دات املصانع املس���توردة من اخلارج، 
مفث���ا بعض املعدات مت اس���ترادها من اخل���ارج عندما 
اكن س���عر رصف الدوالر 15 جنهيا، واليوم بعدما جتاوز 
19 جنهي���ا يتطلب رضورة إعادة تقدير قمية األصول ومن 
مث تعدي���ل مبالغ التأمني علهيا، وهو م���ا دفع هيئة الرقابة 
املالي���ة إىل مطالبة رشاكت التأم���ني برضورة إعادة تقدير 
قمي األصول املؤمن علهيا ومبالغ التأمني مبا يتناس���ب مع 

القمي السوقية.
وأش���ار رئي���س االحتاد امل���رصي للتأمني إىل أن س���وق 
التأمني املرصي س���بق أن واجه نفس التحدي عند حترير 
سعر رصف اجلنيه يف نومفرب  عام 2016، ووقها أصدر 
االحت���اد بيانات يف الصح���ف، وخاطبت رشاكت التأمني 
معاهئ���ا برضورة تعديل قمي األص���ول املؤمن علهيا، ومت 
تك���رار نفس اخلط���وات عند اخنفاض س���عر اجلنيه منذ 
م���ارس املايض، إال أن بعض العماء مل يس���تجيبوا لذلك 
وتسبب يف حدوث مشالك بني رشاكت التأمني والعماء.

وتسهدف هيئة الرقابة املالية من تطبيق القرار، التأكد من 
كفاية ومناس���بة قمية األصل املؤمن هيلع مع مبلغ التأمني 
بالوثيق���ة وذلك لضامن تغطية قمية األصل املؤمن هيلع يف 
حال حتق���ق اخلطر، وذلك محاية حلقوق املتعاملني وكذلك 
س���امة واس���تقرار التعامات داخل املنظوم���ة التأمينية 
وجتنب حدوث أي���ة خماطر للعم���اء أو رشاكت التأمني، 
مواكب���ة لاكف���ة التغ���رات االقتصادي���ة ال���يت تطرأ عىل 
األس���واق وتؤثر عىل قمي األصول حمل التأمني، حس���ما 

ورد يف بيان اهليئة.
 وأش���ار  ع���اء الزه���ري،  إيل أن معلية إع���ادة التقيمي 
لألصول واملمتلاكت ستمت عىل وثائق تأمني املمتلاكت فقط 
وال يمشل وثائق تأمينات احلياة أو التأمني الطي، مضيًفا 
أنه ليس هناك متوس���ط لنسبة الزيادة يف تقيمي األصول، 

واليت ت���مت من قبل خرباء خمتصني، وختتلف من أصل 
آلخر، مفثا معدات املصانع املصنعة حمليا قد ترتفع 

بنسبة أقل من املعدات املستوردة من اخلارج.
ولف���ت  الزه���ري،  إيل أن أب���رز األصول اليت 
تغرت قميها الس���وقية خال الفرتة املاضية، 
يأيت ع���ىل رأهسا الس���يارات، تلهي���ا معدات 
املصان���ع، مث املب���اين، واليت تغ���رت قميها 

الس���وقية بش���لك الفت بعد ارتفاع أسعار مواد 
البناء مما يرفع من قمية أصل املبىن 

بنسبة كبرة، مضيفا أنه رمغ 
أخط���ار عدم تغي���ر القمية 
يف  لألص���ول  الس���وقية 
وثائق التأمني إال أن أغلب 
العم���اء ال يس���تجيبون 

لتعديل مبالغ التأمني.
شاكوي 

بي���ان هيئ���ة   واكن  
قال  املالية،  الرقاب���ة 

إهن���ا تلقت ش���اكوى عديدة م���ن العماء مؤخرا بس���بب 
اخنف���اض مبال���غ التعويضات املس���ددة هل���م عند حتقق 
اخلطر نتيجة قيام الرشاكت بتطبيق رشط النس���بية لعدم 
تناسب مبالغ التأمني مع القمي السوقية لألصول موضوع 
التأمني وقت املطالبة، السميا يف ظل التطورات واملتغرات 
االقتصادية اللكية وما ترتب علهيا من زيادة يف األس���عار 

وارتفاع يف القمي احلالية لألصول املؤمن علهيا.
وق���ال الدكتور عادل من���ر األمني الع���ام لاحتاد األفرو 
آس���يوي للتأمني وإع���ادة التأمني، إن هيئ���ة الرقابة املالية 
أص���درت كتابا دوريا حل���ث رشاكت التأمني عىل مطالبة 
معاهئ���ا برضورة إعادة تقدير قمي األصول املؤمن علهيا، 
واليت هشدت زي���ادة ملحوظة خال الفرتة املاضية، وذلك 
يف إط���ار دور اهليئ���ة التوعوي محلل���ة الوثائق، وجتنب 

حدوث مشالك بني العماء ورشاكت التأمني.
وأض���اف منر،   أن التغر يف ق���مي األصول خيتلف من 
أص���ل إىل آخر إال أنه لن يقل عن نس���بة زيادة %50-30، 
وأبرز هذه األصول يه الس���يارات، ومع���دات وماكينات 
املصانع، والس���فن، واملنازل كذلك ال بد من إعادة تقديرها 
مع القمية الس���وقية اجلديدة، مشًرا إىل أن الدور األكرب 
عىل رشاكت ووس���طاء التأمني لتوعي���ة العماء برضورة 

إعادة تقدير قمي األصول املؤمن علهيا ومبالغ التأمني.
وأش���ار عادل منر، إىل األرضار اليت ستقع عىل معاء 
التأمني حال اس���مترار مبالغ التأم���ني دون تعديل، حيث 
س���يمت رصف التعويض بناًء عىل القمية السوقية لألصل 
وقت إصدار الوثيقة، وهو ما ال يتناسب مع القمية السوقية 

احلالية لألصل.
تراجع 

ويف وقت س���ابق ، كش���فت بيانات اهليئ���ة العامة للرقابة 
املالي���ة، ع���ن تراجع أعداد وس���طاء التأم���ني )أخشاص 
طبيعي���ني( من 13611 وس���يط بهناية يوني���و عام 2021 
إىل 13376 وس���يط بهناية يونيو عام 2022 بعد ش���طب 
235 وس���يط، فميا ارتفع عدد وسطاء التأمني )أخشاص 
اعتباريني( من 93 وس���يط ىف يونيو 2021 إىل 95 وسيط 
يوني���و 2022، وزاد خ���رباء املعاين���ة وتقدي���ر األرضار 
)أخشاص اعتباريني( م���ن 23 خبر ىف يونيو 2021 إىل 

28 خبر ىف نفس الهشر من العام اجلاري.
فمي���ا تراجع خرباء املعاينة وتقدي���ر األرضار )أخشاص 
طبيعي���ني( من 359 خبر ىف يوني���و عام 2021 إىل 318 
خبر ىف يونيو ع���ام 2022، وكذلك تراجع خرباء التأمني 
االستشاريون )أخشاص اعتباريني( من 10 خرباء إىل 9 
خرباء، بيمنا زاد عدد خرباء التأمني )أخشاص طبيعيني( 
م���ن 371 خب���ر ىف يوني���و 2021 إىل 376 خب���ر ىف 
يونيو 2022، وزاد عدد اخل���رباء االكتواريون )أخشاص 

طبيعيني( إىل 52 خبر بهناية يونيو املايض.
أم���ا بالنس���بة ل���رشاكت التأمني واألنش���طة املس���اعدة، 
فاخنف���ض  عدد رشاكت التأمني وإعادة التأمني ومجعيات 
التأمني التع���اوىن من 42 رشكة ىف يونيو عام 2021 إىل 
41 رشكة ىف يونيو عام 2022، واس���تقرت عدد مجمعات 
التأمني عند 6 مجمعات، وصناديق التأمني احلكومية عند 

6 صناديق بهناية يونيو عام 2022.
وبلغ���ت قمية األقس���اط احملصل���ة لتأمين���ات املمتلاكت 
واملس���وليات خال الف���رتة من يناي���ر إىل يونيو من عام 
2022 وبلغ���ت 27.8 مليار جنيه مقابل 24.5 مليار جنيه 
خال نفس الفرتة من عام 2021 بنس���بة منو %13.1، 
وبلغ إمجاىل التعويضات املس���ددة من رشاكت 
التأم���ني 12.9 مليار جنيه خ���ال الفرتة من 
يناير إىل يوني���و من عام 2022 مقابل 11.2 
ملي���ار جنيه خال نفس الفرتة من عام 2021 

بنسبة منو %15 .
تعاون 

ويتع���اون االحت���اد املرصي للتأمني برائس���ة 
عاء الزه���رى   مع اهليئة للرقاب���ة املالية من 
خال )جلنة خارط���ة طريق للتأمني 
لوضع اسرتاتيجية  املس���تدام( 
بس���وق  املس���تدام  ال�تأم���ني 
وإدارة  امل���رصي  التأم���ني 
ح���وار جممتيع مع رشاكت 
للتوعي���ة الازمة  التأم���ني 
اليت  االستدامة  مبعاير 
 ، اهليئ���ة  أصدرهت���ا 
دراس���ة  جانب  إيل 
ت  يع���ا لترش ا

والقرارات اليت من ش���أهنا تفعيل مبادئ التأمني املستدام 
يف مجهوري���ة م���رص العربية ،مع دراس���ة أمه التحديات 
اليت ميكن أن يواجها التطبيق الفعيل وحماولة تذليل هذه 
التحديات من خ���ال التعاون مع اهليئة يف تصممي حزمة 
من احلوافز لتجشيع الرشاكت عىل تطبيق مبادئ التأمني 

املستدام.
 التأمني وثيقة ملكية الدولة 

وخصصت سلس���لة جلس���ات “حوار اخل���رباء”،  اليت 
يعقده���ا مرك���ز املعلوم���ات ودمع اختاذ الق���رار مبجلس 
الوزراء، ورشة   ملناقشة مسهدفات وثيقة “سياسة ملكية 
الدولة” بقطاع التأمني والوساطة املالية، حبضور عدد من 
نواب الربملان وممثيل اجله���ات التنفيذية املعنية ورشاكت 

التأمني واخلرباء وأساتذة اجلامعات.
 وخاهلا أش���اد “عاء الزهري”، رئيس جملس إدارة 
االحت���اد امل���رصي للتأم���ني، بتوجه الدول���ة حنو متكني 
القطاع اخلاص، وأكد أن قطاع التأمني املرصي يعد من 
القطاعات اجلاذبة لاستمثار، ولديه فرص لزيادة جحم 
مس���امهته يف الناجت احمليل اإلمجايل، مشًر ا إىل أن 
ذلك األمر يس���توجب صدور تعدي���ات ترشيعية لزيادة 
نسب اس���تمثار رشاكت التأمني يف القطاعات اإلنتاجية 
املختلف���ة دمًعا لتحراكت الدولة حن���و زيادة الصادرات، 
خاص���ة أن أغل���ب رشاكت التأمني حالًي���ا توجه أغلب 

استمثاراهتا إىل أذون اخلزانة.
 وأش���ار “أمحد عبد العزيز”، العض���و املنتدب لرشكة 
مرص لتأمينات احلياة، إىل أن الرشكة س���تكون مضن 
برن���اجم طروح���ات مرتقب بالبورص���ة املرصية، كأوىل 
رشاكت التأم���ني بقطاع األمعال الع���ام اليت تتبىن ذلك 
الهنج اجلديد لزيادة االس���تمثارات، مضيًفا أن رشاكت 
التأم���ني احلكومي���ة لدهي���ا العدي���د من االس���تمثارات 
بالقطاع���ات اإلنتاجي���ة املختلفة بنس���ب حم���ددة وفًقا 
للقان���ون، بش���لك يضم���ن حرية املنافس���ة مع رشاكت 

القطاع اخلاص.
 وش���دد “معر ج���ودة”، العضو املنت���دب لرشكة مرص 
لتأمين���ات املمتلاكت، ع���ىل أمهية مض���ان توافر حرية 
املنافسة بني الرشاكت اخلاصة ورشاكت قطاع األمعال 
العام، مضيًفا أن العمل بأس���لوب املجمع���ات التأمينية 
بني ال���رشاكت يعد أمًرا خيالف مبادئ حرية املنافس���ة 
املتعارف علهيا عاملًيا، وهو ما يستلزم إعادة النظر بشأنه 
إلحداث توافق بينه ومبادئ احلياد التنافيس املنصوص 

علهيا يف وثيقة “سياسة ملكية الدولة«.
 وذك���ر الدكتور “إهياب س���عيد”، عض���و جملس إدارة 
البورص���ة املرصية س���ابًقا، أن وثيقة “سياس���ة ملكية 
الدول���ة” تعيط ألول مرة صورة واحض���ة لتوجه الدولة 
وسياس���اهتا االقتصادية، مضيًفا أنه البد من دمع سوق 
األوراق املالي���ة خال الف���رتة املقبلة، دمًعا جلهود جذب 
االس���تمثارات األجنبية، ومطالًبا باس���مترار عدم تفعيل 
رضيبة األرباح الرأمسالية لتنشيط سوق األوراق املالية، 

ومبا يتفق مع أهداف وثيقة “سياسة ملكية الدولة«.   
  و لف���ت “أمحد جنيب”، نائب الرئيس والعضو املنتدب 
لرشك���ة “بروميس” للوس���اطة التأمينية، إىل أمهية دور 
رشاكت التأمني احلكومية يف تأم���ني مرشوعات الدولة 
املختلف���ة باس���تمثارات كربى ق���د ال يس���تطيع القطاع 
اخل���اص محتلها، فميا  ق���ال النائب “إهي���اب زكريا”، 
عض���و جلنة الش���ؤون املالية واالقتصادية واالس���تمثار 
مبجلس الشيوخ، إن األزمات اليت مير هبا العامل تتطلب 

دمع أدوار رشاكت التأمني احلكومية.
 وقال���ت الدكتورة “داليا إبراه���مي”، مدير املكتب الفين 
مبعهد التخطيط القويم، إن فتح املجال للقطاع اخلاص 
يف جمال التأمني يتطلب دمع معل الرشاكت الناشئة يف 
جم���ال التكنولوجيا املالية والمش���ول املايل، مع التأكيد 
ع���ىل دور الدول���ة يف احلومكة وتطبيق مب���ادئ احلياد 

التنافيس.  
 وق����ال “خالد هتايم”، ممث����ل اهليئة العام����ة للرقابة 
املالي����ة، إن برن����اجم الطروح����ات بالبورص����ة املرصية 
لرشاكت التأمني يس����هدف مضان مباديء الش����فافية 
واحلومكة والهنوض حبصة أرباح الدولة والدخول يف 
منافس����ة لتوفر براجم تأمينية بشلك يضمن املنافسة 
العادلة م����ع القطاع اخلاص، مضيًف����ا أن عدم تفعيل 
رضيبة األرباح الرأمسالية هدفه إرس����ال رسالة مطأنة 

لملستمثر احمليل واألجني.

   »الرقابة المالية »  توجه  شركات التأمين بمراجعة قيم 
األصول ومبالغ التأمين بالوثائق    الهيئة :  41 شركة تأمين 

في مصر.. وشطب 235 وسيطا خالل عام
  رئيس االتحاد المصري للتأمين  :  سوق التأمين المصري 

سبق أن واجه نفس التحدي عند تحرير سعر صرف الجنيه في 
نوفمبر  عام 2016

»شركات التأمني«  حتت رحمة ارتفاع معدل 
التضخم وانخفاض سعر صرف اجلنيه

سليمان عالم

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  سبتمبر  2022  •  العدد  661

وزير قطاع األعمال يترأس عمومية القابضة لألدوية العتماد موازنة 2023-2022
ت���رأس املهندس محمود عصمت وزير قط���اع األمعال العام، 
أمع���ال امجلعي���ة العامة العادي���ة للرشكة القابض���ة لألدوية 
والكمياوي���ات واملس���تلزمات الطبية، وذل���ك حبضور أعضاء 
امجلعي���ة العام���ة وجمل���س إدارة الرشكة وممث���يل اجلهاز 

املركزي لملحاسبات ووزارة املالية.
واعمت���دت امجلعية العامة تقري���ر جملس اإلدارة عن مرشوع 
املوازنة التقديرية املس���تقلة واملجمعة للرشكة القابضة لألدوية 
للعام امل���ايل 2023/2022، حيث تس���هدف القوامئ املجمعة 
حتقيق إمجايل إيرادات بقمية حنو 7.5 مليار جنيه بنسبة منو 
34% مقارن���ة بفعيل ع���ام 2021/2020، وحتقيق صايف رحب 
642.3 ملي���ون جنيه مبعدل منو حوايل 70%، فميا تبلغ قمية 
الصادرات املس���هدفة 466 ملي���ون جنيه مبعدل منو %34.7 

مقارنة بفعيل عام 2021/2020.
ويف هذا اإلطار، وجه الوزير إدارة الرشكة القابضة برضورة 
العمل عىل حتقيق االس���تغال االقتص���ادي للطاقات املادية 
والبرشية املتاحة، واس���تمكال مرشوعات التحديث والتطوير 
خلط���وط اإلنتاج لتواك���ب التطور العامل���ي يف صناعة الدواء، 
وإنتاج مس���تحرضات جديدة مع تنش���يط اجلهود املبذولة يف 
جمال التسويق لتمنية الصادرات وفتح أسواق جديدة وتطوير 

املاكتب العملية.
مك���ا وجه بالعمل عىل فتح مناش���ئ جدي���دة لرشاء اخلامات 
ومس���تلزمات اإلنت���اج مب���ا يضم���ن احلصول ع���ىل أفضل 
األسعار، وقرص االستراد عىل األصناف غر املنتجة حملًيا، 
باإلضافة إىل ترشيد املخزون وتنشيط معليات التحصيل من 

العماء.

ومن ناحية أخرى، وافق���ت امجلعية العامة عىل قيام الرشكة 
القابض���ة بالتوقيع عىل عقد مضانة قرض من البنوك احمللية 
لمتويل معلي���ات التطوير والتوافق مع اش���رتاطات التصنيع 
 )Good Manufacturing Practice )GMP اجلي���د

يف الرشاكت التابعة، بقمية حوايل 870 مليون جنيه.
ويف إطار احلرص عىل فض التش���اباكت املالية بني اجلهات 
احلكومية، مبا يعمل عىل حتس���ني األوضاع واهليالك املالية 
للرشاكت مضن خطط تطويرها، اعمتدت امجلعية العامة قيام 
الرشكة القابضة بتوقيع عقد مضانة قرض من البنوك احمللية 
لس���داد مبلغ 600 مليون جنيه من مديونية الرشاكت التابعة 
لرشك���ة امجلهورية طبقا لاتفاق اإلطاري املوقع بني لًكا وزير 
قط���اع األمعال العام ورئيس اهليئ���ة املرصية للرشاء املوحد 

واإلمداد والمتوين الطي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

خبراء يطالبون بزيادة استثمارات شركات التأمني فى القطاعات اإلنتاجية

هشد رئي���س جملس ال���وزراء مصطىف مدب���ويل، األربعاء 
املايض مبق���ر احلكوم���ة يف العامصة اإلداري���ة اجلديدة، 
مرامس توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق بني صندوق التمنية 
احلرضية والرشكة املرصية لاتصاالت، بشأن إتاحة تقدمي 
خدم���ات االتصاالت، وكذا توصيل الش���باكت لملرشوعات 
اململوكة والتابعة للصندوق، وحرض التوقيع وزير االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات الدكتور معرو طلعت.
ووق���ع الربوتوك���ول لك م���ن رئيس جمل���س إدارة صندوق 
التمنية احلرضية املهندس خال���د صديق، والعضو املنتدب 
والرئي���س التنفيذي للرشكة املرصي���ة لاتصاالت املهندس 

عادل حامد؛ وفقًا لبيان.
وق���ال رئيس جملس إدارة صندوق التمنية احلرضية -عقب 
التوقي���ع- إن الصندوق هو هيئ���ة عامة اقتصادية هيدف إىل 
تنفيذ مرشوعات التطوير باملناطق املس���هدفة عىل مستوى 
امجلهوري���ة، بالتنس���يق م���ع ال���وزارات واجله���ات املعنية 
ووحدات اإلدارة احمللية، مكا يعمل دامئًا عىل تقدمي مفهوم 
جديد لملعيش���ة وتنفيذ مرشوعات تمنوية متاكملة مجتع بني 
املباين الس���كنية واإلدارية والتجاري���ة يف ماكن واحد، من 

أجل توف���ر جتربة حياتي���ة متاكملة مع تق���دمي تصمميات 
هندسية قامئة عىل اإلبداع واالبتاكر.

وأضاف أن توقيع بروتوك���ول التعاون مع الرشكة املرصية 
لاتص���االت هي���دف إىل وضع أط���ر للتعاون والتنس���يق 
والقواع���د العامة لقيام الرشكة بتوصيل ش���باكهتا وإتاحة 
خدماهت���ا، املرخص هل���ا بتقدميها للعم���اء، باملرشوعات 
اململوك���ة والتابعة لصندوق التمنية احلرضي���ة؛ وذلك وفقًا 
لملواصف���ات الفنية املعمول هبا ل���دى الرشكة، عىل أن يمت 

منحها أولوية يف تنفيذ وتوصيل اخلدمات.

توقيع بروتوكول تعاون بني صندوق التنمية احلضرية واملصرية لالتصاالت

الدكتور دمحم فريد

عالء زهريي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السييس رئيس مجموعة »مرسك« العاملية 
للنقل البحري س���ورين، حبضور الفريق أس���امة ربيع رئيس هيئة قناة 

السويس، وهاين النادي ممثل املجموعة يف مرص.
ورصح املتحدث الرمسي بامس رائس���ة امجلهورية بأن االجمتاع تناول 
التعاون املش���رتك مع مجموعة مرس���ك العاملية إلنتاج الطاقة اخلرضاء 

والوقود النظيف للس���فن.. وقال الفريق أس���امة ربي���ع، رئيس هيئة قناة 
الس���ويس، إن مجموع���ة »مرس���ك« العاملي���ة للنقل البح���ري، ختطط 
إلنش���اء مرشوع إنتاج الطاقة املتجددة، ووقود نظيف للسفن يف مرص، 
باستمثارات 15 مليار دوالر، الفًتا إىل أن الرئيس عبدالفتاح السييس، 

دامًئا ما يوجه بالتوسع يف املرشوعات اليت تفيد مرص.

رئيس قناة السويس: ميرسك 
تخطط إلنشاء مشروع باستثمارات 

15 مليار دوالر يف مصر

»العاملون باخلارج« .. ثروة مصر االقتصادية يف بالد العالم 
تبحث عن استراتيجية استثمارية لتوطني أموالها 

تط���ورات مهم���ة يف مس���ار االقتص���اد املرصي 
، كش���فت عهن���ا  وثيق���ة التمني���ة االقتصادي���ة 
واالجمتاعية للس���نه املالية اجلديدة 2023/2022 
واملقدم���ة من وزي���رة التخطي���ط الدكت���ورة هالة 
الس���عيد،  يف ظ���ل  التحديات العاملي���ة ،  ومهنا  
زي���ادة  حتوي���ات املرصيني العامل���ني باخلارج 
والبالغة 31.5 مليار دوالر عام 2021 لتصل إىل 
35 ملي���ار دوالر عام 2022، مع حتفزي تعبئة هذه 
التحويات يف قنوات إدخارية واس���تمثارية دافعة 
للمنو، وخباصة بعد قرارات البنك املركزي لزيادة 
مرونة س���عر الرصف ورفع مع���دالت الفائدة عىل 
الودائع املرصفية، فضا ع���ن اتفاقيات الرشاكة 
للبنوك الوطنية مع رشاكت عاملية لتيسر استقبال 
أموال املرصيني باخلارج واحملولة ملرص بصورة 

آمنة وبتلكفة مناسبة.
جاء  ذلك خال اس���تعراض وثيق���ة خطة التمنية 
االقتصادية واالجمتاعية عن العام 2023/2022، 
للنقاط املضيئة ىف مس���تقبل االقتصاد املرصى، 
رمغ التحديات اجلس���ام نتيجة املتغرات العاملية 
واألزم���ات املتاحقة املختلفة م���ن فروس كورونا 
واحلرب الروس���ية  املس���تجد \”كوفي���د -19\” 
- األوكراني���ة، ولع���ل مهنا ما خي���ص اإليرادات 

السياحية واالستمثار ىف حمافظ األوراق املالية.
ىف الس���ياق ذاته، حرصت جلنة الش���ؤون املالية 
واالقتصادي���ة واالس���تمثار مبجل���س الش���يوخ، 
عىل تس���ليط الضوء عىل آفاق املس���تقبل املرشق 
لاقتصاد امل���رصى والذى فندته خط���ة التمنية، 
مش���رة إىل أنه ىف ظل التحديات اجلسمية الىت 
تعرتض مس���ار التمني���ة العاملية س���واء فروس 
كورونا أو احل���رب الروس���ية  األوكرانية، تأثرت 
م���رص هبذه التحدي���ات إال أن االقتصاد املرصى 

جنح ىف التصدى لتبعات األزمات املتوالية.
وأشارت جلنة الشؤون املالية مبجلس الشيوخ إىل 
م���ا حققته م���رص من منو موجب بل���غ 3,3% عام 
2021/20 رمغ االزمات العاملية، ومتوقع أن يصل 
إىل 6% عام 2022/21 ىف وقت جسلت فيه معظم 
دول العامل معدالت منو سالبة، وهو ما أشادت به 
مؤسس���ات المتويل الدولية ومؤسسات التصنيف 
االئمتاىن، وم���ع ذلك أخذت الدولة مببدأ ال هتوين 
من املخاطر النامجة عن األزمات ألن مرص ليست 
مبع���زل عن املتغرات العاملية وال من التبعات الىت 
ميكن أن حتدث، مش���رة إىل أن ذلك يتوقف عىل 
قدرة الدولة وسياساهتا من خال احليطة واحلذر 
والمطوح والىت جيب أن تعمل بشلك متوازن ومبا 
ميكن حتويل احملن���ة إىل منحة وفرص ميكن أن 

تستغل.
البورصة تفتح أبواهبا لملرصيني 

باخلارج
تعم���ل جهات عدة ع���يل حماولة تطوي���ر التعاون 
مع ملف املرصي���ني باخل���ارج ، ويف هذا اإلطار 
، تتعاون هيئة الرقاب���ة املالية والبورصة املرصية 
م���ع وزارة اهلج���رة، لتوف���ر أوعية اس���تمثارية 
تس���اعد عىل زيادة حتويات املرصيني باخلارج، 
وتعزز مش���اركهم واس���تفادهتم من املرشوعات 
االس���تمثارية اليت تعك���ف احلكومة املرصية عىل 
تنفيذها حالًيا، وميتد التعاون إىل االس���تمثار يف 
س���وق املال، وإنش���اء رشكة مسامهة مرصية من 
أجل اس���تمثار املرصيني باخلارج يف املرشوعات 
القومية الكربى أو اس���تمثار أمواهلم فهيا وإجياد 
مزايا تجشعهم عىل حتويل مدخراهتم إىل مرص.

وبدأت البورصة املرصي���ة بالفعل يف التعاون مع 
وزارة اهلج���رة للعم���ل عىل صياغ���ة خطط معل 
تس���هدف نرش ثقاف���ة االدخار واالس���تمثار يف 
البورصة املرصية، وكذا التدريب العميل والنظري 
عىل التداول، باإلضافة إىل التعاون والتاكمل بني 
الطرفني إلدماج املرصيني يف اخلارج لاس���تفادة 
م���ن عوائد التمنية االقتصادي���ة، وتجشيعهم عىل 

االستمثار يف وطهنم.
ومت إع���داد مح���ات توعي���ة لتعري���ف املرصيني 
والت���داول  امل���رصي  امل���ال  بس���وق  باخل���ارج 
اإللكرتوين، وتنظمي محات تروجيية لاس���تمثار 
بالبورص���ة، فضا عن االس���تفادة م���ن خربات 
املرصيني باخلارج املتخصصني يف تطوير س���وق 
املال، وتجشيع املرصيني باخلارج عىل االستمثار 
يف سوق املال مما سيؤدي إىل زيادة استمثارات 

املرصيني باخلارج ودمع االقتصاد الوطين.
مكا تعمل البورصة مع رشاكت الوساطة ومديري 
االس���تمثار املرخص هلا من اهليئة، بعمل حرص 
باكفة الفرص االس���تمثارية املتاحة داخل س���وق 
األوراق املالي���ة من أهسم مقي���دة لرشاكت تعمل 
يف قطاع���ات اقتصادية وإنتاجي���ة خمتلفة ما بني 
القط���اع العق���اري والتعلمي والصح���ة، أو غرها 
من القطاعات، تس���اعد املرصي���ني باخلارج عىل 
تنويع اس���تمثاراهتم، مبا يوفره السوق من هسولة 

الدخول واخلروج.
مكا امت���د التعاون إىل إنش���اء رشكة مس���امهة 
مرصية من أجل اس���تمثار املرصيني باخلارج يف 
املرشوعات القومية الكربى أو اس���تمثار أمواهلم 
فهيا وإجياد مزايا تجشعهم عىل حتويل مدخراهتم 
إىل م���رص، وإعداد خطة تس���هدف توفر فرص 
لملرصيني باخل���ارج متكهنم من االس���تمثار يف 
وطهن���م من خال املجاالت اليت يرغبوهنا، إضافة 
إىل حرص اكفة التيس���رات القابل���ة للتطبيق مع 
وضع حمفزات متنوع���ة ملواطنينا باخلارج، وكذا 
البدء يف إطاق أول تطبيق إلكرتوين يتضمن اكفة 
اخلدمات املقدمة لملرصيني باخلارج، بالتعاون مع 

اكفة اجلهات املعنية.
باإلضاف���ة إىل االس���تمثار، توفر هيئة 

الرقابة املالية، وثيقة التأمني اإلجبارية 
لملس���افرين اليت مت اصدراها العام 
امل���ايض، ُتق���ِدم املس���اعدة الفورية 
لملرصي���ني املس���افرين للخارج يف 
حالة تع���رض أي مهن���م ألي حادث 
ع���ريض أو مرض طارئ قد يتعرض 

له أثناء رحلة الس���فر خ���ارج الباد، 
خال 90 يومًا متتالية من 

وثيقة  وتعترب  السفر، 
تأمني السفر – اليت 
املجمعة  تصدره���ا 
املرصي���ة لتأم���ني 
 - للخارج  السفر 
املتطلبات  إحدى 
ئيس���ية  لر ا
عىل  للحصول 
ت  ا ش���ر تأ
هذا  السفر، 
ف���ة  باإلضا

إىل وثيقة التأمني عىل املرصيني العاملني واملقميني 
باخل���ارج واليت تغيط التاكلي���ف يف حالة الوفاة 
باخلارج ورجوع اجلمثان بش���لك آمن إىل أرض 
 100 الوطن، ويبلغ قس���طها التأميين الس���نوي: 
جنيه أو ما يعادهلا، ومبلغ التأمني اإلمجايل 100 

ألف جنيه.
تهسيالت استمثارية 

مكا تعم���ل خمتلف أجهزة  الدول���ة املرصية عىل 
توف���ر وتق���دمي اكف���ة التيس���رات والتهسيات 
لملس���تمثرين احمللي���ني واألجانب بش���لك عام، 
واملرصيني باخلارج بشلك خاص، حيث مت إنشاء 
وحدة خمصصة الس���تقبال املرصي���ني باخلارج 
باهليئة العامة لاس���تمثار واملناطق احلرة ، وذلك  
لتوفر البيانات وتق���دمي لك اخلدمات اليت تيرس 

هلم بدء مرشوعات استمثارية.
وق���ال املستش���ار دمحم عبد الوه���اب إن الدولة 
املرصية حريص���ة عىل تق���دمي التهسيات جتاه 
اكفة أنواع االس���تمثار، مكا أهنا ت���ويل اهمتاما 
خاصا لملستمثرين املرصيني باخلارج، حيث تتيح 
أمامهم الفرص املختلفة الستمثار جاد يف وطهنم 
األم، مضيًف���ا أن وح���دة املس���تمثرين املرصيني 
باخلارج من ش���أهنا عرض الفرص االس���تمثارية 
ع���ىل املس���تمثرين املرصيني باخل���ارج وإصدار 

الرتاخيص الازمة لملرشوعات.
 وأش���ار عبد الوهاب إىل األهداف اليت ُأنش���ئت 
من أجلها الوحدة اخلاصة باملستمثرين املرصيني 
باخلارج، وهو اس���تقبال الراغبني مهنم يف إقامة 
مرشوع���ات اس���تمثارية يف م���رص، واملعاون���ة 
اإلجيابية يف تذليل ما يصادفهم من معوقات عند 
حصوهلم عىل اخلدمات، باإلضافة لتمنية الروابط 
مع املواطنني املرصيني باخلارج عن طريق تزويدمه 
باملعلوم���ات وامل���واد اإلعامية وإجاب���ة رغباهتم 
واستفساراهتم مبا يساعدمه عىل التعرف بصفة 
دامئ���ة ومس���مترة بالفرص االس���تمثارية املتاحة 
وختطيط مس���امهاهتم يف املرشوع���ات القومية، 

وتفعيل مشاركهم يف خطة التمنية الشاملة.
وقبل أيام، اس���تقبل املستشار دمحم عبد الوهاب 
رئيس اهليئة العامة لاس���تمثار واملناطق احلرة، 
السفرة هسا جندي وزيرة الدولة للهجرة وشون 
املرصيني باخلارج، لبح���ث آليات تنفيذ توجهيات 
رئيس الوزراء الدكتور مصطىف مدبويل، باملوافقة 
عىل مقرتح مرفوع من وزارة اهلجرة إلنشاء رشكة 
مسامهة لملرصيني باخلارج يف خمتلف األنشطة 
االقتصادية إضافة لط���رح أهسم يف املرشوعات 
القومية، ويه التوصيات اليت خرجت من النخسة 
الثالث���ة ملؤمتر الكيانات املرصي���ة باخلارج والذي 

استضافته العامصة االدارية أغسطس املايض.
وي���أيت اس���مترار التع���اون ب���ني اهليئ���ة العامة 
لاس���تمثار وزارة اهلجرة والبناء عىل بروتوكول 
التعاون املوقع مع الوزارة وإنشاء وحدة يف اهليئة 
العامة لاستمثار خمصصة الستقبال املرصيني 
باخلارج لتوفر البيانات وتقدمي لك اخلدمات 

اليت تيرس هلم بدء مرشوعات استمثارية.
 واش���ادت الس���فرة هس���ا جن���دي وزيرة 
اهلجرة، مبا مت عرضه من اس���تخدام الذاكء 
االصطن���ايع وتكنولوجي���ا املعلومات جلذب 
املستمثرين، مس���تعرضة خطة وزارة اهلجرة 
لتقدمي ع���دد م���ن احملفزات والتيس���رات 
لملواطنني املرصي���ني باخلارج، ُيعلن 
عهن���ا بص���ورة مجمع���ة من 
خال تطبي���ق الكرتوين يمت 
إعداده بالتع���اون مع وزارة 

االتصاالت.
الوزي���رة  تناول���ت   مك���ا 
التوصي���ات  تفاصي���ل 
بالش���ق  املتعلق���ة 
االقتصادي واليت خرج 
الكيانات  هب���ا مؤمت���ر 
املرصي���ة باخلارج 
نخست���ه  يف 

الثالثة، واليت مت رفعها لدولة رئيس الوزراء ووافق 
س���يادته عىل ما جاء هبا من مقرتحات وتوجهياته 

ببحث آليات التنفيذ مع اهليئة العامة لاستمثار.
 وقامت الس���فرة هسا جندي واملستشار دمحم 
عبد الوهاب باس���تعراض اخلريطة االس���تمثارية 
من خال قاع���ة االجمتاعات باهليئ���ة واملتضمنة 
شاش���ات تفاعلية لملوقع الرمس���ي للهيئة العامة 
لاس���تمثار، والذي يضم اكف���ة تفاصيل القوانني 
املنمظة لاستمثار واالتفاقات التجارية وامتيازات 
املناط���ق احل���رة وذات الطبيع���ة اخلاصة، واليت 
تعرض لملستمثرين اكفة اخلدمات اليت حيتاجون 
إلهيا، ودجمهم يف معلي���ات التمنية القامئة، ومن 
بيهن���ا 2500 فرص���ة اس���تمثارية مقمس���ة وفقا 

للقطاعات املتخصصة.
 وهشد االجمتاع االتفاق عىل تشكيل جلنة ثنائية 
لبحث اإلجراءات التنفيذية للتيسرات واملرشوعات 
واحملفزات وتقس���مي املستمثرين احملمتلني وفقا 
ملناطق تواج���دمه جغرافًيا وطبًق���ا للتخصصات 
واالهمتام���ات اليت تتفق مع أولويات الدولة مضن 
خطها االس���رتاتيجية لدمع االستمثار الصنايع 

وتوطني وتعميق الصناعة.
 مك���ا مت االتف���اق ع���ىل التواصل م���ع اخلرباء 
املرصيني املشاركني يف مؤمترات مرص تستطيع 
باالس���تمثار ومرص تستطيع بالصناعة لاسمتاع 
إىل رؤيهم واالستفادة من خرباهتم وطرح الفرص 
االستمثارية املتاحة جلذب مزيًدا من املستمثرين.

 ونوهت وزيرة اهلجرة إىل أنه س���يمت إعداد قامئة 
تمشل املس���تمثرين املرصيني باخلارج للتواصل 
معهم والرتوجي للخريطة االس���تمثارية ملرص، مكا 
يمت التنسيق مع اهليئة العامة لاستمثار واملناطق 
احلرة لاستقرار عىل فريق العمل واالسرتاتيجية 

املقرتحة للفرتة املقبلة.
دور مهم 

خرباء وسياسيون وحمللون يرون أن هناك وسائل 
عديدة ميكن االس���تفادة هبا م���ن ملف املرصيني 
باخل���ارج ، ويقول   النائ���ب معزت محمود، رئيس 
جلن���ة الصناعة مبجل���س الن���واب، إن حتويات 
املرصي���ني باخلارج هشدت ارتف���اع كبر واجناز 
تارخيي حيس���ب ألبناء مرص باخل���ارج ىف دمع 
االقتص���اد املرصي، يف ص���ورة حتويات نقدية، 
متابع���ا:« ال ميك���ن أن يتغاف���ل أحد ع���ن الدور 
الوط���ىن والفعال  لملرصيني باخلارج يف خمتلف 
املرشوع���ات القومي���ة اليت تق���وم علهي���ا الدولة 

املرصية  ودمع الدولة يف جماالت عدة«.
وأك���د رئيس جلنة الصناعة مبجل���س النواب، أن 
حتوي���ات املرصيني باخلارج أح���د أمه مصادر 
النق���د األجني مل���رص خاصة يف ظ���ل الظروف 
االقتصادي���ة العاملية، وما نهش���ده من ارتفاع يف 
جحم التحويات تطور كبر خاصة يف ظل ارتفاع 
أس���عار الدوالر واالرتفاعات العاملية يف أس���عار 
الغ���ذاء والطاقة، الفتا إىل أن الوضع االقتصادي 
هشد حتواًل كبًرا خال  الس���نوات املاضية جراء 
حت���راكت ومواقف املرصي���ني بالداخل واخلارج، 
وال���ذي ب���دأ بتوفر األم���ن واألم���ان يف مرص، 
واإلرادة السياس���ية القوي���ة اليت س���اعدت عىل 

استعادة االقتصاد املرصي مرة أخرى.
وأش���ار رئيس اللجنة، إىل أن حتويات املرصيني 
باخلارج هلا دور كبر ىف دمع االقتصاد املرصي، 
ىف الوق���ت الذى تس���ى الدولة املرصي���ة لزيادة 
مصادر الدخل األجن���ي ومن بيهنا  الصادرات، 
حيث تق���وم عىل دمع القط���اع الصنايع بصورة 
مبارشة لتوف���ر النقد األجنىب س���واء من خال 
تقليل فاتورة االستراد أو زيادة جحم الصادرات 
وىف س���بيل حتقي���ق ذلك مت وض���ع خطة لتحقيق 
100 مليار دوالر ص���ادرات ومت اختاذ حزمة من 
اإلجراءات لتحقيق هذا الغرض عىل أرض الواقع.

أكد الدكتور دمحم معيط، وزير املالية، أن أداء االقتصاد 
امل���رصي خال الع���ام املايل املايض املنه���ي يف يونيو 
2022 جيد عىل حنو يبعث برس���ائل مطأنة حُتفز جممتع 
األمعال احمليل واألجني لاستمثار يف مرص، موحًضا 
أننا حجننا يف حتقيق فائض أويل 1.3% وخفض العجز 
اللك���ي إىل 6.1% ومع���دل الدي���ن إىل 87.2% من الناجت 

احمليل اإلمجايل بهناية يونيو 2022.
قال الوزير، يف لقائه مع ممثيل الرشاكت اليابانية العاملة 
يف م���رص الذي نمظته مجعية رج���ال األمعال اليابانيني 
حبضور أواك هرويش السفر الياباين بالقاهرة، إن ما 
نهشده م���ن مرشوعات تمنوية كربى وغر مس���بوقة يف 
ش���ىت منايح احلياة تهسم يف حتسني معيشة املواطنني 
واالرتقاء مبس���توى اخلدمات املقدم���ة إلهيم، إضافة إىل 
أهن���ا رفعت مع���دل المنو إىل 6.6% م���ن الناجت احمليل 
اإلمج���ايل ووف���رت اآلالف من فرص العم���ل، وذلك رمغ 
األزمة العاملية اليت ألقت بظاهلا عىل اقتصادات الدول، 
حيث تتشابك فهيا تداعيات جاحئة »كورونا« وما أعقهبا 
من اضط���راب يف ساس���ل اإلمداد والتوري���د، وزيادة 
أس���عار الس���لع األساس���ية واخلدمات، وارتفاع تلكفة 
المتويل، الفًتا إىل أننا نس���هدف احلفاظ عىل االنضباط 
امل���ايل، وتعزي���ز أوجه اإلنف���اق عىل الصح���ة والتعلمي، 
وامحلاي���ة االجمتاعية؛ لتخفيف آث���ار املوجة التضخمية 

العاملية احلادة عىل املواطنني بقدر اإلماكن.
وأش���ار الوزير، يف بيان، إىل أنه م���ا زالت لدينا فرص 
واع���دة وجاذب���ة لاس���تمثارات احمللي���ة واألجنبية يف 
خمتلف املج���االت، مبا يف ذلك القطاع���ات ذات األولوية 
اليت تس���هدف الدولة من خاهلا حتقيق التمنية الشاملة 
واملس���تدامة، يف ظل البنية التحتية القوية اليت باتت أكر 

قدرة عىل اس���تيعاب التوس���ع يف األنش���طة اإلنتاجية، 
وحرص احلكومة عىل إفس���اح املجال بشلك أكرب أمام 
القط���اع اخلاص ليقوم بدوره يف معلية التمنية عىل حنو 
يعزز مسامهاته يف النش���اط االقتصادي، ولعل »وثيقة 
ملكية الدولة« تس���اعد يف متكني القطاع اخلاص حبيث 

يكون قاطرة المنو االقتصادي الغين بالوظائف.
وأك���د الوزي���ر أننا حريص���ون عىل تبس���يط اإلجراءات 
الرضيبي���ة وامجلركية للتيس���ر عىل جممت���ع األمعال 
احمليل واألجني وتجشيعه عىل تعزيز االس���تمثارات، 
من خال التوس���ع يف احلل���ول التكنولوجية اليت تهسم 
يف تعزي���ز احلومكة، وحتقيق العدالة الرضيبية وتقليص 

زمن اإلفراج امجلريك وتهسيل حركة التجارة الدولية.
وأض���اف الوزير أننا نتطلع إىل مضاعفة االس���تمثارات 
الياباني���ة يف م���رص؛ ترس���يًخا للرشاكة ب���ني البلدين 

الصديقني.

اقتصادية قناة السويس 
تستقبل وفدًا من 
الملحقين العسكريين 
والتجاريين لـ 35 دولة

غرفة شركات السياحة 
تطالب راغبي العمرة 
باالبتعاد عن السماسرة 
والبرامج الوهمية

تدشين مركز لتجربة
 قيادة سيارات مرسيدس 
بنادي جولف مدينتي 

يف إطار التعاون املمثر 
والبناء بني اهليئة العامة 
لملنطقة االقتصادية 
لقناه السويس وهيئة 
االستخبارات العسكرية 
املمتثلة يف جهاز امللحقني 
احلربيني؛ استقبل وليد 
مجال الدين رئيس 
املنطقة االقتصادية لقناة 
السويس وفدًا من امللحقني 
العسكريني واالقتصاديني 
لـ 35 دولة يف زيارة رمسية 
ملقر املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس بالعني 
الخسنة،  لفتح آفاق 
للتواصل مع دول العامل 
وحبث سبل التعاون 
االقتصادي يف خمتلف 
املجاالت واحلرص عىل 
توطيد العالقات بني 
املنطقة االقتصادية وشىت 
دول العامل؛ وذلك إملامًا 
بالدور الذي تلعبه املنطقة 
االقتصادية من خالل 
موقعها الفريد وموانهئا 
التابعة وتاكملها مع 
املناطق الصناعية.
واستعرض رئيس اهليئة 
االقتصادية عرضًا تقدمييًا 
عن املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس.

 
تلقت غرفة رشاكت السياحة 
إخطارا بعدم متكن أعداد 
من املواطنني الراغبني يف 
أداء العمرة، من السفر نظرا 
ملخالفهتم قانون البوابة 
املرصية للعمرة رمق 72 لسنة 
2021، وحماولهتم السفر 
عن طريق رحالت ترانزيت 
الٕحدى املدن العربية أو 
بتأشريات افرتاضية دون 
اتباع الطرق املنصوص 
علهيا يف قانون البوابة.
وحرر هؤالء املواطنني 
حمارض ضد المسارسة 
والوسطاء الذين أومهومه 
بإماكنية السفر للعمرة هبذه 
الطرق غري القانونية رمغ 
عدم بدء الرحالت رمسيا، 
وبدون اللجوء لرشكة 
سياحة معمتدة.
وناشدت غرفة رشاكت 
السياحة، مجوع املواطنني، 
برضورة تويخ احلذر من 
بعض الرباجم الومهية اليت 
تنترش من بعض الوسطاء 
والمسارسة.

وقعت مجموعة طلعت 
مصطىف، عقد رشاكة و رعاية 
مع رشكة »عز العرب ستار«، 
إلنشاء مركز جتربة قيادة 
سيارات »مرسيدس-بزن« 
بنادي مدينيت للجولف الذي 
يعد من أمه مشاريع املجموعة 
، لتوفري أعىل مستوى من 
اخلدمات لعمالء مرسيدس - 
بزن وعشاقها، حيث ميكهنم 
التعرف عىل أحدث موديالت 
مرسيدس –بزن، باإلضافة 
إىل االسمتتاع بتجربة قيادة 
سياراهتا املمتزية.

ويأيت انشاء املركز اجلديد 
يف إطار حرص مجموعة 
طلعت مصطىف عىل عقد 
رشااكت مع كربى املؤسسات 
لتوفري خدمات ممزية لعمالء 
مجموعة طلعت مصطيف، 
وقيادة تطوير لعبة اجلولف 
يف مرص لفتح الباب أمام 
السياحة الرياضية. ويذكر أن 
نادي مدينيت للجولف أحدث 
ملعب جولف يف مرص عىل 
مساحة 420 ألف مرت مربع 
، و فاز جبائزة أفضل ملعب 
جولف يف مرص لسنة 2021 
 World من قبل مؤسسة
Golf Awards 2021 ؛ 
لمتزيه بتصممي عاملي مت 
من قبل روبرت ترينت جونز 
جونري، الذي يعد واحًدا من 
أهشر املتخصصني يف تصممي 
مالعب اجلولف حول العامل.

وزير املالية يستعرض فرص االستثمار 
املتاحة أمام الشركات اليابانية 

وزير التنمية املحلية يبحث مع مصر اخلير وأجيال مصر 
تفعيل مشروع قيم وحياة

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التمنية احمللية، الدكتور 
ع����يل مجعة، رئيس جملس أمناء مؤسس����ة مرص اخلر، 
والدكت����ور دمحم رف����ايع رئيس جملس أمناء مؤسس����ة 

أجيال مرص وذلك مبقر الوزارة.
وىف بداية اللقاء، قدم الدكتور عيل مجعة الهنئة إىل وزير 
التمني����ة احمللية عىل توليه املس����ولية، معربا عن متنياته 
بالتوفيق والس����داد خلدمة املواطن����ني مبختلف حمافظات 

امجلهورية.
مك����ا تقدم وزير التمنية احمللية خبالص ش����كره وتقديره 
لرئيس مؤسس����ة م����رص اخلر ورئيس مؤسس����ة أجيال 

مرص حلرصهام عىل تقدمي الهنئة له.
وأكد اللواء هش����ام آمنة، عىل أمهية الدور املجمتيع الذى 
تقوم به مؤسس����ة “م����رص اخلر” وامجلعي����ات األهلية 
واملجمتع املدين لدمع خطط وجهود احلكومة يف املجاالت 
التمنوي����ة ال����يت هتم املواطنني مبا يس����امه يف حتس����ني 

مستوي املعيشة هلم وتيسر اخلدمات املقدمة إلهيم.
وأش����اد وزير التمنية احمللية، مبس����توى التعاون القامئ 
بني الوزارة ومؤسس����ة مرص اخلر خال الفرتة املاضية 
يف العدي����د من املبادرات واملجاالت اخلاصة مبلفات معل 

الوزارة واليت اكن هلا بالغ األثر عىل حياة املواطنني.
وخ����ال االجمتاع مت اس����تعراض أمه جم����االت التعاون 
ب����ني الوزارة ومؤسس����يت م����رص اخل����ر وأجيال مرص 
وبصفة خاصة تنفيذ بروتوك����ول التعاون الذي مت توقيعه 
مؤخرا ب����ني األطراف الثاثة فميا خي����ص مرشوع “قمي 
وحياة” لتوعية الش����باب والنشء بعدد من القمي اإلنسانية 

واملجمتعية ورفع الويع القيمي واألخايق هلم.
ومت اس����تعراض أمه األنش����طة والنجاحات اليت حتققت 
عىل أرض احملافظات فميا خي����ص “قمي وحياة” خال 
الس����نوات املاضية من����ذ بدء تنفيذه وال����دورات التدريبية 
والن����دوات التوعوي����ة ال����يت مت تنفيذه����ا يف امل����دارس 
واجلامع����ات ومراكز الش����باب واألندية جبمي����ع املراكز 

والقرى باحملافظات.
ومت االتفاق ع����ىل رسعة البدء يف تفعي����ل املرشوع عىل 
أرض احملافظات واختيار حمافظتني وحتديد منسق للك 
حمافظة مبا يس����امه يف مساندة املرشوع واملشاركة يف 
توعية املواطنني مبجموعة من القمي اإلنسانية واملجمتعية، 
مكا مت االتف����اق عىل دمع املبادرات املجمتعية الش����بابية 

اليت تقوم هبا الدولة.
رضوى عبداهلل

داليا احمد

جسلت قمية االس���تمثارات القطري���ة ىف مرص 121.8 
ملي���ون دوالر خ���ال الرب���ع األول م���ن الع���ام امل���اىل 
2021�����2022، حبس���ب أمحد مس���ر وزي���ر التجارة 
والصناعة، مش���را إىل أن هناك فرص���ا جتارية واعدة 
أمام املصدرين واملستوردين من البلدين لتلبية احتياجات 
الس���وقني املرصي���ة والقطري���ة والتصدي���ر لألس���واق 
اخلارجية بفض���ل االتفاقيات التجاري���ة الىت ترتبط هبا 

مرص مع خمتلف األسواق الدولية.
وعق���د وزير التجارة لق���اء مع الش���يخ خليفة بن جامس 
آل ثاىن، رئيس غرفة جتارة وصناعة قطر، لبحث س���بل 
تمنية وتطوير عاقات التعاون االقتصادى املش���رتك بني 

منمظات األمعال ىف البلدين.
وأشار مسر إىل اس���تعداد الوزارة لتقدمي مجيع أنواع 
الدمع للرشاكت القطرية املس���تمثرة بالس���وق املرصية، 
وتذلي���ل مجيع العقب���ات الىت تواجهه���ا لتجشيعها عىل 
التوس���ع ىف االس���تمثارات احلالية وخض اس���تمثارات 

جديدة بالسوق املرصية ىف املستقبل القريب.
وأضاف أن العاق���ات التجارية بني مرص وقطر هشدت 
تط���ورا كبرا خ���ال العام املاىض، حي���ث حققت زيادة 

بنسبة 84.3% مقابل عام 2020.

وقال الوزي���ر إن هناك توافقا ىف الرؤى بني مرص وقطر 
بش���أن أمهية تعظمي االس���تفادة من املقومات الصناعية 
والتجارية اهلائلة للبلدين، وترمجها ملرشوعات مشرتكة 
تهسم ىف االرتق���اء باقتصادهيام وتلىب مطوحات وآمال 
الشعبني الشقيقني، الفتا إىل أن زيارة الرئيس عبدالفتاح 

السيىس خال األسبوع املاىض للدوحة.

أظه���ر مرك���ز املعلوم���ات ودمع اختاذ الق���رار مبجلس 
الوزراء، أن مرص جاءت مضن أفضل 20 وجهة للسفر؛ 
وفقًا ملؤرش السفر اإلسايم العاملي يف عام 2022، مكا 
جاءت باملركز الثاين من حيث نس���بة االستمثار األجني 
املب���ارش املوجه لملرشوعات الس���ياحية عىل مس���توى 
ال���رشق األوس���ط وأفريقي���ا، وذلك من ع���ام 2017 إىل 

.2021
ج���اء ذل���ك يف العدد الثال���ث من إص���دار “جهود عىل 
طري���ق التمنية”، الذي أص���دره مرك���ز املعلومات حول 
أب���رز اجلهود املبذولة للهنوض بقطاع الس���ياحة، تزامنًا 
مع االس���تعداد احمليل والعاملي لاحتفال بيوم السياحة 
العاملي، واملوافق السابع والعرشين من سبمترب اجلاري.
وأشار إىل أن مرص ُصنفت مضن أفضل الدول ملامرسة 
سياحة رحات الطرق يف 2022، مكا اكنت مرص األوىل 
يف مرشوع���ات الفن���ادق يف أفريقي���ا يف 2022، حيث 
حققت فنادق “القاهرة” قفزة ملحوظة أيضًا خال الربع 
األول من العام احلايل، بزيادة 106% يف نسب اإلشغال 

مقارنة ب�الربع نفسه من العام السابق.
وتط���رق التقري���ر إىل االس���تعدادات اجلاري���ة حالي���ًا 
الس���تضافة مؤمت���ر األمم املتح���دة لاتفاقي���ة اإلطارية 
لتغر املناخ »cop27« يف رشم الش���يخ، وذلك بتنظمي 
رحات س���ياحية للوفود املش���اركة، وحتويل مدينة رشم 
الش���يخ ملدينة خرضاء، وإطاق محلة تروجيية للسياحية 
»القامئة  البيئي���ة »ECOEGYPT«، وإطاق محل���ة 

اخلرضاء« لزيادة ويع الس���احئني بالفنادق واملنش���آت 
احلاملة للعامات البيئية، وغرها من اجلهود.

ولفت إىل أن اإلصدار اجلديد، تضمن أيضًا أبرز جهود 
الدول���ة لدمع وتطوير قطاع الس���ياحة يف ظل ما تعرض 
ل���ه العامل من أزمات حصي���ة واقتصادية، خاصة توجيه 
50 مليار جنيه لدمع قطاع السياحة مضن مبادرة البنك 
املرك���زي ملواجهة تداعيات أزمة “كورون���ا”، و50 مليار 
جنيه لمتويل إح���ال وجتديد الفنادق، إىل جانب إطاق 
العديد من امحلات الرتوجيية لتنش���يط السياحة، مثل: 
مبادرة “اكتش���ف م���رص من بيتك”، مك���ا اكنت مرص 
مضن أك���ر دول العامل أمانًا وفقًا لمل���ؤرشات الدولية؛ 
حيث جاءت يف املرتبة ال� 65 من بني 134 دولة يف 2021 

يف “مؤرش أكر دول العامل أمانًا”.

121 مليون دوالر استثمارات قطرية يف مصر خالل 
الربع األول من 2021 ـ 2022

معلومات الوزراء: مصر باملركز الثاني لالستثمار 
األجنبي املباشر للمشروعات السياحية

  وثيقة التنمية االقتصادية تكشف دور البنوك 

الوطنية في تيسير استقبال أموال المصريين بالخارج 

 حصر كل الفرص االستثمارية المتاحة داخل سوق 

األوراق المالية لتنويع االستثمارات..  ووثيقة تأمين لرعاية 

المسافرين بالخارج

    وحدة للمصريين بالخارج ب”هيئة االستثمار”.. و لجنة  

لبحث اإلجراءات التنفيذية للتيسيرات

 عبدالوهاب: استقبال الراغبين في إقامة مشروعات 

استثمارية وتذليل أية عقبات وعرض “الخريطة االستثمارية على 

المستثمرين المصريين بالخارج

داليا أحمد محيي السعيد

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  سبتمبر  2022  •  العدد  661

تحويالت المصريين بالخارج تقفز لــ35 مليار دوالر في 2022 

دمحم عبدالوهاب
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10 البورصة ُتقر قيد 
إطالة مدة شركة ريكاب 

لالستثمارات لـ25 سنة

 وافقت جلنة القي���د بالبورصة املرصية، عىل قيد تعديل 
مدة رشكة رياكب لالس���تمثارات املالية، يف ضوء تعديل 
املادة )5( من النظام األس���ايس للرشكة ملدة 25 س���نة 

أخرى.
وأوحضت البورصة يف بيان، أن املدة اجلديدة س���تبدأ 
م���ن 6 ماي���و 2022 لتنهت���ي يف  5 ماي���و 2047 وفقًا 

للتأشري يف الجسل التجاري.
يشار إىل أن رياكب لالستمثارات املالية، جسلت صايف 
رحب بل���غ 66.31 مليون جنيه منذ بداية يناير حىت هناية 
يوني���و املايض، مقابل 22.78 مليون جنيه أرباحًا خالل 
نف���س الفرتة من العام املايض، م���ع األخذ يف االعتبار 

حقوق األقلية.

 قالت رشكة مدنية نرص لإلساكن والتعمري، 
إهنا تس���هتدف إسناد أمعال مقاوالت بنحو 
3 مليارات جنيه ح���ىت هناية العام اجلاري 
م���ع ع���دد م���ن رشاكت املق���اوالت لصاحل 
األمعال اإلنش���ائية ملرشوع “تاج س���ييت” 
وإسناد عقود مقاولة قبل هناية العام لصاحل 

مرشوع “رساي«.
ونوهت الرشكة يف بيان لبورصة مرص، إىل 
أنه مت توقيع مذكرة تفامه مع رشكة احلاذق 
لإلنش���اءات للقيام بأمعال إنش���ائية بقمية 
1.5 مليار جنيه تبدأ مبرشوع “شاليا” يف 

تاج سييت مبنطقة القاهرة اجلديدة.
م���رشويع  يس���تحوذ  البي���ان،  وحبس���ب 
“رساي” و”ت���اج س���ييت” عىل املس���احة 
األك���ر م���ن حمفظ���ة أرايض مدينة نرص 
لإلس���اكن والتعم���ري اليت تق���رتب من 10 
ماليني مرت مربع، حيث مت تطوير حنو %50 

أغلهبا مرشوعات سكنية.
فميا س���يمت ختصص حن���و 20% من اجلزء 
املتبيق من املس���احة غ���ري املخططة والبالغ 
قدره���ا 5 ماليني مرت مربع، لألنش���طة غري 

الس���كنية واملكونات اخلدمي���ة مثل املوالت 
التجارية واملدارس الدولية واملاكتب اإلدارة 

واملستشفيات وغريها.
لإلس���اكن  ن���رص  مدين���ة  أن  إىل  يش���ار 
والتعم���ري، حققت صايف رحب بعد الرضيبة 
)نصي���ب حقوق ملكي���ة الرشك���ة األم( بلغ 
231.12 مليون جنيه خالل الفرتة من يناير 
حىت هناية يونيو املايض، مقابل صايف رحب 
بلغ 228.6 مليون جنيه خالل الفرتة نفهسا 

من العام املايض.
وارتفع���ت إيرادات الرشك���ة املجمعة خالل 
النصف األول من العام اجلاري إىل 1.84 
مليار جني���ه، مقارنة ب���954.6 مليون جنيه 

خالل الفرتة املقارنة من العام املايض.
وعىل مستوى األمعال غري املجمعة، ارتفعت 
أرباح الرشكة املس���تقلة خالل الستة أهشر 
األوىل م���ن الع���ام اجل���اري إىل 236.92 
مليون جنيه، مقابل 233.7 مليون جنيه يف 

الفرتة املقارنة من 2021.

 قال���ت رشكة أوراس���كوم كونسرتاكش���ون 
 Sustainable صن���دوق  إن  يس،  ال  يب 
Capital Africa Alpha Fund رف���ع 
نسبة ملكيته يف أهسم الرشكة إىل %16.16.

وأضافت أوراسكوم كونسرتاكشون يف بيان 
لبورصة مرص، أن الصندوق اكن ميتلك نسبة 
15.13% من أهسم الرشكة يف 1 أغس���طس 
املايض، مث رفع حصته إىل 16.13% يف 15 

سبمتر اجلاري.
وأش���ارت الرشكة، إىل أن الصندوق اشرتى 
يف 18 سبمتر اجلاري 35 ألف هسم بسعر 
64.33 جنيه يف الرشكة لرتتفع حصته إىل 

16.16% من إمجايل أهسم الرشكة.
وحققت رشكة أوراسكوم كونسرتاكشون يب 
إل يس، أرباح���ًا بلغ���ت 40.5 مليون دوالر 
خ���الل الف���رتة من يناي���ر حىت هناي���ة يونيو 

2022، مقابل أرباح بلغت 53.4 مليون دوالر 
يف الفرتة املقارنة م���ن 2021، مع األخذ يف 

االعتبار حقوق األقلية.
وبل���غ نصي���ب مس���امهي الرشك���ة األم من 
األرباح خالل الس���تة أهشر حنو 10 ماليني 
دوالر، مقابل 43.4 مليون دوالر خالل نفس 

الفرتة من 2021.
فميا جسلت احلصص غري املس���يطرة خالل 
الفرتة خسائر بقمية 1.8 مليون دوالر، مقابل 
أرباح بلغت 4.9 ملي���ون دوالر خالل الفرتة 

نفهسا من العام املايض. 
وع���ىل صعيد القوامئ غ���ري املجمعة، ارتفعت 
خسائر الرشكة املستقلة خالل النصف األول 
م���ن العام اجل���اري إىل 23.6 مليون دوالر، 
مقابل 13.1 مليون دوالر خسائر خالل نفس 

الفرتة من 2021.

قال رايم ال���داكين رئيس جملس إدارة 
البورصة املرصية، إن حّش السيولة ميثل 

التحّدي األول أمام البورصة املرصية.
وأضاف رايم ال���داكين، أنه يمت العمل 
عىل 4 حم���اور لزيادة القمية الس���وقية 
للبورصة وتعزيز سيولهتا، تمتثل بتحفزي 
املؤسس���ات احلكومية ذات املالءة املالية 
املرتفع���ة لض���ّخ مبالغ أكر يف س���وق 
األوراق املالي���ة، وترسي���ع برناجم طرح 
حص���ص م���ن رشاكت القط���اع العام 

بالتنسيق مع احلكومة.

وأشار كذلك إىل القيام جبوالت تروجيية يف 
األسواق اخلارجية الس���ميا اخلليجية مهنا، 
وأخريًا ط���رح منتجات جدي���دة اكلبيع عىل 

املكشوف وتداول عقود الكربون.
وختطط مرص إلطالق برناجم للطروحات 
مجل���ع 40 ملي���ار دوالر عىل م���دار 5 
س���نوات، حبس���ب ترصحيات س���ابقة 

لوزيرة التخطيط املرصية هالة السعيد.
وتس���هتدف احلكومة طرح حصص من 
10 رشاكت حكومي���ة يف بورصة مرص 

قبل هناية هشر يونيو 2023.

مدنية نصر لإلسكان تستهدف إسناد أعمال مقاوالت 
بـ3 مليارات جنيه حتى نهاية 2022

صندوق Sustainable Capital يرفع حصته 
يف رأسمال أوراسكوم كونستراكشون إلى %16.16

بيت اخلبرة للتأجير التمويلي ترفع حصتها يف العربية 
حلليج األقطان إلى %2.28

رامي الدكاني: شح السيولة ميثل التحدي األول أمام 
البورصة املصرية

تراجع امل���ؤرش الرئييس للبورصة املرصية 
»إجيى إك���س 30« بنس���بة 1.45% ليغلق 
عن���د مس���توى 9933.05 نقط���ة، خ���الل 
جلس���ات األس���بوع املايض، وهبط مؤرش 
األهسم الصغرية واملتوس���طة »إجيى إكس 
بنس���بة %3.33  األوزان«،  متس���اوى   70
ليغلق عند مستوى 2192.33 نقطة، وجسل 
مؤرش »إجيى إكس 100 متساوى األوزان« 
تراجًع���ا بنحو 2.98% ليغلق عند مس���توى 
3127.17 نقط���ة، وجسل م���ؤرش »إجيى 
إكس 30 حم���دد األوزان« صع���وًدا بنحو 
1.93% ليغل���ق عند مس���توى 12213.61 
نقط���ة، ونزل م���ؤرش متزي بنس���بة %5.76 

ليغلق عند مستوى 3447.28 نقطة.
رأس املال السويق

وخرس رأس املال الس���ويق للبورصة، حنو 
7 مليارات جنيه خالل جلس���ات األس���بوع 
املايض، ليغلق عند مس���توى 687.4 مليار 
جنيه، بنسبة اخنفاض 1%، وهبط رأس املال 
الس���ويق لمل���ؤرش الرئييس م���ن 436.8 
مليار جنيه إىل 432.7 مليار جنيه، بنس���بة 
اخنف���اض 0.9%، ون���زل رأس املال ملؤرش 
األهس���م الصغرية واملتوس���طة من 131.8 
مليار جنيه إىل 129.5 مليار جنيه بنس���بة 

اخنفاض %1.8.
مكا تراجع رأس املال ملؤرش األوسع نطاًقا 
من 568.6 ملي���ار جنيه إىل 562.2 مليار 
جنيه بنس���بة اخنفاض 1.1%، وهبط رأس 
املال السويق لبورصة النيل من 2.1 مليار 
جني���ه إىل 2 مليار جنيه بنس���بة اخنفاض 

.%1.2
إمجايل قمية التداول

وبالنس���بة للت���داول تراجع إمج���ايل قمية 
التداول بالبورصة املرصية إىل 14.5 مليار 
جني���ه، يف ح���ني بلغت مكية الت���داول حنو 
2.750 ملي���ار ورقة منف���ذة عىل 244 ألف 
معلي���ة، وذلك مقارنة بإمج���ايل قمية تداول 
قدرها 17 مليار جنيه، ومكية التداول بلغت 
3.330 ملي���ار ورقة منف���ذة عىل 276 ألف 

معلية خالل األسبوع قبل املايض.
أما مؤرش متزي، بل���غ إمجايل قمية التداول 
ب���ه حن���و 23.3 مليون جني���ه، وبلغت مكية 
الت���داول 43.4 ملي���ون ورق���ة منفذة عىل 
2766 معلي���ة، واس���تحوذت األهس���م عىل 
38.29% من إمجايل قمي���ة التداول داخل 
املقص���ورة، ىف ح���ني مثلت قمي���ة التداول 

للسندات حنو %61.71.
ووزعت إمجاليات التداول للرشاكت املدرجة 
ىف مؤرشات البورصة بني 2.2 مليار جنيه 
بامل���ؤرش الرئيىس للبورص���ة حبجم تداول 
429.3 ملي���ون ورق���ة مالية منف���ذة، وعدد 
معلي���ات 72.3 أل���ف معلي���ة، وبلغت قمية 
التداول ب�«إجيى إكس 70« حنو 2.3 مليار 
جنيه، حبجم ت���داول 1.6 مليار ورقة مالية 
منفذة من خالل 121.2 ألف معلية، وبلغت 
قمية الت���داول ب�«إجيى إك���س 100« حنو 

4.5 ملي���ار جنيه حبجم تداول 2.02 مليار 
ورق���ة مالية منفذة من خ���الل 193.5 ألف 

معلية.
إمجايل التعامالت

وجسلت تعامالت املرصيني، نسبة %86.6 
من إمج���ايل التعامالت عىل األهسم املقيدة 
بالبورصة املرصية، واستحوذ األجانب عىل 
نسبة 7.6%، والعرب عىل 5.8%، وذلك بعد 
استبعاد الصفقات، وجسل األجانب صايف 
بيع بالبورصة املرصية بقمية 143.8 مليون 
جني���ه، وجسل العرب ص���ايف رشاء بقمية 
78.3 ملي���ون جني���ه، وذلك بعد اس���تبعاد 

الصفقات.
ومثل���ت تعامالت املرصي���ني 76% من قمية 
الت���داول لألهسم املقيدة منذ أول العام بعد 
اس���تبعاد الصفقات، بيمنا جسل األجانب 
16.2%، وجس���ل الع���رب 7.8%، وجسل 
األجانب ص���ايف بي���ع بالبورصة املرصية 
منذ بداية العام بقمية 18 مليار جنيه، فميا 
اسمتر العرب بتجسيل صاىف رشاء بنحو 
1.8 مليار جنيه، وذلك عىل األهسم املقيدة 

بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
هبوط 12 قطاًعا بالبورصة

تعام���الت  خ���الل  قطاًع���ا   12 وتراج���ع 
األس���بوع امل���ايض، عىل رأهس���ا خدمات 
النقل والحشن بنس���بة 6.2%، أعقبه قطاع 
التج���ارة واملوزع���ون بنس���بة 4.1%، يليه 
قطاعات العق���ارات، واالتصاالت واإلعالم 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات، واخلدمات املالية 
غ���ري املرصفي���ة، واخلدم���ات واملنتج���ات 
وال���ورق ومواد  الصناعي���ة والس���يارات، 
التعبئ���ة والتغليف بنس���بة %3.9، %3.8، 

3.6%، 3.4%، 3.2%، عىل التوايل.
األساس���ية،  امل���وارد  قط���ايع  وهب���ط 
والرعاية الصحية واألدوية بنس���بة %2.4، 

2.3%، ع���ىل الت���وايل، واخنف���ض قطاع 
األغذية واملرشوبات والتبغ بنسبة 1.1%، مث 
قطاع املقاوالت واإلنشاءات اهلندسية بنسبة 
0.6%، وأخ���رًيا قطاع مواد البناء بنس���بة 
0.1%، فمي���ا ارتفعت قطاع���ات اخلدمات 
التعلميية، واملنس���وجات والس���لع املعمرة، 
والبنوك، والسياحة والرتفيه بنسبة %3.1، 
1.5%، 1.1%، 0.7%، ع���ىل التوايل، وفًقا 

للتقرير األسبويع للبورصة املرصية.
خرباء: تثبيت الفائدة خطوة 

إجيابية
ع���ىل خ���الف التوقع���ات أص���درت جلنة 
السياسات النقدية بالبنك املركزي املرصي 
قرارا بتثبيت أس���عار الفائدة عىل اإليداع 

واإلقراض.
ويف ه���ذا الص���دد أوحض حس���ام عي���د، 
اخلبري بأس���واق املال، أن مرص تعتر من 
أك���ر معدالت الفائ���دة ارتفاعا عامليا ولكن 
األمر خيتل���ف مع ارتفاع معدالت التمخض 
الس���نوي الذي هشد ارتفاع ملحوظا خالل 
الفرتة املاضية متأثرا باألزمة اجليوسياسية 
الراهنة واليت ألقت بظالهلا عىل االقتصاد 
العاملي ودفعت أس���عار الس���لع األساسية 
واخلدم���ات عامليا حنو االرتف���اع وحتقيق 
مس���تويات سعرية قياس���ية مما ترتب هيلع 

ارتفاع كبري يف معدالت التمخض عامليا.
وأش���ار عيد، إىل أن ه���ذا األمر دفع أغلب 
البن���وك املركزية الدولي���ة إىل رفع معدالت 
الفائ���دة مكحاول���ة لكبح مج���اح التمخض 
السنوي األمر الذي قد يؤدي إىل مزيدا من 

الركود والكساد االقتصادي العاملي.
وكش���ف ع���ن أن ه���ذا األم���ر دف���ع جلنة 
السياس���ات النقدية باجمتاعها إىل اختاذ 
قرار بالتثبيت واإلبقاء عىل أس���عار الفائدة 
دون تغي���ري لملحافظة ع���ىل أداء مؤرشات 

االقتص���اد الق���ويم اإلجيابي���ة وحتقي���ق 
معدالت المنو املتوقعة واملسهتدفة أيضا مع 
حماولة لكبح مج���اح التمخض الذي ارتفع 
متأثرا باألزمة اجليوسياسية الراهنة وليس 
متأثرا بارتفاع اجحام الطلب عىل الس���لع 

واخلدمات األساسية عامليا.
وبدوره أوحض هشام عامر اخلبري بأسواق 
املال، أن أس���عار الفائدة ىه أحد أس���لحة 
السياس���ة النقدي���ة للبن���وك املركزية لكبح 
مجاح التمخض والس���يطرة عيل الس���يولة 
باألس���واق، وحماول���ة  املتوف���رة  النقدي���ة 

للسيطرة عىل األسعار.
وذك���ر أن أس���عار الفائدة وأس���واق املال 
يف عالق���ة عكس���ية دامئا، فلك���ا اجتهت 
البن���وك املركزي���ة لرف���ع أس���عار الفائدة 
اجته املس���تمثرون إيل أن���واع أخرى غري 
اإلس���تمثار باألهسم اكلودائع والس���ندات 
نظ���را لقل���ة املخاطر وتوافر ف���رص رحبية 
أعىل وثابتة، ومع اخلفض يتجه املس���تمثر 
إىل البورص���ة لإلس���تمثار وحتقي���ق عائد 

أعىل من إيداع األموال بالبنوك.
ورأى أن قرار البنك املركزي بتثبيت أسعار 
الفائ���دة قرارا حكمي���ا وبالتايل تأثريه عىل 
البورصة إجي���ايب مفع ق���رار التثبيت قرر 
البن���ك املرك���زي ممثال يف جلنة السياس���ة 
النقدي���ة ماكحفة التمخض بأحد الوس���ائل 
األخ���رى، وىه رف���ع نس���بة األحتي���ايط 
اإلل���زايم للبنوك م���ن 14% إىل 18%، ومع 
ه���ذه القرارات ننتظر أداءا أفضل للبورصة 
يف األي���ام القادمة، ليك تعوض اخلس���ائر 
الكبرية اليت اكن سبهبا القلق من رفع سعر 

الفائدة.
ومن جانب ذكر أمين الزيات اخلبري بأسواق 
املال، أنه خالفا للتوقعات قرر البنك املركزي 
املرصي اإلبقاء عىل سعر الفائدة دون تغري.
وأوحض أن البنك املركزي هيدف هبذا القرار 
إىل اس���تقرار األسعار عىل املدى املتوسط، 
وخيف���ف الضغط عىل مزيانية الدولة وبدون 

رفع الفائدة عىل الدين اخلاريج.
وأكد عىل أن قرار تثبيت أس���عار الفائدة له 
أثر إجي���ايب ع���ىل أداء البورصة املرصية، 
ويهني حالة اجلدل بعد زيادة أسعار الفائدة 
من قبل الفيدرايل األمرييك بنسبة 75 نقطة.
وتوق���ع أن تهشد م���ؤرشات البورصة أداء 
إجي���ايب خالل تداوالت األس���بوع احلايل، 
وأن ي���ؤدي قرار تثبيت أس���عار الفائدة إىل 
عودة الس���يولة مرة أخ���رى إىل البورصة، 
ويهس���م يف زي���ادة أجحام الت���داول والىت 
هش���دت اخنفاضا ملحوظ���ا خالل تداوالت 

األسبوع املايض.
ولفت إىل أن قرار زيادة نس���بة االحتيايط 
اإللزايم سيكون له تأثري سليب عىل قطاع 

البنوك بالبورصة املرصية.

محللون يتوقعون أداء إيجابي ملؤشرات البورصة خالل 
األسبوع اجلاري بعد تثبيت أسعار الفائدة 

البورصة تنتهي من برنامج تدريبي جديد لتحسني قدرات مسئولي عالقات املستثمرين

أظهرت امل����ؤرشات املالية لرشكة الرشقية - 
إيسرتن كومباين، خالل العام املايل املايض 
2021- 2022، تراجع أرباح الرشكة بنسبة 

6% عىل أساس سنوي.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة مرص، 
أهنا حققت ص����ايف رحب بل����غ 4.03 مليار 
جني����ه خالل الف����رتة من يوليو ح����ىت يونيو 
2022، مقابل أرباح بلغت 4.28 مليار جنيه 

يف الفرتة املقارنة من العام املايل املايض.
وارتفعت إيرادات الرشكة خالل العام املايل 
امل����ايض إىل 17.13 ملي����ار جني����ه، مقابل 
إيرادات بلغت 16.02 مليار جنيه يف الفرتة 

املقارنة من العام املايل املايض.
يش����ار إىل أن الرشقية - إيسرتن كومباين، 
حققت أرباحًا بلغت 4.25 مليار جنيه خالل 
الفرتة من يوليو حىت مارس املايض، مقابل 

أرباح بلغ����ت 3.88 مليار جني����ه يف الفرتة 
املقارنة من العام املايل املايض.

وارتفع����ت إيرادات الرشكة خالل الفرتة إىل 
12.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12 
مليار جنيه يف الفرتة املقارنة من العام املايل 

املايض.

اعمتدت امجلعية العامة العادية للبنك 
املرصي اخلليجي، تقرير جملس اإلدارة 

والقوامئ املالية للفرتة املنهتية يف 30 
يونيو املايض، وتقرر زيادة رأس املال 

عرب توزيع أهسم جمانية.
وقال البنك يف بيان لبورصة مرص، إن 

العمومية قررت إلغاء قرار امجلعية 
املنعقدة يف 31 مارس املايض بشأن 

زيادة رأس املال من 453.05 مليون دوالر 
إىل 486.48 مليون دوالر بزيادة 33.43 
مليون دوالر عن طرق توزيعات جمانية.
وصدقت العمومية عىل مرشوع حساب 

توزيع األرباح عن الفرتة املالية؛ إذ 
قررت العمومية اإلبقاء عىل احلصة 

األوىل والثانية من التوزيعات املقررة 
لملسامهني حلساب األرباح احملتجزة 

لتدعمي رأس املال بإصدار أهسم جمانية.

18 أكتوبر.. مساهمو 
مطاحن شرق الدلتا 

يناقشون مقترح التوزيعات

عمومية البنك المصري 
الخليجي تقرر زيادة رأس 

المال عبر أسهم مجانية

 »القاهرة لألدوية” تقترح 
توزيع كوبون نقدي بواقع 

جنيه للسهم

بورصة مصر تحدد 
ضوابط تحركات سهم

 مصر لألسواق الحرة

قررت مطاحن رشق الدلتا دعوة 
امجلعية العامة العادية يف 18 أكتوبر 
2022 للنظر يف مقرتح توزيع األرباح.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 

مرص، أن امجلعية ستنظر يف اعمتاد 
القوامئ املالية السنوية وتقرير جملس 

اإلدارة .
و قرر جملس إدارة رشكة مطاحن 

رشق الدلتا، رفع قمية الكوبون النقدي 
املقرتح توزيعه عىل املسامهني عن 
أرباح العام املايض -رهنًا مبوافقة 

معومية الرشكة-.
وتضمن املقرتح توزيع كوبون نقدي 
بواقع 14 جنهيًا بدلًا من 13 جنهيًا 

عىل املسامهني عن أرباح العام املايل 
املايض. 

يشار إىل أن مطاحن رشق الدلتا عن 
العام املايل املايض )2021-2022(، 

جسلت صايف رحب بلغ 128.87 
مليون جنيه منذ بداية يوليو 2021 

حىت هناية يونيو 2022، مقابل 
127.19 مليون جنيه أرباحًا خالل 

العام املايل السابق له.

اقرتح جملس إدارة رشكة القاهرة 
لألدوية والصناعات الكمياوية، 

إجراء توزيعات نقدية عىل 
املسامهني عن أرباح العام املايل 

املايض.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 

مرص، أن املقرتح تضمن توزيع 
كوبون نقدي بواقع جنيه للك هسم.

يشار أن القاهرة لألدوية والصناعات 
الكمياوية، جسلت صايف رحب بلغ 

165.74 مليون جنيه منذ بداية 
يوليو 2021 وحىت هناية يونيو 

2022، مقابل 124.3 مليون جنيه 
أرباحًا خالل العام املايل السابق له.

وارتفعت مبيعات القاهرة لألدوية 
خالل العام املايل املايض لتجسل 

1.1 مليار جنيه بهناية يونيو 
املايض، مقابل 1.06  مليار جنيه 

خالل العام املايل املقارن.

أعلنت البورصة املرصية، ضوابط 
حتراكت هسم رشكة مرص لألسواق 
احلرة، اعتبارًا من بداية أول جلسة 

تداول عىل الورقة املالية بدون احلق 
يف الكوبون وحىت هناية جلسة 

التداول اليت يمت فهيا تجسيل سعر 
إقفال جديد.

وقالت البورصة، يف بيان، إنه 
سيحمس بتحرك السعر هبوطًا 

بنسبة 32.346% تقريبًا ويكون 
حد اإليقاف املؤقت هبوطًا بنسبة 

23.89% تقريبًا من سعر إقفال 
الورقة املالية بهناية جلسة تداول 
اليوم امخليس - هناية احلق يف 

الكوبون -.
ومن املقرر قيام مرص لألسواق 

احلرة بتوزيع الكوبون رمق )26( 
بواقع 1.5185668693 جنيه للهسم 
الواحد وذلك اعتبارًا من 27 سبمترب 

اجلاري.
وحققت مرص لألسواق احلرة، 

أرباحًا بلغت 167.09 مليون جنيه 
خالل الفرتة من يوليو 2021 حىت 

هناية يونيو 2022، مقابل أرباح 
بلغت 132.2 مليون جنيه خالل 

العام املايل السابق له، مع األخذ يف 
االعتبار حقوق األقلية.

أرباح إيسترن كومباني تتراجع هامشيًا إلى 4.03 
مليار جنيه خالل 2021- 2022

العجمي ..

داليا احمد

  قال���ت رشك���ة وول س���رتيت للتداول يف 
األوراق املالي���ة، إن بي���ت اخل���رة للتأجري 
المتوي���يل تكنوليس فاس���ت لي���س، رفعت 
حصهتا يف أهسم رأمسال الرشكة العربية 

حلليج األقطان من 1.43% إىل %2.28.
وأضافت الرشكة يف بيان لبورصة مرص، 
أن بيت اخلرة للتأجري المتوييل اش���رتت 
2.25 ملي���ون هس���م بقمي���ة 5.86 مليون 

جنيه، مبتوسط سعر 2.6 جنيه.

يش���ار إىل أن العربي���ة حللي���ج األقطان، 
جسل���ت ص���ايف رحب بل���غ 34.22 مليون 
جنيه من���ذ بداية يولي���و 2021 حىت هناية 
يونيو 2022، مقاب���ل 35.73 مليون جنيه 

أرباحًا خالل العام املايل السابق له.
وارتفعت مبيعات العربية حليج خالل العام 
املايل املايض لتص���ل إىل 68.78 مليون 
جني���ه بهناية يونيو، مقاب���ل 31.07 مليون 

جنيه خالل العام املايل السابق له.

وائل خطاب

بعد تراجعها  بنسبة 1.45% خالل تعامالت األسبوع الماضي.. 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  سبتمبر  2022  •  العدد  661

وافقت اهليئة العامة للرقابة املالية لرشكة 
“ان اى اكبيتال القابضة لالس���تمثارات 
املالي���ة” عىل إطالق صندوق اس���تمثار 
جديد “إن آى اكبيتال ذو العائد الدوري 
الرتامكي )صندوق هسمي(، لالستمثار 
يف األوراق املالي���ة املرصي���ة واألجنبية 
املرصية،  البورص���ة  املقي���دة جب���داول 
وخاص���ة يف األهس���م “وه���و صندوق 
اس���تمثار مفتوح، تطرح وثائقه من خالل 

االكتتاب العام.
 يس���هتدف الصن���دوق االس���تمثار يف 
األوراق املالية املرصية واألجنبية املقيدة 
جب���داول البورصة املرصي���ة، باإلضافة 
اىل االس���تمثار يف األدوات ذات العائد 
الثابت القصرية واملتوس���طة األجل ومن 
بيهنا أدوات الدين اليت ال يقل التصنيف 
االئمتاين هلا عن احلد األدىن املقبول من 

اهليئة )BBB-( أو ما يعادهلا.
 ومبوجب قرار اهليئة رمق 1 لسنة 2021، 
بتعديل ق���رار جمل���س إدارة اهليئة رمق 
58 لس���نة 2018 بشأن قواعد وضوابط 
وإج���راءات الرتخيص للبن���وك، ولبعض 
ال���رشاكت اليت تب���ارش أنش���طة مالية 
غري مرصفية أن تب���ارش بنفهسا أو مع 
غريها نشاط صناديق االستمثار، جنبت 
الرشكة املؤسس���ة للصن���دوق 5 مليون 
جنيه جي���وز يف مقابلها تليق اكتتابات/ 
أو طلب���ات رشاء يف وثائ���ق الصن���دوق 

بدون حد اقىص، وذلك.
 ومع إمتام املوافق���ة عىل إصدار وثائق 

الصندوق س���يصل إمج���ايل إصدارات 
ترخيص  ع���ىل  الصنادي���ق احلاصل���ة 
من اهليئة عدد 139 صندوق اس���تمثار 
بإمجايل قمية 107.6 مليار جنيه تقريبا، 
مهنم عدد 14 صندوق خالل عام 2022، 
حيث تعمل اهليئة عىل تطوير وحتس���ني 
األم���ور اإلجرائي���ة املرتبط���ة باملوافقات 
الالزمة إلصدار وط���رح وثائق صناديق 

االس���تمثار، كوهنا قناة استمثارية هامة 
لألفراد واملؤسس���ات، حيث يبلغ احلجم 
املس���هتدف املبديئ للصندوق 25 مليون 
جنيه مرصي موزع عىل عدد 2.5 مليون 

وثيقة بقمية إمسية 10 جنيه للوثيقة. 
وم���ن جانبه ق���ال الدكت���ور دمحم فريد 
رئي���س اهليئة العامة للرقاب���ة املالية، إن 
اهليئة تضع ص���وب أعيهنا دوما العمل 

عىل اصدار املوافقات والقواعد الالزمة 
لتطوير وتنش���يط س���وق األوراق املالية 
وخاصة صناديق االس���تمثار اليت تعتر 
أحد أمه األدوات المتويلية واالستمثارية 
م���ن  ف���ات  احتياج���ات  تل���يب  ال���يت 
املس���تمثرين، حيث حترص اهليئة دوما 
عىل تطوير أس���واق مالية غري مرصفية 
تتيح منتجات استمثارية متنوعة ملختلف 
رشاحئ املس���تمثرين مبا يعزز من جهود 
الدول���ة املرصي���ة حنو حتقي���ق المشول 

املالية.
 وتتيح صناديق االس���تمثار لملستمثرين 
إماكني���ة تنوي���ع وتوزيع االس���تمثارات 
بطريق���ة مهنجي���ة عر نطاق أوس���ع من 
األص���ول التابع���ة لكيان���ات اقتصادية 
تعمل يف أنش���طة اقتصادية خمتلفة، مبا 
يهسم يف تقليل خماط���ر تركز األصول 

واالستفادة من تنوع عوائدها.
 أضاف  الدكتور فريد أن اهليئة مسمترة 
يف توف���ري ال���دمع واملس���اندة املطلوبة 
لتعزي���ز نش���اط صنادي���ق االس���تمثار، 
حيث مت اجراء تعدي���الت ترشيعية عىل 
قانون سوق رأس املال والحئته التنفيذية 
ومت إصدار ق���رارات تنظميية ممكلة من 
جملس إدارة اهليئة لملسامهة يف زيادة 
عدد صناديق االس���تمثار كأحد الس���بل 
اليت تدمع جهود تعزيز سيولة وتداوالت 

سوق املال املرصي.

انهت���ت ادارة البورص���ة م���ن تنظ���م 
دورة جديدة لتدريب مس���ويل عالقات 
املس���تمثرين وحتس���ني قدراهت���م فميا 
خي���ص ممارس���ات التمنية املس���تدامة 
وال���يت نمظها قرار اهليئة العامة للرقابة 
املالي���ة رمق 108 للع���ام 2021، حي���ث 
هش���د األس���بوع احلايل انهت���اء إدارة 
البورصة من تنظم ورشة معل حبضور 
مجيع الرشاكت املقيدة بالبورصة لبناء 
التنفيذين وخصوصا  قدرات مسولهيا 
مس���ويل عالقات املستمثرين عن اليات 
باإلفصاح  التقاري���ر اخلاصة  وصياغة 
 TCFD املناخي���ة  التأث���ريات  ع���ن 
 Standard بالتع���اون م���ع مؤسس���ة
and Poor›s S&P Global وذل���ك 
من خالل برناجم تدرييب ملدة ثالثة أيام 

مت تنظميه افرتاضيًا.
ومن جهت���ه أكد رايم ال���داكين رئيس 
البورص���ة املرصي���ة اهمت���ام إدارت���ه 
ق���درات  تطوي���ر  جه���ود  باس���مترار 
مس���ويل عالقات املس���تمثرين ملواكبة 
التطورات املس���مترة يف صناعة س���وق 
املال بش���ل عام والسميا االمور املعنية 
مبارس���ات االستدامة يف ظل االهمتام 

املزتايد من املس���تمثرين الدوليني مبدى 
بتطبيق املارس���ات  ال���رشاكت  الزتام 
االجمتاعية  املن���ايح  ع���ىل  الرش���يدة 
والبيئي���ة، واضاف ال���داكين ان الفرتة 
املقبلة س���تهشد املزيد من ورش العمل 
اهلادفة ايل حتس���ني ق���درات ومهارات 
مسويل عالقات املستمثرين بالرشاكت 
املقي���دة وذلك ألمهي���ة دورمه يف تعزيز 
قنوات التواص���ل ورشح مناذج العمل 
لرشاكهتم بش���ل اح���رتايف مع اكفة 
ان���واع املس���تمثرين، واش���ار رئي���س 

البورص���ة ان ال���دورة األخ���رية تع���د 
الثالث���ة يف نفس الس���ياق حيث س���بق 
وأن نمظ���ت إدارة البورص���ة املرصي���ة 
ومن خ���الل مؤسس���هتا التابعة للتمنية 
املس���تدامة قام���ت بتنظ���م ورش معل 
خالل هشري فراي���ر ومارس املايض 
لنحو 103 رشكة ويه الرشاكت املعنية 
بتنفي���ذ قرار اهليئة العامة للرقابة املالية 
رمق 108 س���نة 2021 بشأن اإلفصاح 
عن أمع���ال اإلس���تدامة للرشاكت الىت 
ال يق���ل رأمساهل���ا املص���در أو صايف 

حق���وق ملكيهتا ع���ن 500 مليون جنيه 
مرصي، وتناول التدريب مهنجية اعداد 
وصياغة التقارير وفقا لملبادرة العاملية 
إلع���داد تقاري���ر االس���تدامة GRI يف 
مرص والرشق األوس���ط، وتأىت معايري 
املبادرة العاملية إلعداد تقارير اإلستدامة 
كواحدة من املعاي���ري اليت يمت االعمتاد 

علهيا يف إعداد تقارير االستدامة .
وج���ارى الرتتي���ب لعق���د ورش العمل 
لبايق الرشاكت املقيدة بالبورصة. وبعد 
اإلنهت���اء م���ن تدريب مجي���ع الرشاكت 
املقيدة س���تكون البورصة املرصية أول 
بورصة يف العامل تقوم بتأهيل الرشاكت 
.GRI �املقيدة ومنح ممثلهيا هشادات ال

يذك���ر أن هش���ر يونيو امل���ايض هشد 
اإلنهتاء م���ن الرن���اجم التدرييب حول 
املناخي���ة  التأث���ريات  ع���ن  اإلفص���اح 
TCFD، بالتعاون م���ع لك من مبادرة 
األمم املتح���دة للبورص���ات املس���تدامة 
UN-SSE ومؤسس���ة المتويل الدولية 
IFC وجمل���س معاي���ري اإلفصاح عن 
التدريب  إس���هتدف   ،CDSB الكربون 
مجيع الرشاكت امللزم���ة باإلفصاح عن 

TCFD

»الرقابة املالية« توافق على إنشاء صندوق لالستثمار فى األسهم املصرية

    رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  : إجمالي إصدارات 
الصناديق الحاصلة على ترخيص الهيئة 139 صندوق استثمار 

بصافي أصول مدارة 107.6 مليار جنيه
 فريد : نعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة 

لتعزيز نشاط صناديق االستثمار 
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 أمني عام احتاد املستثمرين 
يطالب بإنشاء هيئة للرقابة على 

الواردات قبل استيرادها

طالب الدكتور دمحم مخيس ش���عبان، األمني العام لالحتاد 
املرصي مجلعيات املس���تمثرين ورئيس مجعية مس���تمثري 
أكتوبر، بتش���كيل هيئ���ة حكومية تكون معني���ة بالرقابة عىل 
الواردات والس���لع اليت يمت اس���تريادها من اخلارج، حبيث 
يكون نشاطها الرئييس دراسة وفلرتة السلع اليت حتتاجها 

مرص قبل معلية االسترياد من األساس.

وأوحض ش���عبان، أن ه���ذا اإلجراء حتتاجه مرص بش���ل 
ُملح يف الوقت احلايل لرتش���يد االس���ترياد بشل إجيايب 
ُيقق منفعة اقتصادية ملرص، خاصة أوقات األزمات عندما 
تكون احلصيلة الدوالرية حمدودة، وكذلك جحتمي اس���ترياد 
السلع اليت هلا مثيل حميل وإعطاء فرصة الزدهار الصناعة 

الوطنية.

٩ أكتوبر .. جهاز تنمية املشروعات ُينظم معرض »تراثنا« 
للحرف اليدوية والتراثية للعام الرابع على التوالي 

ترحيب واسع مبد الفترة التجريبية ملنظومة التسجيل املسبق 
للشحنات باملوانئ اجلوية إلي 31 ديسمبر القادم 

خالل إطالق االستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

أك���د الدكت���ور دمحم معي���ط وزي���ر املالي���ة، أنه 
اس���تجابة ملجمت���ع األمع���ال م���ن املتعاملني مع 
املنظوم���ة امجلركية، وتيس���رًيا علهي���م ومراعاة 
للظروف احلالية العاملي���ة واحمللية، وبعد موافقة 
الدكت���ور مصطيف مدبويل رئيس جملس الوزراء، 
فق���د مت مد الف���رتة التجريبي���ة ملنظومة التجسيل 
باملوان���ئ اجلوية   »ACI« املس���بق للحشن���ات
ح���ى ٣١ ديمسرب املقبل، ع���ىل أن يبدأ التطبيق 
اإلل���زايم يف األول م���ن يناي���ر ٢٠٢٣، بداًل من 
األول م���ن أكتوبر ٢٠٢٢، وذلك ملنح املس���توردين 
واملستخلصني امجلركيني وولكاء الحشن اجلوي 
والراكت املص���درة ملرص وال���راكت العاملية 
متعددة اجلنسيات وقًتا إضافًيا لتوفيق أوضاعهم 
والتجسيل عىل املنظومة اجلديدة، والتدرب علهيا؛ 
مب���ا ُيهسم يف إجن���اح هذا النظ���ام اجلديد عىل 
حنو ُيس���اعد يف تيس���ري اإلج���راءات وميكنهتا، 
والتوس���ع يف اإلفراج امجلريك املسبق للبضائع 
قبل وصوهلا لملوانئ، ومن مث تقليل تلكفة الس���لع 
واخلدم���ات، وحظر دخول البضائ���ع الرديئة إىل 

األسواق.
أش���ار الوزير، يف بيان، إىل حرص الوزارة عىل 
إتاحة فرتة زمنية أطول لل الراكت واملصدرين 
األجانب الس���تمكال اس���تعداداهتم للتعامل عىل 
املنظومة اجلديدة؛ خاصة يف ظل اس���مترار تأثري 
جاحئة »كورون���ا«، واحلرب يف أوروبا، وتأثريها 
عىل سالس���ل اإلمداد والتوري���د العاملية، وتزايد 
حدة املوجة التضخمية؛ مبا يضمن االستفادة من 
التيس���ريات اليت يتيحها ه���ذا النظام، والوصول 
إىل أع���ىل درج���ات احلومكة للواردات الس���لعية 
لملوانئ املرصية، وااللزتام مبعايري اجلودة للسلع 

املستوردة.
من جانبه، ق���ال الحشات غتوري، رئيس مصلحة 
امجلارك، إننا مسمترون يف تذليل أي عقبات أمام 
املستوردين وولكاهئم من املستخلصني امجلركيني 
وولكاء الحش���ن اجلوي وتقدمي لك س���بل الدمع 
الفين هلم من أج���ل تهسيل انضاممهم إىل نظام 
التجسيل املس���بق للحشنات »ACI«، حيث يمت 
عقد دورات تدريبية، مبقر الوزارة أو »أون الين«، 
ل���ل أطراف املنظوم���ة امجلركية س���واًء جممتع 
 »ACI« األمعال أو اجلهات املعنية بتطبيق نظام
باملوان���ئ اجلوي���ة؛ يف إطار حرصن���ا عىل توفري 

لك مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق املس���هتدفات 
املنشودة لملواطنني.

ودعا »غتوري«، املتعاملني مع املنظومة امجلركية 
الذين يستوردون بضائع من اخلارج عرب املوانئ 
اجلوية، إىل رسعة االنض���امم ملنظومة التجسيل 
املس���بق للحشنات »ACI«، من خ���الل البوابة 
www.nafeza.  »اإللكرتوني���ة ملنصة »ناف���ذة
gov.eg، واالس���تفادة م���ن التهسي���الت ال���يت 
تقدمها املنظومة اجلديدة، موحًضا أنه ينبيغ عىل 
املستوردين وولكاهئم من املستخلصني امجلركيني 
تقدمي لك مس���تندات الحشنة قبل حشن البضائع 
باملوان���ئ اجلوي���ة؛ للحص���ول ع���ىل رمق القي���د 

.»ACID« امجلريك
ترحيب واسع بالقرار

القرار وجد صدي واسع يف املجمتع االقتصادي 
، فب���دوره أش���اد أمح���د عب���د الواح���د اخلبري 
امجلريك ورئيس ش���عبة امجلارك بغرفة القاهرة 
التجارية، باالستجابة الرسيعة من رئيس الوزراء 
الدكت���ور مصطيف مدب���ويل ووزارة املالية ملطالب 
جممت���ع األمع���ال، وإصدار ق���رار وزي���ر املالية 
مبد الف���رتة التجريبية ملنظومة التجسيل املس���بق 
للحشن���ات »ACI« باملوان���ئ اجلوي���ة حى ٣١ 
ديمسرب املقبل، وب���دء التطبيق اإللزايم للتجسيل 
يف األول م���ن يناير ٢٠٢٣، مؤكدا أن اس���تجابة 
احلكوم���ة ممثلة يف وزارة املالية ليس���ت جبديدة، 
كوهن���ا تعمل عيل التواصل املس���متر مع جممتع 
األمع���ال وتقديرا للظروف املالية العاملية واحمللية 

اليت أثرت عيل امجليع .
وأضاف عبد الواحد ،  أن قرار التأجيل جاء بناء 
عيل دراس���ة ومساع وجهات النظر اليت تقدم هبا 
املتعاملني مع املنظومة من “املستخلصني و ولكاء 
الحشن اجلوي و التجار املتعاملني بشل مبارش 
مع امجلارك, و الذين طالبو بتأجيل قرار التجسيل 
لعدم وضوح الرؤي���ة للتعامل والتأقمل مع منظومة 

الحشن اجلوي اجلديدة  والتدريب علهيا .
وق���ال رئيس ش���عبة امجل���ارك بغرف���ة القاهرة 
التجارية، انه س���يمت مع���ل دورات تدريبية مكثفة 
من قبل الش���عبة ، ل���ل املتعاملني م���ع املنظومة 
اجلديدة حلهثم عيل االنضامم لملنظومة اجلديدة 
خ���الل الفرتة القليلة القادمة ، مؤحضا أن التجار 
و املستوردين واملس���تخلصني ولك املتعاملني مع 

امجل���ارك و املوانئ،  س���وف يعملون عيل إجناح 
املنظومة مب���ا خيدم الدول���ة و املواطنني عيل حد 
س���واء , والتقلي���ل  من تلكفة الس���لع واخلدمات، 
وحظر دخ���ول البضائ���ع الرديئة إىل األس���واق 
املرصية واليت ترض بصحة املواطنني واالقتصاد 
الق���ويم للبلد ، وإجناح ه���ذا النظام اجلديد وأي 
قرار من ش���أنه تيس���ري اإلجراءات، والتوسع يف 
اإلفراج امجلريك املس���بق للبضائع قبل وصوهلا 

لملوانئ املرصية .
أش���ار عب���د الواحد إىل أن جممت���ع االمعال من 
مصلحته التعامل مع أي ش���ئ من شأنه ختفيف  
تأث���ري جاحئ���ة »كورون���ا«، واحلرب الروس���ية 
االوكرانية واليت أثرت بش���ل كبري عىل سالسل 
اإلم���داد والتوريد العاملية، مما تس���بب يف زيادة 

االسعار نتيجة ارتفاع معدالت التمخض.
ومن جانبه ، رحب النائ���ب حشاته أبو زيد، أمني 
رس جلن���ة الصناعة مبجلس الن���واب، مبد الفرتة 
التجريبي���ة ملنظومة التجسيل املس���بق للحشنات 
»ACI« باملوان���ئ اجلوي���ة ح���ى ٣١ ديمس���رب 
املقب���ل، عىل أن يبدأ التطبي���ق اإللزايم يف األول 
من يناير ٢٠٢٣، بدلًا من األول من أكتوبر ٢٠٢٢، 
قائال: يسامه ذلك  يف إتاحة املزيد من التيسريات 

اليت تهسم يف تقليص زمن اإلفراج امجلريك.
وأض���اف أبو زيد، يف بيان له، أن نظام التجسيل 
املس���بق للحشن���ات يس���امه يف  تقلي���ص زمن 
اإلف���راج امجلريك، باإلضافة إىل مس���امهته يف 
خفض تلكفة معلية االسترياد والتصدير؛ الفتا أن 
منظومة التجسيل تنشط  حركة التجارة و تجشع 
الصادرات املرصية؛ األمر الذي يسامه يف إثراء 

إصالح السياسات املالية واالقتصادية.
وأش���ار أمني رس جلنة الصناعة مبجلس النواب، 
أن منظومة التجسيل املس���بق للحشنات باملوانئ 
يس���امه يف محاي���ة الس���وق امل���رصي واملوانئ 
املرصية من املنتجات الرديئة، عن طريق السيطرة 
الاكمل���ة ع���ىل املنتج���ات وجودهت���ا للتأك���د من 
مطابقهتا لملواصف���ات ومعايري اجلودة، مضيفا: 
املنطوم���ة تقوم بتجسيل املس���تورد واملصدر ومن 
مث تدقق البيانات وتس���تعمل ع���ن الطرفني  حلظر 

البضائع جمهولة املصدر

عق���دت، األربعاء املايض، فعالي���ات احتفالية إطالق 
االس���رتاتيجية الوطني���ة لمللكية الفكرية، مبش���اركة 
رئيس جمل���س الوزراء الدكت���ور مصطىف مدبويل، 

حتت رعاية الرئيس عبدالفتاح السييس.
ح���رض االحتفالية ال���يت أقميت يف مدين���ة القاهرة 
اجلدي���دة، لك من دارين تان���غ، املدير العام لملنمظة 
العاملية لمللكية الفكري���ة، والدكتور عيل املصييحل، 
وزي���ر المتوين والتجارة الداخلي���ة، والدكتورة رانيا 
املش���اط، وزي���رة التع���اون الدويل، والدكت���ور خالد 
عبدالغفار وزير الصحة والس���اكن، والدكتور معرو 
طلع���ت، وزير االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلومات، 
والس���يد القص���ري، وزي���ر الزراع���ة واس���تصالح 
األرايض، والدكت���ور أمين عاش���ور، وزي���ر التعلمي 
الع���ايل والبحث العيمل، واملستش���ار مع���ر مروان 
وزير العدل، واملهندس أمح���د مسري، وزير التجارة 
والصناعة، ووزي���ر الرتبية والتعل���مي الدكتور رضا 

جحازي.
ويأيت إطالق االسرتاتيجية الوطنية لمللكية الفكرية، 
يف إط���ار اهمتام مرص البالغ بإطالق اس���رتاتيجية 
امللكي���ة الفكري���ة، وأن إع���داد االس���رتاتيجية يأيت 
تنفي���ذًا لتوجهيات الرئيس عبدالفتاح الس���ييس يف 
هذا الش���أن، وترتبط أهدافها وحماورها مع لك من 
أه���داف األمم املتح���دة للتمنية املس���تدامة، وأجندة 
املنمظة العاملية لمللكية الفكرية للتمنية، وكذلك “رؤية 
مرص ٢٠٣٠”، وكذا برن���اجم اإلصالحات اهليلكية 
ال���ذي تتبن���اه احلكوم���ة، وذلك مب���ا يضمن حتقيق 
التنامغ والتاكمل بني سياس���ات وأهداف الدولة يف 

مجيع املجاالت.
يذكر أن املنمظ���ة العاملية لمللكي���ة الفكرية “الويبو” 

تسهتدف محاية احلقوق املتعلقة بامللكية الفكرية 
لتعزيز األنش���طة البحثية والتجارية لتقدمي 

منتج���ات وخدم���ات تل���ي احتياج���ات 
املجمتع يف شى منايح احلياة.

 م���ن جانبه، أكد ع���يل مصييحل وزير 
المتوي���ن والتجارة الداخلي���ة أن امللكية 
الفكري���ة متث���ل املن���اخ ال���دامع لعملية 

االبتاكر واالخرتاع وإضافة 
املنتج���ات واخلدمات 
اجلدي���دة، مش���ريًا 
إىل أن ذل���ك تزامن 
بشل غري طبييع 
الث���ورة  م���ع 
جي���ة  لو لتكنو ا

ل  لتح���و ا و
لل  الرمقي 
به  نقوم  ما 

من معليات.. مث التقدم يف الثورة الصناعية الرابعة.
وأض���اف مصييحل، يف لكمته خالل فعاليات إطالق 
االسرتاتيجية الوطنية لمللكية الفكرية حبضور رئيس 
الوزراء الدكت���ور مصطىف مدبويل، أنه أصبح لزامًا 
علينا أن نمتاىش مع السياسة العامة لملنمظة الدولية 
لمللكية الفكرية ويه حتويل امللكية الفكرية إىل مناخ 
دامع للتمنية املس���تدامة وبالت���ايل محاية حقوق لك 
إبداع فكري وإضافة فكرية من العقل البري؛ وفقًا 

لواكلة أنباء الرق األوسط.
وق���ال إن مرص عظمية وقدمية جدًا يف محاية امللكية 
الفكرية؛ حيث يعود أول قانون محلاية امللكية الفكرية 
يف مرص ع���ام ١9٣9 مث أعقبه قوانني كثرية محلاية 
املصنفات الفنية واألمع���ال الفنية وقانون التجسيل 
ل���رباءات االخرتاعات، مث قانون األصن���اف النباتية 
وقرار امل���ؤرشات اجلغرافية؛ وهو ميثل زمخًا كبريًا 
يف امللكية الفكرية، مشريًا إىل أن هناك أكرث من ١٠ 
جهات تتعام���ل امللكية، وهناك ١٠ قوانني تتعامل مع 

امللكية الفكرية.
وأش���ار إىل أن التلكيف الرائسة جاء بلجنة مشرتكة 
م���ن لك اجلهات لوضع هذه االس���رتاتيجية اهلامة؛ 
هبدف توحيد إطار ترييع للعمل يف هذا املوضوع 
وتوحيد ومعل إطار مؤسيس مسؤول عن تنفيذ هذه 
األم���ور.. باإلضافة إىل دمع اكف���ة منمظات املجمتع 
امل���دين والصناع���ة والتجارة ليك���ون معل جممتيع 

اكمل.
وكشف وزير المتوين عن حدوث تطور كبري بالتعاون 
مع املنمظة الدولية لمللكية الفكرية س���واء يف تطوير 
منظوم���ة املعلومات، حيث لدينا أك���رث من 65٠ ألف 
عالم���ة جتارية مجسلة ومت وضعه���ا عىل المكبيوتر 
وربطها باملركز الدويل للعالمات التجارية ومعل 
ش���بكة معلومات اكملة، يمت التجسيل من 
لك ماكتب الجسل التج���اري باإلضافة 
إىل ال���دمع املؤس���يس، معربًا عن أمله 
باس���مترار التعاون مع املنمظة الدولية 
لمللكي���ة الفكرية وخاص���ة يف املرحلة 
االنتقالية من توحيد اجلهات ملا هلا من 

أثر كبري يف رفع الكفاءة.
الزراعة  وزير  أكد  بدوره، 
واس���تصالح األرايض 
أن  القص���ري  الس���يد 
م���رص ومن���ذ العرص 
الفرع���وين حت���رص 
عىل محاي���ة حقوق 
امللكي���ة الفكري���ة، 
إىل  مش���ريًا 
الكتاب الرابع 

رمق 8٢ لس���نة ٢٠٠٢ محلاية حقوق امللكية الفكرية، 
الذي مت تعدي���ل بعض أحاكمه ليتواف���ق مع اتفاقية 
االحتاد الدويل محلاية األصناف النباتية “يوبوف«.

جاء ذلك خالل اجمتاع عقده وزير الزراعة مع مدير 
املنمظ���ة العاملية لمللكي���ة الفكرية )wipo( دارين 
تانغ، الذي يش���غل أيضًا منصب السكرتري العام 

لليوبوف؛ وفقًا لبيان.
وق���ال القص���ري إن م���رص لدهيا مكت���ب محلاية 
األصناف النباتية، الذي أصدر حى اآلن هشادات 
محاي���ة ألكرث م���ن 5٠٠ صن���ف نب���ايت لملراكز 
البحثية واجلهات التابع���ة للدولة والقطاع اخلاص 

والراكت احمللية والدولية.
وأض���اف أن وزارة الزراعة تتطلع إىل االس���تفادة 
م���ن عضوية م���رص يف االحتاد ال���دويل محلاية 
األصن���اف النباتي���ة من خ���الل تجشيع الراكت 
الك���ربى املرصي���ة والدولي���ة إلنت���اج التقاوي يف 
احمللية؛ نظرًا ألهنا س���تكون محمي���ة، خاصة أنه 
أصب���ح لدينا قانون جديد يتضمن حزمة كبرية من 
حوافز ومضانات االس���تمثار وكذلك تمنية صناعة 
التقاوي وتوفريها جبودة عالي���ة ذات االحتياجات 
املائية القليلة واملقاومة للتغريات املناخية واإلجهاد 

البييئ واألمراض.
وأشار الوزير إىل أن مرص ميكن أن تصبح مركزًا 
عامليًا إلنتاج وتصدير التقاوي إىل الدول املجاورة.. 
الفت���ًا إىل أن عضويهتا يف االحتاد الدويل محلاية 
األصناف النباتية يتيح هلا تبادل األصناف اجلديدة 
املمت���زة بيهنا وبني الدول األعض���اء يف االحتاد، 
ع���الوة عىل ما يتيحه االحت���اد للدول األعضاء من 
دمع فين وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا احلديثة.

م���ن جهته، قال تان���غ إن االحتاد ال���دويل محلاية 
األصن���اف النباتية يتطلع للتع���اون مع مرص نظرًا 
ألهن���ا متتل���ك أكرب مركزي���ن يف املنطق���ة للبحوث 
الزراعي���ة وحب���وث الصح���راء.. مش���ريًا إىل أن 
عضوية مرص يف االحتاد الدويل محلاية األصناف 
النباتية تعترب إضافة كبرية لالحتاد ودمعًا له؛ نظرًا 
ملا تمتتع به من ماكنة حمورية إقلمييًا ودوليًا، عالوة 
عىل أن مرص اكنت ملهمة منذ جفر التارخي للعامل 

يف شى جماالت العلوم، وخاصة الزراعة.
وأض���اف أن مرص اكنت س���لة غ���ذاء العامل خالل 
الع���رص الروم���اين، متعه���دًا بتق���دمي اكف���ة أوجه 
ال���دمع للزراعة املرصية يف جم���االت التقاوي ونقل 

التكنولوجيا.
جدي���ر بالذكر أنه مت قبول عضوية مرص يف االحتاد 

الدويل محلاية األصناف النباتية عام ٢٠١9.

أصدر دمحم معي���ط وزير املالية، قراًرا بعدم 
المساح لإلدارات امجلركي���ة بإحالة أي من 
البضائ���ع املتواج���دة باملوان���ئ أو املخ���ازن 
املؤقت���ة، مبا يف ذلك البضائ���ع القابلة للتلف 
أو النقصان، إىل اإلدارات العامة لملهمل، أو 
اختاذ إجراءات بيعها إال بعد موافقة مبارشة 
م���ن وزي���ر املالية، بن���اًء عىل ع���رض رئيس 
مصلح���ة امجل���ارك مبذكرة تعده���ا اإلدارة 
املختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتارخي 
انهتاء صالحيهتا إن وجد، وذلك اس���تجابة 
لملجمت���ع الصن���ايع والتج���اري وتقدي���ًرا 
للظ���روف احمللي���ة والعاملي���ة الراهنة، عىل 
حنو يهسم يف منح املس���توردين ملهلة الاكفية 
إلهناء اإلجراءات الالزمة لإلفراج امجلريك، 
واستيفاء املستندات املطلوبة من اجلهات ذات 

الصلة حبسب بيان وزارة املالية.
أك���د الوزي���ر، أنن���ا حريصون ع���ىل اختاذ 
أي إج���راءات اس���تثنائية تهسم يف تيس���ري 
اإلف���راج عن الواردات وختفي���ف األعباء عن 
املس���تمثرين يف مواجهة األزمة العاملية، اليت 
أث���رت عىل خمتلف اقتص���ادات الدول حيث 
تتش���ابك تداعيات جاحئ���ة كورونا مع اآلثار 
السلبية للحرب يف أوروبا مبا يف ذلك املوجة 
التضخمية احلادة، وارتفاع أس���عار السلع 
واخلدمات، نتيجة الضطراب سالسل اإلمداد 

والتوريد.
أش���ار الوزير إىل أن احلكومة حريصة عىل 

تذلي���ل أي���ة عقب���ات أمام جممت���ع األمعال، 
وتبذل قص���ارى جهدها ملنع تكدس البضائع 

باملوانئ.
وذك���ر أنه اكن قد مت مؤخ���ًرا وقف حتصيل 
املس���تمثرين  م���ن  امجلركي���ة  الغرام���ات 
واملس���توردين املتأخرين ىف إهناء اإلجراءات 
املطل���وب  املس���تندات  بس���بب  امجلركي���ة 
اس���تيفاهئا م���ن اجله���ات ذات الصلة؛ مبا 
ُيس���اعد ىف ختفيف األعباء عهن���م، ومن مث 
ال يكونوا مضطرين إلضاف���ة هذه الغرامات 
امجلركية إىل تاكليف السلع، مكا مت المساح 
للتوكيالت املالحية بنقل البضائع املستوردة 
من املوانئ إىل املس���تودعات واملوانئ اجلافة 
خ���ارج املناف���ذ امجلركي���ة، حبي���ث يك���ون 
النقل ب���امس التوكيالت املالحي���ة، أو بامس 

املستوردين وفًقا لإلجراءات املقررة.
وأض���اف أن مصلح���ة امجل���ارك تتعه���د 
للتوكي���الت املالحي���ة بع���دم اإلف���راج عن 
املس���توردين  بأمساء  املنقول���ة  الحشن���ات 
خ���ارج املناف���ذ امجلركية إال بع���د إصدار 
ه���ذه التوكيالت ل� »إذن التس���لمي«؛ حلفظ 
مس���تحقاهتا؛ ع���ىل حنو ُيهس���م ىف إعفاء 
األعب���اء  م���ن  واملس���توردين  املس���تمثرين 
اإلضافية لتخزي���ن البضائع باملوانئ »قمية 

الغرامات واألرضيات واحلراسات«.

معيط: عدم إحالة أية بضائع باملوانئ أو 
املخازن املؤقتة إلى املهمل إال بقرار وزاري

وزير التموين يؤكد توافر أرصدة
من  السلع األساسية

 

حب���ث مصط���ىف مدبويل، رئيس جمل���س الوزراء، ع���دًدا من 
املوضوعات املتعلقة بقط���اع الصناعة، يف اجمتاع ، حبضور 
أمح���د مسري، وزير التج���ارة والصناعة، ودمحم الس���ويدي، 
رئيس احتاد الصناعات، وبس���مي يوسف، عضو جملس إدارة 

احتاد الصناعات عن غرفة الصناعات اهلندسية.
وأكد رئيس الوزراء، أن احلكومة حترص عىل عقد اجمتاعات 
دورية مع الغ���رف الصناعية املُتخصصة، هبدف الوصول إىل 
رؤي���ة واحضة لدفع قطاع الصناعة، الفتًا إىل أنه يمت التجهز 
هل���ذه الرؤية إلعالهنا � بع���د التوافق م���ع املتخصصني � يف 
املؤمت���ر االقتص���ادي املرتقب، والذي تتضمن أجندته جلس���ة 

متخصصة عن الصناعة، وفقا لبيان حصيف.
وش���دد مصط���ىف مدبويل، ع���ىل تطل���ع احلكوم���ة للتوصل 
إىل خريطة طري���ق واحضة لدفع الصناع���ة الوطنية، وتعميق 

الصناعات احمللية، وتعزيز الفرص التصديرية هلا.
من جانبه أش���ار وزير التجارة والصناع���ة، إىل أنه يمت حاليًا 
ح���رص احتياجاتن���ا من خمتل���ف املنتجات، هب���دف الرتوجي 
للصناع���ات املرتبطة هب���ذه املنتجات وفتح أس���واق هلا حمليًا 

وخارجيًا.
وخ���الل االجمتاع، أكد رئي���س احتاد الصناعات ما يملس���ه 
االحت���اد من اهمتام كبري من جانب الدولة بقطاع الصناعة يف 
الوقت الراهن، متوجهًا خبالص الشكر إىل الرئيس عبدالفتاح 
السييس، لرعايته لملؤمتر واملعرض املوئي الحتاد الصناعات.
ولفت، إىل أنه س���يكون هناك معرض كبري، سيمت خالله دعوة 
االحتادات املامثلة عىل مس���توى العامل، م���ع عرض منتجات 
املصنع���ني املرصيني، وتنظ���مي زيارات ميداني���ة لملروعات 
القومية، لدعوة احلضور أن يش���اهدوا ما يدث يف مرص من 

تقدم، وذلك لكه يعكس االهمتام بالصناعة الوطنية.
وأشاد الس���ويدي، مبا يلقاه قطاع الصناعة من دمع واعمتاد 
م���ن جانب الدولة عىل الصناع���ة الوطنية يف إطار مروعات 
املب���ادرة الرائس���ية »حياة كرمية«، حيث توس���عت العديد من 
الصناعات، وهشدت الف���رتة احلالية فتح العديد من املصانع، 

وتوفري اآلالف من فرص العمل.

قال خالد أبو املاكرم رئيس املجلس التصديري للكمياويات، إن 
رشاكت األمسدة س���تحدد هناية الهشر احلايل، تأثري املعادلة 
السعرية اجلديدة اليت أعلهنا جملس الوزراء؛ الحتساب أسعار 
توري���د الغاز الطبي���يع، عىل مدى تراجع تنافس���ية منتجاهتا 
باألس���واق التصديرية، بعدما دمعت األسعار السابقة، زيادة 
 قدرهت���ا ع���ىل التصدير وفت���ح أس���واق تصديري���ة جديدة.

وأصدر رئيس جملس الوزراء، مصطىف مدبويل، قرارا بتطبيق 
معادلة س���عرية لتوريد الغاز الطبيىع مجليع رشاكت األمسدة 
األزوتية، تعمتد طرديا عىل سعر بيع طن أمسدة اليوريا املوّرد 
للحكومة املرصية وسعر تصديره أيضا، عىل أال يقل احلد األدىن 
 لسعر البيع عن 4.5 دوالر لل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وحبس���ب الق���رار، فإن س���عر بي���ع الغ���از الطبي���يع املوّرد 
لصناع���ة األمس���دة غ���ري األزوتي���ة يبل���غ 5.75 دوالر ل���ل 
ملي���ون وح���دة حراري���ة بريطاني���ة، ع���ىل أن ي���مت اس���تثناء 
الراكت اليت يمت حماس���بهتا وفقا ملعادالت س���عرية مدرجة 
يف عق���ود توري���د الغ���از الطبييع امل���ربم معها، وستس���متر 
 حماس���بة تلك ال���راكت بذات املع���ادالت ال���واردة بالعقود.

ب���وزارة  املختص���ة  اجله���ات  أن  إىل  الق���رار،  وأش���ار 
الب���رتول وال���رثوة املعدنية تتوىل حتديد أس���عار بي���ع الغاز 
الطبي���يع امل���ورد لصناع���ة األمس���دة األزوتية، وفق���ا لآللية 
 احمل���ددة م���ن قبل رئي���س جملس ال���وزراء بصف���ة هشرية.
األمس���دة  إنت���اج رشاكت  م���ن   %55 احلكوم���ة  وتش���رتى 
 احمللي���ة وتوّرده���ا لملزارع���ني احمللي���ني بس���عر م���دمع.

ورفع���ت احلكوم���ة يف أكتوبر ٢٠٢١ أس���عار الغ���از ملصانع 
احلديد والصلب واألمسنت والبرتوكمياويات واألمسدة بواقع 
١.٢5 دوالر ليصب���ح 5.75 دوالر لملليون وحدة حرارية، مكا 
 زادته ٠.٢5 دوالر للصناع���ات األخرى ليصبح 4.75 دوالر.
وتاب���ع »أب���و امل���اكرم«، أن مصانع األمسدة تش���رتي الغاز 
الطبييع، بناء عىل أس���عارها باألسواق العاملية، وال يمت ربطه 
بس���عر طن المساد مضن الصادرات، مشريا إىل أن املعادلة 

اجلديدة.

عق���دت جلان التطوير العقاري واملقاوالت- واالستش���ارات 
اهلندسية والصناعة والبحث العيمل جبمعية رجال األمعال 
املرصيني، اجمتاعا مبش���اركة نقيب املهندس���ني املهندس 
طارق الن���رباوي، ملناقش���ة التع���اون املش���رتك يف كيفية 
الهنوض مبهنة اهلندس���ة واحلفاظ علهيا ومساندة املهندس 
يف التعمري وبراجم التدريب لشباب املهندسني واخلرجيني.

وأك���د املهندس فتح اهلل فوزي نائ���ب رئيس مجعية رجال 
األمعال ورئيس جلنة التطوير العقاري واملقاوالت بامجلعية، 
أمهي���ة أن يك���ون لنقابة املهندس���ني دورا فعاال يف إصدار 
تراخي���ص البناء ووضع الضوابط واالش���رتاطات أس���وة 

بلبنان.
وأش���ار املهندس جمد الدين املزنالوي األمني العام مجلعية 
رج���ال األمعال املرصيني، ورئيس جلن���ة الصناعة والبحث 
العيمل بامجلعية، إىل أمهية أن تقوم نقابة املهندسني بدور 
فين يف التفتيش واملراجعة عىل اس���تخدام االستش���اري 
لملنتجات املرصية أو املستوردة يف عقود تنفيذ املروعات 

للتأكد من تفعيل تفضيل املنتج احمليل.
ومن جانبه أوحض املهن���دس معر صبور رئيس اللجنة، إن 
اللقاء بنقيب املهندسني والتعاون مع النقابة املمثل الريع 
لملهندس امل���رصي يدمع خطط وأه���داف اللجنة واليت مت 
تأس���يهسا مؤخرا وتدافع عن األفاكر واملبادئ للدفاع عن 

املهندسني واالرتقاء باملهنة.
وأض���اف »صب���ور« وضعت اللجن���ة ٣ حم���اور للتعاون 
م���ع نقابة املهندس���ني عىل مس���توي مل���ف دمع وتفضيل 
املنت���ج امل���رصي، والتعاون مع جلنة املاكتب االستش���ارية 
بالنقابة ملراجعة وتطبيق ج���داول األتعاب اخلاصة بأمعال 
االستش���ارات جبان���ب مل���ف اإلرتقاء باملس���توي العيمل 

لملهندس املرصي .

»جلان التطوير العقاري واملقاوالت« تتعاون 
مع نقابة املهندسني يف تفضيل املنتج املصري 

واالرتقاء مبهنة الهندسة والعمارة

سيد اجلارحي

داليا احمد

رئيس الوزراء يتابع مع حماية املنافسة مستجدات 
دعم وتعزيز سياسات احلياد التنافسي

تابع مصطىف مدب���ويل، رئيس جملس الوزراء، 
مبقر احلكومة يف العامص���ة اإلدارية اجلديدة، 
م���ع عيل املصي���يحل، وزير المتوي���ن والتجارة 
الداخلي���ة، موقف األرصدة االس���رتاتيجية من 

السلع األساسية.
وأكد رئيس الوزراء حبس���ب بيان، أن هذا اللقاء 
ي���أيت يف إطار ح���رص احلكومة ع���ىل املتابعة 
الدامئ���ة لتواف���ر األرصدة املختلفة من الس���لع 
األساس���ية، مع اختاذ التداب���ري الالزمة لتوافر 

السلع األساسية ىف األسواق.
الرصي���د  أن  إىل  املصي���يحل  ع���يل  وأش���ار 
االس���رتاتيجي من الحمق يبلغ حنو 6.٣ هشر، 
الفتًا إىل الدولة مت���ي يف خطواهتا لتجشيع 

املزارع���ني عىل التوس���ع يف زراعة الحمق، ويف 
مقدمهتا التأكيد عىل أن الس���عر االسرتشادي 

ألردب الحمق ١٠٠٠ جنيه لملومس املقبل.
مك���ا عرض وزي���ر المتوين والتج���ارة الداخلية 
موقف توافر الس���لع املختلف���ة، موحضًا أنه مت 
االقرتاب من حتقيق االكتف���اء الذايت من األرز، 
مك���ا تتوافر مكيات من الس���كر المتويين تكيف 

حنو 5.١ هشر.
وأضاف الوزير أن هناك رصيدا اكفيًا من الزيت 
بأنواعه يكيف 5.4 هشر، مكا يتوافر رصيد من 
الدواجن املجمدة تكيف 6.٢ هشر، ورصيد من 
اللح���وم احلي���ة يكيف ١٣.4 هش���ر، مكا يوجد 

رصيد من املكرونة يكيف 5.4 هشر.

الت���ى مصط���ىف مدب���ويل، رئي���س جملس 
ال���وزراء، مبقر احلكومة يف العامصة اإلدارية 
اجلديدة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز 
محاية املنافس���ة ومنع املامرسات االحتاكرية؛ 
ملتابع���ة املس���تجدات اخلاصة ب���دمع وتعزيز 

سياسات احلياد التنافيس.
وأكد رئيس الوزراء يف مس���هتل اللقاء أنه مت 
االنهتاء من مس���ودة وثيقة ملكي���ة الدولة، بعد 
العديد من جلس���ات النق���اش وورش العمل، 
اليت تتضمن بابًا اكملًا عن احلياد التنافيس، 
مب���ا يعكس اهمت���ام احلكومة البال���غ بتعزيز 
سياسات احلياد التنافيس؛ لضامن املنافسة 
العادلة والتوصل إىل س���وق أكرث كفاءة يعمل 

عىل دمع املسهتلكني واالقتصاد. 
 ولفت مدب���ويل إىل أن الدول���ة تتجه يف هذه 
املرحلة حنو متكني القطاع اخلاص س���واء عن 
طري���ق اس���تمثارات جديدة أو املش���اركة يف 
إدارة أصول قامئة، مش���ريًا إىل أن السياسة 
االقتصادي���ة للدولة املرصي���ة قامئة عىل دمع 
حم���اور املنافس���ة ومض���ان من���اخ تنافيس 

ملامرسة النشاط االقتصادي.
م���ن جانبه، أوحض محمود ممت���از، أن الدولة 
املرصي���ة اعمتدت اس���رتاتيجية جهاز محاية 
املنافس���ة ومنع املامرسات االحتاكرية )٢٠٢١ 
- ٢٠٢5( اليت تتوافق م���ع رؤية مرص ٢٠٣٠ 
وتمتاىش مع أهداف التمنية املس���تدامة، اليت 
خصصت اهلدف االس���رتاتيجي الثاين مهنا 
للحد من التريعات والسياس���ات والقرارات 
املقيدة حلرية املنافس���ة، أي “دمع سياس���ات 
املنافس���ة واحلي���اد التناف���يس”، مضيفًا أن 

اجله���از لديه وحدة ختتص حبامية املنافس���ة 
واحلي���اد التنافيس، حيث يس���هتدف اجلهاز 
العمل عىل إرس���اء قواعد املنافسة من خالل 
احلدِّ من املامرس���ات االحتاكرية، مبا يضمن 
تنافسية األسواق لصاحل املواطنني والكيانات 

االقتصادية واالقتصاد القويم.
وتابع رئيس جهاز محاية املنافسة، أن اللجنة 
العليا للحياد التنافيس – اليت مت إنش���اؤها 
برائس���ة رئي���س الوزراء - تعم���ل عىل وضع 
املعاي���ري والقواعد الالزمة للجه���ات اإلدارية 
بالدولة لضامن توافق سياس���اهتا وقراراهتا 
احلي���اد  ومب���دأ  املنافس���ة  م���ع سياس���ات 
التناف���يس، إىل جان���ب مراجع���ة الق���رارات 
والتريعات واللواحئ والسياس���ات الصادرة 
من اجلهات اإلدارية بالدولة؛ لضامن االلزتام 
بقواع���د املنافس���ة احل���رة وسياس���ة احلياد 
التناف���يس، فضل���ًا عن تصحي���ح اإلجراءات 
واألطر التنظميية لألس���واق ال���يت تعاين من 

قصور يف احلياد التنافيس.

حت���ت رعاية الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، 
رئي���س امجلهوري���ة، ينظ���م جه���از تمنية 
املروعات املتوس���طة والصغرية ومتناهية 
الصغ���ر معرض »تراثن���ا« للحرف اليدوية 
والرتاثية، يف الف���رتة من 9 إىل ١5 أكتوبر 
املقب���ل، مبركز م���رص لملع���ارض الدولية 

مبنطقة التجمع اخلامس يف القاهرة.
وأك���دت نيفني جام���ع، الرئي���س التنفيذي 
املتوس���طة  املروع���ات  تمني���ة  جله���از 
والصغ���رية ومتناهي���ة الصغ���ر، ع���ىل أن 
رعاية الرئيس عبدالفتاح الس���ييس رئيس 
امجلهوري���ة لملع���رض للع���ام الرابع عىل 
الت���وايل، تبعث برس���الة مب���ارشة تعكس 
اهمتام سيادته بقطاع املروعات املتوسطة 
والصغرية ومتناهية الصغر، وحرصه عىل 
تضافر جهود اجلهات املعنية بالدولة لتقدمي 
خمتلف أوجه الدمع املايل واخلدمات الفنية 

والتسويقية لتلك املروعات.
وأضاف���ت »جامع« أن ح���رص الدولة عىل 
إقام���ة معرض »تراثنا« س���نوًيا هيدف إىل 
دمع قط���اع احل���رف واملنتج���ات الرتاثي���ة 
والرتوجي لرتاثن���ا الفين العري���ق وتأصيل 
لك ما يعرب ع���ن اهلوية املرصية فضاًل عن 
تجشيع اكفة العاملني باملروعات احلرفية 
والرتاثي���ة والفنية مبا ينعك���س عىل تطوير 
منتجاهت���م ونره���ا بصورة أك���رب حملًيا 

وعاملًيا.
وأوحض���ت الرئيس التنفي���ذي جلهاز تمنية 
يعترب  املروع���ات، أن معرض »تراثن���ا« 
أك���رب املع���ارض املنمظ���ة يف امجلهوري���ة 
واملتخصصة يف املنتجات الرتاثية واحلرف 
اليدوي���ة، ويأيت تفعي���ال لتوجهيات الدكتور 

مصطىف مدب���وىل رئيس جمل���س الوزراء 
ورئيس جملس إدارة جهاز تمنية املروعات 
اخلاصة بتوفري اكف���ة أوجه الدمع للعاملني 
بقطاع احلرف اليدوية والرتاثية ومساعدهتم 
عىل تطوير منتجاهتم وتس���ويقها اميانا منه 
بأمهية ه���ذه املروع���ات يف توفري فرص 
مع���ل مرحب���ة وكثيف���ة خاص���ة لملواطنني 
والس���يدات يف الوجه القبىل واحملافظات 
احلدودي���ة. وأكدت جام���ع أن املعرض يعد 
مبثاب���ة ملت���ى كبري لملبدع���ني واحلرفيني 
والفنان���ني من خمتلف ال���دول العربية حيث 
يرصون لك عام عىل املش���اركة بأجنحة 
ت���وحض تراثهم الفين والثقايف وس���يهشد 
هذا العام مش���اركة ممت���زة من العديد من 

الدول العربية الشقيقة.
وقال���ت جام���ع إنه م���ن املقرر أن يش���ارك 
يف فعالي���ات معرض »تراثن���ا« يف دورته 
املقبلة م���ا يزيد عن ألف ع���ارض من اكفة 
املنتجات  لع���رض  حمافظ���ات امجلهورية، 
اليدوية والرتاثية والفنية ألكرث من ثالثني فن 
ترايث اش���هترت به مرص عىل مر تارخيها 

وحضاراهتا العظمية.

رضوى عبداهلل
اسالم عبدالفتاح

وزير التموين: لدينا أكثر من 650 ألف عالمة جتارية مسجلة 
ومت ربطها باملركز الدولي للعالمات التجارية

 

مدبولي: مصر تتطلع للتوصل إلى 
خريطة طريق لدفع الصناعة الوطنية

التصديري للكيماويات: حتديد
 آثار رفع أسعار الغاز على صادرات 

األسمدة املصرية نهاية سبتمبر
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