
محمد بن زايد آل نهيان

 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيىس، أن حقوق 
املرصي���ن أمانة يف أعن���اق القضاء الذي 
هيلع مس���ؤولية يف حتقيق العدالة والسالم 
االجمت���ايع واألمن واالس���تقرار الذي يعد 

ركزية أساسية يف تقدم األمم. 
وأش���ار الرئيس إىل أن الدولة حترص عىل 
اس���تقالل القضاء وعدم التدخل يف شوئنه 
مكهنج ثابت، وتس���ى دامئ���ًا إىل تطويره 
وحتديث���ه وتعزي���ز قدرات���ه، ليك���ون نظامًا 
قضائي���ًا متط���ورًا، يمتاىش م���ع جمريات 
الع���رص ومس���تجداته، وتس���يري إجراءاته 

بالرسعة املطلوبة. 
جاء ذلك، خالل اجمتاع الرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس أمس  بأعض���اء املجلس األعىل 
للجهات واهليائت القضائية، وذلك حبضور 

املستشار معر مروان وزير العدل.
 ورصح الس���فري بس���ام راىض،  املتحدث 
الرمس���ي بامس رائس���ة امجلهوري���ة،  أن 
االجمت���اع جاء يف إط���ار االحتف���ال بيوم 
القض���اء املرصي العريق الذي أقرته الدولة 
تقديرًا للدور الذي تقوم به اجلهات واهليائت 
القضائي���ة يف ترس���يخ ومحاي���ة املب���ادئ 

الدستورية، وإعالء سيادة القانون.    
وأض���اف املتح���دث الرمس���ي أن أعضاء 
املجل���س األعىل للهي���ائت القضائية عربوا 

عن امتناهنم حلرص الرئيس السيىس عىل 
االلتقاء هبم يف إطار االحتفال بعيد القضاء، 
ملا ميثله ذلك من االهمتام الكبري الذي تعريه 
الدولة املرصية لملنظومة القضائية، مؤكدين 
م���ن جانهب���م مواصل���ة العمل يف س���ياق 
ترس���يخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، ملا 
ميثله ذلك من أمهية يف بناء وتطور املجمتع 
وحتقيق املساواة بن مجيع أفراد املجمتع، 
عالوة عىل إعالء مصلح���ة الوطن عىل أي 
اعتبارات أخرى، وذلك يف إطار امجلهورية 
اجلدي���دة اليت تدش���ن لقمي احل���ق والعدل 

وترخس لسيادة القانون.
واس���تعرض رؤس���اء اجله���ات واهلي���ائت 
القضائي���ة اإلج���راءات ال���يت مت اختاذها 
لرسعة إجناز الدع���اوى والطلبات للوصول 
إىل مرحل���ة العدالة الناج���زة، وكذلك ما مت 
من إجراءات للتطوير التقين يف لك اجلهات 
واهلي���ائت القضائية بالتنس���يق مع وزارة 
االتص���االت وتكنولوجيا املعلوم���ات لتنفيذ 

ميكنة لك املنظومة القضائية.      
من ناحية أخرى، شدد الرئيس عىل صون 
هيبة القضاء ش���لا وموضوعا، واالهمتام 
مبقار احملامك وتطوي���ر أدوات العمل هبا، 
مؤكدا عىل رضورة االهمتام بتمنية الويع 
والتطوير املس���متر لتوسيع املدارك لتكوين 
قايض عرصي عىل ق���در كبري من املعرفة 

والويع.

بل�غ عدد س����ك��ان مص�������ر العربي�ة بالداخ��ل 
104 مالين نمسة، يوم أمس الس����بت، مقارنة 
بنح����و 103 مالين نمس����ة يف 22 من فرباير 
امل����ايض، وفقًا ملا أعلنته الس����اعة الس����انية 
باجلهاز املرك����زي للتعبئة العام����ة واإلحصاء 
املرتبط����ة بقاع����دة بيان����ات تجسي����ل املواليد 

والوفيات بوزارة الصحة والسان.
وقال اجلهاز، إنه مع بلوغ عدد السان )104 
مالين نمسة(، يكون قد حتققت زيادة سانية 
)الف����رق بن أع��������داد املوالي���د والوفي����ات( 
قدره����ا ملي����ون نمسة خ�����الل 221 يوم����ًا 
أي 7 هش�������ور و11 يوم�����ًا، مبا يعادل 4525 
نمسة يف اليوم أي )188.5( فرد لك س����اعة، 

أي )3.1( نمس����ة لك دقيق����ة، مبا يعين زيادة 
سانية مبعدل فرد لك 19 ثانية تقريبًا.

وأشار اجلهاز إىل أنه ُيالحظ اخنفاض الفرتة 
الزمني����ة اليت حتقق فهيا ه����ذا املليون لتصبح 
221 يوم����ا مقاب����ل 232 يومًا خ����الل املليون 
الس����ابق، ويرجع ذلك إىل االخنفاض امللحوظ 
يف ع����دد الوفيات ليص����ل إىل 1566 حالة يف 
اليوم مقابل 1858 يف اليوم خالل الفرتة اليت 

حتقق فهيا املليون السابق.
وأضاف اجله����از أن ع����دد املوالي���د خ���الل 
 )2022/10/1  -  2022/2/22( الف����رتة 
ي����ويم  مبتوس����ط  ملي�������ون(   1.346( بل����غ 
)6090مول����ود( و )254 مول����ود( لك س����اعة، 
بيمن����ا وصل عدد املواليد لك دقيقة إىل )4.2 

مولود( مبا يعين مولود لك 14.1 ثانية.

أص���در الدكتور مصط���ى مدبويل، رئيس 
جملس ال���وزراء، القرار رمق 3500 لس���نة 
2022، بش���أن جتديد تعي���ن الحشات عبد 
ال���رب الغتوري رئيس���ا ملصلح���ة امجلارك 
املرصية، باملستوى الوظييف املمتازة اعتبارا 

من 25 يوليو 2022 وملدة عام.

كتبت - رضوى عبداهلل

• السنة الرابعة عشر   •    العدد  662    •  الثمن 3 جنيه
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أ.ش.أ
تقدي���را لل���دور الفع���ال واملمتزي 
الذي تقوم به مرص يف املنمظات 
املعني���ة  واإلقلميي���ة  الدولي���ة 
بصناع���ة الط���ريان امل���دين، مت 
اختيار مجهوري���ة مرص العربية 
نائبا لرئي���س اللجنة االقتصادية 

باملنمظة الدولية للطريان املدين.
حي���ث مت انتخاب إجن���ى اليظي 
مستشار رئيس س���لطة الطريان 
امل���دىن امل���رصي، نائب���ا لرئيس 
اللجن���ة، ب���دمع م���ن املجموع���ة 
اإلفريقي���ة املمتثل���ة ىف املفوضية 
"األفاك"،  للط���ريان  اإلفريقي���ة 
حي���ث تقدمت إجنل���رتا باملقرتح 

ودمعته املجموعة اإلفريقية.
ج���اء ذلك خالل مش���اركة الوفد 
الفريق دمحم  برائس���ة  املرصي 

عباس وزي���ر الطريان املدىن، ىف 
العمومية  امجلعي���ة  اجمتاع���ات 

ال�41 ملنمظة اإلياو.
وتعد اللجن���ة االقتصادية واحدة 
من أمه اللج���ان باملنمظة الدولية 
للط���ريان امل���دين، حي���ث تتوىل 
وض���ع السياس���ات العامة حول 
بالتنظ���مي  املتعلق���ة  القضاي���ا 
والتطور االقتصادي لنشاط النقل 
اجلوي العاملي، مبا يدمع األنشطة 
وكذل���ك  للقط���اع،  االقتصادي���ة 
احلدود  عرب  االس���تمثارات  دمع 
ىف رشاكت الط���ريان واجلوانب 
التنظميية واالقتصادية لملطارات 
وخدمات املالحة اجلوية؛ لتحسن 
مس���تويات الس���المة والكف���اءة 
للنقل  واالقتصادي���ة  التش���غيلية 

اجلوى الدويل.

تل���ى اللواء هش���ام آمنة وزير 
التمني���ة احمللي���ة ، تقريرًا من 
العمليات وإدارة األزمات  غرفة 
بالوزارة عن اجلهود اليت قامت 
هب���ا احملافظ���ات بالتعاون مع 
قوات إنف���اذ القانون واألجهزة 
املرحلة  األخرى خ���الل  املعنية 
الثانية م���ن تنفيذ املوجة ال� 20 
أمالك  ع���ي  التعديات  إلزال���ة 
واألرايض  الدول���ة  وأرايض 
الزراعي���ة وال���يت انطلقت يوم 
10 س���بمترب واس���مترت حىت 
وذلك  امل���ايض،  س���بمترب   29
رئي���س  لتوجهي���ات   تنفي���ذًا 
ع���ىل  باحلف���اظ  امجلهوري���ة 
أمالك الدول���ة وإزالة التعديات 
علهيا وف���رض هيبة الدولة عىل 

القانون وىف  وتطبيق  أراضهيا 
إط���ار تنفيذ توجهي���ات اللجنة 
األرايض  الس���رتداد  العلي���ا 
رشي���ف  املهن���دس  برائس���ة 
رئي���س  مس���اعد  إمساعي���ل 
امجلهورية لملرشوعات القومية 

واالسرتاتيجية.
وق���ال الل���واء هش���ام آمن���ة أن 
جهود األجهزة التنفيذية وجهات 
املختلفة حجن���ت خالل  الدول���ة 
املرحلة الثانية من املوجة 20 يف 
اس���رتداد مليون م���رت مربع بعد 
إزال���ة 7109 مبىن خمالف عىل 
وإزالة  الدول���ة،  وأرايض  أمالك 
1422 حالة تعدي عىل األرايض 
الزراعية عىل مساحة 2680 ألف 

فدان.

كتب - أحمد ابراهمي

الرقابة املالية توافق على 3 إصدارات لسندات 
توريق بقيمة 23 مليار جنيه

مصر تفوز مبقعد نائب رئيس اللجنة 
االقتصادية باملنظمة الدولية للطيران املدني

وزير التنمية املحلية: استرداد مليون متر بعد 
إزالة ٧١0٩ مبنى مخالف و ١٤22 حالة تعٍد على 
األراضي الزراعية على مساحة 2٦٨0 ألف فدان

البنك املركزي يحصد النصيب األكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول املالي ويفوز بجائزتي االبتكار باملؤمتر السنوي للتحالف

مصر تنفذ  ٧ برامج ملبادلة الديون بقيمة ١١٤ مليون دوالر لتنفيذ مشروعات تنموية

خارطة طريق مصرية لتعظيم االستفادة من ثروات الغاز الطبيعي

03      صـــــــ ورقة بردى

للرقابة  العام����ة  اهليئ����ة  وافقت 
إص����دارات   3 ع����ىل  املالي����ة، 
لس����ندات توريق، بقمية إمجالية 
تبلغ 23 مليار جنيه، موزعة عىل 

3 رشاكت.
تبل����غ قمية اإلص����دار األول 20 
مليار جني����ه مرصي، وهو أكرب 
التوريق عىل  لس����ندات  جح����م 
تنظمي ممارس����ة  منذ  اإلط����الق 
التوريق، وهو اإلصدار  معليات 
اخلاص برشكة التعمري للتوريق 
الصادر  الس����ابع"  "اإلص����دار 
مقابل حقوق مالية ومس����تحقات 
عقارية  "حمفظ����ة  الدف����ع  آجلة 
حمال����ة م����ن هيئ����ة املجمتعات 

العمرانية اجلديدة".
مكا وافقت اهليئة عىل اإلصدار 
األول  الربن����اجم  م����ن  الث����اين 
لرشك����ة متويل للتوري����ق مقابل 

حمفظة متويل عقاري حمالة من 
رشكة متوي����ل للمتويل العقاري 
بقمي����ة 1.598 ملي����ار جني����ه، 
واإلصدار الث����اين من الربناجم 
كورب  جلوب����ال  األول لرشك����ة 
للتوري����ق مقاب����ل حمفظة تأجري 
متويي حمالة من رشكة جلوبال 
ك����ورب للخدم����ات املالية بقمية 

1.284 مليار جنيه.
أكد الدكتور دمحم فريد، رئيس 
اهليئ����ة العامة للرقابة املالية، أن 
تزايد  املرحل����ة احلالية تهش����د 
إقبال كيان����ات اقتصادية تعمل 
بأنش����طة إنتاجي����ة متنوعة عىل 
صي����غ المتوي����ل ال����يت تتيحها 
األنش����طة املالية غري املرصفية، 
وه����و ما يعكس أمهي����ة القطاع 
املايل غري املرصيف، كونه يقدم 
ترايع  مبتك����رة،  متويلية  حلوال 
احتياج����ات ال����رشاكت للمن����و 

والتوسع.

كتب - شيـماء مرسي

ال صوت يعلو علي 
»قمة املناخ« بشرم 

الشيخ .. استعدادات 
مكثفة ودعم دولي 

 

خالل اجتماعه  بأعضاء المجلس األعلى للجهات والهيئات القضائية

الرئيس السيسى: استقالل القضاء وعدم التدخل 
يف شئونه منهج ثابت للدولة املصرية 

اإلحصاء: ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى ١0٤ ماليني نسمة 

جتديد تعيني الشحات الغتوري رئيًسا ملصلحة اجلمارك ملدة عام

مصر واسبانيا .. شراكة 
استراتيجية واستثمارات جديدة 

روشتة »الرقابة املالية« 
لتنشيط السياحة 

صنـــــاعة السيــــــارات ..
3 قفــزات مصرية يف عام واحد 

 احلصاد"  تنشر"
 تفاصيل "يوم التمويل"
الذي تستضيفة مصر

٩ نوفمبر املقبل 
ضمن قمة املناخ 

 مصر تنفذ أكبر مشروع قومي
 إلنشاء مخازن استراتيجية

 للمنتجات الغذائية
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»قمة العرب باجلزائر«.. آمال الشعوب العربية تتعلق بوعي قادتها نحو التكامل واالصطفاف
غضب الطبيعة وصراع 

البشر يفرضان نفسيهما 
علي القمة ويوجبان 

علي العرب التحرك نحو 
الوحدة والتكامل

خالل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من 
املشروعات القومية بهيئة االستثمار  

دعم الصناعة املصرية
  توجه رئاسي.. وحل معوقات 

االستثمار  أولوية الدولة املصرية 
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وافق جملس الوزراء، خالل اجمتاعه برائس���ة مصطىف 
مدب���ويل، رئيس جملس الوزراء، عىل طلب وزارة التعلمي 
العايل والبحث العيمّل، بش���أن اعتبار اجلامعات األهلية 

اجلديدة املنشأة يف نطاق اجلامعات احلكومية.
تمش���ل  اجلامع���ات  أن  بي���ان،  املجل���س يف  وأوحض 
)اإلس���كندرية، وع���ن مش���س، وأس���يوط، واملنصورة، 

والزقازيق، وحلوان، واملنيا، واملنوفية، وقناة الس���ويس، 
وجنوب الوادي، وبهنا، وبين سويف( األهلية، وكذلك لك 
من اجلامعة الفرنسية األهلية، وجامعة سنجور، واملُسند 
تنفيذ األمعال هبا إىل اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة، 
من املرشوعات القومية، مع االلزتام بتطبيق أحاكم قانون 

البناء، الصادر بالقانون رمق 119 لسنة 2008.

احلكومة تقر اعتبار بعض 
اجلامعات األهلية اجلديدة 

من املشروعات القومية

ترأس الس���يد القصري وزي���ر الزراعة واس���تصالح األرايض االجمتاع 
األول جلهاز محاية وتمنية البحريات والرثوة المسكية، حبضور مصطىف 
الصياد نائب وزير الزراعة للرثوة احليوانية والمسكية والداجنة وأعضاء 

جملس إدارة اجلهاز ممثيل الوزارات واهليائت املعنية.
وخ���الل االجمتاع رحب القص���ري بأعضاء جملس اإلدارة واس���تعرض 
األهداف اليت من أجلها مت إنش���اء اجلهاز كهيئة اقتصادية تابعة ملجلس 
ال���وزراء من أجل تمنية البحريات املرصية وال���رثوة المسكية؛ وفقًا لبيان 

حصيف.
وأكد الوزير عىل توجهيات الرئيس عبدالفتاح السييس رئيس امجلهورية 
ب���رورة وضع رؤية اس���راتيجية لل���رثوة المسكية وتطوي���ر البحريات 
وحتقيق أكرب اس���تفادة ممكنة من إماكنات مرص يف هذا الشأن من أجل 
حتقي���ق االكتفاء الذايت من األمساك وفائض للتصدير خاصة بعد إطالق 

مرشوعات الرثوة المسكية العمالقة يف غليون والفريوز وقناة الس���ويس 
والديبة.

وقال القصري إن الرثوة المسكي���ة وتطوير البحريات تلىق اهمتامًا كبريًا 
من القيادة السياس���ية ومتابعة مسمترة من رئيس جملس الوزراء وحدد 
وزي���ر الزراعة حم���اور العمل اليت جيب أن يس���ى اجلهاز اجلديد عىل 
حتقيقه���ا يف الف���رة القادمة وتمتث���ل يف تطوير البح���ريات واملفرخات 
المسكية واالس���تغالل األمثل لألصول وحتصيل مس���تحقات الدولة لدى 
الغري وح���رص املزارع المسكية لرف���ع كفاءهتا وتوفي���ق أوضاعها وفقًا 
للضواب���ط احملددة ويف املناطق املتاح فهيا ذلك مع رضورة وجود آليات 

واحضة للرقابة واحلومكة واملتابعة.
مكا أش���ار وزير الزراعة إىل رضورة وج���ود قاعدة بيانات حصيحة للك 
م���ا يتعلق بالبحريات والرثوة المسكية حىت تس���اعد يف اختاذ القرارات 

الصحيح���ة مع حرص األع���داد احلقيقية للصيادين وآلي���ات الرقابة يف 
فرات وقف الصيد.

ووج���ه وزير الزراعة برورة تنفي���ذ القانون وأجهزة التتبع ومنع الصيد 
اجلائر وكذلك اس���تيفاء مالحظات االحت���اد األورويب املرتبطة بالتصدير 
واالهمت���ام بالعاملة وتدريهبا والقيام بلك املهام طبقًا للقانون اجلديد مكا 
وجه برورة دراس���ة األس���واق اخلارجية من أجل التوس���ع يف إنتاج 

احتياجاهتا من أصناف األمساك املختلفة.
  ومن ناحيته أكد احلس���ن فرحات املدي���ر التنفيذي للجهاز عىل رضورة 
إج���راء تغيري حقي���ي ومملوس عىل األرض ولي���س تغيريًا يف ممسيات 
فقط من هيئة إىل جهاز، وأن يكون ذلك التغيري يف إطار منظومة متاكملة 
بالتع���اون مع جملس اإلدارة، والرهان عىل ويع الصيادين ودمع االحتاد 

التعاوين بالعمل عىل تنفيذ خطة الدولة يف جمال الرثوة المسكية.

 
30 أكتوبر.. معرض مصر للطاقة يبحث 

فرص االستثمار يف مجاالت الطاقة

اليوم .. ملتقى احتاد التأمني ينطلق 
يف شرم الشيخ مبشاركة 1000 ضيف

 وّقع برن���اجم األمم املتحدة اإلمنايئ واالحتاد األورويب 
وس���فاريت الدامن���ارك وس���ويرسا ومؤسس���ة املن���اخ 
اإلفريي ع���ىل مرشوع جديد بقمي���ة ٦،2 مليون دوالر 
ل���دمع اس���تضافة مرص لل���دورة 2٧ ملؤمت���ر االطراف 
COP2٧ التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش���أن 
تغرّي املناخ والذي سيعقد بن ٧ و18 نومفرب، 2022 يف 

رشم الشيخ يف هناية هذا العام. 
ووفق بي���ان املنمظات الدولية ف���إن مؤمتر االطراف 2٧ 
CoP2٧ ه���و أكرب مؤمتر حول موضوع التغرّي املنايخ 
يف الع���امل، ويس���تقطب رشاكء م���ن القطاع���ن العام 
واخل���اص واملجمتع املدين والقط���اع األاكدميي لتعزيز 
العم���ل عىل التغ���ري املنايخ ودمع جهود فريق رائس���ة 
املؤمتر املرصي يف تنظمي واستضافة هذا احلدث املهم. 
وخالل حدث أقمي مبقر وزارة اخلارجية املرصية إلطالق 
املرشوع املشرك، وّقع لك من  اليساندرو فرااكسييت، 
املمث���ل املقمي لربن���اجم األمم املتحدة اإلمنايئ يف مرص 
و السفري س���فيند أولينج، س���فري الدمنارك يف مرص، 
و الس���فرية إيفون بومان، سفرية س���ويرسا مبرص، و  
ص���ويف فاهنايفريبيك، رئيس���ة التع���اون بوفد االحتاد 
األورويب يف مرص، و الس���فري يارس عابد، رئيس ادارة 
التعاون ال���دويل من أجل التمني���ة يف وزارة اخلارجية 
املرصية و الس���فري أمين ثروت نائ���ب مدير ادارة البيئة 
واملناخ والتمنية املستدامة يف وزارة اخلارجية املرصية 

عىل وثيقة إطالق املرشوع.
وذكر  البيان  أن   هذا املرشوع س���وف يس���اند ترؤس 
مرص ملؤمتر االطراف 2٧ COP2٧ ومعلها عىل تنفيذ 
ق���رارات اتفاقية باري���س للتغري املن���ايخ عرب عدد من 
األنش���طة املدرجة عىل الحئة األوليات اكلطاقة املتجددة 
والتأق���م مع التغرّي املن���ايخ واألمن املنايخ ، موحضا 
أنه س���يمت تأمن اخلربات التقنية واملعرفة الالزمة لدمع 
مرص باس���تضافهتا ملؤمتر االط���راف 2٧، من مضهنا 
ال���دمع املتخصص يف جم���ال االستش���ارات اإلقلميية 
للوص���ول إىل اجلهات اخلب���رية يف امليادي���ن املطلوبة 
واملدرجة عىل الحئة املفاوضات، وتطّور املبادرات املعنية 
بالعمل املنايخ عىل أكرث من صعيد، إضافة إىل عرض 
أفضل املامرس���ات املتعلق���ة بتغرّي املن���اخ يف أفريقيا 

ومناطق أخرى.
وحتدث   الس���فري أمين ثروت نائب مدي���ر ادارة البيئة 
واملناخ والتمنية املس���تدامة ب���وزارة اخلارجية املرصية 
نيابة عن فريق رائس���ة COP2٧   ، قائال : »أعرب عن 
تقديري للبلدان الصديقة وبرناجم األمم املتحدة اإلمنايئ 
بصفته الواكلة املنفذة لدمع الدورة الس���ابعة والعرشين 
ملؤمتر األطراف )CoP2٧( التابع التفاقية األمم املتحدة 
اإلطاري���ة بش���أن تغري املن���اخ اليت تس���تضيفها رشم 
الش���يخ. إن حف���ل التوقيع اليوم ه���و دليل حقيي عىل 
االل���زتام جتاه جناح CoP2٧ ال���ذي هيدف إىل متهيد 
الطري���ق لعرص جديد من العم���ل وتعبئة املوارد املتاحة 

ملاكحفة تغري املناخ ومضان االنتقال املتوازن«.
وق���ال  س���فري االحت���اد األورويب يف مرص  الس���فري 
كريس���تيان برغر  : »إن االتفاقية اليت مت التوقيع علهيا 

الي���وم يه تعبري ممل���وس عن دمع االحت���اد األورويب 
 .CoP2٧ 2ملرص إلجناح استضافة مؤمتر االطراف ٧
بالتعاون مع رشاكئن���ا يف مرص، حنن ملزتمون بقيادة 
العم���ل العامل���ي ملاكحفة تغ���ري املناخ. س���يكون مؤمتر 
االطراف 2٧ عالم���ة فارقة مهمة يف دفع جدول أمعالنا 

املشرك بشأن املناخ. 
وأع���رب املمثل املقمي لربناجم األمم املتحدة اإلمنايئ يف 

مرص   اليس���اندرو فرااكسييت يف لكمته 
اليت  ألقاها خالل حفل إطالق املرشوع، 
عن احلاجة امللح���ة ملؤمتر االطراف 2٧ 

القضايا  والعم���ل اجلاد ع���ىل 
املناخية قائلًا: “يفصلنا اربعون 

يوم���ًا عىل موعد انط���الق مؤمتر 
االط���راف 2٧ - !COP2٧ إهنا 
حلظات خف���ر لنا يف برناجم األمم 
املتحدة اإلمنايئ حيث ننضم إىل 

رشاكئنا وللحكومة املرصية يف 
مس���اندة استضافة مرص هلذا 

املؤمتر اهل���ام. نعرف أمهية التغرّي 
املنايخ، إنه حقيقة ويؤثر علينا مجيعًا. 

يلزتم برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ 
ب���دمع فريق معل رائس���ة مؤمتر 
االطراف 2٧ COP2٧ للوصول 
إىل أهداف طاحمة، لكن واقعية«.
س���فري  أك���د  احلف���ل،  وخ���الل 
الدمن���ارك يف م���رص  س���فيند 
أولين���ج: “أن   ب���الده  خف���ورة 
لرأس  املرصية  احلكوم���ة  بدمع 
مؤمتر األطراف وبالس���ابقة اليت 

أرسهتا القاهرة يف املنطقة فميا يتعلق مبواجهة قضايا 
املناخ. لقد الزتمت الدمنارك بامليض قدًما يف التصدي 
لتحديات التغري املنايخ؛ م���ن الضغط من أجل أهداف 
مطوحة خلفض االنبعاثات إىل مضان املزيد من المتويل 
وااللتقاء مع رشاكئنا يف العمل املنايخ. إن رشاكتنا مع 
مرص طويلة األمد ومثال ناحج عىل التعاون بيننا، لذلك 
يس���عدنا أن نهشد مؤمتر األطراف CoP2٧ يف مرص 
الذي هي���دف إىل ترسيع العمل املنايخ، ومضان نتاجئ 

شاملة ومستدامة ومطوحة. »
 و قالت   الس���فرية إيفون باومان، س���فرية س���ويرسا 
مبرص: “إن س���ويرسا س���عيدة باملس���امهة يف تنفيذ 
اسراتيجية مرص لتغري املناخ من خالل برناجم التعاون 
اخلاص هبا. وىه تقوم بذلك بش���لك رئييس من خالل 
املشاركة يف المتويل األخر والبىن التحتية املستدامة 
وبن���اء القدرات من أجل المنو األخر، و يعزز من ذلك 

رشاكهت���ا احلالية م���ع برن���اجم األمم املتحدة اإلمنايئ 
واحلكوم���ة املرصية. هذه الرشاكة اليت تدمع التحضري 
ملؤمتر املناخ CoP2٧ الذي نتطلع ألن نكون جزءًا منه.«
 وحتدثت  ممثلة مؤسس���ة املناخ اإلفريي،  فاتن آجاد  
قائلة »: » كوننا مؤسسة افريقية ونعمل يف جمال تغري 
املن���اخ يف أفريقيا ال ميكننا تفويت الفرصة يف التعاون 
 .CoP2٧ - 2م���ع مرص اليت ترأس مؤمتر االطراف ٧
إن تغري املناخ هو حقيقة واقعة بالنسبة للقارة 
األفريقي���ة، وحنن ملزتم���ون بلعب دورنا يف 
العمل اخل���ريي من خ���الل دمع اجلهات 
الفاعل���ة األفريقية لملس���اعدة يف 
تق���دمي حل���ول مناس���بة للتحديات 

اخلاصة بالقارة االفريقية«.
استعدادات 

الش���يخ  رشم  مدين���ة  وتس���تعد 
الس���تضافة الدورة ال���� 2٧ ملؤمتر 
الدول األط���راف ىف اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 
COP2٧، ىف الف���رة من ٦ إىل 18 
نومفرب، وحددت رائس���ة مؤمتر األطراف 
التفاقي���ة األمم املتح���دة لتغ���ري املن���اخ 
،عددا من فعاليات وجلسات املؤمتر، 
ووضع���ت ج���دوال يتي���ح مس���احة 
تركز  واملش���اركة،  اجل���اد  للتفاعل 
عىل تعزي���ز التنفيذ ورف���ع المطوح 
بش���أن عدد من القضاي���ا املتعلقة 

بتغري املناخ.
وخصصت مرص ع���ددا من األيام 
لملناقشات خالل األحداث اجلانبية 
وحلق���ات النقاش وموائد مس���تديرة واألح���داث رفيعة 
املستوى، هبدف اس���تمكال معلية املفاوضات الرمسية، 
م���ن أجل زيادة التفامه بن أحصاب املصلحة، وحتقيق 

التنفيذ الرسيع التفاق باريس.
ومشل���ت هذه األيام ع���ددا من املوضوع���ات مهنا، يوم 
المتوي���ل يواف���ق 9 نومف���رب، ويوم البح���ث العيمل 10 
نومفرب، ويوم إزال���ة الكربون 11 نومفرب، و يوم التكيف 
م���ع الزراعة 12 نومفرب، و ي���وم املياه 14 نومفرب، ويوم 
الطاق���ة 15 نومفرب، ويوم التنوع البيولويج 1٦ نومفرب، 
ويوم احللول املمكنة 1٧ نومفرب، ويوم النوع االجمتايع 

يوم 18 نومفرب.
واكن الدكتور مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء، 
تفقد وراجع اكفة التجه���زات خالل زيارته ملدينة رشم 
الشيخ مطلع الهشر احلايل، واستعدت الفنادق بدورها 
هل���ذا احلدث الكب���ري بتجهزات واس���تعدادت خاصة، 

وتوفري خمتلف الوسائل اللوجيستية والتقنية مثل خدمة 
اإلنرن���ت فائق الرسعة، واليت س���تقدم لضيوف مرص 
خالل املؤمت���ر، وتوفري حمطات تولي���د الطاقة، وتهشد 
مدينة رشم الش���يخ األمعال امليداني���ة لركيب اهليالك 
واجلداريات اخلاصة بإقامة املعارض وماكتب التجسيل 
واخلدمات، وىه وفقا ملا أعلنه مس���ولو الرشكة املنفذة 
لتطوير قاعة املؤمترات أن منطقة التجسيل ستكون عىل 
مس���احة تبلغ حنو 5000 مر، مكا أن املواد املستخدمة 
يف اكف���ة أمعال التطوي���ر تعترب صديق���ة للبيئة، وذلك 

بالتعاون مع وزارة البيئة.
املن���اخ  لتغ���ري  املتح���دة  األمم  أمان���ة  ورمس���ت 
اإلع���الىم  املرك���ز  خريط���ة   )UNFCCC(
واإلجراءات املرتبطة حبضور املؤسس���ات اإلعالمية 
لملشاركة يف التغطية اإلعالمية ملؤمتر األمم املتحدة 
 / CMP1٧ / COP2املع���ين بتغ���ري املن���اخ )٧
CMA4( يف مرك���ز تونين���و المبورجي���ين الدويل 

لملؤمترات، مبدينة رشم الشيخ.
وأش���ارت إىل  أن  املركز اإلعاليم  يتكون من قاعتن، 
خاصتن بوس���ائل اإلعالم املرئي���ة واملمسوعة تليفزيون 
ورادي���و وحمط���ات تليفزيونية، أما الصحاف���ة املكتوبة 
فهن���اك غرفة مفتوح���ة ومقص���ورات ل���واكالت األنباء 

والصحفين يف نفس املاكن، ولكن عىل االمتداد.
وتقع قاعة اجللسات العامة رمق 1 وغرف املؤمترات 
الصحفية عىل مسافة قصرية جدا ميكنك اجتيازها 
س���رًيا عىل األقدام من املركز اإلعاليم، أما القاعة 
ا عىل  Plenary Hall 2 عىل بعد 900 مر س���ريً

.Media Center األقدام من
وتكث���ف خمتلف الوزارات يف مرص اس���تعداداهتا 
للحدث األمه وهو “ مقة املناخ “ برشم الشيخ ، ويف 
ه���ذا اإلطار أكد املهندس ط���ارق املال وزير البرول 
وال���رثوة املعدنية، أن قطاع الب���رول جيهز لعرض 
مجموع���ة م���ن املرشوع���ات اخل���راء والصديقة 
للبيئة خ���الل مقة املناخ املقبلة يف مرص ، مش���ريا 
إيل  ان تطوير املرشوع���ات القامئة للبروكمياويات 
يسري بالتوازي مع املرشوعات اجلديدة، مشريا إىل 
ان جهود القطاع  حجنت يف اس���تعادة االنتاج من 
مرشوع انتاج الس���تريين والبويل ستريين بالدخيلة 
وجتاوز الصعوبات اليت واجهت املرشوع لسنوات.

 وقالت الدكتورة رانيا املشاط وزيرة التعاون الدويل، 
إن الرائس���ة املرصية ملؤمتر املناخ COP2٧، تضع 
هدفن رئيسين للقمة املقبلة يف مدينة رشم الشيخ، 
أوهلا حتف���ز االنتقال م���ن مرحل���ة التعهدات إىل 
التنفي���ذ، وذلك من خالل حتويل ما تعهد به املجمتع 
الدويل ومؤسسات المتويل الدولية والقطاع اخلاص 
خ���الل مؤمتر املناخ جبالجس���و العام املايض، إىل 
تداب���ري واقعية وإجراءات تنفيذي���ة، وثاين األهداف 
هو حتفز جهود التكي���ف واملرونة من خالل متويل 

مرشوعات التكيف مع التغريات املناخية.

استقبلت تنسيقية ش���باب األحزاب والسياسين 
الل���واء هش���ام آمن���ة، وزي���ر التمني���ة احمللية؛ 
الس���تعراض جهود الوزارة خالل الفرة املاضية 
وخطهتا خالل الفرة املقبلة؛ لتنفيذ أهداف التمنية 

املستدامة والشاملة عىل املستوى احمليل.
وأع���رب الوزي���ر، خ���الل لقائ���ه ن���واب وأعضاء 
التنس���يقية، األربعاء املايض، عن بالغ س���عادته 
الس���تضافته وع���دد من قي���ادات ال���وزارة مبقر 
التنس���يقية ولقائ���ه بعدد م���ن نواهب���ا بالربملان 
وعدد من أعضاهئا، مثنًيا عىل جتربة التنس���يقية 
وتواجدها اهلام حاليا كصانع للكوادر السياسية 

الشبابية يف مرص.
وأوحض وزير التمنية احمللية ألعضاء التنس���يقية 
أنه مت خالل الفرة املاضية حركة ش���املة للهيلك 

اإلداري لعدد من احملافظات، معلًنا عن تغيريات 
تالي���ة خالل الف���رة القادم���ة، مؤك���ًدا أن رضا 
املواطنن وحتس���ن مستوى اخلدمات املقدمة هلم 
والتواصل املس���متر معهم اكن أول ما يشغله منذ 

رشف توليه مسولية الوزارة.
وأوحض اللواء هشام آمنة أن الوزارة مهمتة حاليا 
بدراسة مجموعة من القوانن اليت متس الشارع 
امل���رصي واملواطن���ن، مؤكًدا أنه سيس���تمكل ما 
ب���دأه الوزراء الس���ابقون والبناء ع���ىل ما حتقق 
من إجن���ازات، الفت���ا إىل أنه يعك���ف والعاملون 
بالوزارة عيل رسعة تنفيذ التوجهيات الرائس���ية 
وتلكيفات رئيس الوزراء اخلاصة مبلف احملليات، 
خاصة املرتبطة باملرشوعات القومية مثل املبادرة 

الرائسية “حياة كرمية”.

رضوى عبداهلل

تنطل���ق النخس���ة ال����31 م���ن معرض 
 Egypt Energy ومؤمتر مرص للطاقة
خ���ال الفرتة م���ن 30 أكتوبر  احلايل 
وح���ى 1 نومفرب املقب���ل مبركز مرص 
لملع���ارض الدولية، حتت رعاية وزارة 
املتج���ددة ووزارة  والطاقة  الكهرب���اء 
التج���ارة والصناعة،  البيئ���ة ووزارة 

وتنمظه رشكة إنفورما ماركتس.
وقال���ت رام���ا محيص مدي���رة معرض 
مرص للطاق���ة، يف بي���ان، إن املعرض 
يع���د فرصة كب���رة لط���رح العديد من 
فرص االس���تمثار والتقنيات اجلديدة 
يف الطاق���ة ال���ي تعمل ع���ى حتقيق 
االس���تدامة، وإعطاء دفع���ة لاقتصاد 
ف���رص  زي���ادة  خ���ال  م���ن  الق���ويم 
العم���ل، والعم���ل عى ترش���يد الطاقة 
واالعمتاد عى مصادر الطاقة اجلديدة 

واملتجددة.
ولفتت، إىل أن املعرض هيدف لتسليط 
الضوء ع���ى االنتع���اش األخرض ىف 
م���رص ىف إط���ار رؤي���ة م���رص 2030 
وتزامًنا مع اس���تضافة مرص ألول مرة 
ملؤمتر مقة املناخCOP 27  يف مدينة 

رشم الشيخ يف نومفرب املقبل.
وأش���ارت مح���يص، إىل أن���ه س���يمت 
ختصيص جناح لملرشوعات الناشئة 
واملتوس���طة  الصغ���رة  ولل���رشاكت 
لع���رض أح���دث التقني���ات واحلل���ول 
الرائدة الي من ش���أهنا أن تساعد يف 

تغير وجه قطاع الطاقة.

عقد االحت����اد املرصي للتأمني، برائس����ة 
عاء الزهرى، مؤمت����ًرا حصفًيا، إلعان 
رشم  مللت����ي  الهنائي����ة  االس����تعدادات 
راندف����و 4، املقرر أن يعقد يف مدينة رشم 
الش����يخ الساحلية خال الفرتة من اليوم  
املوافق 2 اكتوبر وحي يوم 5 من الهشر 

نفسه  .
ويش����ارك يف امللتىق، حس����ب الزهري، 
حن����و 1000 خشصي����ة وخ����رباء ع����رب 
وأجان����ب من حن����و 34 دول����ة، باإلضافة 
إىل رؤس����اء رشاكت التأمني العاملة يف 

السوق احملى.
وأش����ار رئيس اإلحتاد إىل رعاية جملس 
مصط����ى  الدكت����ور  برائس����ة  ال����وزراء 
مدب����وىل امللتىق ألول م����رة بدمع وتعزيز 

رمسى من اهليئة العامة للرقابة املالية.
ويش����ارك يف فعالي����ات امللت����ىق حس����ب 
رئي����س اإلحت����اد الدكت����ور دمحم معيط، 
وزي����ر املالي����ة، والدكت����ور دمحم فري����د، 

رئيس هيئة الرقابة املالية.
أك����د ع����اء الزه����رى أن امللت����ىق يع����د 
فرصة لعق����د بروتوكوالت ب����ني األطراف 
ذات الصلة، ومناقش����ة تطورات صناعة 
التأمني والتحول الرمقى والمشول املاىل 
وانعاكسات الظروف االقتصادية الراهنة 

عامليًا وانعاكساهتا عى نشاط التأمني.

وزيرا السياحة واالتصاالت يتابعان مستجدات 
مشروعات التحول الرقمي

تنفيذا للمبادرة الرئاسية »مراكب النجاة«.. 
افتتاح 7 قاعات للتدريب باملحافظات

وزي���ر  عي���ى  أمح���د  اجمت���ع 
والدكت���ور  واآلث���ار،  الس���ياحة 
مع���رو طلع���ت وزي���ر االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلومات، يف مقر 
وزارة الس���ياحة واآلثار بالزمالك؛ 
ملتابع���ة املوق���ف التنفي���ذى آلخر 
اخلاص���ة  األمع���ال  مس���تجدات 
بتنفيذ مرشوعات التحول الرمقي، 
ال���ى ت���أىت ىف إط���ار بروتوكول 
التعاون املش���رتك الذى مت توقيعه 
بني الوزارت���ني ىف نومفرب 2020، 
التكنولوجية  البنية  بشأن تطوير 
ل���وزارة الس���ياحة واآلثار، ويأىت 
ميكن���ة  بيهن���ا مرشوع���ات  م���ن 
إدارة  اخلدمات السياحية، ونظام 
النظم اجلغرافي���ة، وربط وتغطية 
املواقع األثري���ة واملتاحف خبدمة 

اإلنرتنت.
وأعرب أمحد عيى وزير السياحة 

واآلثار، عن تقديره للتعاون املمثر 
واملس���متر بني وزارىت الس���ياحة 
واآلثار واالتص���االت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات، مؤك���دا أن التح���ول 
الرمق���ى يع���د م���ن أمه أه���داف 
اس���رتاتيجية التمنية املس���تدامة 

لوزارة السياحة واآلثار.
وتناول االجمتاع املوقف التنفيذى 
برفع  اخلاصة  األمعال  ملستجدات 
باملنشآت  اإلنرتنت  كفاءة رسعات 
الش���يخ  الفندقي���ة مبدين���ة رشم 
مؤمت���ر  الس���تضافة  اس���تعدادا 
األمم  التفاقي���ة  ال����27  األط���راف 
 COP« املن���اخ  لتغ���ر  املتح���دة 
ىف نومفرب الق���ادم؛ حيث مت   »27
اإلش���ارة إىل انهت���اء أمع���ال رفع 
بالاكمل  االنرتن���ت  كفاءة رسعات 
لع���دد 47 منش���أة فندقي���ة، ومن 
املق���رر االنهت���اء م���ن جاهزية 53 

تس���تعد وزارة اهلج���رة الفتت���اح 
7 قاع���ات تدري���ب إضافي���ة خال 
األس���ابيع القادمة، وهذه القاعات 
يف عدد م���ن احملافظات املصدرة 
للهج���رة غر الرشعي���ة، يف إطار 
تعظمي االس���تفادة م���ن دور املركز 
املرصي األمل���اين، ومضن اتفاقية 
التع���اون ال���ي مت توقيعه���ا بني 
وزارة اهلج���رة والواكل���ة األملانية 
للتع���اون ال���دويل GIZ وإح���دى 

مؤسسات املجمتع املدين.
 وم���ن املق���رر أن تك���ون القاعات 
جمهزة عى أحدث مستوى هبدف 
وتأهي���ل  لتدري���ب  اس���تخدامها 
الش���باب لس���وق العم���ل احمليل 
وال���دويل، يف إطار جهود الوزارة 

ملاكحف���ة اهلج���رة غ���ر الرشعية 
تنفيًذا لملبادرة الرائسية »مراكب 

النجاة«.
 وأوحضت ال���وزارة أن املركز قدم 
خدماته لنحو 3000 ش���اب خال 
الف���رتة القليل���ة املاضية، ومشلت 
الوظي���ي  التأهي���ل  تدريب���ات 
واإلرش���اد امله���ي وكيفي���ة ب���دء 
وأساس���يات  خ���اص  م���رشوع 
إىل  باإلضاف���ة  احل���ر،  العم���ل 
تدريب���ات متخصصة يف الربجمة 
وإدارة  اإللك���رتوين  والتس���ويق 
املرشوعات، بقاعات تدريب املركز 
باملع���ادي، مكا ي���مت تنظمي بعض 
لتهسي���ل  أوناي���ن  التدريب���ات 

احلضور واالستفادة للجميع.

أحمد ابراهيم

كش���فت  مناقش���ات جرت مؤخرا بن مس���ولن 
مرصين ومس���ولن بربناجم األغذية العاملي   أن 
م���رص  نفذت   ٧ براجم ملبادلة الديون بقمية 114 

مليون دوالر لتنفيذ مرشوعات تمنوية .
ج���اء ذلك  خالل  لكمة الوزيرة أمام الدورة األوىل 
ملؤمتر األمن الغ���ذايئ 2022، الذي  نمظه برناجم 
األغذي���ة العامل���ي بالرشاك���ة م���ع وزارة التعاون 
الدويل، حتت ش���عار “الرشااكت والتكنولوجيات 
اجلدي���دة لتعزيز األمن الغ���ذايئ”، وذلك حبضور   
مان���وج دجونيجا، مس���اعد املدي���ر التنفيذي يف 
برن���اجم األغذية العاملي رئيس الش���ؤون املالية،  و 
كوري���ن فلي���رش، املدي���ر اإلقليمي ملنطق���ة الرشق 
األوس���ط ومشال أفريقيا بربناجم األغذية العاملي،  
و إيلينا بانوفا، املنس���ق املقمي ملكتب األمم املتحدة 
يف م���رص،   و براف���ن أج���راوال، املدير القطري 
لربن���اجم األغذي���ة العامل���ي يف م���رص، والدكتور 
س���عد نصار، مستشار وزير الزراعة، وغريمه من 
ممثيل اجلهات احلكومية ورشاكء التمنية متعددي 

األطراف والثنائين.
 و أكدت الدكتورة رانيا املش���اط،   وزيرة التعاون 
ال���دويل  عىل أمهية انعق���اد مؤمتر األمن الغذايئ 
األول، الذي تنمظه وزارة التعاون الدويل، بالتعاون 
مع برناجم األغذية العاملي، يف هذا الوقت احليوي، 
حيث يواج���ه األمن الغذايئ حتدي���ات كبرية عىل 
مستوى العامل، مش���رية إىل العالقة الوطيدة اليت 

مجتع برناجم األغذية العامل���ي باحلكومة املرصية 
وال���يت نتج عهنا العديد من ال���رباجم والرشااكت 
عىل مدار الس���نوات املاضي���ة هبدف تعزيز جهود 
حتقي���ق أهداف التمنية املس���تدامة الس���ميا فميا 
يتعلق باألمن الغ���ذايئ وحتقيق اهلدف الثاين من 

أهداف التمنية املستدامة.
ووجهت وزيرة التعاون الدويل، الشكر لفريق معل 
برناجم األغذية العاملي، بشأن اجُلهود املبذولة يف 
إع���داد الربناجم القطري املُش���رك ب���ن احلكومة 
وبرن���اجم األغذية العاملي للفرة من 2023-202٧، 
واليت تؤس���س ملرحلة جديدة من التعاون واجلهود 
املش���ركة لدمع جهود األم���ن الغذايئ يف مرص، 
والتوسع يف مرشوعات التمنية الزراعية والريفية.

ومثنت وزيرة التعاون الدويل، املرشوعات التمنوية 
املنف���ذة بالرشاكة بن احلكوم���ة وبرناجم األغذية 
العاملي يف خمتلف حمافظات مرص، وعىل رأهسا 
جه���ود تعزي���ز التغذي���ة املدرس���ية، ودمع صغار 
املزارعن يف قرى صعيد م���رص وحتقيق التمنية 
الريفية والزراعية، والتوسع يف استخدام مصادر 
الطاق���ة املتجددة م���ع صغار املزارع���ن، وتعزيز 
التعاون بن بلدان اجلنوب من خالل مركز األقرص 
لالبت���اكر، الفت���ة إىل أن املرحلة املقبلة س���تهشد 
املزي���د من التع���اون يف إطار اس���تعدادات مرص 
ملؤمتر املناخ COP2٧، والتوسع يف جهود األمن 

الغذايئ واملايئ.

وقال���ت وزي���رة التعاون ال���دويل، إن العامل يهشد 
تراجًعا يف اجلهود املبذولة لتحقيق األمن الغذايئ، 
رمغ أن���ه يتبىق فقط 8 س���نوات عىل الوصول إىل 
عام 2030 حيث يس���ى الع���امل لتحقيق أهداف 
التمنية املستدامة ومن بيهنا اهلدف الثاين املتعلق 
بالقض���اء التام عىل اجلوع، وه���و ما حيمت أمهية 
امل���يض قدًما يف التوس���ع يف اجله���ود اهلادفة 

لتعزيز األمن الغذايئ.
وأش���ارت املش���اط، إىل أن التحديات اليت تواجه 
األمن الغذايئ تزداد بشلك كبري بسبب التطورات 
املتالحقة عىل املس���توى العاملي ونتيجة التداعيات 
اليت تسببت فهيا جاحئة كورونا، واحلرب الروسية 

األوكرانية، والتأثري املس���متر للتغ���ريات املناخية 
وتأثريه عىل سالس���ل اإلمداد، مشرية إىل تقرير 
األمم املتحدة ح���ول وضع األمن الغذايئ والتغذية 
يف العامل، والذي أشار إىل أن حنو مليار خشص 
يواجه نقص ش���ديد يف التغذية وعدم حتقق األمن 

الغذايئ خالل عام 2021.
وتابعت أنه باس���مترار التحدي���ات اليت تؤثر عىل 
سالس���ل اإلمداد فإن ذلك يعين معاناة املزيد من 
املواطن���ن عىل مس���توى العامل م���ن نقص األمن 
الغ���ذايئ، منوهة بانه بالنظ���ر إىل الوضع احلايل 
عىل مستوى العامل فإن 31.9% من السيدات عىل 
مس���توى العامل يعانن بشدة أو بشلك معتدل من 

نقص األمن الغذايئ مقابل 2٧.٦ نسبة الرجال.
وأوحضت وزي���رة التعاون ال���دويل، أنه رمغ هذه 
التحديات فإن احلكومة املرصية تبذل جهوًدا كبرية 
لتعزي���ز األمن الغذايئ وتلبية احتياجات املواطنن، 
ويف هذا اإلطار فإن وزارة التعاون الدويل بالتعاون 
مع اكفة رشاكء التمنية تعزز هذه اجلهود، ومؤخًرا 
مت إع���الن احلصول عىل متوي���ل تمنوي من البنك 
الدويل وبنك التمنية األفري���ي لدمع جهود الدولة 
يف جمال حتقيق األمن الغذايئ وزيادة الس���عات 
التخزيني���ة للحمق واحلبوب وتعزيز قدرة االقتصاد 

املرصي عىل الصمود ومواجهة األزمات.

وزيرة التعاون الدولي  أمام مؤتمر األمن الغذائي 2022  :   البرنامج القطري بين مصر وبرنامج األغذية العالمي 2023-2027 يؤسس 
COP27 لمرحلة جديدة من التعاون لدعم جهود األمن الغذائي وجهود مشتركة في إطار مؤتمر المناخ

الرئيس السيسي يتابع موقف تنفيذ املشروع القومي 
لإلنتاج الزراعي واستصالح األراضي يف توشكى

جهاز تنظيم االتصاالت يحدد مواعيد عمل منافذ 
بيع مشغلي خدمات االتصاالت باملواعيد الشتوية

الفت����اح  عب����د  الرئي����س  تاب����ع 
املوق����ف  الس����ييس، مس����تجدات 
الق����ويم  لمل����رشوع  التنفي����ذي 
لإلنت����اج ال����زرايع واس����تصاح 
توش����ي  منطق����ة  يف  األرايض 
إط����ار  يف  ال����وادي،  جبن����وب 
اس����رتاتيجية الدولة لزيادة رقعة 
األرايض الزراعي����ة من املس����احة 

اجلغرافية اللكية للجمهورية.
الس����ييس، ع����ى جهود  واطل����ع 
تطوير البنية األساسية من طرق 
وحم����اور وتوفر اآلالت واملعدات 
احلديث����ة  ال����ري  وس����ائل  م����ن 
وحمطات املياه وامليكنة الزراعية، 
وفق����ًا لصفح����ة املتح����دث ب����امس 
رائس����ة امجلهوري����ة ع����ى موقع 

فيس بوك.
ووجه الس����ييس، باستمكال اكفة 
اخلاصة  والتفاصي����ل  العن����ارص 
جبهود زيادة مساحات استصاح 
توش����ى،  منطق����ة  يف  األرايض 
واالعمتاد عى الوسائل الزراعية 
الي تتناسب مع طبيعة األرايض 
واملناخ باملنطقة، فضلًا عن تاكمل 
ب����ني القطاع����ات  آلي����ات العم����ل 

املعنية، سعيًا حنو حتقيق اهلدف 
املنش����ود إلضافة  االس����رتاتيجي 
مس����احات جدي����دة م����ن الرقع����ة 
الزراعية، مبا يساعد عى تطوير 
قط����اع اإلنتاج ال����زرايع وحتقيق 
االكتف����اء الذايت م����ن احملاصيل 
توفر  االس����رتاتيجية، فضلًا عن 

اآلالف من فرص العمل.
ح����رض االجمتاع دمحم زيك وزير 
الدفاع واإلنت����اج احلريب، وأمر 
س����يد أمح����د مستش����ار رئي����س 
امجلهوري����ة للتخطيط العمراين، 
وهش����ام س����ويي رئي����س اهليئة 
املس����لحة،  للق����وات  اهلندس����ية 
وأمح����د الش����اذيل رئي����س هيئة 
الش����ون املالية للقوات املسلحة، 
وولي����د أب����و املج����د مدي����ر جهاز 
الوطني����ة  اخلدم����ة  مرشوع����ات 
للقوات املس����لحة، وتوفيق سايم 
الرشك����ة  إدارة  جمل����س  رئي����س 
الصحراوية،  ل����أرايض  الوطنية 
وكرم س����امل رئي����س جملس إدارة 

الرشكة الوطنية لملقاوالت.

الق���ويم لتنظمي  أصدر اجله���از 
خبصوص  تعلمي���ات  االتصاالت 
أوق���ات معل منافذ بيع مش���غيل 
خدم���ات االتص���االت واألوق���ات 
اخلاصة بالتعام���ل مع امجلهور 
وب���دء العم���ل مبواعي���د العم���ل 
الش���توية اعتب���اًرا من ي���وم 30 

سبمترب 2022، لتكون اكلتايل:
• طوال أيام األس���بوع عدا يويم 

الس���اعة  من  امخليس وامجلعة: 
التاس���عة صباًحا وحى الساعة 

العارشة مساًء.
• ي���وم امخلي���س: م���ن الس���اعة 
التاس���عة صباًحا وحى الساعة 

احلادية عرشة مساًء
• يوم امجلعة: من الساعة الثانية 
ظه���ًرا وح���ى الس���اعة احلادية 

عرشة مساًء

شيماء مرسي

 أظهر مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار مبجلس 
ال���وزراء، أن م���رص تع���د الوجهة االس���تمثارية 
ويف  العربي���ة،  الس���يادية  للصنادي���ق  األوىل 
مقدمهتا االس���تمثارات السعودية، واالستمثارات 
اإلماراتي���ة، مض���ن االس���تمثارات اخلليجية يف 

مرص بوجه عام.
جاء ذلك ىف انفوجرافي���ك نرشه مركز املعلومات 
يتناول حتول مرص ألمه الوجهات االستمثارية يف 

املنطقة خالل الفرة األخرية.
وأوحض املركز أن مس���امهة االس���تمثار األجنيب 
املبارش مب���رص من خالل صناديق االس���تمثار، 
خالل ع���ام 2022 وص���ل إىل 3.3 مليار دوالر، 
اس���تمثارات موزعة عىل القطاع���ات املختلفة مثل 
اهليدروج���ن األخ���ر، واألموني���ا اخل���راء 
والس���ياحة والصناعة واخلدمات املالية والتحول 

الرمقي.
ولفت إىل أن جحم االستمثارات األجنبية املبارشة 
يف م���رص خالل الفرة م���ن يوليو إىل مارس من 
العام امل���ايل 2021-2022 بلغ ٧.3 مليار دوالر 

بزيادة 53.5% عن العام السابق هيلع.
وأشار إىل أن مرص تعد من أمه األسواق اجلاذبة 
لالستمثار يف جمال الطاقة املتجددة حيث وصلت 
إىل 4.4 ملي���ار دوالر )طاق���ة الري���اح والطاق���ة 
المشسية( مضن االسراتيجية الوطنية لالعمتاد 
عىل الطاقة النظيفة، واكن من أبرز تلك الرشاكت 

أكوا باور، حتالف س���مينس – جاميسا ومصدر 
وآميا باور وغريها من الرشاكت األخرى.

مكا تشق مرص طريقها للتحول ملركز إقليمي 
لتجارة الطاقة اخل���راء بالتعاون مع كربى 
ال���رشاكت العاملي���ة؛ حيث قام���ت بتوقيع 15 
مذك���رة تفامه م���ع كربى ال���رشاكت العاملية 
إلنت���اج اهليدروج���ن واألموني���ا اخلراء، 
ومن أبرز تلك املرشوع���ات: مذكرة تفامه مع 
رينيو ب���اور اهلندية باس���تمثارات 8 مليارات 
دوالر ومذك���رة تفامه مع س���اكتك الرنوجيية 
باس���تمثارات 5 مليارات دوالر ومذكرة تفامه 
مع رشكيت زيرو ويست وإي دي إف رينيوابلز 

باستمثارات 3 مليارات دوالر.

مصر الوجهة االستثمارية األولى للصناديق 
السيادية العربية خالل 2022

داليا احمد

القصير يؤكد على توجيهات السيسي بوضع استراتيجية لتنمية الثروة السمكية

التنمية املحلية: اإلعالن عن قانون املحال العامة قريبا.. 
وزراعة 6 ماليني شجرة ملواجهة التغيرات املناخية

األمم المتحدة واالتحاد األوروبي يدعمان مصر الستضافة cop27 بقيمة 6.2 مليون دوالر  

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  2  أكتوبر  2022  •  العدد  662

ال صوت يعلو علي »قمة املناخ« بشرم الشيخ .. استعدادات مكثفة ودعم دولي 
   المنظمات الدولية : cop27  أكبر مؤتمر حول موضوع 

التغّير المناخي في العالم  ويستقطب شركاء من القطاعين 
العام والخاص والمجتمع المدني والقطاع األكاديمي

مصر تنفذ  7 برامج ملبادلة الديون بقيمة 114 مليون دوالر لتنفيذ مشروعات تنموية 
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ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

  القمة العربية، املقررة عىل أرايض اجلزائر  ىف 1 نومفرب املقبل،  
تأىت ىف توقيت غاية ىف احلساسية، سواء عىل املستوى الدوىل أو 
اإلقلميى، جراء تزامهنا مع العديد من املستجدات، أبرزها الرصاع 
بني روس���يا والغرب عىل األراىض األوكراني���ة، وتداعياته الكبرية 
عىل املنطقة العربية، ناهيك عن التطورات ىف فلسطني وليبيا والمين 
وغريها من الدول العربية، وهو ما يسامه ىف زيادة حالة الزمخ الىت 
حيظى هبا اجمتاع القادة العرب، حتت إطار جامعة الدول العربية. 
االستعدادات الكبرية للقمة العربية، هشدت متابعة كبرية من جامعة 
الدول العربي���ة، من خالل زيارتني للجزائر، بيهنام حواىل 3 أهشر 
فقط، حيث هشدت الزيارة االوىل، والىت قام هبا األمني العام أمحد 
أبو الغيط، ىف يونيو املاىض، لقاءات هامة مع كبار املسؤولني وعىل 
رأهس���م الرئيس عبد املجيد تبون ووزير اخلارجية رمطان لعاممرة، 
ملناقش���ة ترتيبات القمة، بيمن���ا جاءت  الزي���ارة االخرية، عرب وفد 
برائس���ة األمني العام املس���اعد السفري حس���ام زىك، خالل االيام 
املاضية، هبدف اإلطالع ع���ىل الرتتيبات األخرية قبل حواىل هشر 
من انطالقها ، وذلك ىف انعاكس رصحي ألمهية احلدث، وتداخله مع 
العديد من املستجدات اإلقلميية والدولية، فضال عن تقاربه الزمىن 
مع مقة املناخ املرتقبة ىف رشم الش���يخ، الىت تنطلق ىف وقت الحق 

من نفس الهشر.
  الس���فري حسام زىك عن تقديره لالستجابة الرسيعة من قبل دولة 

اجلزائر ىف إصدار الطابع، ممتنيا النجاح للقمة العربية املقبلة.
  القم���ة العربي���ة املرتقبة ، تزتامن ، مكا س���بق القول ،  مع العديد 
م���ن األزمات املتواترة، واليت محت���ل تداعيات مبارشة عىل املنطقة 
العربي���ة، بدًء من الواقع العريب الداخ���ي، ويف القلب منه القضية 
الفلس���طينية، واألوضاع يف العراق وليبيا وسوريا، مرورا برصاع 
دويل   مرحش للتفامق بصورة كبرية، وحىت "الرصاع مع الطبيعة"، 
ع���ىل خلفي���ة أزمة التغ���ريات املناخي���ة، واليت قد ت���ألك األخرض 
واليابس، إن مل جيد املجمتع الدويل حلوال جذرية هلا، يف املستقبل 
القريب،  فضال ع���ن احملاوالت املتواصلة لتحقيق التعايف الاكمل 
من مرحل���ة الوباء، والذى دفع حنو العديد من األزمات االقتصادية 
يف العدي���د من مناطق العامل، بس���بب فرتات التوقف، اليت أعلنهتا 

الدول يف إطار اإلجراءات االحرتازية.
اخلروج م���ن القضايا اإلقلميية الالفت وحبس���ب تقارير  لباحثني 
وإعالميني تابعوا الرتتيبات للقمة العربية ،  أن  أجندة القمة العربية 
املقبل���ة يف اجلزائر،  ترتبط  بالعديد من األحداث، و ال تقترص يف 
نطاقها عىل منطقة الرشق األوس���ط، مكا اكن هيلع احلال يف الممق 
الس���ابقة، وإمنا متت���د إىل ما هو أبعد من ذل���ك، عرب اخلروج عن 
النط���اق اإلقليمي، عىل خلفية الرصاع الدويل املتجدد بني روس���يا 
والغرب، ع���ىل األراىض األوكرانية، من جانب، باإلضافة إىل أزمة 

املناخ، واليت باتت متثل أولوية دولية كبرية، عىل املس���توى 
العامل���ي، جراء تدهور األوضاع البيئية يف العديد من 
دول الع���امل، وهو ما يب���دو يف موجات الفيضانات 
واجلفاف، واحلرائ���ق، اليت طالت الرشق والغرب 

عىل حد سواء.
توقيت وأولويات  توقيت القمة يأيت مبثابة مفارقة 
مث���رية لالنتباه،  فه���ي  تأيت بعد أس���ابيع قليلة 
م���ن اجمتاعات امجلعي���ة العامة ل���أمم املتحدة، 

يف نيوي���ورك، وال���يت هش���دت  مناقش���ات 
هام���ة، يف العديد م���ن القضايا 

ال���يت متثل أولوي���ة يف أجندة 
القم���ة املرتقبة، وهو ما ميثل 
فرصة مهم���ة للبناء عىل ما  
مت التوص���ل إليه من نتاجئ، 
من جانب، بيمنا س���تلحق 
هبا مق���ة املن���اخ، واملقرر 
انعقادها يف مدينة رشم 
الش���يخ، وال���يت ينصب 
ع���ىل  االهمت���ام  فهي���ا 
قضي���ة "احتواء غضب  
املسألة  ويه  الطبيعة"، 
اليت حتتاج إىل تقدمي 
موقف ع���ريب توافيق 
يتعلق  فمي���ا  حوهلا، 
تقلي���ص  مبس���ألة 
االنبعاثات الكربونية، 
االعمتاد  وإماكني���ة 
عىل الطاقة املتجددة، 
والعم���ل عىل حتقيق 
التمني���ة  أه���داف 
وال���يت  املس���تدامة، 
اخلطة  متث���ل حم���ور 

التمنوي���ة، اليت تتبناها 
العربية،  ال���دول  جامع���ة 

فض���ال  معا قد يدور م���ن مباحثات بني 
ال���دول العربية، ونظراهئم ح���ول العامل، 
حول القضايا األخرى امللحة، وتداعياهتا، 
سواء املرتبطة بالطاقة أو الغذاء، وإماكنية 
حتقيق أكرب قدر من املاكس���ب يف املرحلة 

املقبلة، رشيطة التوافق وتوحيد املواقف.
 حصي���ح أن القضية الفلس���طينية  اكنت 
ومازال���ت  وس���تظل حتظ���ى بأولويهت���ا 
القص���وى، باعتبارها احمل���ور الذي تدور 
حوله السياس���ات العربية منذ عقود طويلة 
من الزمن،  لكن  تبىق العديد من القضايا 
العربي���ة األخ���رى ع���ىل درجة كب���رية من 
اإلحل���اح، أبرزها األوضاع السياس���ية يف 
الع���راق، وليبيا وس���وريا، لتف���رض نفهسا 
بص���ورة كبرية ع���ىل القمة املقبل���ة، خاصة 
مع احلديث املتواتر حول إعادة س���وريا إىل 
مقعدها يف اجلامعة بعد س���نوات من مجتيد 

عضويهتا، منذ أحداث الربيع العريب.
كذل���ك فإن هن���اك العديد م���ن القضايا عي 
الس���احة الدولية تفرض نفهسا عي مناقشات 

القادة الع���رب املرتقبة ، وتدف���ع بقمة اجلزائر 

 ورأين���ا كيف أن التنس���يق امل���رصي مع لك م���ن األردن والعراق 
أكد اتفاق املواقف يف ملفات اكمللفني  الليىب والس���ورى، وحماولة 
التوصل إىل حل سياىس هلذه األزمات الستعادة استقرار سوريا 
وليبيا، واحلف���اظ عىل وحدة أراضهيام والتأكيد عىل حل ش���امل 
لأزمة الليبية من خالل املس���ار السياىس وطبقا ملا مت االتفاق هيلع 
ىف مؤمتر برلني وإعالن القاهرة وصوال إىل االستحقاق االنتخاىب، 
وكذلك دمع  األمن املاىئ  العريب ، عرب  دمع موقف الدولة املرصية 
مبا حيف���ظ حق مرص ىف مياه النيل وأمهن���ا املاىئ، وكذلك محاية 
العراق من أى خالفات إقلميية أو هتديدات مبا حيقق األمن العرىب 
ودمع الع���راق ىف مواجهة اإلرهاب، وحتقي���ق التاكمل العرىب من 
التعاون والتنس���يق بني الدول الثالث ىف جماالت الطاقة والكهرباء 
والنف���ط، باإلضاف���ة إىل ملف إعادة اإلمع���ار ىف العراق من خالل 
االس���تفادة من الرشاكت املرصية واألردنية ىف إعادة إمعار املدن 

الىت دمرت ىف العراق وذلك يعكسه مرشوع الشام اجلديد.
 وتعود فكرة مرشوع الشام اجلديد إىل عهد رئيس الوزراء األسبق 
حيدر العبادى، ومت استمكاهلا من قبل رئيس الوزراء السابق عادل 
عب���د املهدى وفقا مل���ا مت إطالقه "آلية التع���اون الثالىث"، ىف إطار 
مق���ة القاهرة مارس 2019 والقم���ة املنعقدة عىل هامش اجمتاعات 
األمم املتحدة بنيويورك س���بمترب 2019، مث ج���اء الاكمظى لتطوير 
الفك���رة لرتت���ىق إىل حتالف تاكمىل ب���ني الدول الث���الث، ويرتكز 
املرشوع ىف جوهره عىل التع���اون االقتصادى ىف جماالت الطاقة 
والكهرباء، حيث يمت ىف جمال الطاقة مد خط أنبوب نفىط من ميناء 
الب���رصة جنوب العراق إىل مين���اء العقبة ىف األردن مث إىل مرص، 
ويقوم العراق باس���ترياد الكهرباء من مرص واألردن باإلضافة إىل 
تطوير املناطق الصناعية املش���رتكة والتعاون ىف جمال املرشوعات 
الصغرية واملتوس���طة ودمع االبتاكر وري���ادة األمعال والتعاون ىف 
قطاع���ات الصح���ة والبنية التحتي���ة، باإلضافة إىل زي���ادة التبادل 

التجارى.
دور اإلع���الم رأين���ا أيضا يف اجمتاع وزراء اإلع���الم العرب الذي 
اس���تضافته القاهرة مؤخرا امجاعا عي رضورة وأمهية أن يكون 
اإلعالم يف ظهر التضامن العريب ومنارًصا دامئا للقضايا العربية،  
ودمع ع���ريب لدعوة  الرئيس الس���ييس وتأكيداته  دامئا عىل فكرة 
الدولة الوطنية املوحدة اليت محتي العوامص العربية من املش���لات 

والعواصف.
ويف هذا اإلطار ، أك���د الاكتب الصحيف كرم جرب، رئيس املجلس 
األع���ىل لتنظ���م اإلعالم   أن الرئيس الس���ييس  يؤكد كذلك دامئا 
ع���ىل رضورة االرتفاع فوق اخلالفات وأن نك���ون دامعني للوحدة 
واحل���وار ألن ما بيننا كعرب كث���ري، مضيفا أن وحدة العرب تعمتد 
عىل الرس���الة اإلعالمية اليت تنقلها وسائل اإلعالم ، وهو ما يوجب 
العمل دوما من أجل جهد مش���رتك يقود إيل    الدفاع عن قضايا 
األم���ة العربية يف ظل عامل ميوج بالرصاع���ات واملصاحل وتتخبطه 
األزمات، مع العمل لتطوير حمتوى اخلطاب اإلعاليم العريب املوجه 

إىل الرأي العام العاملي" .
 واقع مؤملواحلقيقة أن الناظر إىل واقع الوطن العريب اليوم ال جيد 
م���ا يرسه، فاألزمات تتنقل من دولة إىل أخ���رى. فيف العراق أزمة 
سياسية معيقة،  ولبنان يعيش عي وقع  أزمة سياسية واقتصادية 
ومالية ومعيش���ية وحتول البالد إىل س���احة للرصاعات اخلارجية، 
وهناك خماوف من تفامق األزمات إىل ما يش���به حربا أهلية جديدة  
، وكذلك احلال يف ليبيا حيث  الرصاع الشديد بني خمتلف القوى 
السياسية والعسكرية،  مكا تعاين لك من  المين وسوريا والسودان  

من أزمات خمتلفة.
 يف ظ���ل هذه األزم���ات وغريها بات���ت هناك دع���وات محتل رؤية 

مسرتكة ، بني
  احلف���اظ ع���ىل الدولة الوطني���ة وتعزيزها، والدع���وة إىل مرشوع 
عريب مش���رتك منفتح عىل تاكمل إقليمي واس���ع، ميكن للعرب أن 
يواجهوا التحديات املختلفة اليوم، خصوصا أن العامل يعيش اليوم 
أزمات خمتلف عىل صعيد الغذاء والطاقة والغاز، ويف ظل انتشار 
اجل���وع واهلجرة والرصاعات الدولية ، م���ا يوجب أن يكون للعرب 
تكتله���م ومرشوعهم القادر عي تقدمي مت���وذج  للعامل ، مع  إعادة 
تقي���م لك التجارب العربية طيلة العقود الس���ابقة والبحث عن رؤية 
جديدة ملواجهة أزماتنا، ومن خالل ذلك نس���تعيد املرشوع العريب 
الوطين واملستقل ونكون إىل جانب بقية شعوب املنطقة والعامل لبناء 
مرشوع حضاري وهنضوي يسامه يف ختفيف أزمات العامل، بدل 

أن نكون ساحة للرصاعات واألزمات.
التاكمل االقتصادي لعل االنطالق من مسايع  للتأكيد عي  أمهية 
تضافر جهود اكفة الدول العربية س���واء عىل مس���توى احلكومات 
أو القط���اع اخلاص هبدف حتقيق التاكم���ل االقتصادي العريب  ، 
ميكن له أن يكون نواة وأن يهسم يف مواجهة األزمات املتعاقبة عىل 
م���دار العامني املاضيني واليت بدأت بأزمة انتش���ار جاحئة كورونا 
مرورًا باحلرب الروس���ية األوكرانية وما تال ذلك من تداعيات أثرت 
س���لبًا عىل االقتصاد العامل���ي، الفتًة إىل أن ال���دول العربية متتلك 
اكف���ة املقومات اليت تؤهلها إلحراز تقدم كب���ري يف ملفات التعاون 

الصنايع والتجاري واالستمثاري.
  وميك���ن يف ه���ذا اإلطار دمع خط���وات بدأت بالفع���ل مكبادرة 
الرشاك���ة الصناعي���ة املوقعة ب���ني مرص واإلم���ارات واألردن   
هب���دف تعزيز األمن الغ���ذايئ والدوايئ وحتقي���ق التعاون 
والتاكمل املش���رتك يف جماالت الصناعة واالستمثار ، 
كذلك ميكن حب���ث دمع املقرتحات  املطروحة بالفعل  
لتعزي���ز التعاون بني الدول العربية اليت تضمنت 
حب���ث اس���رتاتيجية عربية للتاكم���ل والربط 
بني املوانئ اللوجس���تية وذلك حتت مظلة 
جامعة الدول العربية، ورضورة تقدمي 
تيس���ريات لتهسيل حت���راكت رجال 
األمع���ال الع���رب وممث���ي الغ���رف 
العربي���ة يف خمتلف ال���دول العربية، 
فضلًا عن حبث سبل التاكمل العريب 

يف صناعات الدواء.
  والتاكم���ل  االقتص���ادي  ه���و  معلية 
تنسيق مس���مترة متصلة وصيغة من صيغ 
العالق���ات االقتصادي���ة الدولي���ة   ، و تتضمن 
مجموعة من اإلج���راءات هبدف إزال���ة القيود عىل 
حركة التجارة وعن���ارص اإلنتاج فميا بني مجموعة من 
الدول ذات األنمظة السياس���ية واالقتصادية املتجانس���ة  ، 
وكذلك التنس���يق بني خمتل���ف السياس���ات االقتصادية هلذه 
ال���دول هبدف حتقيق مع���دل منو مرتفع  ، ومن ب���ني آلياته اليت 
نمت���ين أن تتحق���ق يوما ع���ي األرايض العربي���ة ، يه  منطقة 
التج���ارة احلرة  ،  حي���ث تعمد البل���دان األعضاء فهيا إىل 
حتقيق الرس���وم امجلركية والقيود المكية بالتدرجي حىت 
نزول بشلك تام وتمت حرية انتقال السلع. وال تتضمن 
منطقة التجارة احلرة هذه بالرضورة حرية انتقال 
األسواق واألخشاص ، وحيتفظ كذلك مبوجهبا 
لك بلد بتعريفته امجلركية جتاه البلدان غري 

األعضاء .
مك���ا أن هن���اك آليات أخ���ري تمتثل 
يف االحت���اد امجلريك ، و الس���وق 
املش���رتكة  و اليت تشلك درجة أعىل 
من الس���ري حنو الوحدة االقتصادية 
التعرف���ات  يمش���ل  ال  اإللغ���اء  ألن 
امجلركية والقي���ود فقط ، أي املبادالت 
التجارية ولكن أيضا القيود املفروضة عىل 
حرية تنق���ل عوامل اإلنت���اج ورؤوس األموال 
واألخش���اص ، وذلك وصوال إيل حتقيق  الوحدة 

االقتصادية  و االندماج االقتصادي الاكمل  .
وبالتأكيد ليس���ت هن���اك حاجة للقول ب���أن لك عنارص 
الوح���دة والتاكم���ل تتوافر ل���دول املنطقة العربي���ة ، وتتبيق 
فق���ط اإلرادة الس���اعية ألن يكون املس���تفيد الوحيد من خريات 
وثروات املنطقة العربي���ة مه أبناء املنطقة العربية وحدمه ، ولدينا 
يف خمتل���ف األقطار العربية ، كفاءات وكوادر تس���تطيع أن تدير 
منظوم���ة التاكمل والتعاون وأن جتعل مثارها يف أيدي لك عريب 
من احمليط إيل اخلليج ، ولذا نعول كثريا عي مقة العرب القادمة 
عي أرض اجلزائر يف أن تكون نقطة انطالق تارخيية حنو حتقيق 

هذا اهلدف .

ألن تتجاوز   القضاي���ا اإلقلميية التقليدية، واليت 
تقيدت لسنوات حبدود منطقة الرشق األوسط 
وقضاياه���ا، لتتحول حن���و العاملية، يف ظل 
مس���تجدات كبرية عىل الس���احة الدولية، 
ويف القل���ب مهنا األزم���ة األوكرانية، وما 
ترتكه من تداعيات كبرية عىل دول املنطقة 
يف املرحلة الراهن���ة، خاصة فميا يتعلق 
بقضي���يت أمن الغ���ذاء والطاق���ة، وهو 
م���ا يتطلب موقف عريب حمايد، يتس���م 
بقدر كب���ري من املرونة واحليادية، جتاه 

أطراف الرصاع.
ورأينا كي���ف أن املوقف العريب، جتىل 
بوضوح مع ان���دالع األزمة األوكرانية، 
ع���رب دعوة مرصية النعق���اد دورة غري 
عادي���ة ملجل���س اجلامع���ة العربية عىل 
مس���توى املندوبني الدامئني، وتش���كيل 
جلن���ة اتص���ال وزاري���ة، وتض���م مرص 
واجلزائ���ر واألردن والس���ودان والعراق 
باإلضاف���ة إىل األم���ني الع���ام جلامع���ة 
الدول العربي���ة، واليت قامت جبولة مشلت 
موس���كو للقاء وزي���ر اخلارجي���ة الرويس 
سرييج الفروف وبولندا للقاء وزير اخلارجية 
األوكراين دمي���رتو كوليبا، من أجل القيام بدور 
وس���اطة، وهو األمر الذي أثبت ق���درا كبريا من 
النج���اح ، جت���ي يف ح���رص ط���ريف األزمة عىل 
التواصل م���ع الدول العربية، حي���ث حرص الفروف 
عىل زيارة اجلامعة العربية، ولقاء املندوبني الدامئني، 
بيمنا ألقت أوكرانيا لكمة عرب مبعوثها لشؤون الرشق 
األوس���ط ماكسم صبح أمام  اجلامعة العربية ،  يف 

حماولة لتوضيح املواقف أمام الدول العربية.
و أعرب الفروف ع���ن تقديره لملوقف العريب، خالل 
لكمت���ه أمام اجلامع���ة العربية، مش���ددا عىل انفتاح 
موس���كو عىل الدول العربية خاص���ة وأن العالقات 
بني اجلانبني قامئة عىل الود والصداقة، مكا كش���ف 
عن نية بالده عقد املنتدى العريب الرويس يف دورته 

السادسة يف وقت قريب.
حت���دي املناختتبيق أيض���ا  املس���ألة املناخية، يه 
األخرى  كإح���دي  القضايا امللحة عىل أجندة القمة 
العربي���ة املقبل���ة، يف ضوء مس���ارين، أوهلام تفامق 
التداعي���ات الكبرية لظاهرة تغ���ري املناخ، واليت باتت 
محتل تداعيات كبرية عىل األوضاع يف العامل بأرسه، 
ويف القلب منه املنطق���ة العربية، وهو ما يبدو بوضوح 
يف حرائ���ق الغابات اليت تألك األخ���رض واليابس هنا 
وهن���اك، باإلضافة إىل موجات من الفيضانات يف بعض 
املناطق، واجلفاف يف مناطق أخرى، بيمنا يبىق املس���ار 
األخر مرتبطا بانعقاد مقة املناخ يف مدينة رشم الشيخ، 

و اليت ستعقد يف   نومفرب املقبل، أي بعد القمة العربية بأيام قليلة.
  القمة العربية هنا متثل  فرصة مناس���بة ملناقشة القضية املناخية، 
للخ���روج مبوقف عريب موحد جتاه القضية، خاصة مع املس���ايع 
املرصي���ة الكبرية، لتحقيق ما ميكنن���ا تمسيته ب�"التوافق املنايخ"، 
قبل انط���الق القمة، عىل املس���تويني اإلقليمي واجلغرايف، س���واء 
يف منطقة الرشق األوس���ط، أو عىل املس���توى القارى يف إفريقيا، 
خاص���ة مع التحرك املرصي الدامئ عىل العديد من املس���ارات، يف 
ه���ذا اإلطار لضامن حقوق الدول النامية، مع االحتفاظ حبق البيئة، 

لوأد "الرصاع مع الطبيعة".
وتقوم املس���ارات املرصي���ة يف هذا اإلطار،   ع���ىل تعمم التجربة 
املرصي���ة يف حميطها اجلغرايف،  عرب اعمت���اد مرشوعات تمنوية 
صديق���ة للبيئة،  من جانب ، مع القيام بدور وس���يط مع دول العامل 
املتق���دم، لدمع التمني���ة يف ال���دول النامية، يف جان���ب آخر وذلك 
لالحتف���اظ حبقوقها يف ه���ذا اإلطار، مع االل���زتام الاكمل مبعايري 
تقلي���ص االنبعاثات الكربونية، خاصة مع مواقف محتل تراجعا يف 
ه���ذا اإلطار من بعض الدول، عىل غ���رار االنحساب األمرييك من 
اتفاقي���ة باريس خالل حقبة الرئيس الس���ابق دونال���د ترامب، قبل 
العودة إلهيا جمددا مع دخول خليفته جو بايدن إىل البيت األبيض، 
ناهي���ك عن حماوالت العديد من الدول يف أوروبا اللجوء إىل الفحم 
مكصدر للطاقة، ملواجهة أزمة النقص الكبري يف مصادر الطاقة يف 
اآلونة األخرية، جراء األزمة األوكرانية، والقرارات الروسية بتقليص 
مكي���ة صادراهتا من الغ���از إىل دول االحت���اد األورويب كرد عىل 

العقوبات املفروضة عىل موسكو من قبل دول القارة العجوز.
 جهود دلوماس���يةيف ظل هذه األمهي���ة اليت تفرض نفهسا النعقاد 
القم���ة العربي���ة ال 31  ، تتواصل اجلهود الدبلوماس���ية من أجل 
إجناح هذه القمة  ، و تتس���ارع وترية االستعدادات يف ظل أوضاع 
دقيق���ة غري مس���بوقة يواجهه���ا العامل و انعكس���ت عىل األوضاع 
باملنطقة ، حيث  أكدت اجلزائر أهنا س���تكون مقة ناحجة بامتياز ، 
وإثر التعديل الذى جرى باحلكومة اجلزائرية،  قبل أس���ابيع ، وقع 
اختي���ار الرئيس عبد املجيد تبون، عىل أمس���اء وزراء يمت تليفهم 

بتسلم قادة الدول العربية دعوات حلضور القمة العربية .
 مك���ا  أكد وزير اخلارجي���ة اجلزائري رمطان لعاممرة اس���تعداد 
بالده الحتض���ان مقة تارخيية مجتع مشل الع���رب وتوحد لكمهتم 
، وأض���اف لعاممرة، يف تغريدة ع���ىل صفحته الرمسية ب�"تويرت"، 
إنه س���م أوىل رسائل الدعوات املوجهة من الرئيس اجلزائري عبد 
املجيد تبون إىل أشقائه من الدول العربية، معربا عن تطلعه ملشاركة 
ممتزية يف إجناح هذا االستحقاق العريب احلامس صوب مزيد من 

التضامن والتاكمل.
ون���رش لعاممرة، يف هذه التغريدة، ص���ورا مجتع بني الرئيس عبد 
الفتاح الس���ييس والرئي���س اجلزائري عبد املجي���د تبون والرئيس 
الفلس���طيىن محمود عباس، وصورا حول استقباله من قبل الرئيس 
السييس لدى زيارته األخرية إىل القاهرة، وتسلميه دعوة املشاركة 
يف القم���ة العربية اليت تس���تضيفها اجلزائر يف األول والثاين من 

نومفرب املقبل.
 واكن لعامم���رة أك���د أن األوضاع الدولية الدقيق���ة الراهنة تفرض 
مضاعفة اجلهود بغية النأي باملنطقة العربية عن التوترات وخمتلف 

التحدي���ات النامجة عهنا، معربا ع���ن ارتياح بالده 
الكبري ملس���توى التجاوب الذي عرب عنه األشقاء 

العرب من أجل املس���امهة يف إجناح القمة 
العربية املقبلة، وجعل هذا االس���تحقاق 

النقاش  لتعمي���ق  متج���ددة  حمط���ة 
ح���ول مجم���ل ه���ذه القضاي���ا 
املصريي���ة، وبلورة رؤية موحدة 
تليب تطلع���ات املرحلة احلالية، 
الواعدة  اآلف���اق  وتس���ترشف 

ألجيال الغد.
وم���ن أمه القضايا اليت س���يمت 

طرحه���ا ، التأكي���د ع���ىل ح���ق 
الش���عب الفلس���طيين يف بناء دولته 

ف���وق ومتس���ك الع���رب به ، مكا س���يمت 
أيض���ا  التأكيد عىل املوق���ف العرىب الدامع 

للك اجلهود اهلادفة لتعزيز التس���ويات السملية 
لأزم���ات، يف ليبيا وس���وريا والمي���ن، مبا يضمن 

وحدة وس���يادة ه���ذه الدول الش���قيقة ويكف���ل حتقيق 
التطلعات املرشوعة لش���عوهبا، مؤكدة تضامهنا مع األشقاء 

يف العراق والسودان.
مق���ة استثنائيةالش���اهد أننا مقة اس���تثنائية تفرض فهيا 

األحداث الدولية نفهس���ا وتوجب عي العرب التفكري 
جم���ددا ودوما يف الس���ي إيل حتقي���ق التكتل 

املرتقب ، وقد هشدن���ا خالل الهشور املاضية 
، حتراكت مرصي���ة يف هذا اإلجتاه ، لعل 

أبرزها اس���مترار   التعاون والتنسيق 
املش���رتك بني مرص  وأشقاهئا يف 

منطقة اخلليج ، وكذلك التنسيق 
والتع���اون مع لك م���ن األردن 
والع���راق مبا حيق���ق التاكمل 
العرىب، وجتس���د ذلك ىف عدد 
من االجمتاع���ات مهنا اجمتاع 

القاه���رة ب���ني وزراء اخلارجية 
املرصى ساحم ش���كرى واألردىن 

أمي���ن الصفدى وكذلك وزير اخلارجية 
الع���راىق فؤاد حس���ن ىف أكتوبر 2020، 

مكا س���بق ه���ذا االجمتاع عدة لق���اءات مقة، 
مهنا القم���ة الىت عق���دت ىف العامصة معان ىف 

25 أغسطس 2020 بني الرئيس عبد الفتاح السيىس 
واملل���ك عب���د اهلل الثاىن مل���ك األردن ورئي���س الوزراء 

العراىق مصطىف الاكمظى، تلهيا أيضا مقة ثالثية ىف القاهرة 
ىف عهد رئيس الوزراء العراىق الس���ابق عادل عبد املهدى ىف 24 
م���ارس 2019، وأخرى ىف نيويورك ع���ىل هامش اجمتاعات األمم 
املتحدة ىف س���بمترب 2019 ، ومؤخرا هشدنا العديد من الممق اليت 
مجعت بني قادة عرب عي أرض مرص ، وزيارات الرئيس السييس 

لدول اخلليج ولقائه مع أشقائه قادة اخلليج .

ال يختلف عاقالن علي أن التكامل والتضامن والتعاون العربي 
هو أمر حتمي ومصيري وخيار أوحد ال ثاني له ، لشعوب هذه 
األمة ، لكي تستطيع أن تواجه وتعبر من هذه اللحظة التاريخية 
االستثنائية التي يعيش فيها العالم ، تارة علي وقع أزمة فيروس 
أوقف الحياة علي كوكب األرض ، وأخري علي وقع حرب عالمية 
تدق طبولها يوما بعد اآلخر ، لتهدد  الحياة نفسها علي 
الكوكب ، ولتوجب علي متخذي القرار في العالم العربي ، التحرك 
في اتجاه واحد ، هو العمل علي تحقيق وتفعيل وتجسيد التعاون 
والتضامن والتكامل ، سمه ما شئت ، فالمسميات كثير ، لكن 
الفعل هو الفيصل في النهاية .

العالم العربي علي أعتاب قمة تستضيفها دولة الجزائر مطلع 
الشهر المقبل ، وهي قمة تأتي في ظل ظروف استثنائية ، 
ولعلها مناسبة ألن يخرج عنها القرار االستثنائي الذي تنتظره 
الشعوب العربية منذ عقود ، بل منذ قرون ، وهو قرار التكامل 
العربي  ، في ظل لحظة استثنائية يشهد فيها العالم أزمات 
وصراعات ، كما يشهد  صعود العديد من القوى الدولية، 
وإثبات قدرتها على مزاحمة الواليات المتحدة على عرش النظام 
الدولي، تمهيدا لحالة من التعددية، من شأنها إنهاء الهيمنة 
األحادية، التي سيطرت على العالم لعقود طويلة منذ انهيار 
االتحاد السوفيتي، مع بداية التسعينات من القرن الماضي.

»قمة العرب باجلزائر«.. آمال الشعوب العربية 
تتعلق بوعي قادتها نحو التكامل واالصطفاف

قبيل طبول الحرب العالمية الثالثة

غضب الطبيعة وصراع البشر يفرضان نفسيهما علي القمة 
ويوجبان علي العرب التحرك نحو الوحدة والتكامل

•
العالم العربي تتوافر 
له مقومات التعاون 

والتكامل وهو يعيش 
مرحلة فارقة

 التاريخ

•
التحركات المصرية

 طوال الفترة األخيرة 
تنصب جميعها في 

اتجاه تنسيق الجهود 
وتوحيد الصف

 العربي
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محمد بن سلامن

متيم بن حمد آل ثاين

حمد بن عيىس آل خليفة قيس سعيد عبد الله الثاين

محمد السادس برهم صالح عبد املجيد تبون رشاد محمد العليمي عبد الفتاح الربهان

هيثم بن طارق محمد ولد الغزواين محمود عباس نواف األحمد الجابر الصباح

محمد بن زايد آل نهيان
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

أعلن البن���ك التج���اري ال���دويل، أكرب بنك 
قط���اع خ���اص يف م���ر، ع���ن انض���ام 
املس���ول التنفي���ذي الرئي���ي والعضو 
املجل���س  إىل  أباظ���ة،  حس���ن  املنت���دب 
امل���ايل  لتحال���ف غالس���كو  االستش���اري 
بقارة إفريقيا واملع���ي بالوصول بصايف 
االنبعاثات الكربونية للصفر. مت تش���كيل 
ه���ذا املجلس لضان اس���مرارية اجلهود 
الفاعلة للمويل املستدام خاصة يف جمال 
متويل مرشوعات املناخ يف املنطقة لمكن 
االنتقال ايل اقتص���اد ذو صايف انبعاثات 

صفري.
حس���ن  رصح  الس���ياق،  ه���ذا  ويف 
أباظ���ة، أن ه���ذه اخلط���وة ت���أيت ممكل���ًة 
أح���د  باعتب���اره  لدور CIB الري���ادي 
حتال���ف  يف  املش���اركن  املؤسس���ن 
املوسسات املرفية حنو صايف انبعاثات 
صف���ري)NZBA(، وتأكي���ًدا عيل حرص 
البنك ع���ى تعزيز جه���وده لتوفري حلول 
تس���امه يف احلد من أخط���ار تغري املناخ 
عى مس���توى القارة ومتك���ن املجمعات 

اإلقلميية من حتقيق المنو املستدام.
ويف إطار مؤمتر األطراف COP27 القادم، 
والذي س���يعقد يف رشم الش���يخ يف هشر 
نومفرب من ه���ذا الع���ام، يعمل CIB عى 
تس���ليط الض���وء ع���ى حتدي���ات املن���اخ 
يف  جه���وده  إىل  باإلضاف���ة  اإلقلميي���ة، 

تزوي���د معالئ���ه م���ن أحص���اب الرشاكت 
بال���دمع املايل والف���ي املخصص خلفض 
مس���توي االنبعاثات الكربوني���ة وذلك من 
خالل برناجم اس���تدامة القطاع���ات الذي 
يقدم���ه البنك مجليع معالئ���ه يف خمتلف 

القطاعات.
ومن جانهب���ا، عقبت الدكت���ورة داليا عبد 
الق���ادر، رئيس قطاع المويل املس���تدام ب�
CIB، أن المويل املستدام أداة قوية ميكن 
م���ن خالهلا مواجه���ة التحدي���ات املتعلقة 
باملن���اخ، لذل���ك يدرك CIB أمهي���ة الدور 
الذي تلعبه املؤسس���ات املالية يف التأثري 
عى حتديات التكيف مع املناخ والتخفيف 
م���ن آث���اره يف املنطقة، وال س���ميا يف ظل 
وفرة املوارد اهلائل���ة يف إفريقيا واهمام 

الشباب بالقضايا البيئية.
جدي���ر بالذك���ر أن���ه مت تأس���يس حتالف 
غالس���كو املايل من اجل صايف انبعاثات 
الكربون خ���الل مؤمتر COP 26، من أجل 
مواءمة أهداف املؤسس���ات املالية العاملية 
مع أه���داف املناخ، ومض���ان زيادة متويل 
مرشوع���ات املناخ خلفض درجات احلرارة 
العاملية املرتفعة. ويعمد البنك CIB عى 
خربت���ه الطويل���ة يف جم���ال االس���تدامة 
وعضويت���ه يف التحال���ف لتعزي���ز أهداف 
املن���اخ يف املنطق���ة م���ع تعظ���م القمي���ة 

لملسامهن عى املستوى اإلقليمي.
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 رئيس املصرف املتحد :
 قرار زيادة االحتياطي اإللزامي 

لن يؤثر علي ربحية البنوك

عق���ب أرشف القايض، رئيس جمل���س إدارة رئيس املرصف 
املتح���د، عىل  ق���رار البنك املرك���زي املرصية بزيادة نس���بة 

االحتيايط اإللزايم عيل الودائع إىل ١٨٪.
 وق���ال القايض، إن ق���رار املركزي بزيادة نس���بة االحتيايط 
اإلل���زايم عىل الودائ���ع إىل ١٨٪، هو يف األس���اس لحسب 
الس���يولة للح���د من زيادة أح���د اآلثار اليت ت���ؤدي إىل زيادة 

تضخمي���ة وعدم الضغ���ط عيل جع���ز املوازنة بزيادة س���عر 
الكوري���دور،  مضيًفا، وكذلك العم���اء واملصنعني خاصة أن 
القطاع املرصيف أحد أقوى  القطاعات املس���تقرة وتس���تطيع 
مزياني���ات البنوك محتل ه���ذه التلكف���ة دون التأثري كبري عيل 
رحبيهت���ا يف مقاب���ل دمع االقتصاد الق���ويم وتوجهات البنك 

املركزي يف هذا الوقت إهلام.

 ،CIB Foundationقامت مؤسسة البنك التجاري الدويل –مرص
بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مرص للتمنية، وذلك مبقر 
مستش���ى اهل مرص بالقاه���رة اجلديدة، لمتوي���ل مرشوع “من 
اجلرح اتول���د جنم” لرشاء األجهزة الازمة مضن االس���تعدادات 
اجلارية لتش���غيل املستشى وبدء اس���تقبال احلاالت، وبلغت قمية 
الت���رع الذي ن���ص هيلع بروتوكول التع���اون 40 مليون جنيه، مكا 
تضم���ن التوقيع وضع العامة التجارية اخلاصة مبؤسس���ة البنك 
التجاري الدويل عىل لوحة رشف باعتباره رشيك النجاح والرايع 

املايس لملستشى.
م���ن جانبه عّل���ق املهندس رشيف الس���عيد، مدير مؤسس���ة البنك 
التج���اري الدويل-م���رصFoundation  CIB: انطاق���ًا م���ن 
دور املؤسس���ة احملوري يف دمع املس���ؤولية املجمتعية بشلك عام 
واملس���امهة يف االرتق���اء باملنظومة الصحية بش���لك خاص، وقعت 
مؤسس���ة البنك التجاري الدويل بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل 
مرص للتمنية لدمع مستش���ى أهل م���رص لعاج احلروق باملجان، 
من خال توفري األجهزة والفرش الطيب لتجهزي عدد ٨ غرف رعاية 
مرك���زة لألطفال وعدد١2غرف���ة رعاية متوس���طة لألطفال وعدد 4 
غ���رف إقامة داخيل لألطفال باإلضافة إيل حمطات المتريض هلذه 
االقسام باملستشى واليت تعد أول مستشى من نوعها يف مرص 

والرشق األوسط وإفريقيا.
وأضاف الس���عيد، أن مؤسس���ة البنك مبقتىض هذا التعاون تقوم 
بتوف���ري عدٍد من أحدث األجهزة الطبية اليت متكن املستش���ى من 
القيام مبهامها وتس���امه يف ختفي���ف األمل عن املرىض، موحضًا 
أن توقي���ع الروتوك���ول يعكس اهمتام البن���ك ودوره احملوري يف 
دمع قطاع املس���ولية املجمتعية باكفة جماالته ويف مقدمهتا املجال 
اليحص، حيث تلعب مؤسسة البنك التجاري الدويل دوًرا بارًزا يف 
تقدمي اكفة أشاكل الدمع للهنوض هبذا القطاع احليوي يف خمتلف 

التخصصات واملسامهة يف االرتقاء باملنظومة الطبية.

ورصحت د. هبه السويدي رئيس جملس أمناء مؤسسة أهل مرص 
للتمني���ة، أن الروتوكول اجلديد امتداد لس���نوات تعاون مؤسس���ة 
البن���ك التجاري الدويل املس���متر مع املؤسس���ة يف إطار جهودها 
إلمتام مستش���ى أهل مرص لعاج احل���روق وباملجان، معرة عن 
خفرها باعتبار مؤسس���ة البنك الرايع املايس لملستشى.  وهذا 
يأيت يف إطار حرصه الدامئ عىل الترع واملسامهة يف اهناء أوجاع 
حضايا احلروق بتخصيص مبالغ مالية بش���لك مسمتر لملساعدة 
يف التجهزيات الش���املة لملستشى، مشرية اىل أن الفرتة القادمة 
CIB Foundation.ستهشد مزيد من التعاون بني أهل مرص و
ويعكس بروتوكول التعاون س���ي املؤسسات املرصفية لتنفيذ رؤية 
مرص 2030 اليت تتضمن دمع املؤسس���ات غري اهلادفة للرحب مثل 
مؤسسة أهل مرص للتمنية اليت هتدف اىل االرتقاء حبياة املواطنني 
م���ن خ���ال دورها البارز يف إقامة مستش���ى اه���ل مرص لعاج 
احل���روق باملجان والعمل عىل رعاي���ة الناجني من احلروق ودمعهم 
يف مجيع مراحل حياهتم وطوال رحلة عاجهم، مكا تعر مؤسسة 
أهل مرص للتمنية عن تقديرها للدمع املسمتر من مجيع املؤسسات 
يف القطاعات املختلفة، لملس���امهة يف القيام بدورها الذي تس���ى 

من خاله الفتتاح املستشى واستقبال وعاج احلاالت باملجان.
ح���ر مرامس التوقيع من مؤسس���ة البنك التج���اري الدويل، لك 
من نادية حس���ي أمني عام جملس أمناء مؤسس���ة البنك التجاري 
الدويل، ودينا أمحد س���لميان خمطط أول براجم، ولوجني اخلالدي 

خمطط أول براجم، وايريي صفوت خمطط براجم.
وم���ن مؤسس���ة أهل مرص لك م���ن الدكتور عادل أمح���د الرئيس 
التنفيذي ملستش���ى أهل مرص، والدكتور أمحد تريك رئيس قطاع 
التش���غيل ملستش���ى أهل مرص، والدكتور رشي���ف محدي رئيس 
قطاع تمنية األمعال، ومعاد ف���ؤاد – رئيس قطاع اإلمداد، وإميان 
فت���ي – رئيس قطاع تمني���ة املوارد، وأمحد جم���دي مدير تمنية 

املوارد.

اس���تعرض املعهد املرصيف املرصي EBI، الذراع التدريبية للبنك 
املرك���زي امل���رصي، إجنازاته ونت���اجئ أمعاله خال الع���ام املايل 
2022/202١، حي���ث حق���ق املعهد هذا العام ع���دة إجنازات تدمع 
مرك���زه الري���ادي يف مرص والق���ارة األفريقية يف جم���ال التدريب 

والتقيمي.
وأعل���ن عبدالعزيز نصري، املدير التنفيذي لملعهد املرصيف املرصي 
EBI، يف مؤمت���ر حص���ي – األس���بوع املايض-  أمه األنش���طة 
واملبادرات اليت قدمها املعهد خال العام املايل 2022/202١ واليت 

عكست متزيه عىل الصعيد احمليل واإلقليمي.
وأكد  نصري: »بلغ عدد املس���تفيدين خ���ال هذا العام من براجمنا 
التدريبي���ة 6٨،770 مس���تفيًدا، مكا ق���دم املعهد خدم���ات التقيمي 
ل�59,495 خشصا س���واء اكنت معلي���ة التقيمي بغرض التوظيف أو 
التطوير أو الرتقية، مكا عق���د املعهد هذا العام ١30 برناجًما دوليًا 
بالتعاون مع 73 من كرى املؤسس���ات املالية والتدريبية من خمتلف 

أحناء العامل«.
واستمكااًل لدور املعهد الرائد يف دمع تطوير رأس املال البرشي يف 
القطاع املرصيف األفرييق، جنح املعهد يف تقدمي خدماته التدريبية 
خال العام املايل 2022/202١ ألكرث من 500 متدرب من العاملني 
بالقط���اع املرصيف األفرييق، وقد اس���تقبل املعهد ه���ذا العام أول 
متدربني من دولة غينيا بيس���او ليصل بذلك إمجايل عدد املستفيدين 
من خدمات املعهد إىل 4000 متدرب من 44 دولة أفريقية منذ إنشاء 

املعهد وحىت اآلن.
ويف إطار إس���رتاتيجية املعهد لتعزي���ز التعاون مع الدول األفريقية، 
توج���ه وفد م���ن املعه���د إىل دولة تزناني���ا، قام خاهلا مبناقش���ة 
االحتياج���ات التدريبية والتع���رف عىل اخلدم���ات املطلوبة من قبل 
ع���دد من البنوك وحتديد أوجه التع���اون بني املعهد ونظريه التزناين 
واألاكدميي���ة التابعة للبن���ك املركزي التزناين. وعق���ب هذه الزيارة 
اس���تقبل املعهد بالقاهرة وفًدا من البن���ك املركزي التزناين واملعهد 

التاب���ع له لاط���اع عىل جتربة املعهد املرصيف املرصي ودراس���ة 
نظ���م العمل به، وكذلك مت توقي���ع اتفاقية تعاون م���ع أاكدميية بنك 
تزناني���ا لتقدمي خدم���ات املعهد التدريبية يف تزناني���ا ودول أفريقية 
أخ���رى. وفضا ع���ن التعاون مع دولة تزناني���ا، دعا املعهد وفد من 
البنك املركزي الس���وداين وعدد من البنوك السودانية لعقد اجمتاع 
بالقاهرة لبحث سبل التعاون مع القطاع املرصيف السوداين، وذلك 
عىل هامش املؤمتر الس���نوي الع���ارش لملعهد والذي عقد يف يونيو 

املايض.
واضاف  »خال العام املايل 2022/202١ مت إطاق إس���رتاتيجية 
جديدة مدهتا 5 س���نوات، تشمتل عىل 5 أهداف إسرتاتيجية ينبثق 
مهنا ١9 مبادرة ومت تعديل نص الرؤية والرس���الة لملعهد لتمتاىش 
مع اسرتاتيجيته اجلديدة. وأشار نصري إىل أن أحد هذه املبادرات 
يه تطوي���ر منوذج مع���ل جديد لتطوير اخلدم���ات املقدمة، حيث مت 
تش���كيل فريق معل جديد من مديري عاقات العماء ليكونوا مبثابة 
نقطة التواصل مع البنوك وذلك لتلبية متطلباهتم بش���لك فعال، مكا 
مت تشكيل فريق أخر مسؤول عن تصممي وتطوير الراجم التدريبية 

متاشًيا مع أحدث املعايري الدولية«.

حتت عن���وان التكنولوجي���ا املالية ودوره���ا يف تطوير 
األس���بوع  الصناع���ة املرصفية اإلس���امية، عقدت – 
امل���ايض-  فاعليات املؤمتر الع���ريب الثاين لملصارف 
اإلس���امية بتنظ���مي املنمظ���ة العربية للتمني���ة اإلدارية 
جبامع���ة ال���دول العربي���ة وامجلعية املرصي���ة للمتويل 

اإلسايم،  وحتت رعاية املرصف املتحد.
شارك باحلضور واملناقشة خنبة من فريق معل املرصف 
املتح���د املتخصص يف املعامات البنكي���ة املتوافقة مع 
أحاكم الرشيعة واليت محتل العامة التجارية “رخاء”،  
كذلك عدد من رواد العمل املرصيف وباألخص املصارف 
اإلس���امية وخراء التكنولوجيا املالية.  خال جلسات 
املؤمتر ناقش���ت عدد من احملاور الرئيسية مهنا: أمهية 
التكنولوجي���ا املالي���ة للصناعة املرصفية اإلس���امية، 
كذلك التطبيقات العملية للتكنولوجيا املالية يف الس���وق 
امل���رصيف، مكا ناقش املؤمتر انعاكس���ات التكنولوجيا 

املالية عيل تطوير الصناعة املالية اإلسامية.
وتعقيب���ا عيل مش���اركة املرصف املتح���د يف فاعليات 
املؤمت���ر الع���ريب الث���اين لملصارف اإلس���امية - إن 
الصناعة البنكية س���واء التقليدية أو املتوافقة مع أحاكم 
الرشعية واخلدمات الرمقية يقع عىل عاتقهم جزء كبري 
من النشاط االقتصادي من خال صناعة آليات السوق 
وج���ذب املُس���تمثرين ورجال األمع���ال خاصة رشاحئ 
العماء اليت تس���هتدف املعام���ات املتوافقة مع أحاكم 
الرشيع���ة .أوحض املرصف املتحد أن ارتفاع مس���توى 
ثقاف���ة املواط���ن املرصي يس���امه يف خل���ق زيادة يف 
الطلب الس���ويق والتوجه بقوة حن���و اخلدمات الرمقية 
واملعام���ات املتوافقة مع أحاكم الرشعي���ة أو التقليدية 
ع���يل حد س���واء،  لذلك أوىل امل���رصف املتحد اهمتام 
كبريا بتطوير اكفة انمظته التكنولوجية مفن حق العماء 
المتتع بمثار التكنولوجيا الذكية وتطبيقاهتا، مما له من 
تأثري مب���ارش وإجيايب عىل حياهتم م���ن حيث الراحة 
وتوف���ري الوق���ت واجلهد،  األمر الذي يس���امه يف منو 
النشاط االقتصادي بشلك عام.وأشار املرصف املتحد 
أن حماور اسرتاتيجيته استندت عىل استحداث العديد 
م���ن املنتجات المتويلية واملرصفي���ة املتوافقة مع أحاكم 
الرشيعة، وذلك ليكون املرصف املتحد أحد أمه األذرع 
المتويلية اإلسامية بالسوق،  خاصة أنه ميتلك رخصة 

لملعام���ات املتوافقة م���ع أحاكم الرشيعة اإلس���امية 
ومنافذ ب6٨ فرع مبختلف احناء امجلهورية محتل امس 
العامي���ة التجارية “رخاء”، وذلك م���ن خال التطوير 
والتحدي���ث املس���متر للبني���ة التحتي���ة التكنولوجية من 
حاس���ب آيل وبراجم مع���دة ومتخصص���ة يف اخلدمة 

املرصفية االسامية.
فض���ا عن تطبيق���ات الترشيعات الرقابي���ة من خال 
آلي���ات لمتكني اهليئة الرشعية لمل���رصف املتحد واليت 
تضم خنبة من العملاء يف الفقة واالقتصاد اإلس���ايم 
لض���ان رشعية مجيع املنتجات املطروحة، كذلك تأهيل 
الكوادر البرشية وتدريهبا باستخدام التقنيات احلديثة 
لملزج بني تكنولوجي���ا البنوك الرمقية وآليات االقتصاد 
اإلس���ايم،  األمر ال���ذي دمع توجة امل���رصف املتحد 
حنو توس���يع حصته الس���وقية وجذب رشحية أكر من 
العماء. هذا ويتيح املرصف املتحد حزمة من اخلدمات 
املالية املمتزية عر اإلنرتنت واهلواتف الذكية واحملفظة 
الرمقية م���ن خال باقة “بنك عيل اخل���ط”،  كذلك من 
خ���ال 5 مراك���ز رمقي���ة: مبنطق���ة التجم���ع اخلامس 
- القاه���رة اجلديدة والش���يخ زاي���د – 6 أكتوبر وأمام 
نادي الصيد مبنطقة الديق – باجلزية ومنطقة اهلضبة 
الوسيط - باملقطم وأيضا املنطقة الصناعية - جبمصة.

فض���ا عن ابت���اكر حلول مالي���ة مث���ل: إدارة الرثوات 
والس���يولة النقدية، كذلك التأج���ري المتوييل ومتويات 
املرشوع���ات الصغرية واملتوس���طة واملتناهية الصغر،  
وبالتع���اون مع I-Score حيث ق���دم املرصف خدمة: 
االس���تعام اللحظي عن اجلدارة االئمتانية والتجسيل 
يف جسل الضانات املنقولة س���واء م���ن خال املوقع 
اإللكرتوين او ماكينات الرصاف اآليل التفاعيل، واليت 
تتيح هلم التعامل حبرية تامة عيل امواهلم واستمثاراهتم 
24 س���اعة 7 أيام يف األس���بوع فضا ع���ن املمزيات 
الكث���رية األخرى. كذلك حزمة م���ن الهشادات واألوعية 
االدخاري���ة  املتوافقة مع أح���اكم الرشيعة، فضا عن 
باقة م���ن المتوي���ات الخشصية والمتوي���ل التعليمي، 
كذلك متويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية 
الصغر وأيضا الرشاكت الناشئة ورواد األمعال، كذلك 
مجموعة م���ن البطاقات االئمتانية وع���ىل رأهسا بطاقة 

“رخاء” املتوافقة مع أحاكم الرشيعة.

 

 

تقدي����ًرا جله����ود البن����ك املرك����زي امل����رصي، يف 
تعزيز المشول امل����ايل ودمع المتكني االقتصادي 
لملواطنني والرشاكت، وتيس����ري وصول اخلدمات 
املرصفي����ة واملالي����ة إىل مجي����ع ف����ات املجمتع، 
حصد البنك املركزي النصي����ب األكر من جوائز 
 Alliance( التحال����ف ال����دويل للمشول امل����ايل
for Financial Inclusion(، وال����ذي يض����م 
يف عضويته أكرث من ١0١ مؤسس����ة مالية وبنوك 

مركزية وجهات رقابية من ٨9 دولة.
 ج����اء ذلك خال املش����اركة يف فعالي����ات املؤمتر 
الس����نوي الثاين عرش للتحال����ف الدويل للمشول 
امل����ايل بالبح����ر املي����ت يف األردن خ����ال هش����ر 
سبمتر اجلاري، حيث فاز البنك املركزي املرصي 
جبائ����زيت االبت����اكر يف اخلدمات املالي����ة الرمقية 
وااللزتام بتحقيق مسهتدفات المشول املايل، وذلك 
من بني مخس جوائز يقدمها التحالف سنوًيا، مكا 
مت تكرمي����ه لوصوله للتصفي����ة الهنائية - مضن 3 
دول - جلائزيت المتزي املؤس����ي والمشول املايل 

للشباب.
املنقيض ويأيت هذا اإلجناز نتيجة للدمع الكبري من 
خمتلف مؤسس����ات الدولة املعنية بالمشول املايل، 
باإلضاف����ة إىل التع����اون املمثر م����ع اكفة اجلهات 
واملؤسسات عىل املستويني الدويل واحمليل والذي 
اكن ل����ه أكر األثر يف حتقيق هذه النتاجئ املمزية، 
اليت تعكس جحم املجهود ال����ذي يمت بذله لتعزيز 
رؤية مرص لتحقيق التمنية املستدامة، خاصة فميا 
يتعلق بإتاحة اخلدم����ات املالية واملرصفية الرمقية 
لاكفة فات املجمتع، والتوس����ع يف حتقيق نس����ب 

المشول املايل املسهتدفة.
البن����ك  علهي����ا  ال����يت حص����ل  األوىل  اجلائ����زة 
املركزي املرصي، يه جائزة  نيس����تور اسباتييا 
 Inclusion Innovation Award( جونيور
Nestor Espenilla Jr Financial« (  يف 
جم����ال االبتاكر يف اخلدمات املالية الرمقية ومتثل 
أع����ىل اجلوائ����ز اليت يقدمه����ا التحال����ف الدويل 
للمشول امل����ايل، ويعد البنك املركزي املرصي أول 
مؤسس����ة عىل مس����توى العامل تفوز بتلك اجلائزة 
اليت مت اس����تحداثها ختليدا لذكرى حمافظ البنك 

املرك����زي الفليبي����ي الراحل نيس����تور اس����بانييا 
جونيور أحد مؤس����ي التحالف الدويل للمشول 
امل����ايل، وجدير بالذكر أن اجلائزة مت منحها للبنك 
املرك����زي امل����رصي بناء عيل ما مت م����ن إجنازات 
فميا خيص اخلدم����ات املالية الرمقية خال الفرتة 
الس����ابقة وكذا خارطة الطريق اليت وضعها البنك 
املرك����زي امل����رصي لتطوير تل����ك اخلدمات خال 
الفرتة املقبلة مبا يس����امه يف التحول ملجمتع أقل 
اعمتاًدا عيل أوراق النقد وحتقيق المشول املايل.

وف���از البنك املركزي املرصي أيًض���ا جبائزة الوفاء 

بتحقي���ق الزتامات المشول امل���ايل اليت يطلق علهيا 
 Maya Commitments( ماي���ا«  “تعه���دات 
Award(، اليت متن���ح ألعضاء التحالف يف جمال 
المشول املايل املس���تدام وحماربة الفقر، من خال 
تعه���دات ادبي���ة حتددها ال���دول األعضاء بش���لك 
س���نوي وتقوم بتحديث إجنازاهتا جتاه حتقيق تلك 
التعهدات بشلك دوري حىت متام التنفيذ، وتتضمن 
تل���ك التعهدات تقليص الفجوة ب���ني اإلناث والذكور 
يف احلصول عىل اخلدم���ات املالية الرمسية، زيادة 
نسبة المشول املايل للش���باب، العمل عيل التثقيف 
املايل، وغريها، ومسيت اجلائزة هبذا االمس نس���بة 
إىل مدينة مايا باملكس���يك، واليت هشدت إطاق هذه 

املبادرة.
مك���ا وصل البنك املركزي املرصي للتصفية الهنائية 
ب���ني ث���اث دول جلائ���زيت، المتزي املؤس���ي بني 
ال���دول االعض���اء يف التحالف، وجائ���زة المشول 
 Child & Youth Finance( املايل للش���باب
مس���تحدثة  جائ���زة  International( ويه 
بالتحالف تعكس أمهية المشول املايل للشباب عىل 

مستوي العامل.
 انض���م البن���ك املرك���زي امل���رصي ع���ام 20١3، 
للتحال���ف ال���دويل للمش���ول املايل الذي تأس���س 
ع���ام 200٨، ويس���هتدف التحالف تطوي���ر األدوات 
املس���تخدمة لتطبيق المشول ملايل وتبادل اخلرات 
الفني���ة والعملية بني الدول ومس���اعدهتا يف صياغة 

السياسات واالسرتاتيجيات االصاحية وتطبيقها.

البنك املركزي يحصد النصيب األكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول املالي 
ويفوز بجائزتي االبتكار باملؤمتر السنوي للتحالف

»حسني أباظة« الرئيس التنفيذي لـ CIB ينضم إلى املجلس 
االستشاري لتحالف غالسكو املالي من أجل صايف انبعاثات الكربون

مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر »CIB Foundation« تقدم 
دعًما قيمته 40 مليون جنيه ملستشفى أهل مصر لعالج احلروق

أهمها التوسع في تدريب العاملين بالقطاع المصرفي في مصر وإفريقيا

املعهد املصريف املصري يستعرض أهم إجنازات العام املالي 2022-2021

شيماء مرسي

تقديًرا لجهوده في مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز التنمية المستدامة.. 

بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية اإلدارية والجمعية المصرية للتمويل اإلسالمي 

املصرف املتحد يرعى املؤمتر العربي الثاني 
  السعيد: البروتوكول يدعم مستشفى أهل مصر لعالج الحروق بالمجانللمصارف اإلسالمية جلامعة الدول العربية

 السويدي: مؤسسة البنك التجاري الدولي هي الراعي الماسي للمستشفى وشريك النجاح
الصادرات بتو لتمنية  البنك املري  ق��ام 
هبية يتضمن  قيع بروتوكول مع مؤسسة 
ت����ق����دمي ت������ربع مل���س���ت���ش���ى هب���ي���ة ع��ن 
عناية  غرفتن  إنشاء  طريقه املسامهة يف 
بالشيخ  هبية اجلديد  مركزة مبستشى 
املرشوع  من  االنهتاء  رسعة  يف  رغبة  زاي��د 
مرية،  س��ي��دة  لتقدمي خدمة أفضل للك 
مك���ا ي���م ت��وج��ي��ه ج���زء آخ���ر م���ن ال��ت��ربع 
احلاالت  من  العديد  عالج  يف املسامهة يف 
 اليت يم عالجها مبستشى هبية فرع اهلرم.
وحي����رص ال��ب��ن��ك ل��ل��ع��ام اخل���ام���س عى 
ملؤسسة  دمع���ه  م��واص��ل��ة  ع���ى  ال���ت���وايل 
هب��ي��ة ل��الك��ت��ش��اف امل��ب��ك��ر وع���الج رسط��ان 
ال��ث��دي ب��امل��ج��ان، وذل���ك إمي��اًن��ا م��ن البنك 
بأمهية الكشف املبكر وبالدور احليوي الذي 
مرية. سيدة  لك  جتاه  املؤسسة  به   تقوم 
أك������د ال����دك����ت����ور أمح������د ج������الل ن��ائ��ب 
رئ���ي���س جم���ل���س إدارة ال���ب���ن���ك ع���يل دمع 
استمكااًل  هبية  ملؤسسة  املسمر  البنك 
الراحلة مريفت  بدأهتا  ملسرية العطاء اليت 
بصفة  ال��ب��ن��ك  وأن  اهلل  سلطان رمحها 
م��س��م��رة هي��م ب��ت��ق��دمي لك ال���دمع امل���ادي 
وامل���ع���ن���وي ل��مل��س��ت��ش��ى ح���ي���ث أش����اد 
ب���ال���دور ال����ذي ت��ق��وم ب���ه امل��ؤس��س��ة من 
 ت��وع��ي��ة وك��ش��ف م��ب��ك��ر وع��الج جم��اين.
امل��������ه��������ن��������دس م���������اج���������د مح�������دي 
البنك  هبية أن  عضو جملس أمناء مؤسسة 
سنوات املاضية  خ���الل امخل���س  ح���رص 
ع���ى اس���م���رار ك��ف��ال��ت��ه ل��ع��دد ك��ب��ري من 
حم��ارب��ات رسط���ان ال��ث��دي وت��ق��دمي ال��دمع 
امل���ادي مع��اًل ع��ى رسع��ة االمط��ئ��ن��ان عيل 
الثدي  رسطان  مريضات  من  هبية  حماربات 
بدور  منه  إمياًنا  الدمع  هذا  البنك  ويواصل 
مر. سيدات  جت��اه  الكبري  هبية   مؤسسة 
املدير  أمح��د  چيالن  الدكتورة  تقدمت  مكا 
والتقدير  بالشكر  هبية،  ملؤسسة  التنفيذي 
أن  عى  وأك��دت  هيلع  القامئن  ول��لك  للبنك 
يف  إنشاهئا  منذ  هبية  ملؤسسة  دامع  البنك 
مارس 2015 ويواصل دمعه املادي واملعنوي، 
الشيخ  مستشى  لبناء  اجلهود  لك  وتقدمي 
زايد املقام عيل مساحة 6000 مرت مربع يف 
سيدة  مليون  نصف  أرسع وقت الستقبال 

سنويا ومطأنة لك سيدة مرية.

 البنك املصري لتنمية الصادرات
 يساهم يف إنشاء غرفتني عناية

مركزة مبستشفى بهية

 

ت���رأس الدكتور مصطى مدبويل، رئي���س جملس الوزراء، الثاث���اء املايض، اجمتاع 
املجموع���ة االقتصادي���ة؛ حيث متت مناقش���ة عدد م���ن امللفات املهمة املتعلقة بالش���أن 
االقتصادي، وذلك حبضور حس���ن عبداهلل، حمافظ البنك املركزي املرصي، واملهندس 
ط���ارق املا، وزير البرتول وال���رثوة املعدنية، والدكتور ع���يل املصييحل، وزير المتوين 
والتج���ارة الداخلي���ة، والدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة التخطي���ط والتمنية االقتصادية، 
والدكت���ورة رانيا املّش���اط، وزيرة التعاون الدويل، والدكت���ور دمحم معيط، وزير املالية، 
واملهن���دس محمود عصم���ت، وزير قطاع األمعال العام، واملهن���دس أمحد مسري، وزير 
التجارة والصناعة، وأمحد عيىس طه، وزير الس���ياحة واآلثار، والدكتور أمحد مكايل، 

نائب وزير التخطيط لشون التخطيط، ومسويل الوزارات املعنية والبنك املركزي.
وأش���ار رئيس الوزراء إىل اس���مترار التعاون والتنس���يق التامني بني احلكومة والبنك 
املرك���زي؛ هبدف مواجه���ة الظروف العاملي���ة الراهنة، اليت فرضهتا األزمة الروس���ية-

األوكرانية، خاصة يف ظل اسمترار تداعيات األزمة.
وخال االجمتاع، مت اس���تعراض السيناريوهات املقرتحة بشأن أجندة وحماور املؤمتر 
االقتصادي الذي لّكف بعقده الرئيس عبدالفتاح الس���يي، رئيس امجلهورية؛ ملناقشة 
األوض���اع االقتصادية احلالية ومس���تقبل االقتصاد املرصي مبش���اركة املتخصصني 

وذوي اخلرة وممثلني عن جممتع األمعال.
وتطرق رئيس الوزراء، يف هذا الس���ياق، إىل أن توجهيات الرئيس الس���يي تتضمن 
أمهية العمل عىل إرشاك أكر عدد من اخلراء االقتصاديني واملختصني؛ وذلك س���عيًا 

للتوافق عىل خريطة طريق للتعامل مع التحديات االقتصادية احلالية.
وأضاف: املؤمتر سيتيح فرصة كبرية الستعراض خمتلف جهود الدولة يف التعامل مع 
عدد من امللفات االقتصادية املتنوعة، واقرتاح سياسات وتدابري واحضة تهسم يف زيادة 

تنافسية ومرونة االقتصاد املرصي.

خالل رئاسته اجتماع المجموعة االقتصادية بحضور »حسن عبدالله«

رئيس الوزراء يؤكد استمرار التعاون والتنسيق التام مع البنك 
املركزي ملواجهة الظروف العاملية الراهنة
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وقع���ت جامع���ة القاه���رة ساكس���وين للعل���وم التطبيقي���ة والتكنولوجية 
 Cairo Saxony University for Applied Sciences and  -
Technology - اململوك���ة لرشكة األهيل س���ريا للخدم���ات التعلميية- 
 International Dental Institute واملعهد الدويل لطب االس���نان
 itty Hawk for لملعه���د واملش���رتيات  اللوجس���تية  وذراع   ))IDI
logistics & Procurement اتفاقي���ة تع���اون ورشاكة هبدف تقدمي 

برناجم مساعد طب االسنان باجلامعة.
حيث تعد رشكة األهيل س���ريا للخدمات التعلميية يه رشكة مؤسسة بني 
رشكيت القاهرة لاس���تمثار والتمني���ة العقارية CIRA واألهيل اكبيتال 

القابضة ACH- الذراع االستمثاري للبنك األهيل املرصي.
حر التوقيع الدكتور حس���ن القا رئيس جمل���س ادارة رشكة القاهرة 
لاس���تمثار والتمني���ة العقاري���ة ورئي���س جملس أمن���اء جامع���ة القاهرة 
ساكس���وىن للعلوم التطبيقية والتكنولوجية وكرمي س���عادة العضو املنتدب 
لرشكة األهيل اكبيتال القابضة والدكتور حس���ن عسريان مؤسس ورئيس 
املعه���د ال���دويل لطب األس���نان IDI والدكتور إبراه���مي منصور العضو 
املنت���دب لرشك���ة Kitty Hwak ودمحم القا العض���و املنتدب لرشكة 

القاهرة لاستمثار والتمنية العقارية.
وي���رشف املعهد ال���دويل لطب األس���نان IDI عىل برناجم مس���اعد طب 
االس���نان املتضمن يف اتفاقية التعاون، وذلك هبدف تعزيز التقدم يف مهنة 
حصة األس���نان من خال تب���ادل املعرفة والتدريب اليدوي عىل أس���اليب 
ممارسة طب األسنان احلديثة خاصة ان التقدم يف العرشين عاًما املاضية 
يف جم���ال حصة األس���نان أدى اىل التغيري إىل األفض���ل وهو ما يتطلب 
فريق دمع مدرب جيًدا جبانب طبيب األسنان املعاجل إلدارة عيادة أو مركز 
أس���نان ناحج، حيث يعد مس���اعد طب األس���نان املدرب جيًدا وأخصايئ 

حصة األس���نان ومنسق املريض ومدير املكتب من العنارص الرئيسية اليت 
تسامه يف جناح ممارسة طب األسنان احلديثة. واجلدير بالذكر ان جامعة 
القاهرة ساكس���وىن للعلوم التطبيقية والتكنولوجية )CSU( تتيح للطاب 
م���ن خال الرن���اجم فرصة احلصول عىل دبل���وم متخصص يف غضون 
عامني أو درجة الباكلوريوس بعد أربع س���نوات، مكا ميكن للطاب التأهل 
للحص���ول ع���ىل هشادة Meister األملانية واليت تع���د واحدة من أعىل 
الدرجات املرغوبة يف العديد من الصناعات بسوق العمل وجتعلهم مؤهلني 

للعمل يف االحتاد األورويب.
مكا تتيح توفري فرص متاكفئة للك طالب مرصي يف احلصول عىل جتربة 
تعلميية ممتزية وسيكون للرشاكة دور كبري يف إتاحة الفرص للطلبة وزيادة 
الق���درة االس���تيعابية للعملية التعلميية مما س���وف ينعكس باإلجياب عىل 

أبنائنا يف املستقبل.
 وعقب التوقيع رصح الدكتور حس���ن القا ان رشكة األهيل س���ريا لدهيا 
اميان اكمل بتطوي���ر املنظومة الصحية والتعلميية واخلدمية يف مرص وان 
التعاون مع IDI هدفه خلق كوادر جديدة يف الس���وق املرصي وذلك من 
خال حتسني اخلدمة الصحية يف قطاع األسنان، مؤكدا عىل ثقته يف ان 
خرة IDI الكبرية بوالية فرجيني���ا بالواليات املتحدة األمريكية يف جمال 
جودة الرعاية الصحية لألس���نان وبالتعاون مع جامعة القاهرة ساكسوىن 
للعلوم التطبيقية والتكنولوجية سوف تقدم برناجم يفيد قطاع عاج األسنان 

املتنايم يف مرص.
مكا رصح كرمي سعادة أن هذه االتفاقية تأيت يف إطار اسرتاتيجية رشكة 
االهيل CIRA للخدمات التعلميية لملسامهة يف تطوير املنظومة التعلميية 
هبدف تقدمي مس���توى تعلمي عايل اجلودة مجلي���ع فات املجمتع املرصي 

متضمنة جمال طب االسنان، وامتدادا لدور الرشكة يف هذا املجال.

شارك البنك التجاري الدويل- أكر بنك قطاع خاص يف مرص، يف مقة عقدها 
معهد المتويل الدويل ملناقش���ة وضع المتويل املستدام باألسواق الناشئة يف 

١5 س���بمتر 2022، وال���ذي ج���اء يف س���ياق التحض���ري ملؤمتر  
COP27املنعقد يف رشم الشيخ. مت عقد القمة هبدف استمكال 
النجاح اهلائل الذي حققته مقيت معهد المتويل املستدام لعايم 
202١ و2022، مع إتاحة الفرص���ة لتذليل العقبات اليت تواجه 
األسواق الناشئة. وقد تناولت جلسات القمة عدًدا من النقاشات 
حول كيفي���ة الوصول باالنبعاثات الكربونية إىل الصفر، وتوفري 
المتوي���ات الازمة لانتقال حنو االس���تدامة، فضًا عن كيفية 
احلف���اظ عىل رأس املال الطبي���ي والتنوع البيولويج واحلاجة 
إىل التاكتف العاملي لتحقيق تلك األهداف، باإلضافة إىل تداول 
“آراء صاني القرار حول المتويل املستدام باألسواق الناشئة”، 

واليت تعتر إحدى أمه اجللسات اليت تمتزي هبا القمة.
ويف هذا الس���ياق، ش���اركت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس 
قطاع المتويل املس���تدام ب�CIB وممثل قارة أفريقيا يف اللجنة 
التنسيقية بالتحالف املرصيف خلفض صايف انبعاثات الكربون 
إىل الصفر Net-Zero Banking Alliance يف جلس���ة 
بعنوان “متويل التح���ول يف أفريقيا” ، مكتحدث رمسي مضن 
مجموع���ة من املش���اركني البارزين ومن بيهنم: س���ي كوماباي، 

املدير التنفيذي لملجموعة املرصفية ببنك Access Bank، وسمي تشاباالال، 
الرئيس التنفيذي ملجموعة بنوك ستاندرد. وأدار النقاش ولفجاجن إجنل، املدير 
الع���ام واملمثل الرئي���ي لملكتب اإلقليمي ملعهد المتوي���ل الدويل )IIF( يف 

الرشق األوسط وأفريقيا.
 أوحضت د. داليا يف بداية حديهثا مدى خرة البنك يف التعامل مع حتديات 
االس���تدامة ودمع المتويل املس���تدام حيث أنه أول من س���ار عىل هنج مبادئ 

االستدامة منذ عام 20١5.
 وأف���ادت أن يف 2020 – 202١ ب���ادر البن���ك بإطاق الس���ندات اخلراء 
بالتع���اون مع مؤسس���ة المتويل الدويل IFC والذي صاحب���ه تنفيذ منظومة 
متاكملة تدمع مبادئ االستدامة، حيث أدرج البنك المتويل املستدام يف مجيع 
معلياته وقام بدجم املارس���ات البيئية واالجمتاعية ومبادئ احلومكة يف اكفة 

السياسات واالسرتاتيجيات.
  مكا أش���ارت إىل جمهودات اجله���ات الرقابية يف مرص، حي���ث قام البنك 
املركزي امل���رصي واهليئة العام���ة للرقابة املالية بإصدار إطارات إرش���ادية 
وملزمة للمتويل املس���تدام، مكا أصدرت وزارة التعاون الدوىل اس���رتاتيجية 
للح���د من تغري املناخ وتمشل منظومة “ن���ويف” اليت تتضمن عدة مرشوعات 
يف جمال الطاقة والغذاء واملياه. وأضافت أن البنك التجاري الدويل يس���ى 
جاهًدا لتقدمي املزيد واملس���امهة بشلك إجيايب يف دمع منظومة “نويف” حىت 

تصبح منوذًجا يمت تطبيقه يف اكفة الدول األفريقية.
واس���تناًدا لتجربة البنك يف دمع المتويل املستدام والتعامل مع قضايا املناخ، 
قام���ت د. داليا بإلقاء الضوء عىل أمهية الدور الذي تلعبه املؤسس���ات املالية 
يف الق���ارة جلذب املزيد من مس���تمثري القطاع اخل���اص لمتويل املرشوعات 
ال���يت تدمع احل���د من تغري املناخ، حيث أثبتت التجرب���ة أن متويل احلكومات 
واملؤسس���ات التمنوية، إن ُوجد، ال يكي وحده لس���د الفجوة المتويلية وتلبية 

احتياجات القارة األفريقية، واليت تقدر مبتوس���ط 300 مليار دوالر س���نوًيا. 
باإلضافة إىل ذلك، فإن جحم متويات الدول املتقدمة وفعاليهتا مل يرتقيا حىت 
اآلن إىل املستوى املطلوب محلاية دول أفريقيا األكرث 
تأثًرا من آثار تغ���رّي املناخ، مما يؤكد عىل أمهية 
دور القطاع املرصيف يف تجشيع املس���تمثرين، 

والذي يتطلب ما ييل:
إع���ادة تعريف دور املؤسس���ات املرصفية  أوال: 
ليمشل التنسيق بني مجيع األطراف سواء العماء 
من خمتل���ف القطاع���ات أو اجله���ات احلكومية 
أو املؤسس���ات المتويلية متع���ددة األطراف، وال 
يقت���رص فق���ط عىل ط���رح آليات متوي���ل جديدة 
ملرشوعات املناخ، لهتيئ���ة املنظومة وتطوير البنية 

التحتية الازمة جلذب املزيد من االستمثارات.
ثانًيا: القدرة ع���ىل متويل املرشوعات اليت تدمع 
احلد من تغري املن���اخ وتمتاىش مع مبادئ إدارة 
املخاط���ر مبا ال يؤث���ر عىل رحبيهت���ا، لتجشيع 
املس���تمثرين عىل خض املزيد من االس���تمثارات 

اليت تدمع قضايا املناخ.
ويف س���ياق متصل، أضافت د. داليا عبد القادر، 
أنه بالرمغ من أمهية خفض االنبعاثات الكربونية اليت تعتر الس���بب اجلذري 
ألزم���ة تغري املناخ، إاّل أن متويل املرشوعات اليت تدمع التكيف معه واحلد من 
آثاره هو أمر ال حيمتل التأخري بالنس���بة للبل���دان األفريقية، وهو ما يقع عىل 
عاتق املؤسس���ات املرصفية بالقارة اليت تلعب دوًرا هاًما يف دمع املرشوعات 

اخلراء جلذب املستمثرين باخلارج لضخ أمواهلم.
وقد أثبتت جتربة البنك أمهية الدور الذي تلعبه املؤسس���ات املرصفية يف سد 
الفجوات وإحداث التغيري املنشود، خاصًة بعد جناح البنك يف إطاق برناجم 
الس���ندات اخلراء اليت س���امهت يف متويل مرشوع���ات حتلية مياه البحر 
وتنقيهتا كإحدى مرشوعات التكيف مع املناخ، واليت نتج عهنا عائد اقتصادي 
وبي���ي وجممتي ممزي، فضًا عن دور الرناجم يف متويل مرشوعات الطاقة 
املتجددة، والتكيف مع املناخ واحلد من آثاره، وزيادة كفاءة الطاقة الصناعية، 
وإنش���اء املباين اخلراء، وزيادة كفاءة استخدام املوارد يف اكفة القطاعات 

مبا يمشل القطاع الصنايع.
باعتب���اره رائد يف جم���ال المتويل املس���تدام يعمل CIB حالًيا عىل التحول 
الرمقي للبيانات اخلاصة باملارس���ات البيئية واالجمتاعية ومبادئ احلومكة، 
لتمش���ل مج���ع وحتليل بيان���ات اخلاصة بتقري���ر البصمة الكربوني���ة للبنك، 
واالنبعاثات اليت تنتج خال مراحل سلس���لة اإلم���داد، ونظام إدارة املخاطر 
البيئية واالجمتاعية جبميع معلياته، مع إدراج خمتلف املعايري اليت تتضمهنا 
تقارير االس���تدامة بش���لك تلقايئ، مبا يف ذلك معايري املبادرة العاملية إلعداد 
التقاري���ر GRI، ومعاي���ري اإلفص���اح اخلاص���ة مبجلس معايري حماس���بة 
االستدامة ومبادئ امليثاق العاملي لألمم املتحدة، وغريمه. ومبجرد تنفيذ خطة 
التح���ول الرمقي مجلي���ع البيانات، س���يمتكن CIB من إدارة وحتليل بياناته 
بش���لك منتظم، مما س���يكون له بالغ األثر يف حتس���ني معليات اختاذ القرار 

يف البنك.

 

 

 

أعل���ن منتدي “ل���ي” املرصف املتح���د، عن تنظمي 
ثاين ورش���ة معل ثقافية بنكية لمتيكن املرأة وتاهيلها 
اقتصاديا واجمتاعيا ومرصفيا.. وذلك تقديرا للدور 
الكبري ال���ذي تقوم ب���ه املرأة املرصية ك���دامع قوي 

لرتسيخ قواعد امجلهورية اجلديدة.
 تضمنت ورش���ة العمل التعرف عيل ممزيات بطاقة 
“ل���ي” املرصفية واليت خصص���ت مجلوع العماء 
من الس���يدات مبختلف حمافظات امجلهورية، حيث 
تتي���ح باقة “لي” للس���يدات فرص���ة المتتع حبزمة 
من املنتج���ات البنكية واخلدم���ات املرصفية الرمقية 
العالية اجلودة واليت تتوافق مع اعيل معايري اجلودة 

العاملية.
مكا متكن باقة “لي” الس���يدات من اعضاء منتدي 
“لي” ف���رص التدريب املس���متر عيل اساس���يات 
االدارة الرشيدة،  وطرق االمثل الدارة االستمثارات 
املالي���ة والغري مالي���ة، االمر الذي يس���امه يف رفع 
الكف���اءة الفني���ة والتاهيل البني لعض���وات منتدي 
“لي” لتمتكن املرأة من ادارة استمثاراهتا وامواهلا 
بالطرق املثيل لتحقيق اعيل عائد،  فضا عن التاهيل 
القام���ة مرشوع���ات هب���م خاصة حتت مظل���ة ريادة 

االمعال والرشاكت الناشئة.
ارقام ومؤرشات

هذا وق���د اعرب املرصف املتح���د يف بيانه ان املرأة 
متثل 4٨،5٪ من جحم الساكن يف مرص،  وان نسب 
البطالة بني االناث وصل���ت ايل ١7،7٪،  وذلك وفقا 
لتقري���ر اجلهاز املركزي للتعبئ���ة واالحصاء 2020، 
وهذا يعي ان نس���بة مسامهة املرأة ضئيلة جدا يف 
س���وق العمل،  وان املجمتع املرصي يفقد حنو ٪30 

من طاقته البرشية نتيجة حتديات معل املرأة.
وارجع���ت التحديات اليت تبيط م���ن معلية التوظيف 

والتش���غيل لملراة املرصية ايل الثقاف���ة واملوروثات 
االجمتاعية،  وذلك عيل الرمغ من جهود الدولة لمتكني 
املرأة اقتصاديا وختصيص عام املرأة 20١٨ املايض 
لدمعها وتاهيلها،  كذلك وضع ممزيات خاصة لملراة 
لمتوي���ل املرشوعات الصغرية واملتوس���طة واملتناهية 
الصغر اليت تقوم هبا سيدات اال اهنا مازالت عائق.

حلول بنكية وتقنية من املرصف املتحد لملراة
لذل���ك يقدم امل���رصف املتحد مض���ن منتدي »لي« 
حزمة من المتويات املتناهية الصغر واليت تتناسب 
مع طبيعة انشطة العارضني املختلفة سواء التجارية 
او الصناعي���ة او اخلدمي���ة او احلرفية،  االمر الذي 
يس���امه يف القض���اء ع���يل البطال���ة وزيادة نس���ب 
التش���غيل مم���ا ينعكس عيل التوس���ع حمليا وزيادة 
الص���ادرات، تس���تطيع العميلة من خ���ال اجراءات 
بسيطة, احلصول عيل المتويل الازم ملرشوعها من 
شبكة فروع املرصف املتحد ال 6٨ واملنترشة جبميع 

احناء امجلهورية.
مكا يق���دم املرصف املتحد ايضا مجموعة من براجم 
ال���دمع الفي لعم���اء المتويل املتن���ايه الصغر يف 
صورة دورات تدريبية متخصصة يف : االدارة ورفع 
الكف���اءة الفنية لملرشوع والتاهيل البني لملرشوع، 
فضا ع���ن التاهيل لري���ادة االمعال، وذلك أس���س 

التسويق اجليد لملرشوعات.
هذا باالضافة ايل باقة من احللول البنكية االليكرتونية 
املمتزية حتت مسيمت »بنكك عيل اخلط« واليت تعمل 
عيل مدار الساعة 7 ايام يف االسبوع لتوعية العماء 
بوسائل الدفع الرمقية من موبيل بني وانرتنت بني 
وايض���ا احملفظ���ة الرمقية وماكين���ات رصاف آيل، 
هب���دف توفري وقت وجهد العم���اء فضا عن االمان 

الاكمل يف املعاماته املالية.

منتدي »لكي« املصرف املتحد ينظم  ثاني ورشة عمل ثقافية 
لتمكني املرأة وترسيخ قواعد اجلمهورية اجلديدة

7 بنوك توقع عقد فتح تسهيالت ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه لصالح السويدي إليكتريك 

بمشاركة نائب محافظ البنك المركزي..

رئيس الوزراء يبحث سبل حتفيز 
استثمارات املصريني يف اخلارج 

حبث مصطى مدب���ويل، رئيس جملس الوزراء امخليس املايض، س���بل 
حتف���زي اس���تمثارات املرصيني يف اخلارج، حبض���ور دمحم معيط، وزير 
املالية، وهسا جن���دي، وزيرة الدولة للهجرة وش���ون املرصيني باخلارج، 
وأمح���د مسري، وزير التجارة والصناع���ة، ورايم أبو النجا، نائب حمافظ 

البنك املركزي، والحشات الغتوري، رئيس مصلحة امجلارك.

وأكد رئيس الوزراء ، اهمتام الدولة برعاية اكفة شون املرصيني باخلارج، 
وتلبية احتياجاهتم، وتيس���ري الس���بل اليت تعزز ربطه���م بقضايا وطهنم 
وتعمي���ق روح االنمتاء لدهيم.. وأضاف مدب���ويل، أن الدولة حريصة عىل 
حتفزي املرصي���ني العاملني باخلارج عىل توجيه اس���تمثاراهتم إىل داخل 

مرص، واالستفادة من الفرص االستمثارية املطروحة.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  2  أكتوبر  2022  •  العدد  662

رواد النيل: 700 مليون جنيه زيادة يف مبيعات مشروعات 
التنمية مبركز التميز للتصدير برعاية بنك القاهرة

تحت رعاية وزارة المالية ووزارة التضامن االجتماعي..

املصرف املتحد يرعى تكنولوجيا املؤمتر العربي السادس للتقاعد والتامينات االجتماعية

أعلن���ت مب���ادرة رواد النيل، إحدى مب���ادرات البنك املركزي 
املرصي وتنفذها جامعة الني���ل األهلية بالتعاون مع عدد من 
اجلهات والبنوك، عن حتقيق املرشوعات املش���اركة برناجم 
تطوي���ر الصناع���ات اهلندس���ية املقدم من مرك���ز المتزي من 
أج���ل التصدير باملب���ادرة، زي���ادة يف مبيعاهتا ختطت 700 
ملي���ون جنهيا، ما بني مبيعات يف الس���وق احمليل وصفقات 
تصديري���ة، ومت تنفي���ذ الرناجم حت���ت رعاية بن���ك القاهرة 

وبالرشاكة مع املجلس التصديري للصناعات اهلندسية.
ومن جانبه أش���اد طارق فايد رئيس جملس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لبنك القاهرة بال���دور الفعال ملركز المتزي للتصدير 
مض���ن مبادرة رواد النيل ملا حققه املركز منذ انش���اؤه خال 
ع���ام 20١9 من دور إجياىب وإجن���ازات ملحوظة عيل جحم 

التصدير للرشاكت.
وأش���ار فاي���د إىل أن دمع املصدري���ن من قط���اع الرشاكت 
الصغرية واملتوس���طة يستحوذ عىل أمهية بالغة ىف إطار دور 
البنك لدمع املرشوعات الصغرية واملتوس���طة ملا تهسم به من 
تأثري إجيايب عيل اإلقتصاد احمليل وتوفري العملة األجنبية.

  وجن���ح مركز المت���زي للتصدير مبب���ادرة رواد النيل والذي 
يرع���اه بن���ك القاه���رة، يف تأهيل حن���و 290 رشكة صغرية 
ومتوسطة يف خمتلف املجاالت، مكا قام املركز بالرتكزي عىل 
دمع التح���ول الرمقي لعدد ١0١ رشكة بإمجايل تدريبات 26 

دورة تدريبية لعدد ١555 متدرب من خمتلف الرشاكت.
 وأوحض نادر س���عد رئيس مجموع���ة املرشوعات الصغرية 
واملتوس���طة ببنك القاهرة أن النجاح ال���ذى حققه املركز جاء 
دافعًا قويًا إلطاق الدورة الثانية لملركز ، حيث مت فتح الباب 
للتجسيل هلا، وتركز الصناعات الكميياوية واليت حققت منوًا 
واحضًا يف جحم مبيعاهتا التصديرية خال األونة األخرية.

  وأوحض���ت دكتور هبة لبيب، املدي���ر التنفيذي ملبادرة رواد 
النيل ان الرناجم سبق تنظميه ملجموعات أخرى من قطاعات 
خمتلف���ة والىق جناحًا كبريًا، وجاري العمل مع عدة قطاعات 

حاليا خاصة قطاع الصناعات الكمييائية.
 وأك���دت أن املب���ادرة تعم���ل جاه���دة عىل تق���دمي الدمع 
التكنول���ويج لل���رشاكت ال���يت تعم���ل معه���ا ع���ىل اكفة 
املس���تويات بدايَة من الفكرة والمنوذج األويل وحىت تصبح 
رشكة ناحجة، وتويل اهمتام خ���اص بالرشاكت الصغرية 
واملتوسطة وتجشعهم عىل التنافس دوليًا بطريقة فعالة عن 

طريق االس���تفادة من خدمات مركز المتزي للتصدير واليت 
تمشل التحول الرمقي وتطوير املنتجات اجلديدة وحتس���ني 

جودة املنتجات احلالية.
وأمكلت لبيب بأننا س���عداء مبدى تطور الرشاكت املشاركة 
يف الرن���اجم م���ن حيث التح���ول الرمق���ي والتواجد عىل 
املنص���ات املختلفة وفتح أس���واق تصديري���ة جديدة. مكا 
أضافت أن املرك���ز يعمل حاليًا عىل تقدمي براجم وخدمات 
جديدة ومتنوعة ملس���اعدة ال���رشاكت يف خمتلف املجاالت 
وأن رشاكهئم مه الس���بب الرئيي وراء ذلك النجاح حيث 
يقوم���ون بزتويد املب���ادرة برشاكت وبيانات حول أس���واق 
التصدير مما يساعد عىل دجم معلهم بطريقة ممزية لتحقيق 

تأثري أكرث معًقا لصاحل الرشاكت الصغرية واملتوسطة.
من جانبه ق���ال املهندس دمحم الكتاتي مدير مركز المتزي 
للتصدير مببادرة رواد النيل إن براجم املركز تقدم بش���لك 
مفصل للك رشكة مش���اركة عىل حدي حيث يقوم اخلراء 
من املركز بدراسة حالة لك رشكة ودمعها للوصول ألقىص 

تطوير ممكن .
وأضاف أن الرناجم يهسم يف حتقيق حتس���ن واحض يف 
أداء ال���رشاكت وزيادة جحم املبيع���ات احمللية والصفقات 
التصديرية وذلك عن طريق الرتكزي عىل تطوير ورفع كفائة 
العاملني يف الرشكة يف القطاعات املسهتدفة يف الرناجم 
ودمع الرشكة للتح���ول الرمقي خاصة يف جزئية املنصات 

االكرتونية والتواجد الرمقي.

 مض����ن اس����رتاتيجيته اليت هت����دف ايل التطوير التنظيمي املس����تدام 
وحتقي����ق اعيل ق����در من امحلاي����ة االجمتاعية مل����وارده البرشية, اعلن 
املرصف املتح����د عن رعايت����ه التكنولوجية لملؤمتر العريب الس����ادس 
للتقاعد والتامينات االجمتاعية حتت عنوان افاق انمظة التقاعد العربية 
للع����ام 2050 – التغي����ري والفرص والذي يقام يف مدينة رشم الش����يخ 

مبحافظة جنوب سيناء يف الفرتة من 2٨-29 سبمتر 2022.
 أق����مي املؤمتر حتت رعاية وزارة املالي����ة ووزارة التضامن االجمتايع, 
وحضور الدكتور دمحم معيط - وزير املالية واللواء خالد فودة – حمافظ 
جنوب س����يناء والدكتورة نيفني القباج - وزي����رة التضامن االجمتايع 
وحس����ن دمحم حشاتة – وزي����ر القوي العامل����ة والدكتور دمحم فريد 
ص����احل – رئيس جملس ادارة اهليئ����ة العامة للرقاب����ة املالية والفريق 
طبيب الش����يخ دمحم بن عبد اهلل آل خليف����ة – رئيس املجلس االعيل 
للصحة ورئيس مجعية احلمكة لملتقاعدين بدولة البحرين واللواء مجال 
ع����وض – رئيس جملس ادارة اهليئة القومية للتامني االجمتايع وعادل 
العس����ويم – رئي����س الرملان العريب ومارس����يلو ايب راميا اكيتانو – 

االمني العام للجمعية الدولية للضان االجمتايع.
 وتعقيب����ا ع����يل مش����اركة وفد امل����رصف املتحد يف فاعلي����ات املؤمتر 
العريب الس����ادس للتقاعد والتامينات االجمتاعية - ان االس����تمثار يف 
تمني����ة االصول البرشية احد امه التحديات املؤسس����ية.  لذلك وضعت 

اسرتاتيجية املرصف املتحد لتعمل عيل ثاث حماور متوازية:
 احملور االول : تطوير اداء فريق العمل مبختلف الفروع 6٨ واملنترشة 
جبمي����ع احناء امجلهورية.  كذل����ك االدارات املركزية م����ن حيث زيادة 
الس����اعات التدريبية من خال خطة تدريب سنوية مكثفة تضمنت مجيع 

جماالت العمل املرصيف.  
 الثاين : توفري اعيل قدر من امحلاية االجمتاعية لفريق العمل, من 
خال وضع خطط للتطوير املؤس���ي املستدام وتفعيل الرؤي حنو 
انمظ���ة التقاعد واآلليات االس���تمثارية لتحقيق اعيل قدر من مزايا 
امحلاية االجمتاعية ورفع معدالت المنو املستدام لفريق العمل عيل 
مدار س���نوات العمل الوظيي وعند الوصول لس���ن التقاعد سواء 

عيل صعيد الرعاية الصحية او امحلاية االجمتاعية. 
 الثالث : معلية تأهيل وتطوير ش����املة ومكثف مجليع الطاقات البرشية 
مبختل����ف امعارها لضان التواصل املس����متر عيل اجلانب املهي مما 
يضمن اسمتراية تبادل اخلرات لتحقيق عاعيل معايري اجلودة العاملية.

 وعىل صعيد التطبيقات التكنولوجية احلديثة واليت حتقق رفاهية 
املواط���ن من حيث توف���ري للوقت واجلهد وتنعكس بش���لك مبارش 
عيل احلد من التاثريات الس���لبية للتغريات املناخية, يقدم املرصف 
املتحد حزمة م���ن اخلدمات املالية املمتزية عر االنرتنت واهلواتف 
الذكية واحملفظة الرمقي���ة من خال باقة “بنك عيل اخلط”، كذلك 
م���ن خال 5 مراك���ز رمقية : مبنطقة التجم���ع اخلامس - القاهرة 
اجلديدة والش���يخ زاي���د – 6 اكتوبر وامام ن���ادي الصيد مبنطقة 
ال���ديق – باجلزية ومنطق���ة اهلضبة الوس���يط - باملقطم وايضا 

املنطقة الصناعية - جبمصة.
 فض���ا عن ابت���اكر حلول مالية مث���ل: ادارة الرثوات والس���يولة 
النقدية،  كذلك التأج���ري المتوييل ومتويات املرشوعات الصغرية 
واملتوس���طة واملتناهي���ة الصغر،  وبالتع���اون مع I-Score حيث 
قدم املرصف خدمة : االس���تعام اللحظ���ي عن اجلدارة االئمتانية 
والتجسي���ل يف جسل الضانات املنقولة س���واء من خال املوقع 
االلك���رتوين او ماكينات الرصاف اآليل التفاعيل.  واليت تتيح هلم 
التعامل حبرية تامة عيل امواهلم واس���تمثاراهتم 24 ساعة 7 ايام 

يف االسبوع فضا عن املمزيات الكثرية االخري.  
كذل����ك حزمة من الهش����ادات واالوعية االدخاري����ة  املتوافقة مع احاكم 
الرشيعة،  فضا عن باقة من المتويات الخشصية والمتويل التعليمي،  
كذلك متويل املرشوعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر وايضا 
ال����رشاكت الناش����ئة ورواد االمع����ال، كذل����ك مجموعة م����ن البطاقات 

االئمتانية وعيل راهسا بطاقة “رخاء” املتوافقة مع احاكم الرشيعة.

شراكة دولية بني »جامعة القاهرة ساكسوني« اململوكة 
IDI لـ»األهلي سيرا« واملعهد الدولي لطب األسنان

البنك التجاري الدولي-مصر )CIB( يشارك يف قمة معهد التمويل 
الدولي لعام 2022 ملناقشة وضع التمويل املستدام باألسواق الناشئة

بمشاركة رؤساء مؤسسات التمويل 
اإلقليمية والدولية ومديري البنوك العالمية

أعلن����ت رشكة أبوظيب اإلس����ايم اكبيتال - الذراع 
املرصفية االس����تمثارية ملرصف أبوظيب اإلس����ايم 
- مرص - عن إمتام ترتيب متويل إس����ايم مشرتك 
بقمية 2 مليار جنيه لص����احل رشاكت تابعة ملجموعة 
السويدي إليكرتيك، بنظام املضاربة الدوارة... وذلك 
هبدف متويل نش����اط الرشاكت التابع����ة لملجموعة، 
ومهنا متطلب����ات رأس املال العام����ل اخلاص بعقود 
التوريد املس����اندة للعماء لصاحل الرشكة والتوسع 

يف األسواق احمللية والدولية
وأوحض����ت الس����ويدي إليكرتي����ك،   أن المتوي����ل 
هيدف إىل التوس����ع يف أنش����طة املجموعة الصناعية 

ورشاكهتا التابعة.
ويش����رتك يف المتويل مرصف أبوظيب اإلسايم - 
م����رص، مكرتب رئي����ي أويل باإلضافة لقيامه بدور 
وكيل المتويل ووكي����ل الضان، وكذلك بنك الركة - 
مرص، والبنك األهيل الكوييت - مرص، وبنك التمنية 
الصناعي����ة، وميد بن����ك، والبنك ال����زرايع املرصي، 
والبنك العقاري املرصي العريب، مكرتبني رئيسيني.

وتعليق����ا ع����يل العقد ‘ قال حازم جح����ازي، الرئيس 
التنفي����ذي ونائب رئي����س جمل����س إدارة بنك الركة 
مرص: “خف����ورون بالتعاون مع مجموعة الس����ويدي 
ونؤم����ن بأمهي����ة دورن����ا املش����رتك يف دف����ع جعلة 
االقتصاد الوطي. وتأيت مشاركتنا يف هذا المتويل 
بأك����ر حصة 500 مليون وذلك مضن اس����رتاتيجية 
البنك لملسامهة بقوة يف حتقيق التمنية االقتصادية، 
ع����ر تقدمي ال����دمع والمتويل لملرشوع����ات املختلفة، 
ويف إط����ار حرصنا عىل املش����اركة يف مبادرة البنك 

املركزي لمتويل القطاع الصنايع.
وأضاف: إن هذا المتويل اإلس����ايم يأيت أيضا يف 
إط����ار حرص بنك الركة عىل تقدمي أفضل اخلدمات 
املرصفية اليت تل����يب احتياجات اكفة فات العماء. 
وأوحض أن ه����ذا المتوي����ل يمتزي بعائ����د ٨٪ وفرتة 
س����داد تصل إىل 36 هشر من تارخي اإلقفال املايل 
مبوجب المتويل املش����رتك، مكا يمت التوزيع المتويل 
ع����ىل 7رشاكت تابعة ملجموعة الس����ويدي، مبا يعزز 
جهودها يف التوسع وتوفري اماكنيات البنية التحتية 

ملرشوعاهتا«.
زم����ن جانب����ه ، رصح املهن����دس أمح����د الس����ويدي 
الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لرشكة السويدي 
إليكرتي����ك: “حنن نقدر التع����اون مع مجيع الرشاكء 
يف ه����ذه العملية ال����يت تأيت يف وق����ت حنرص فيه 
ع����ىل حتقي����ق املزي����د من المن����و عر أس����واقنا يف 
م����رص واخللي����ج وأفريقيا، حيث يعد قط����اع الطاقة 

أحد القطاعات الرئيس����ية ال����يت متثل مصدرًا كبريًا 
لاس����تمثارات األجنبية ويهسم بقدر كبري يف الناجت 

احمليل اإلمجايل.«
وأض����اف “يأيت ه����ذا المتويل يف إط����ار دمع خطط 
املجموعة للتوسع والمنو خال الفرتة املقبلة، والعمل 
عىل تغطية احتياجات الصناعة من رأس املال العامل، 
وتهسيل سري العمل واسترياد املواد اخلام باإلضافة 

إىل ترسيخ ماكنتنا يف األس����واق املختلفة والتوسع 
يف األسواق احمللية والتصديرية باألسواق اإلقلميية 
والدولية، مبا ي����دمع توجه الباد يف تعزيز احملتوى 

احمليل مما يرفع الناجت اإلمجايل القويم.”
يش����ار إىل أن السويدي إلكرتيك، حققت صايف رحب 
بل����غ 2.02 مليار جنيه خال الف����رتة من يناير حىت 
هناية يونيو 2022، مقاب����ل أرباح بلغت ١.74 مليار 
جنيه يف الف����رتة املقارنة م����ن 202١، مع األخذ يف 

االعتبار حقوق األقلية.
وبلغ نصيب مسامهي الرشكة األم من األرباح خال 
الس����تة أهشر األوىل من الع����ام اجلاري حنو ١.٨٨ 
ملي����ار جنيه بهناية يونيو، مقاب����ل ١.5٨ مليار جنيه 

خال الفرتة نفهسا من 202١.
فميا جسلت احلقوق غري املسيطرة من األرباح خال 
الفرتة حنو ١34.٨4 مليون جنيه بهناية يونيو، مقابل 
١53.67 ملي����ون جنيه خال الفرتة نفهسا من العام 

املايض.
وارتفع����ت إي����رادات الرشكة خ����ال النصف األول 
من الع����ام اجلاري إىل 3٨.96 ملي����ار جنيه، مقابل 
إيرادات بلغت 26.0١ مليار جنيه يف الفرتة املقارنة 

من 202١.
وعىل مستوى األمعال املستقلة، قفزت أرباح الرشكة 
النصفي����ة إىل ١.١6 مليار جنيه بهناية يونيو، مقابل 
أرباح بلغت 55.97 ملي����ون جنيه يف الفرتة املقارنة 

من العام املايض.

 بنظام المضاربة الدوارة

ناصر ..

أكد دمحم معي���ط، وزير املالي���ة، أن الوزارة 
ىف ٩ نومف���رب  »ي���وم الموي���ل«  س���ُتنظم 
املقب���ل مبدينة رشم الش���يخ، حبضور وزراء 
مالي���ة خمتلف الدول، ورؤس���اء مؤسس���ات 
الموي���ل اإلقلميية والدولية ومديري البنوك 
العاملية، وغريمه من املعنين بقضايا متويل 
املن���اخ، وذلك مضن فعاليات مقة املناخ اليت 
تس���تضيفها مر خالل الفرتة من 6 إىل 1٨ 

نومفرب املقبل.
وقال الوزير، خالل جولته امليدانية باملنطقتن 
الزرقاء واخلرضاء مبدينة رشم الش���يخ، أن 
»يوم المويل« س���يتناول قضايا »المويل 
املبتك���ر« و»متويل التحول الع���ادل«، ودور 
القطاع اخلاص ىف تعبئة هذه املوارد املالية 
وتوجهيه���ا لملرشوعات اخلرضاء الصديقة 
للبيئة، موحًض���ا أن وزارة املالية س���تطرح 
أف���اكًرا للنقاش حول كيفية ختفيض تاكليف 
»المويل األخرض« للدول النامية واألفريقية 
من أسواق املال الدولية، وآليات التعامل مع 
الديون الس���يادية؛ مبا يتيح مصادر إضافية 

لمويل التمنية املستدامة.
أش���ار الوزي���ر، إىل أنه س���يم خ���الل »يوم 
الموي���ل« حب���ث آلي���ات توف���ري الموي���ل 
املس���تدام بآليات مي���رة ملاكحفة التغريات 
املناخي���ة، والتح���ول إىل االقتصاد األخرض 
خاصة بالدول النامي���ة واألفريقية، موحًضا 
أن »متويل املناخ« مس���ألة جوهرية ومؤثرة 
يف رسعة االنتقال إىل أنشطة صديقة للبيئة، 
خاصة يف ظ���ل التحديات العاملي���ة الراهنة 
اليت تضاع���ف الضغوط ع���ى االقتصادات 

الناشئة بالبلدان النامية واألفريقية.
اض���اف الوزير – يف بيان-  إنه س���يم عى 
هامش »يوم المويل« عقد اجماع لتحالف 
وزراء املالي���ة م���ن أج���ل العم���ل املن���ايخ، 
ال���ذى يضم ممث���يل 70 دول���ة يتعاونون يف 
االس���رتاتيجيات الرامي���ة ل���دجم اعتبارات 
املالي���ة  السياس���ات  يف  املن���اخ  وقضاي���ا 
واالقتصادي���ة، هب���دف دجم البع���د البي���ي 
واملنايخ يف منظوم���ة أمعال وزارات املالية 
مبختلف أحناء العامل، الفًتا إىل أن »حتالف 
جالجس���و املاىل لصف���ر انبعاث���ات«، الذى 
يضم مجموعة من كبار مؤسس���ات المويل 
اخلاصة هب���دف التحول لالقتصاد األخرض، 
س���ينظم فعاليات ذات صلة بأنش���طته خالل 

»يوم المويل«.
أع���رب الوزير، ع���ن تطلع���ه للتوصل خالل 
»ي���وم الموي���ل« إىل مبادرات ج���ادة تهسم 
ىف توف���ري المويالت امليرة واملس���تدامة 
للدول النامية واألفريقية؛ مبا يساعدها عى 
جماهبة حتديات »املن���اخ« والتعامل األمثل 
م���ع التغ���ريات املناخية، عى حنو يتس���ق 
مع قيام الدول املتقدم���ة بالوفاء بالزتاماهتا 
حبيث تدخل التعهدات الدولية حزي التنفيذ.

اكن الوزي���ر، يرافقه املهندس رشيف س���امل، 
رئيس جملس إدارة املركز الدويل لملؤمترات 
ب���رشم الش���يخ، ق���د ق���ام جبول���ة ميدانية 
باملنطقت���ن »الزرقاء« و»اخل���رضاء«، تفقد 
خالهلا أمع���ال التطوير اهلادف���ة إىل تقدمي 
من���وذج واق���ى للتوافق البيي املس���تدام، 
حيث جت���رى االس���تعدادات الس���تقبال هذا 
احلدث التارخيي، وتق���دمي صورة حضارية 

ملر أمام العامل لكه.
ذكر بيان لوزارة املالي���ة، أن »يوم المويل« 
س���يم تنظميه ىف »املنطق���ة الزرقاء« برشم 
الش���يخ ال���يت مت ختصيصه���ا للفعالي���ات 
الرمسي���ة لقم���ة املن���اخ، وتض���م ع���دًدا من 
قاع���ات التف���اوض وأجنح���ة ال���دول، بيمنا 
مت ختصي���ص املنطقة اخلرضاء ملش���اراكت 
الشباب واملرأة واملجمع املدىن، حيث تضم 

مساحة لملعارض وغرًفا لالجماعات.
أكد املهن���دس رشيف س���امل، رئيس جملس 
ب���رشم  لملؤمت���رات  ال���دويل  املرك���ز  إدارة 
الش���يخ، أن العاملن يسابقون الزمن إلهناء 
االس���تعدادات اجلاري���ة لقم���ة املناخ حبيث 
تظهر يف أهبى ص���ورة تليق مبر التارخي 
واحلضارة اليت ترتكز مجهوريهتا اجلديدة 
عى العمل والعمل، والتعاون العاملى لصاحل 
اإلنسانية لكها، الفًتا إىل أن العاملن يبذلون 
قص���ارى جه���دمه م���ن واق���ع مس���وليهتم 
الوطني���ة، انطالًق���ا م���ن إمياهن���م الراخس 
ب���رضورة املش���اركة اإلجيابية يف مس���رية 
البن���اء والتمنية ال���يت تهشدها مر، عى 

حنو جيعلها حمط أنظار العامل لكه.

 احلصاد"  تنشر تفاصيل "يوم"
 التمويل" الذي تستضيفة مصر ٩

نوفمبر املقبل ضمن قمة املناخ

داليا عبد القادر

   المصرف المتحد يعمل علي تنفيذ حزمة برامج لتمكين المرأة 
المصرية اقتصاديا وثقافيا واداريا ضمن باقة »لكي« البنكية

  جهود الدولة والمركزي والمصرف المتحد لتعظيم الدور 
االقتصادي واالجتماعي والثقافي للمراة المصرية،
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املالية: حجم االقتصاد املصري 
ُمقدرًا بقيمة الناجت املحلي 

تضاعف 3 مرات يف 6 سنوات

أكد املرصد اإلعاليم لوزارة املالية، أنه تابع ترصحيات إعالمية حتتاج إىل 
مزيد من التوضيح بشأن زيادة الناجت احمليل.

ر يف العام املايل 2021- وأشار املرصد يف بيان، إىل أن الناجت احمليل املقَدّ
2022 يبل���غ 7 تريليون���ات و941 مليار جنيه ىف حني أن الناجت احمليل يف 
العام املايل 2015-2016 بلغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه، وباحتس���اب 

معدل الزيادة ىف الناجت احمل���يل اإلمجايل ىف هذين العامني املاليني يتبني 
أنه يبلغ 2.93 أي تقريًبا تضاعف ثالث مرات يف ست سنوات.. وأضاف: 
“وه���ذا هو ما مت اإلش���ارة إليه ب���أن جحم االقتصاد مقاًس���ا حبجم الناجت 
احملىل السنوي االمسي دون اس���تبعاد األثر التضخمي، ومل تمت اإلشارة 

إىل معدل المنو احلقييق.

حبث دمحم ش���اكر وزي���ر الكهرباء والطاق���ة املتجددة مع
Jonas Moberg الرئي���س التنفيذي ملنمظة اهليدروجني 
األخ���رGH2، التعاون يف جم���االت الطاقات املتجددة 
واهليدروجني األخر ومناقش���ة دمع اسرتاتيجية مرص 
للهيدروج���ني األخ���ر وكذا املرشوعات واالس���تمثارات 
 COP�يف هذا املج���ال خللق املزيد من ال���زمخ العاملي ل
27، وذلك يف إطار االهمتام الذي توليه مرص للتوس���ع يف 

جماالت اهليدروجني األخر.
مكا تناول اللقاء حبث سبل التعاون املشرتك بني اجلانبني 
يف جمال الكهرباء والطاق���ة اجلديدة واملتجددة وجماالت 

اهليدروجني األخر.
وأكد شاكر خالل االجمتاع عىل اهمتام الوزارة بالتصنيع 
احمل���يل واحلفاظ عىل البيئة وذلك من خالل التوس���ع يف 
مرشوع���ات الطاقة املتجددة وتوطني اخل���رات الصناعية 

عىل أرض مرص وخاصة املجاالت احلديثة واملتطورة.
مكا أش���ار الوزير إىل اسرتاتيجية الدولة اليت هتدف لزيادة 
مس���امهة نسبة الطاقة املتجددة يف مزجي الطاقة الكهربائية، 
واالهمتام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة لتنويع 
مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية واالستفادة من ثروات مرص 
الطبيعي���ة وخباصة مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة، اليت 
تسهتدف الوصول بنسبة مسامهة الطاقة املتجددة يف مزجي 

الطاقة يف مرص إىل 42% حبلول عام 2035.
ولفت ش���اكر، إىل ما تمتتع به م���رص من ثراء واحض يف 
مص���ادر الطاقات املتجددة وخاصة طاقة الرياح والمشس 
اليت تؤهلها لتكون واحدة من أكر منيجت الطاقة املتجددة 
ومت ختصيص عدد من األرايض الغري املستغلة ملرشوعات 
الطاقة اجلديدة واملتجددة، موحضًا أن أطلس الرياح يشري 
إىل أن م���رص متتلك أك���ر قدرات كهربائي���ة يف الرشق 
األوس���ط ومشال أفريقيا ميكن إنتاجها من طاقيت الرياح 

والمشس.
وأض���اف الوزي���ر، أن القطاع ق���د قام باخت���اذ عدد من 
اإلج���راءات اهلامة لالس���تفادة من اإلماكن���ات اهلائلة من 
الطاق���ة املتجددة وفقًا لعدد من اآلليات لتجشيع مش���اركة 
القط���اع اخل���اص يف مرشوع���ات القط���اع وعىل رأهسا 
مرشوع���ات الطاق���ة اجلدي���دة واملتج���ددة مم���ا أمثر عن 
الوصول إىل أس���عار تنافسية ملرشوعات الطاقة المشسية 

ومرشوعات طاقة الرياح.
وذكر ش���اكر، أن���ه مت توقيع 16 مذك���رة التفامه مع عدد 

من الرشاكت عاملية للبدء يف املناقشات والدراسات لتنفيذ 
مرشوعات جتريبية إلنتاج اهليدروجني االخر يف مرص 
خكط���وة أوىل حنو التوس���ع يف هذا املج���ال وصولًا إىل 
إماكنية التصدير، مؤكدًا عىل استعداد القطاع للتعاون مع 
خمتلف األطراف يف هذا املجال فضلًا عن رغبة العديد من 
الرشاكت العاملي���ة التعاون مع مجهورية مرص العربية يف 

هذا املجال لزيادة االستمثار عىل أرضها.
وأش���ار الوزير إىل التع���اون مع البن���ك األورويب إلعادة 
اإلمعار والتمنية بشأن توجه مرص حنو إنتاج اهليدروجني 
األخ���ر من خالل توقيع مذكرة تف���امه مع البنك لتقدمي 
منحة لمتويل األمعال االستش���ارية إلعداد االس���رتاتيجية 

الوطنية للهيدروجني.
وأكد ش���اكر عىل اجلهود اليت تقوم هبا مرص لتكون ممر 
لعب���ور الطاقة النظيف���ة اليت تمتتع هبا الق���ارة األفريقية، 
وحت���رص مرص ع���ىل دمع جهود ال���دول األفريقية للنفاذ 

للطاقة النظيفة من املصادر املتجددة.
من ناحيته، أش���اد Jonas Moberg الرئيس التنفيذي 
ملنمظ���ة اهليدروج���ني األخر GH2 مب���ا ميتلكه قطاع 
الكهرباء والطاق���ة املتجددة املرصي من خرات كبرية يف 

اكفة املجاالت.
وم���ن جانب���ه، أوحض أن���ه مت خ���الل املع���رض واملؤمتر 
العامل���ي الذي نمظته GH2 اإلعالن الرمسي عن إنش���اء 
التحالف األفري���يق للهيدروجني األخر AGHA اليت 
هتمت بتكثي���ف التعاون اإلقليمي وترسيع تطوير مش���اريع 
اهليدروج���ني األخر يف مجيع أحن���اء القارة، معربًا عن 
تطلع���ه واهمتامه للتع���اون مع اكفة اجله���ات املعنية عىل 
أرض م���رص يف هذا املجال باعتبارها بوابة هامة للدخول 
إىل أفريقي���ا واملنطقة احمليط���ة ونظرًا ملا تتخذه مرص من 

إجراءات لتجشيع التعاون مع القطاع اخلاص.
وأك���د ع���ىل رغبته يف زي���ادة جحم التعاون م���ع اجلانب 
امل���رصي يف خمتلف املجاالت وبصف���ة خاصة يف جمال 
زي���ادة مس���امهة الطاق���ات املتجددة من مش���س ورياح، 
واملجاالت املختلفة لالس���تفادة م���ن اهليدروجني األخر 
مكص���در للطاقة النظيف���ة، إضافة إىل اس���تعداده لتقدمي 
اكفة س���بل الدمع وتعزي���ز التعاون مع م���رص يف مؤمتر 

.COP27 األطراف

وجه الرئي���س عبد الفتاح الس���ييس، بتوف���ري اكفة عوامل 
النجاح حلش���د إماكنات الدولة اإلنتاجية، س���واء احلكومية 
وقط���اع األمعال أو القطاع اخلاص، من أجل تطوير وتوطني 
صناعة املس���تلزمات املطلوبة يف أمعال مرشوعات التشييد 

والبناء، السميا املعدات واآلالت.
وقال الس���ييس، إن ذلك ىف ضوء جحم األمعال اإلنش���ائية 
المخض عىل مس���توى رقعة امجلهورية، األم���ر الذي يفتح 
املجال أمام آفاق امتالك القدرة الصناعية اليت تس���تند عىل 
االبت���اكر والتطوير باإلماكنات احمللية، ويس���امه ىف س���د 
الفجوة االستريادية وتوفري العملة االجنبية بتلبية احتياجات 
معلية التمني���ة من املنتجات املصنعة حملي���ًا، وفقًا لصفحة 

املتحدث بامس رائسة امجلهورية عىل موقع فيس بوك.
جاء ذلك خالل اجمت���اع عقده الرئيس، مع أمحد خالد قائد 
القيادة االس���رتاتيجية واملرشف عىل التصنيع العس���كري، 
وأمحد الشاذيل رئيس هيئة الشوئن املالية للقوات املسلحة، 
وأمري س���يد أمحد مستش���ار رئيس امجلهوري���ة للتخطيط 
العمراين، وهش���ام السويىف رئيس اهليئة اهلندسية للقوات 
املس���لحة، وذلك حبض���ور مجموعة من رج���ال األمعال من 
القط���اع اخلاص، الس���تعراض جه���ود الدول���ة ىف توطني 
الصناعة ملستلزمات التش���ييد والبناء بالرشاكة مع القطاع 

اخلاص«.
من جانبه، قال املهندس طارق اجليويش، عضو جملس إدارة 
غرفة الصناع���ات املعدنية، إن اجمت���اع الرئيس عبدالفتاح 
السييس لبحث توطني صناعة مس���تلزمات التشييد والبناء 

اكن مهام جدا.
وأضاف أن توطني صناعة مس���تلزمات التش���ييد س���توفر 
حوايل 5 مليارات دوالر للدولة املرصية يف ظل أزمة الدوالر.

وأش���ار »اجلي���ويش«، إىل أن نقل التكنولوجيا س���واء من 
الغ���رب والصني س���توفر ف���رص معل كبرية، مما س���يعود 
بالنفع عىل القطاع اخلاص من خالل فتح مزيد من املصانع 

وتشغيل معالة.
 إىل ذلك، واصلت جلنة دراس���ة قوامئ م���واد البناء باالحتاد 
املرصي ملق���اويل التش���ييد والبناء اجمتاعاهت���ا مع ممثيل 
الغ���رف الصناعية واالحتاد العام للغ���رف التجارية ووزارة 
اإلس���اكن ومس���وئيل جه���از التعبئ���ة العام���ة واإلحصاء 
اجمتاعاهت���ا هبدف تطوير وتهسيل آلي���ة توصيل املعلومات 
والبيان���ات من قبل الرشاكت املنتج���ة يف خمتلف القطاعات 
الصناعي���ة واخلدمية إلصدار نرشة األرقام القياس���ية اليت 
يصدرها اجلهاز املرك���زي للتعبئة العامة واإلحصاء، واليت 

من املقرر أن تصدر بشلك هشري خالل الفرتة املقبلة.

 وقال املهندس عىل مصطيف مساعد رئيس االحتاد املرصي 
ملقاويل التش���ييد والبناء ورئيس اللجنة، أنه مت االتفاق عىل 
معل آلية معلية لتوصيل األس���عار احلقيقية للجهاز املركزي 
للتعبئ���ة العامة واإلحصاء، والتعاون من أجل التأكد من دقة 
املعلومات املرس���لة من قبل املنتج���ني بإصدار نرشة األرقام 
القياس���ية بش���لك هشري م���ع التأكد من حص���ة البيانات 
إلصدار نرشة تعر عن مؤرشات األسعار متطابقة مع واقع 

السوق.
 وأكد رئيس اللجنة أن اصدار النرشة حيقق مصلحة الدولة 
واملنتج���ني يف املقام األول، الفتا إىل أنه من الروري البدء 
يف اص���دار نرشة خاصة باألرقام القياس���ية خاصة بقطاع 

التشييد والبناء.
 وأكد املهندس إمساعيل لقم���ة عضو اللجنة وعضو جملس 
إدارة غرفة صناعات مواد البناء باحتاد الصناعات املرصية، 
ع���ىل أن هناك اهمت���ام كبري من احت���اد الصناعات بنرشة 

األرقام القياسية ألسعار املنتجني.
 وأضاف لقم���ة: »توصلنا بالتعاون مع جه���از التعبئة العامة 
واالحصاء لطريقة توصيل البيانات املطلوبة عن طريق اختيار 
أك���ر اربع رشاكت منتج���ة يف لك قطاع تمتت���ع بثقة كبرية 
إلرس���ال األس���عار للجهاز مبارشة مع التأكي���د عىل رسية 
البيانات، موحضا أن النرشة تتضمن أرقام قياس���ية وليست 

أسعار«.
 وقال: »عندما نتحدث عن نرشة هبذه األمهية مفن الروري 
احلصول عىل بيانات دقيقة وموثوق فهيا«، مؤكًدا عىل املرونة 
والتع���اون الكبري بني احت���اد الصناعات واجله���از املركزي 
للتعبئة العام���ة واالحصاء واحتاد املقاول���ني واكفة األطراف 
املعنية، مكا أنن���ا يف غرفة صناعات م���واد البناء حريصون 
عىل تقدمي لك الدمع من أجل متابعة ارسال البيانات للجهاز.

 فميا قالت صفاء س���ايم أمحد مدير ع���ام باجلهاز املركزي 
للتعبئة العام���ة واإلحصاء، إن نرشة األرقام القياس���ية تبني 
مع���دالت تغري األس���عار للك س���لعة ومن املنتظ���ر اصدارها 
هشري���ا بداًل م���ن لك هشرين، مؤكدة ال���زام اجلهاز بقانون 
رسية البيانات وع���دم اإلفصاح عهنا ألي جهة حيت لو اكنت 

جهة حكومية.
 وم���ن جانبه أكد املهندس إس���الم عىل عض���و جلنة األمانة 
الفنيه املعاونة للجنة العليا للتعويضات بوزارة االساكن، أن 
اللجنة مس���مترة يف متابعة تغريات االس���عار القرار نسب 

التعويضات وفقا للنرشة املرسلة من جهاز اإلحصاء.
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إحصاءات  املؤمتر العربي للتقاعد تكشف واقع التأمينات خارطة طريق مصرية لتعظيم االستفادة من ثروات الغاز الطبيعي

االجتماعية يف الوطن العربي 

»البيئة« ٌتفعل عدة بروتوكوالت 
لدعم االستثمارات الصغيرة 

واملتوسطة نحو الصناعة اخلضراء

أبرم���ت وزارة البيئة، من خالل برن���اجم التحمك ىف التلوث الصنايع 
)EPAP(، وفعّل���ت ع���ددا م���ن بروتوك���والت التع���اون م���ع احتاد 
الصناعات املرصية ومركز حتدي���ث الصناعة ومكتب االلزام البييئ 
هب���دف تقدمي الدمع الف���ى واملايل للصناعات الصغرية واملتوس���طة 
وحتفزيمه عىل التحول آلليات اإلنتاج واالسهتالك املستدام وتجشيع 

الصناعات اخلراء.
وي���أيت هذا ىف إطار جه���ود وزارة البيئة املرصي���ة ومتويل عدد من 
املش���اريع اخلراء لتجشيع فرص التكي���ف البييئ من خالل إعادة 
اس���تخدام مياه الرصف الصن���ايع وتقليل االنبعاث���ات الناجتة عن 

العمليات الصناعية اليت قد تؤثر سلبيا عىل املناخ.

»التنمية السياحية«: تنفيذ وتشغيل 3199 غرفة فندقية 
و7147 وحدة إقامة وإسكان سياحي خالل عام

مصر وأوغندا تبحثان التعاون يف دعم تطوير 
التصنيع الطبي والدوائي

حلقة نقاشية حول أهمية األمن املعلوماتي يف دعم رؤية 
مصر نحو التحول الرقمي 2030

مصر وفرنسا تبحثان تعزيز سبل التعاون يف مجال السياحة واآلثار

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

وزير الكهرباء يبحث مع منظمة الهيدروجني 
األخضر التعاون املستقبلي

السيسي يوجه بحشد إمكانات الدولة اإلنتاجية 
لتوطني صناعة مستلزمات البناء

واف����ق جمل����س إدارة اهليئ����ة العامة للتمني����ة الس����ياحية، خالل 
اجمتاعه، برائسة الدكتور عامص اجلزار، وزير اإلساكن واملرافق 
واملجمتعات العمرانية، عىل اعمتاد احلساب اخلتاىم للهيئة، للعام 

املايل 2022/2021، مكا مت استعراض املوقف املايل للهيئة.
وأوحض الدكت����ور ع����امص اجل����زار، أن����ه مت خالل الع����ام املاىل 
2022/2021، تنفي����ذ وتش����غيل 3199 غرف����ة فندقية، عالوة عىل 
7147 وحدة إقامة وإس����اكن سياىح، وذلك باإلضافة إىل عنارص 
البنية األساسية بالاكمل )مياه – معاجلة رصف حصى – كهرباء 
– ط����رق –اتص����االت – غريه����ا(، والوحدات اخلدمي����ة واإلدارية 

والرتفهيية والرياضية.
وخالل االجمتاع، استعرض رساج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة للتمنية الس����ياحية، إهسامات اهليئ����ة يف دمع احملافظات 
لالرتقاء باملواقع الس����ياحية هبا، تنفيًذا لله����دف الرئييس للتمنية 
الس����ياحية، وحرصا مهنا عىل تقدمي الدمع الاكمل، واملسامهة يف 
رفع كفاءة وجاهزية قطاع رشم الش����يخ السيايح، إلهناء جاهزيته 
خ����الل الرناجم الزمين احملدد الس����تضافة ال����دورة رمق 27 من 
مؤمت����ر األطراف التفاقية األمم املتح����دة اإلطارية حول تغري املناخ 
»COP27« املقرر انعقادها يف هشر نومفر 2022، مبدينة رشم 

الشيخ.

وأض����اف الرئيس التنفي����ذي للهيئة العامة للتمنية الس����ياحية، أنه 
متت املوافقة عىل اإلجراءات اليت اختذهتا اهليئة يف دمع حمافظة 
جنوب سيناء، بإمجايل 4.7 مليون جنيه، الستمكال أمعال خمطط 
تطوي����ر ورفع كف����اءة عدة حم����اور للطرق مبركز نبق الس����يايح، 
وتمشل )أمعال توسعة، وإنارة، وتنسيق موقع ( بداية من املداخل 
الرئيسية لملركز، وحىت هناية الطريق األوسط، وجار العمل حاليا 
عىل إزال����ة التعارضات عىل جانىب الطرق، وتركيب أمعدة اإلنارة 

اجلديدة حملورين عرضيني مبركز نبق.

حبث خالد عبد الغفار وزير الصحة والساكن مع مونياك موسينريو ماسانزا 
وزي����رة العلوم والتكنولوجيا واالبتاكر بدولة أوغندا، س����بل التعاون يف دمع 

املنظومة الصحية بدولة أوغندا.
وتناول االجمتاع مناقش����ة جماالت التع����اون املقرتحة بني مرص وأوغندا يف 
القط����اع اليحص وتق����دمي الدمع الفين حس����ب احتياجات الدولة الش����قيقة 
وجهودها الرامية حن����و تطوير التصنيع الطيب والدوايئ، يف إطار العالقات 

االسرتاتيجية الوثيقة بني مرص ودول القارة األفريقية.
واطل����ع الوزير عىل مقرتحات خط����ة التعاون املس����تقبلية املقدمة من أوغندا 
لالستفادة من اخلرات املرصية يف جمال إنتاج األمصال واللقاحات، بداية 
من جته����زيات البنية التحتي����ة، واإلدارة الفعالة للجوانب التقنية لسالس����ل 

اإلنتاج.
وناق����ش عب����د الغفار، احتياج����ات أوغن����دا يف بناء الك����وادر البرشية اليت 
ستش����ارك يف اخلطة املس����تقبلية، حيث أعرب اجلان����ب األوغندي عن رغبته 
يف بن����اء اخلرات حول كيفي����ة اإلنتاج الدوايئ وفًقا للنظ����ام البييئ الوطين 
واإلقل����يمي والعامل����ي، فضلًا عن تطوير السياس����ات والقوان����ني واالتفاقيات 

ومذكرات التفامه الدامعة لذلك.
وناقش الوزير رغبة اجلانب األوغندي يف إرس����ال وفد مرصي إىل أوغندا، 
ملراجع����ة احتياجات الدولة الش����قيقة من اإلنتاج الط����يب، والتعرف عىل بيئة 

العم����ل، للبدء يف التع����اون ووضع خطة حمددة يمت تنفيذه����ا بالرشاكة بني 
البلدين.

ورح����ب عبد الغفار رحب بزي����ارة الوفد األوغندي ملرص عىل رأس����ه وزيرة 
العل����وم والتكنولوجي����ا، حيث تتضمن زي����ارة الوفد تفق����د مصانع الرشكة 
القابضة لملس����تحرات احليوية واللقاحات فاكس����ريا، وعدد من مصانع 

األدوية للتعرف عىل اخلرات املرصية يف هذا املجال.

أكد الدكتور أمحد عيل نائب رئيس اجلهاز القويم لتنظمي االتصاالت 
لش���وئن األمن الس���يراين، أن مرص ش���عرت بأمهي���ة وجود مركز 
م���رصي لتليق ومتابعة طوارئ االنرتن���ت يف عام 2008 أثناء حادث 
انقط���اع االنرتنت عن م���رص يف هذا العام بعدها مت إنش���اء املركز 
املرصي لالستجابة لطوارئ اإلنرتنت “إجيي سريت” يف عام 2009 
والذي ب���دأ العمل بعدد 6 أفراد وصل حاليا عدد العاملني يف اجيي 

سريت إىل 100 فرد.
وأوحض خ���الل املؤمتر الس���نوي الرابع Security Day جلس���ة 
نقاش���ية حتت عنوان أمهية األمن الس���يراين يف دمع اسرتاتيجية 
ورؤي���ة مرص للتح���ول الرمقي 2030 الذي نمظت���ه دجييتال بالنتس 
أن مركز إجيي س���ريت يقوم بع���دة وظائف أمهها هو تدريب اجلهات 
احلكومي���ة عىل مبادئ األمن الس���يراين ولدينا خط���ة لتدريب اكفة 
املوظفني املنقول���ني للعامصة اإلدارية اجلديدة، مكا نقوم أيضا بعمل 
“مناورات س���يرانية” لتدري���ب املوظفني ع���ىل التعامل مع جهامت 
االنرتنت لتخفيف تأث���ري هذه اهلجامت عىل أي جهة حكومية جبانب 
دور املرك���ز يف معلية حتليل األدلة الرمقية بتلكيف من أجهزة النيابة 
والقضاء ويف هذا الصدد لدينا خراء مدربني عيل اس���تخراج األدلة 

الرمقية من االجهزة االلكرتونية باكفة أشاكهلا.
مكا تأيت معلية التوعية مضن املهام األساس���ية اليت يقوم هبا اجيي 
س���ريت للك فائت املجمتع س���واء يف مؤسس���ات الدولة املختلفة أو 
بالنس���بة للك الف���ائت يف املجمتع املرصي “اطفال, س���يدات’ ذوي 
اهلمم وغريمه” باإلضافة إىل تدريب مسؤويل التطوير باكفة اجلهات 
احلكومي���ة يف ضوء ق���رار رئيس الوزراء بإنش���اء وح���دات لألمن 

السيراين يف لك جهة حكومية.
ويف إطار ذلك مت تنفيذ أول مناورة سيرانية يف هشر مارس السابق 
لقياس م���دى كفاءة املوظفني يف 18 جهة حكومية ش���اركت يف هذه 
املناورة، مش���ريا إيل أن اإلحصائيات تش���ري إيل أن مرص تعد من 
أكر 20 دولة معرضة للهجامت السيرانية وبالتايل البد من سد أي 
ثغ���رة قد حتدث داخل منظومة مرص التكنولوجية يف ظل وجود أكرث 

من 150 خدمة تكنولوجية متاحة حاليا عىل منصة مرص الرمقية .
وأش���ار إىل وج���ود قص���ور يف عدد الكف���اءات املدرب���ة عىل األمن 
الس���يراين وبالت���ايل فإن اجله���از القويم لتنظ���مي االتصاالت من 
خالل مركز اجيي س���ريت بصدد إنش���اء مركزين للمتزي العيمل يف 
األاكدميية البحرية ويف العملني لتأهيل الكوادر البرشية يف جماالت 

األمن السيراين.

حبث أمحد عيىس، وزير الس���ياحة واآلثار، مع مارك بارييت، 
س���فري دولة فرنس���ا بالقاهرة والوفد املرافق له، تعزيز س���بل 
التعاون املشرتك ودمع العالقات الثنائية بني مرص وفرنسا يف 

جمال السياحة واآلثار.
وحر اللق���اء ديفيد سادوليه، املستش���ار الثقايف الفرنيس، 
ولوران كولون، مدير املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية بالقاهرة، 
وميى البحار مس���اعد الوزير للش���وئن الفنية، ووزير مفوض 
دالي���ا عبد الفتاح املرشف العام ع���ىل اإلدارة العامة للعالقات 

الدولية واالتفاقيات بالوزارة.
وأكد الوزير، عىل معق العالقات اليت تربط بني مرص وفرنسا 
والتع���اون الوثيق بني البلدين، مش���ريًا إىل أمهية هذا التعاون 
والذي متتد جذوره لعقود تارخيية طويلة يف خمتلف املجاالت، 
مهنا الس���ياحة واآلث���ار، باإلضافة إىل فتح آف���اق جديدة مبا 
يع���زز العالقات الثنائية بني البلدين ما يهسم يف حتفزي وزيادة 
احلركة الس���ياحية الوافدة من فرنسا إىل مرص، الفتا إىل أن 
الس���وق الفرنيس يعد من العرشة أس���واق الرئيسية املصدرة 

للسياحة إىل مرص.
وخ���الل االجمت���اع حت���دث الوزير أيض���ًا عن أب���رز مالحم 
االس���رتاتيجية الوطنية للس���ياحة املرصية، واليت تس���هتدف 
زيادة احلركة السياحة الوافدة إىل خمتلف املقاصد السياحية 
املرصية من خمتلف األس���واق املسهتدفة واليت سيمت إطالقها 
يف الرب���ع األول م���ن عام 2023، وذلك م���ن خالل تقدمي منتج 
وجتربة س���ياحية خمتلفة للساحئني، وحتسني مناخ االستمثار 
يف القطاع الس���يايح، وتعظمي التعاون والتنس���يق القامئ مع 
القطاع الس���يايح اخل���اص واجلهات املعني���ة للهنوض هبذا 
القطاع احلي���وي، باإلضافة إىل رفع كف���اءة اخلدمات املقدمة 

للساحئني، وخلق أمناط ومنتجات سياحية جديدة جتذب مزيد 
من الرشاحئ املختلفة من الساحئني.

كن ومدير لراجم  نظم ورقيب ومممُ مكا استعرض دور الوزارة مكمُ
اإلنفاق العام، والسميا يف ظل أمهية صناعة السياحة ودورها 

يف االقتصاد القويم للبالد.
ومن جانبه، متى الس���فري أن تهش���د الفرتة القادمة مزيدًا من 
التعاون بني البلدين يف جمال الس���ياحة واآلثار، مش���رًيا إىل 
أن املقاصد السياحية املرصية املختلفة من أحد أمه الوجهات 
الس���ياحية لدي الساحئني الفرنسيني لالس���متتاع مبقوماهتا 

السياحية املختلفة والتعرف عىل احلضارة املرصية العريقة.
وتن���اول اللقاء مناقش���ة عدد م���ن املوضوع���ات ذات االهمتام 
املش���رتك والتعاون الفعال مبا يهسم يف دفع املزيد من احلركة 
الوافدة إىل املقصد الس���يايح املرصي من فرنسا، باإلضافة 
إىل مناقشة التعاون يف جمال العمل األثري من ترممي وتطوير 

بعض املواقع األثرية وتدريب العاملني.

أ.ش.أ
حبث وزير النقل اكمل الوزير، مع وزير الدولة للش���وئن 
اخلارجي���ة الياباين كييجن يام���ادا، تعزيز التعاون بني 
البلدي���ن، وذلك عىل هامش زيارته إىل اليابان، حبضور 
س���فري مرص يف طوكيو الس���فري دمحم بك���ر ورئيس 

مجعية رجال االمعال املرصية اليابانية.
وأكد اكمل الوزي���ر، امخليس املايض، تطلع مرص إىل 
املزي���د من التع���اون يف خمتلف املج���االت، مهنا جمال 
النق���ل الذي يوجد به العديد من الفرص املتاحة للتعاون 
املش���رتك، الفتا إىل تقدير القيادة السياس���ية والشعب 
املرصي للحكومة والشعب الياباين الذي يتسم بالتقدم 
يف مجي���ع نوايح احلياة واالنضب���اط يف العمل، وفقا 

لواكلة أنباء الرشق األوسط.
مكا مت استعراض أمه املرشوعات العمالقة واإلجنازات 
الضخم���ة اليت ي���مت تنفيذه���ا حاليا يف م���رص، مثل 
العامص���ة اإلدارية اجلدي���دة واملرشوعات العمالقة يف 
جمال النق���ل، ومتت اإلش���ارة إىل أن هناك 55 رشكة 

يابانية تعمل يف مرص يف خمتلف املجاالت.
ووجه اكم���ل الوزير، الدعوة إىل وزير الدولة للش���وئن 
اخلارجي���ة الياباين حلضور افتت���اح املتحف املرصي 

الكبري.
ويف سياق متصل، التىق الوزير، مع تيتسو سايتو وزير 
األرايض والبني���ة التحتية والنقل والس���ياحة الياباين؛ 
وذلك لبحث تدعمي التعاون املش���رتك يف جماالت النقل 
املختلف���ة، وخاص���ة يف جمال مرتو األنف���اق، حيث مت 
حب���ث املوقف التنفيذي للخط الرابع والتعاون يف جمال 
معرة قط���ارات اخلطني األول والثاين لملرتو، باإلضافة 
إىل التع���اون يف توط���ني صناعة عرب���ات املرتو واجلر 
الكهربايئ بالتعاون مع رشكة “متس���وبييش”، وكذلك 

تشغيل عدد من احملطات يف املوانئ املرصية.
لسومَّ اكم���ل الوزي���ر، الدع���وة املوجه���ة م���ن الرئيس 
عبدالفت���اح الس���ييس إىل رئي���س ال���وزراء الياب���اين 
لملشاركة يف مقة »COP27«، معربا يف الوقت نفسه 
ع���ن تقدير مرص لل���دمع املقدم من الياب���ان للعديد من 
املرشوعات التمنوية اهلامة يف خمتلف املجاالت، واليت 
تراىع املس���ائل البيئية أو مرتبطة باالقتصاد األخر 

ومن بيهنا قطاع النقل واملواصالت.

تقدمت مرص خالل مشاركهتا ىف أمعال امجلعية 
العمومية ال����41 لملنمظة الدولي���ة للطريان املدين 
“اإلي���اكو”  بوفد رفيع املس���توى برائس���ة الفريق 
دمحم عباس حمل���ى وزير الط���ريان املدىن بطلب 
إلعادة الرتحش لعضوية جملس املنمظة عن “ الفئة 

الثانية “ للسنوات الثالث املقبلة.
وتعق���د االنتخابات مضن أمع���ال امجلعية العامة 
لإلياكو واليت تس���متر حىت الس���ابع م���ن أكتوبر 

املقبل يف مونرتيال بكندا، وفقا لبيان حصيف.
وتش���ارك يف أمعال امجلعية العامة لإلياكو وفود  
193 دول���ة أعضاء باملنمظ���ة إىل جانب العديد من 

املنمظات اإلقلميية والدولية.
ومتتلك مرص ال���ىت تمتتع بعضوية جملس املنمظة 
الدولي���ة للطريان منذ نش���أهتا الكثري من املقومات 
الدامع���ة ال���يت تؤهله���ا للفوز جم���ددًا مبقعد ىف 
جمل���س املنمظة عن “ الفئ���ة الثانية” حيث حتظى 
بدمع وترش���يح املجموعتني العربية واإلفريقية ىف 
املنمظ���ة الدولي���ة وتمتتع بعالقات وثيق���ة مع اكفة 
الدول األعضاء مبنمظة اإلياكو فضال عن الزامها 
ال���دامئ بتطبيق اكفة الترشيعات واللواحئ الصادرة 

عن منمظات الطريان  اإلقلميية والدولية. 
ووفقًا للنظام األسايس ملنمظة “اإلياكو” فإن الدول 
األعض���اء يف املنمظة تقوم باختي���ار 36 دولة فقط 
لتش���كيل جملس منمظ���ة الطريان ال���دوىل والذي 
يتوىل إدارة ش���وئن املنمظة مقمسًة إىل ثالث فائت 

لك فئة تتكون من 12 دولة.
ومتث���ل “الفئ���ة األوىل” الدول املصنع���ة للطائرات 
وتكنولوجيا الط���ريان، أما “الفئ���ة الثانية” والىت 
تقدم���ت مرص بالرتحش فهيا فمتثل الدول الىت هلا 
دور كب���ري ىف تقدمي التهسيالت ىف جمال الطريان 
امل���دىن واملالحة اجلوية، أما “الفئ���ة الثالثة” فيمت 

توزيع املقاعد طبقا لملناطق اجلغرافية. 
وخ���الل أمع���ال امجلعي���ة العامة س���تتقدم مرص 
بالتنس���يق م���ع املنمظ���ة العربية للط���ريان املدىن 
»األاكو« واملنمظ���ة األفريقية للط���ريان » األفاكك 
» بنح���و 36 ورق���ة معل مش���رتكة ح���ول برناجم 
التدقي���ق والتهسي���الت وخط���ة الس���المة العاملية 
واملالحة اجلوي���ة واملناولة األرضية والبيئة والتغري 
املناىخ واألمن السيراين وتأثريات شباكت اجليل 

اخلامس عىل الطريان.

انعقاد االجتماع األول للجنة العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لصناعة السيارات برئاسة مدبولي 

داليا احمد
أحمد ابراهيم

رضوى عبداهللاسالم عبدالفتاح

وزير النقل يبحث مع عدد من 
املسئولني اليابانيني تعزيز التعاون

ترشيح مصر لعضوية مجلس 
املنظمة الدولية للطيران املدني
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خط���وات معلية بدأهتا مرص لتحقيق هدف توطني صناعة 
الس���يارات ، حيث هشد األسبوع املايض انعقاد االجمتاع 
األول للجن���ة العليا لصناعة الس���يارات ، برائس���ة رئيس 
ال���وزراء الدكتور مصطيف مدبويل ، فميا تقدمت احلكومة 
مبرشوع قانون بإنشاء املجلس األعىل لصناعة السيارات 
وصن���دوق متوي���ل صناع���ة الس���يارات صديق���ة البيئة ، 
وبدأت   جلنة الصناعة والتجارة واملرشوعات املتوس���طة 
مبجلس الش���يوخ برائسة دمحم حالوة  مناقشة املرشوع 
،  باالش���راك م���ع مكت���ي جلنيت الش���ون الدس���تورية 
والترشيعي���ة والطاقة والبيئة والقوى العاملة ، وحبضور   

املهندس أمحد مسري وزير التجارة والصناعة.
ونص���ت املادة األويل من  املرشوع املق���دم من احلكومة عيل أن “ 
ينشأ جملس أعىل لصناعة السيارات برائسة رئيس جملس الوزراء 
أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس جملس 
الوزراء بناء عىل عرض الوزير املختص بش���وئن الصناعة، عىل أن 
يضم تش���كيل املجلس اثنني ع���ىل األقل من ذوى اخلرة ىف جمال 
صناع���ة الس���يارات ، ويكون لملجلس األعىل لصناعة الس���يارات 
أمانة فنية يصدر بتشكيلها وحتديد اختصاصاهتا قرار من الوزير 

املختص بشوئن الصناعة “.
وح���ددت املادة الثاني���ة أهداف املجلس يف   تطوي���ر وتمنية قطاع 
صناع���ة الس���يارات ىف مرص، وخيتص ىف س���بيل ذل���ك  بإقرار 
السياسات العامة واخلطط واالسرتاتيجيات الالزمة لتمنية صناعة 
الس���يارات ىف م���رص ومتابع���ة تنفيذه���ا ، ووضع اإلط���ار العام 
لإلصالح الترشيىع واإلدارى لصناعة الس���يارات ، واختاذ لك ما 
يراه الزما لهتيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ، ودراسة ووضع 
احللول املناسبة لملعوقات الىت تواجه  الصناعة ، والعمل عىل عقد 
االتفاقيات وتبادل اخلرات ىف جمال صناعة الس���يارات مع الدول 

الرائدة ىف هذا املجال.
 وقال���ت امل���ادة الثالثة : “ ينش���أ صندوق يمس���ى صندوق متويل 
صناعة الس���يارات صديق���ة البيئة تكون له الخشصي���ة االعتبارية 
ويتبع وزير املالية ويش���ار إليه فميا بعد ب��”الصندوق” ويكون مقره 
الرئي���ىس القاهرة الكرى، وللصندوق أن ينش���ئ فروعا أو ماكتب 
له داخل مجهورية مرص العربية” ، وحبس���ب املادة الرابعة ، هيدف 
الصن���دوق إىل تمنية امل���وارد الالزمة لمتويل صناعة الس���يارات 
صديق���ة البيئ���ة وللصندوق ىف س���بيل حتقيق أهداف���ه أن يبارش 
اكف���ة امله���ام واالختصاصات الالزمة لذل���ك  ، وبيهنا متويل تمنية 
وتطوير صناعة الس���يارات صديقة البيئة وعىل األخص ىف جماىل 
إنش���اء مراكز تكنولوجية واألحباث الالزم���ة لتطوير هذه الصناعة 
، والعم���ل عىل تجشيع وتطوي���ر االبتاكر لرفع القدرة التنافس���ية 
لصناعة الس���يارات صديقة البيئة ، ووضع ب���راجم ونظم احلوافز 
لتمنية صناعة الس���يارات صديقة البيئة واحلد من اآلثار الس���لبية 

لالنبعاثات الضارة.
ويب���ارش الصن���دوق اختصاصات���ه ىف ض���وء التقاري���ر الدورية 
والبيانات الفنية الىت تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة 

والصناعة.
وتناولت املادة اخلامس���ة تش���كيل  جملس إدارة الصندوق برائسة 
وزير املالية وعضوية لك من وزراء  التخطيط والتمنية االقتصادية ،  
البيئ���ة ،  قطاع األمعال ،  النقل ،  التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لإلنتاج احلرىب ، إيل جانب رئيس اهليئة العامة للتمنية الصناعية و
رئيس احتاد الصناعات املرصية ، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لالستمثار ، وممثل عن لك جهة من اجلهات اآلتية: “رائسة جملس 
ال���وزراء- وزارة الداخلية- اهليئ���ة العربية للتصنيع- وحدة صناعة 
الس���يارات ب���وزارة التجارة والصناعة«  ، وأح���د أعضاء املجلس 
األع���ىل لصناعة الس���يارات” من ذوى اخل���رة« ، وأربعة من ذوى 
اخلرة واملتخصصني ىف جمال صناعة الس���يارات صديقة البيئة 
خيتارمه وزير املالية بالتنسيق مع الوزير املختص بشوئن الصناعة 

ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

أما املادة السادس���ة فنصت عيل أن “ جملس اإلدارة هو الس���لطة 
العليا املهمينة عىل ش���وئن الصندوق وترصيف أموره وله أن يتخذ 
من القرارات ما يراه الزما لتحقيق األهداف الىت أنيشء من أجلها 
الصندوق وله اعمتاد براجم ونظم احلوافز لتمنية صناعة السيارات 
صديق���ة البيئ���ة ، واعمتاد قواعد وإج���راءات رصف احلوافز الىت 
تكفل حتقي���ق األهداف املرجوة وتمنية صناعة الس���يارات صديقة 
البيئ���ة ، ووضع الضوابط الالزم���ة ملنع خمالفة رشوط وقواعد نظم 
وب���راجم منح احلوافز ، إيل جانب ربط ب���راجم ونظم منح احلوافز 
حبامية حقوق املس���هتلكني ومحاية املنافس���ة ىف الس���وق املرصي 
، واملوافقة عىل مرشوع املوازنة الس���نوية للصندوق واحلس���ابات 
والق���وامئ اخلتامية ، وقب���ول املنح واهلبات واإلعان���ات والترعات 
وذلك دون اإلخالل بأح���اكم القوانني والقرارات املنمظة لذلك ، إيل 
جان���ب اعمتاد اهليلك التنظميى للصندوق واللواحئ املالية واإلدارية 
واملوارد البرشية بعد موافقة وزارة املالية واجلهاز املركزى للتنظمي 
واإدارة دون التقيد بالقوانني واللواحئ املعمول هبا باجلهاز اإلدارى 
للدولة ، والنظر ىف لك ما يرى وزير املالية عرضه من مسائل تدخل 

ىف اختصاص الصندوق.
وملجلس اإلدارة أن يشلك من بني أعضائه جلنة أو أكرث يعهد إلهيا 
بصف���ة مؤقت���ة أو دامئةبعض املهام وللجنة أن تس���تعني باخلرات 
الالزمة إلجناز املهام املطلوبة وتعرض أمعال وتوصيات هذه اللجان 

عىل املجلس.
 وح���ددت املادة الع���ارشة ، مصادر موارد   الصن���دوق  وتتكون 
م���ن :  ما قد خيصص لصندوق من اعمت���ادات ىف املوازنة العامة 
للدولة ، حصيلة املنح واإلعانات والقروض واهلبات والترعات الىت 
يرمها أو يقبلها جملس اإلدارة مبا يتعارض مع أهداف الصندوق 
ووفق���ا لإلجراءات املقررة قانونا ، عائد اس���تمثار أموال الصندوق 
، عائ���د املرشوعات الرائ���دة والتجريبية ومقابل إعداد الدراس���ات 
واالستش���ارات ال���ىت ميوهل���ا الصندوق ىف جم���ال تمنية صناعة 
السيارات صديقة البيئة ، وأخريا املوارد األخرى الىت تقرر مبوجب 

القوانني األخرى النافذة.
وحبسب املادة احلادية عرشة ، تعتر أموال الصندوق أمواال عامة 
وال جي���وز الترصف مهنا عىل ماكفآت وحواف���ز العاملني به أو أية 
مزاي���ا أخ���رى إال ىف حدود م���ا قد خيصص لذلك م���ن اعمتادات 

للصندوق ىف املوازنة العامة للدولة.
ونصت املادة الثانية عرشة عيل أن “ يكون للصندوق موازنة خاصة 
تعد عىل منط موازنات اهليائت العامة اخلدمية وتبدأ الس���نة املالية 
له ببداية الس���نة املالية للدولة وتنهتى بهنايهتا وختضع حس���اباته 

وأرصدته وأمواله لرقابة اجلهاز املركزي لملحاسبات.

وتودع موارد الصندوق ىف حس���اب خاص مضن حساب اخلزانة 
املوح���د بالبنك املركزى املرصى ويمت الرصف من احلس���اب وفقا 
للقواع���د واللواحئ املالي���ة الىت يصدر هبا قرار م���ن جملس إدارة 
الصندوق ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إىل أخرى.

  واكن جملس الوزراء وافق يف يونيو املايض عىل إنش���اء املجلس 
األع���ىل لصناعة الس���يارات وصندوق متويل التحول إىل وس���ائل 
النق���ل املس���تدام، ويكون املجل���س األعىل برائس���ة رئيس جملس 

الوزراء، أو من يمُنيبه.
 وخيت���ص املجلس األع���ىل بإقرار السياس���ات العام���ة واخلطط 
واالسرتاتيجيات الالزمة لتمنية صناعة السيارات ىف مرص ومتابعة 
تنفيذه���ا، باإلضافة إىل وضع اإلطار الع���ام لإلصالح الترشييع 
واإلداري لصناعة الس���يارات، مكا خيتص باختاذ لك ما يراه الزما 
لهتيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، جبانب اختصاصه بدراسة 
ووضع احللول املناس���بة لملعوقات الىت تواجه صناعة السيارات، 
فض���ال عن أنه خيتص بالعمل عىل عقد االتفاقيات وتبادل اخلرات 

ىف جمال صناعة السيارات مع الدول الرائدة ىف هذا املجال.
تفاصيل أول اجمتاع للجنة صناعة السيارات 

خ���الل األس���بوع امل���ايض ، ت���رأس الدكتور مصط���ىف مدبويل، 
رئيس جملس الوزراء،  االجمت���اع األول ل� “اللجنة العليا لصناعة 
السيارات”، وذلك حبضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط 
والتمني���ة االقتصادية، ومحمود توفيق، وزي���ر الداخلية، والدكتورة 
يامس���ني فؤاد، وزيرة البيئة، واملهن���دس دمحم صالح الدين، وزير 
الدول���ة لإلنتاج احل���ريب، واملهندس محمود عصم���ت، وزير قطاع 
األمع���ال العام، واملهندس أمحد مسري، وزي���ر التجارة والصناعة، 
واملهن���دس خمت���ار عبداللطيف، رئي���س اهليئة العربي���ة للتصنيع، 
واملستش���ار دمحم عبدالوه���اب، الرئيس التنفي���ذي للهيئة العامة 
لالستمثار واملناطق احلرة، ووليد مجال الدين، رئيس اهليئة العامة 

لملنطقة االقتصادية لقناة السويس. 
 وحر االجمتاع أيضا مايك ويتفيلد، رئيس رشكة “نيسان مرص 
وأفريقيا”، واملهن���دس أهاب عوض، رئيس رشكة “بويزن” األملانية 
لتصنيع الش���مكانات، والدكتور خالد شديد، رئيس جملس اإلدارة 
غ���ري التنفيذى لرشكة النرص للس���يارات، واملهندس حس���ام عبد 
العزيز، عضو جمل���س إدارة الرشكة القابضة للصناعات املعدنية، 
والدكت���ور أمحد فكري عبدالوهاب، نائب رئي���س الرابطة األفريقية 

ملصنيع السيارات. 
 واسهتل رئيس الوزراء االجمتاع باإلشارة إىل أن تشكيل “اللجنة 
العليا لصناعة الس���يارات” يأيت يف إطار متابعة املوقف التنفيذي 
لالس���رتاتيجية الوطنية لتطوير وتمنية صناعة السيارات يف مرص، 

ال���يت مت إطالقها يف هشر يونيو املايض، حيث اكن أحد خمرجات 
االسرتاتيجية هو تشكيل جلنة عليا ملتابعة تنفيذها. 

وأضاف الدكتور مصطىف مدبويل: حرصنا عىل أن تضم اللجنة يف 
عضويهتا عددا من املس���وئلني احلكوميني، وكذا مجموعة من ذوي 
اخلرة غ���ري احلكوميني، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، 
رئيس امجلهورية، وّجه بأن يمت إيالء ملف تطوير صناعة السيارات 
أمهي���ة قصوى، وك���ذا العمل عىل توط���ني هذه الصناع���ة العاملية 
املهم���ة وتعميق املكون احمليل هب���ا، وانطالقا من هذا متت صياغة 
االس���رتاتيجية اليت تضمنت حوافز حمددة واليت تجشع بش���لك 

خاص تصنيع السيارات الكهربائية. 
 وخ���الل االجمتاع، متت اإلش���ارة إىل تش���كيل اللجنة العليا 
لصناعة الس���يارات، بقرار رئيس جمل���س الوزراء، حيث مض 

التشكيل عددا من اخلراء يف جمال صناعة السيارات.
 وقال الس���فري نادر س���عد، املتحدث الرمسي لرائسة جملس 
ال���وزراء: ختتص اللجن���ة بإقرار السياس���ات العامة واخلطط 
واالس���رتاتيجيات الالزمة لتمنية صناعة السيارات، مكا يدخل 
يف اختصاصاهت���ا وضع اإلطار الع���ام لإلصالح الترشييع 
واإلداري، وهتيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب عىل 
املعوق���ات وتبادل اخلرات. وتعد اللجنة تقريرا لك ثالثة أهشر 
يتضمن نتاجئ أمعاهلا وتوصياهتا وآليات تنفيذ تلك التوصيات.
 وأضاف “س���عد”: يف إطار احلديث عن إطالق االسرتاتيجية 
الوطنية لصناعة الس���يارات يف يونيو املايض، مت التنويه إىل 
أن هذه االس���رتاتيجية تتضمن العديد م���ن احلوافز اخلاصة 
بتوطني صناعة الس���يارات والصناعات املغذي���ة هلا، وتطلبت 
االس���رتاتيجية عددا من اخلطوات التنفيذية، من بيهنا إنش���اء 
صندوق تمنية صناعة السيارات، باإلضافة إىل إنشاء املجلس 
األعىل لصناعة السيارات، ووحدة السيارات حبيث تتبع وزارة 

التجارة والصناعة.
 وأك���د املتحدث الرمسي لرائس���ة جملس الوزراء أن���ه مت التنويه، 
خ���الل االجمتاع، إىل إعداد دليل الرن���اجم الوطين لتمنية صناعة 
الس���يارات، الذي حيتوي عىل احلوافز واإلطار التنظيمي، واملعايري 
واالنبعاثات والس���المة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث متنح 
الرشاكت املؤهلة لملشاركة يف الرناجم حافز إنتاج بناء عىل أربعة 
معاي���ري تمتثل يف القمية املضافة حمليا، وجحم اإلنتاج الس���نوي، 
وقمية االس���تمثارات اجلدي���دة، والتوافق البييئ حملرك الس���يارة 
)االنبعاث���ات(، ويمت منح احلافز يف صورة قس���مية أو كوبون ميكن 

استعامله لسداد الرسوم امجلركية.
 وفمي���ا يتعلق برؤية خطة مرص لتمنية صناعة الس���يارات 2030، 

متت اإلش���ارة إىل أهن���ا تمتثل يف تطوير صناعة س���يارات قادرة 
عىل املنافس���ة عامليا تهسم يف وضع مرص مكركز إقليمي لصناعة 
السيارات، مكا تمتزي معلية التصنيع فيه مبستويات عالية من القمية 
املمُضافة حمليا، ويمُقدم فرص معل فنية متخصصة، وحيقق منوا يف 
معدل الناجت احمليل اإلمجايل، ويمُهسم بشلك ملحوظ يف استقرار 

مزيان املدفوعات.
 وأش���ار “س���عد” إىل أن األه���داف االس���رتاتيجية للخطة تمتثل 
يف ج���ذب اس���تمثارات جديدة يف قطاع الس���يارات من الرشاكت 
املتخصصة يف تصنيع املعدات األصلية ورشاكت تصنيع املكونات 
املكونات العاملية، وكذا الهنوض بقدرات املوردين احملليني، إضافة 
إىل العم���ل عىل منو الطلب احمليل وطلبات التصدير ومن مث تكون 
هناك فرصة كبرية للتوسع يف معليات التصنيع، جبانب توفري مزيد 
من فرص العمل املس���تدامة من خالل تجشيع إقامة صناعات ذات 
صلة بصناعة الس���يارات واالس���تفادة من املزايا التنافسية للعاملة 

املرصية.
 وفميا يتعل���ق باإلجراءات امجلركية يف إطار االس���رتاتيجية 
الوطنية لتمنية صناعة الس���يارات، تن���اول االجمتاع مجموعة 
من املتطلبات الرورية الالزمة لتنفيذ االس���رتاتيجية، واليت 
تتضمن إصدار فصل مجريك تعرييف حتت ممسى )98( ملنح 
املصنعني املنضمني فائت مجركية خمفضة ملستلزمات اإلنتاج 
الواردة وفقا ملس���توى التصنيع، وكذا تأجيل سداد الرائب 
امجلركي���ة للرشاكت املنضمة ملدة 3 هشور من تارخي اإلفراج، 
مع إنش���اء صندوق لإلرشاف ورصف احلافز لتلك الرشاكت، 
مكا متت اإلش���ارة إىل االس���تفادة من احلافز سواء من خالل 
س���داد املس���تحقات امجلركية أو حتويلها الحد املستوردين، 

واماكنية استخدام احلافز خالل سنة من وقت تقدمي الطلب.
 من ناحية أخرى، متت اإلشارة إىل ما مت عقده من اجمتاعات 
تنسيقية مع ممثيل رشكة  »E-finance«، الستعراض آليات 
التس���وية املالية لهشادات احلافز املقدم���ة للرشاكت املنضمة 
حي���ث قامت الرشكة باالنهتاء بش���لك مبديئ من وضع تصور 
ع���ام حملاور العمل م���ع التأكيد عىل ميكنة اكف���ة اإلجراءات 
لتهسيل اإلجراءات املعمول هبا يف اطار تطبيق االس���رتاتيجية 

الوطنية لتمنية صناعة السيارات.
 وخ���الل االجمت���اع، اس���تعرض ممث���ل رشك���ة “املنص���ور 
للس���يارات” خطة الرشكة لتصنيع 3 طرازات من الس���يارات 
حملًيا حبل���ول عام 2024 بالتعاون مع رشاكهئا من الرشاكت 
األم وامل���اراكت العاملي���ة، مؤك���دا أن الرشك���ة رائدة يف دمع 

الصناعة احمللية بقطاع السيارات.

 Shift ويف غضون ذلك، اس���تعرض ممثل رشكة “شيفت إي يف 
EV« خرات الرشك���ة يف تكنولوجيا التحويل الصنايع لملركبات 
للطاق���ة الكهربائية، حيث تس���هتدف الرشكة ترسي���ع االنتقال إىل 
املركبات الكهربائية، موحضا أن الرشكة طورت تكنولوجيا صناعية 
لتحويل املركبات التقليدية إىل العمل بالكهرباء باستخدام بطاريات 
عربا عن تطلعه  “الليثي���وم أيون” اليت تصممها وتصنعها الرشكة، ممُ

إىل مزيد من التعاون مع احلكومة املرصية خالل الفرتة املقبلة. 
وخ���الل االجمتاع، عرض ممث���ل رشكة “رشق بورس���عيد للتمنية 
“ خريط���ة املنطقة الصناعية برشق بورس���عيد، الفت���ا إىل أن موقع 
املنطق���ة الصناعية داخل املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس يوفر 
العديد من احلوافز االس���تمثارية لل���رشاكت احمللية والدولية عىل 

حد سواء.
 واس���تعرض أمساء الرشاكت اليت تقوم بعملية مجتيع السيارات 

يف مرص واليت تضم عددا من كريات الرشاكت العاملية ،  
فميا عرض ممثل رشكة “نيس���ان” م���الحم برناجم الرشكة لتعزيز 
صادراهتا إىل الس���وق األفريقي���ة، الفتا إىل أنه بع���د إطالق هذا 
الرن���اجم، ف���إن الرشكة حجنت يف زي���ادة صادراهتا من عدد من 
الطرازات اليت تنتجها حمليا يف مرص إىل عدد من أس���واق القارة 

المسراء.
تارخي صناعة السيارات 

 أنش���ئت رشكة النرص للس���يارات  ع���ام 1960 كأول رشكة 
مرصي���ة لصناعة الس���يارات يف الرشق األوس���ط، و يف عام 
1982 بل���غ إنت���اج الرشكة 300 مليون جني���ه بإنتاج 22 ألف 

سيارة ركوب بنسبة 54% تصنيع حميل.
يف بداية األمر معلت رشكة النرص للسيارات عىل قيام هنضة 
حقيقية يف قطاع صناعة س���يارة مرصي���ة، وظل احلمل يراود 
مؤس���يس الرشكة وأبرمت الرشكة الواقع���ة يف وادي حوف 
جبوار جامعة حلوان وقهتا حزمة من العقود للهنوض بصناعة 
و إنت���اج وس���ائل النقل املختلفة مهنا إنتاج س���يارات الركوب 
بالتعاون مع رشكة في���ات اإليطالية وإنتاج اجلرارات الزراعية 
بالتعاون مع رشكة زاس���تاڤا اليوغوس���الفية ونشطت الرشكة 
نشاطًا كبريًا وقت أْن اكن املهندس عادل جزارين يرأس جملس 
إدارهتا وحجنت يف الوصول إىل أكر نسبة تصنيع حميل يف 
مطل���ع المثانينات حيث بلغ���ت 57% لألتوبيس واللوري و %54 

لسيارات الركوب.
يف عام 1999 صدر قرار خبصخصة الرشكة وتقسميها إىل 
رشكتني األوىل يه النرص للسيارات التابعة للرشكة القابضة 
املعدنية، والثانية الرشكة اهلندسية لصناعة السيارات التابعة 
للرشك���ة القابضة للنقل الري والبحري ، واكنت أمه أس���س 
ومبادئ اخلصخصة يه إسقاط الرشكة يف الديون وحتويلها 
م���ن رشكة راحب���ة إىل رشك���ة مدين���ة وخ���ارسة، وترامكت 
مديوني���ات الرشكة إىل 2 مليار جنيه وقدمت مزيانيهتا حمققة 
خس���ائر تقدر ب� 165مليون جنيه. ويف عام 2008 صدر قرار 

بتصفية الرشكة وفتح باب املعاش املبكر للعاملني 
عادت الرشكة مرة أخرى  بعد أن أقر جملس الش���ورى عودة 
الرشك���ة للعم���ل يف هشر مارس 2013 حت���ت إرشاف وزارة 
اإلنتاج احلريب واليت وافقت ع���ىل إعادة املصنع للعمل حتت 

إرشافها يف هشر أبريل 2013.
واكنت الرشكة بدأت مفاوضاهتا يف وقت س���ابق مع الرشكة 
املرصية األملانية للسيارات “اجا” لتصنيع سيارة كهربائية يف 
مصانعه���ا من خالل اتفاق تصنيع ل���دى الغري، لكن اخلويل، 
ق���ال إن املفاوضات اجتهت حالي���ا إىل التصنيع لدى مصانع 
اإلنتاج احلريب، فاهليئ���ة العربية للتصنيع لدى أيضا مصانع 
ميكهنا إنتاج الس���يارة الكهربائية، مش���رًيا إىل أن التفاوض 

معها سيكون أهسل كثريا من التفاوض مع القطاع اخلاص.

خطوات وإج���راءات متواصلة تقوم هبا الدولة 
املرصي���ة ،  حنو حتقيق رؤيهت���ا للتحول إىل 
مرك���ز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، يف ضوء 
ما متتلكه من ثروات ومقومات تؤهلها لتحقيق 
هذا اهلدف، حي���ث حجنت يف تعزيز قدراهتا 
اإلنتاجية والتصديرية، يف ظل إبرامها املزيد 
من التعاقدات الدولية للبحث واالستكش���اف، 
فضلًا عن تطوير شبكة املوانئ والبنية التحتية 
وحمطات اإلس���الة، جبانب إطالق خطة قومية 
لرتشيد اسهتالك الكهرباء لتعزيز صادراهتا 
من الغ���از، مبا حيق���ق اإلدارة اجليدة ملوارد 
الب���الد  الطبيعي���ة واالس���تغالل األمثل هلا، 
عالوة عىل استرشاف اآلفاق املستقبلية، وهو 
األمر الذي جيعل مرص عن���رصًا فاعلًا وقوة 
مؤثرة يف سوق الطاقة العاملي خاصة يف ظل 
الدولية  االضطرابات والتحدي���ات واملتغريات 
الراهنة وحب���ث العديد من ال���دول عن تأمني 

إمداداهتا من الطاقة.
  املرك���ز اإلعاليم ملجلس ال���وزراء نرش يف 
ه���ذا اإلط���ار  تقري���رًا تضم���ن إنفوجرافات 
تسلط الضوء عىل اجتاه امجلهورية اجلديدة 
إىل تعظمي االس���تفادة من ث���روات مرص من 
الغ���از الطبييع، يف ظ���ل مواجهة دول العامل 
حتديات نقص الطاقة وترش���يد االس���هتالك، 
مرشوع���ات  يف  التوس���ع  تمش���ل  وال���يت 
التنقيب، وتطوير حمطات اإلس���الة، ومضاعفة 
التصدير، والرشااكت االسرتاتيجية، وترشيد 

االسهتالك. 
ورص���د التقرير الطف���رة غري املس���بوقة يف 
م���ؤرشات الغ���از الطبي���يع، حي���ث جس���ل 
معدل من���و قطاع الغ���از 4% )مب���ديئ( عام 
2022/2021، مقاب���ل تراج���ع مبع���دل %11 
ع���ام 2016/2015، بيمن���ا قفز إنت���اج الغاز 
الطبي���يع ليجس���ل 69.2 ملي���ار م3 يف عام 
2022/2021، مقاب���ل 41.6 ملي���ار م3 عام 

2016/2015، بنسبة زيادة %66.3.
وأظهر التقرير ارتف���اع معدالت التصدير من 
الغ���از الطبييع واملس���ال، حي���ث زادت قمية 
ص���ادرات مرص مهنام  أكرث من 13 ضعف، 
لتبلغ 8 ملي���ارات دوالر ع���ام 2022/2021، 
مقاب���ل 0.6 مليار دوالر ع���ام 2014/2013، 
موحض���ًا أن الزيادة يف مكية صادرات الغاز 
الطبييع واملسال بلغت حنو 4 أضعاف حيث 
جسلت  7.2 مليون ط���ن عام 2022/2021، 

مقابل 1.9 ماليني طن عام 2014/2013.
اكتفاء ذايت 

وج���اء يف التقرير أن مرص حقق���ت االكتفاء 
ال���ذايت للبالد من الغاز الطبييع واس���تأنفت 
التصدي���ر يف س���بمتر 2018، بيمنا احتلت 

املرك���ز الثالث ع���رش عامليًا يف إنت���اج الغاز 
الطبييع واملركز الث���اين إفريقيًا عام 2021، 

وفقًا لريتش برتولمي.
وأش���ار التقرير إىل ما أورده االحتاد الدويل 
للغ���از بأن مرص تهشد ث���اين أعىل زيادة يف 
جحم صادرات الغاز املس���ال عىل مس���توى 
العامل مبقدار 5.2 مليون طن خالل عام2021 
مقارن���ة بع���ام 2020، فمي���ا زادت بنح���و 5 
أضع���اف خالل عام واح���د فقط لتحقق أعىل 
نس���بة زيادة يف صادرات الغاز املسال عىل 

مستوى العامل عام 2021. 
مرشوعات 

 و أبزر التقرير جهود التوسع يف مرشوعات 
الغاز عىل مدار 8 سنوات مما دفع إىل زيادة 
الصادرات، فبالنس���بة لالستمثارات األجنبية 
لقط���ايع الغ���از والب���رتول، مت توقي���ع 108 
اتفاقيات برتولية جديدة مع الرشاكت العاملية 
للبح���ث عن الب���رتول والغاز بنح���و 22 مليار 
دوالر اس���تمثارات حبد أدىن، فضلًا عن حنو 
1.3 ملي���ار دوالر منح توقيع، حلفر 409 آبار 
استكش���افية، إىل جانب ترس���ية 9 مزايدات 
عاملية للبحث ع���ن البرتول والغاز، بنحو 2.2 
ملي���ار دوالر اس���تمثارات حب���د أدىن، ومنح 

توقيع بنحو 272.6 مليون دوالر.  
واس���تعرض التقري���ر أمه مرشوع���ات إنتاج 
الغ���از الطبييع، واليت تمش���ل مرشوع تمنية 
حق���ل ظهر حيث تبل���غ التلكفة االس���تمثارية 
اإلمجالي���ة لمل���رشوع 15.6 ملي���ار دوالر، 
ومع���دل إنت���اج 2.7 مليار ق���دم مكعب غاز 
يومي���ًا، باإلضاف���ة إىل م���رشوع تمنية حقل 
نورس بتلكفة اس���تمثارية إمجالية 290 مليون 
دوالر، وبق���درة إنتاجية 1.1 مليار قدم مكعب 

غاز يوميًا. 
صادرات  

 وأظه���ر التقري���ر انتع���اش ص���ادرات الغاز 
الطبي���يع املس���ال بفضل مرشوع���ات تطوير 
حمطات اإلس���الة، واليت تعد من أمه الراكئز 
الرئيس���ية يف التهسي���الت والبني���ة التحتية 
ال���يت متتلكها م���رص لتجارة وت���داول الغاز 
الطبييع، فضلًا عن متتع احملطتني مبوقعهام 
بني من���يجت الغ���از بالبحر املتوس���ط وكبار 

املسهتلكني يف القارة األوروبية.
وفميا خي���ص حمطة اإلس���الة بدمياط، فوفقًا 
للتقري���ر، تصل الق���درة اإلنتاجية 4.8 مليون 
طن س���نويًا، يف حني تبلغ سعهتا التصمميية 
750 مليون قدم مكعب/ اليوم، مشريًا إىل أنه 
مت تش���غيل احملطة عام 2005 قبل أن تتوقف 
عن العمل عام 2012، بيمنا مت إعادة تشغيلها 
يف يناير 2021، الفتًا يف الوقت نفسه إىل أن 

2.3 مليون طن غ���از مت تصديرها من خالل 
حمطة دمياط عر 35 حشنة يف عام 2021.

رشااكت اسراتيجية 
  التقرير تناول أيضا  احلديث عن الرشااكت 
االس���رتاتيجية يف جم���ال الطاق���ة وتصدير 
الغ���از الطبي���يع، مش���ريًا إىل توقيع مرص 
مذكرات تف���امه واتفاقي���ات إطارية من بيهنا 
عقد رشاكة اسرتاتيجية يف جمال الطاقة مع 
االحت���اد األورويب يف أبري���ل 2018، وكذلك 
إطالق حوار اسرتاتيجي للتعاون الثنايئ يف 
جمال الطاقة مع الوالي���ات املتحدة األمريكية 
يف يوليو 2019، فضلًا عن عقد مذكرة تفامه 
للتعاون يف تطوير حقل غزة مارين لملسامهة 
يف توفري احتياجات فلس���طني م���ن الغاز مع 
األطراف الرشيكة يف احلقل وذلك يف فراير 

.2021
 وتتضم���ن مذك���رات التف���امه واالتفاقي���ات 
اإلطارية أيضًا، وفق���ًا للتقرير، نقل الغاز إىل 
أوروبا باستخدام البنية التحتية والتهسيالت 
املرصي���ة بالرشاك���ة مع إرسائي���ل واالحتاد 
األورويب يف يونيو 2022، عالوة عىل التعاون 
مع رشكة “ش���يفرون إي ميد س���رتمي لميتد” 
العاملية يف أنش���طة نقل واس���ترياد وإس���الة 
وتصدي���ر غاز رشق املتوس���ط عر مرص يف 
يوني���و 2022، فضلًا ع���ن التعاون يف جمال 
الغاز الطبييع مبا يتيح تصدير الغاز املس���ال 
إىل إيطالي���ا وأوروبا مع رشكة إيين اإليطالية 

يف أبريل 2022. 
تقيمي دويل 

 و رصد التقرير إمجاع املؤسس���ات ووس���ائل 
اإلع���الم الدولي���ة ع���ىل إماكنية حت���ول مرص 
إىل س���وق بديلة آمنة لض���امن صادرات الغاز 
إىل أوروب���ا يف ظل األزم���ة احلالية، حيث أكد 
صن���دوق النقد ال���دويل أن االتفاقي���ة املمُرمة 
مؤخ���ًرا بني مرص واالحتاد األورويب س���زيد 
م���ن واردات الدول األوروبية من الغاز الطبييع 
املس���ال خ���الل العامني اجل���اري واملقبل، مكا 
يمُتوقع زيادة تلك المكيات بصورة أكر بعد ذلك.
وتطرق التقري���ر إىل تأكيد بلومرج أن مرص 
يه الرشي���ك احل���امس احل���ايل ألوروبا يف 
أعقاب األزمة الروسية األوكرانية، بيمنا ذكرت 
الواكلة الدولية للطاقة أن مرص جسلت زيادة 
كبرية بصادراهتا من الغاز الطبييع املس���ال، 
وذلك بفضل إعادة تش���غيل حمطة دمياط يف 
2021، مكا أشارت إىل قفز قمية الصادرات 

املرصية بسبب ارتفاع األسعار العاملية. 

استضافت مدينة رشم الشيخ خالل اأٍلبوع املايض فعاليات املؤمتر العريب 
الس���ادس للتقاعد والتأمينات االجمتاعية الذى يعقد حتت ش���عار: »آفاق 
أنمظ���ة التقاعد العربية للع���ام 2050 – التغيري والف���رص« ، وأكد خالله  
الدكتور دمحم معيط وزير املالية، أن مرص اس���تطاعت، بقيادهتا السياسية 
س���د جتربة رائدة ىف إصالح نظام  احلكمية، أن تصنع إجناًزا تارخيًيا جيمُ
هد  املعاش���ات والتأمينات االجمتاعية، مضن مسرية البناء والتمنية الىت متمُ
مجلهوري���ة جديدة ترتكز عىل توفري احلياة الكرمية، للك املواطنني، خاصة 
أهالينا من كبار الس���ن؛ وذلك رمغ لك التحدي���ات االقتصادية العاملية بدًءا 
من أزمة األس���واق الناشئة، مث جاحئة كورونا، الىت تشابكت مع تداعياهتا 
اآلثار الس���لبية القاس���ية للحرب ىف أوروبا، وما ترتب عىل ذلك من موجة 
تضخمية حادة، وارتفاع غري مس���بوق ىف أسعار السلع األساسية اكلحمق 
وامل���واد البرتولية واخلدمات أيًضا، وم���ا تفرضه من ضغوط عىل موازنات 

خمتلف الدول، خاصة االقتصادات الناشئة.
أض���اف الوزي���ر،   أن تواتر األزمات الدولية عىل ه���ذا النحو بالغ التأثري 
الس���ليب، ىف أداء االقتصاد العاملي، مبا يقتضيه من التوسع ىف مد مظلة 
م الرؤية الثاقبة للدولة، ىف اقتحام ملف املعاشات  امحلاية االجمتاعية، يمُعِظّ
والتأمين���ات االجمتاعية، الذى ترامكت تعقيدات���ه ألكرث من 50 عاًما، حيث 
عكفت احلكومة عىل إصالح هذه املنظومة مبفهوم ش���امل ومتاكمل، تبلور 
ىف إصدار قانون التأمينات االجمتاعية واملعاش���ات رمق 148 لسنة 2019، 
ال���ذى يمُع���د مظلة تأمينية موح���دة مجليع فائت املؤم���ن علهيم، تمشل ذات 
األخطار املغطاة من قبل، ىف قوانني اكنت متعددة بتعدد فائت املؤمن علهيم، 
وبنسب خمتلفة من االشرتااكت واملزايا، عىل حنو أهسم يف تعقيد النظام، 
واحلاجة إيل املزيد من الشفافية يف التعامل مع أحصاب املعاشات واملؤمن 

علهيم.
أوحض الوزير، أن هذا القانون أهسم يف حل الغالبية العمظي من املشلكات 
الىت اكن يعانهيا نظام املعاشات والتأمينات االجمتاعية ألكرث من 50 عاًما 
بتوقيع اتفاقية فض التش���اباكت املالية بني وزارة املالية ونظام املعاش���ات، 
الذى يساعد ىف توفري املالءة املالية القوية هلذا النظام حالًيا ومستقبلًا؛ من 
أجل استدامة القدرة عىل الوفاء باكمل االلزامات املستقبلية حنو أحصاب 
املعاشات واملس���تحقني عهنم واملؤمن علهيم، وحتسني أوضاعهم املعيشية، 
مش���رًيا إىل أن اخلزانة العامة للدولة س���وف تسدد حنو 45 تريليون جنيه 
للهيئة القومية للتأمينات واملعاش���ات عىل مدار 50 عاًما حيت 2068، وقد 
مت بالفعل حتويل أكرث من 558 مليار جنيه لصناديق املعاش���ات خالل 39 
هش���ًرا منذ عام 2019، ومن املقرر أن تمُس���دد اخلزانة العامة للدولة خالل 
الع���ام املايل احلايل فقط 191 مليار جنيه حيث مت تعديل املعدل الس���نوي 
لمنو قس���ط فض التشاباكت بنس���بة 5,9% بدلًا من 5,7%؛ وذلك الستيعاب 
بعض اإلجراءات اإلضافية املتخذة عام 2020 لتحسني األوضاع املعيشية 
ألحصاب املعاش���ات؛ رمغ الظروف االس���تثنائية ال���ىت يهشدها االقتصاد 
العامل���ي، وتلىق بظالهلا عىل خمتلف الدول مبا فهيا مرص، والىت لن تمُثى 
الدولة عن الوفاء بالزاماهتا حنو أحصاب املعاش���ات، والعمل عيل حتسني 

أحواهلم املعيشية.
آثار إجيابية 

وق���ال وزير املالية إن    اتفاق فض التش���اباكت حيق���ق آثاًرا إجيابية عىل 
االقتصاد املرصي كلك؛ إذ أن الفائض املتاح للس���يولة بالصناديق س���يمت 
خضه ىف جماالت استمثارية ذات عائد مرتفع؛ مبا سيحول هيئة التأمينات 
إىل مس���تمثر مؤس���يس له وزن كب���ري ىف االقتصاد امل���رصى كصناديق 
االستمثار ىف خمتلف دول العامل، موحًضا أن هذه التشاباكت املالية اكنت 
تؤثر بش���لك كبري عىل س���يولة النظام وتضع - لعدة س���نوات - عباًئ مالًيا 
مخًضا ومتنامًيا عىل اخلزانة العامة للدولة، يزايد بش���لك مضطرد سنوًيا 
مل يك���ن يؤثر فقط عىل قدرتنا عىل متويل املرشوعات القومية واالجمتاعية، 
مبا فهي���ا مرشوعات البني���ة التحتية، بل اكن يؤثر أيًض���ا عىل التصنيف 

االئمتاين ملرص ألنه اكن يمُزيد بنسبة كبرية من جحم الدين احمليل.
جتربة مرصية 

أكد الوزير، أن التجربة املرصية ىف إصالح نظام املعاش���ات ارتكزت عيل 
عدد من االفرتاضات واألسس املتحوطة اليت حمست بتخفيض اشرتااكت 
املؤم���ن علهيم ووض���ع آليات لزيادة املعاش���ات س���نوًيا مبعدل التمخض، 
وحتقيق الت���وازن بني األجور احلقيقية ال���يت اكن يتقاضاها املؤمن علهيم 
خالل فرتة معلهم قبل التقاعد مقارنة باملعاشات املنرصفة هلم بعد التقاعد، 
إضافة إىل معاجلة مش���لكة الهترب التأميين لكًيا أو جزئًيا، مشرًيا إىل أن 

قمية املعاش���ات اليت يستفيد مهنا 10,5 مليون مواطن، ارتفعت بنحو %70 
خالل الفرتة من 2018 حىت 2022

وأوحض   أن اس���تضافة مرص لملؤمتر العريب السنوي السادس للتقاعد 
والتأمينات االجمتاعية، مبدينة رشم الش���يخ؛ تأىت ترسيًخا حلرصنا عىل 
رعاي���ة ودمع هذا التجمع اإلقليمي الرثى الذى يمُوفر فرًصا كبرية للتواصل 
اإلجيايب، وتبادل اخلرات والتج���ارب بني عدد كبري من ممثيل القطاعات 
املختص���ة بالتأمني االجمت���ايع وصنادي���ق التقاعد واالدخ���ار اخلاصة 
واالستمثار واخلدمات املالية املعنية باالدخار التقاعدي، ومدراء االستمثار 
واخلراء االكتواريني، وحمليل املخاط���ر وأمناء صناديق التقاعد ومقديم 
التكنولوجيا الرمقية ألنمظة التقاعد.. نلتىق مجيًعا.. مًعا نتش���ارك األفاكر 
وال���رؤى، من أجل اإلهس���ام ىف بناء غد أفضل ملن أفنوا حياهتم ىف خدمة 

أوطاهنم، وأداء واجباهتم الوظيفية مبنهتى اإلخالص.
وقال  الدكتور دمحم معيط :  نتطلع إىل خلق املزيد من الويع املؤس���يس 
واالجمتايع واالقتص���ادي حول إدارة أنمظة التقاع���د مبختلف أمناطها، 
وبنيهت���ا التحتية، وس���بل تعزي���ز خدماهتا واس���تدامهتا، آملني أن تهسم 
ه���ذه الفعالية اإلقلميي���ة احليوية ىف تعزيز املعرف���ة باجلوانب االقتصادية 
واالس���تمثارية لصناديق التقاعد العامة واخلاص���ة ومجيع أنواع االدخار 
التقاعدي، وأفضل املامرس���ات العاملية يف ه���ذا املجال، والفرص الكبرية 

اليت تتيحها، وكيفية الهنوض خبدماهتا مستقبلًا.
منصة معل عربية 

م���ن جانبه أكد إبراهمي خليل إبراهمي، الرئيس التنفيذي للرشكة البحرينية 
لتكنولوجي���ا االدخ���ار والتقاعد »فينت���ك روبوز«، رئي���س املؤمتر العريب 
الس���ادس للتقاعد والتأمينات االجمتاعي���ة، أن  املومتر  يمُعد مبثابة منصة 
مجتع لك اخلراء واملتخصصني من مؤسسات ورشاكت وصناديق عاملة 
مبجال التأمينات واملعاش���ات لن���رش الويع لنرش الويع حول مس���تقبل 
وديناميكيات نظم املعاش���ات التقاعدية بالوطن الع���ريب، واهليالك والبنية 
التحتي���ة والقضايا املرتبط���ة هبا، اليت تؤثر عىل املالءة املالية واس���تدامة 
أنمظة املعاش���ات التقاعدية العامة واخلاصة، إضافة إىل مناقشة املكونات 
احليوية لبناء »إطار معل طويل األجل« للتأمينات االجمتاعية واملعاش���ات 
واألمن التقاعدي بالوطن العريب، يف الوقت الذي يواجه فيه العامل »مفرتق 
طرق« ع���ىل الصعيدين االقتصادي واالجمتايع، وحب���ث اآلليات املختلفة 

لربط أنمظة التقاعد بإدارة املوارد البرشية.
حتديات 

  اللواء مجال عوض رئيس جملس إدارة اهليئة القومية للتأمني االجمتايع 
استعرض يف لكمته  القوانني املنمظة لعمل اهليئة، و التحديات اليت تواجه 
نظ���ام التأمينات االجمتاعية، وحم���اور اإلص���الح، وأمه توصيات اهليئة 
للتغلب عىل التحديات، واليت تسيع اهليئة للقضاء علهيا مثل ظاهرة تدين 
املعاش���ات واجتاه الدولة املرصية بتحس���ن قمي املعاش���ات بزيادة قميهتا 
السنوية بنسب تزيد عن نسبة التمخض مبا حيقق زيادة حقيقية يف دخول 

أحصاب املعاشات واملستحقني.
  و أكد أن اهليئة لدهيا 591 مقرا عىل مس���توى امجلهورية، وتتجه اهليئة 
لتحقي���ق التحول الرمق���ي الاكمل يف اكفة مقراهتا بتوجهيات من الس���يد 

رئيس امجلهورية برورة معل خطة اكملة لتطوير اكفة ماكتب اهليئة.

    مشروع قانون حكومي أمام البرلمان إلنشاء المجلس األعلى لصناعة 
السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

 خبراء : صناعة السيارات واعدة بمصر 

    اطالق   استراتيجية  تنمية صناعة السيارات لجذب استثمارات 
أجنبية ضخمة   لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة 

الصناعية بشرق بورسعيد

 زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز المسال والطبيعي  لـ8 مليارات دوالر عام 2022/2021

شيماء مرسي

محيي السعيد

وزير المالية : تجربة مصر  رائدة فى إصالح »التأمينات االجتماعية« لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

الصناعات المعدنية: توطين صناعة مستلزمات التشييد يوفر نحو 5 مليارات دوالر للدولة

اسامة السيد
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أ.ش.أ
أكد سفري مرص بالكويت أسامة ش���لتوت، معق ومتانة العالقات املرصية 
الكويتي���ة وتنوعه���ا لتمشل اكف���ة املجاالت، مش���ريا إىل أن العالقات بني 
البلدي���ن تعترب منوذج���ا حيتذى به للعالق���ات الدولية وهنال���ك توافق تام 

وتنسيق بني البلدين يف اكفة املجاالت.
وأض���اف الس���فري املرصي -خالل لقائ���ه الثالثاء امل���ايض، مع عدد من 

روؤساء الصحف املرصية مضن الوفد اإلعاليم لتغطية فعاليات إنتخابات 
جمل���س األم���ة الكوييت- أنه من املقرر أن ي���زور مرص يف األول من هشر 
أكتوبر القادم وملدة أربعة أيام وفد من املستمثرين الكويتيني برائسة رئيس 
غرف���ة التجارة الكويتية دمحم جامس الصقر، ويضم الوفد 48 مس���تمثرا 
كويتيا للتعرف عىل جماالت االس���تمثار يف مرص خ���الل املرحلة القادمة 

ويتضمن جماالت االستمثار العقاري واإلتصاالت والتكنولوجيا.

سفير مصر بالكويت: وفد 
استثماري كويتي يصل إلى 

القاهرة أول أكتوبر املقبل

 

إعمار مصر تتعاقد مع شركة 
مقاوالت تابعة لطلعت مصطفى 
لتنفيذ أعمال بـ560 مليون جنيه

أعرب دمييرتي أوبدين، مدير التسويق اهلنديس برشكة 
تطلع  عن  كراستسفيمتت Krastvetmet الروس���ية، 
الرشكة للتعاون مع املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس 
يف إنش���اء مرشوع إلنت���اج بعض املنتجات الوس���يطة 
والعوامل احلفزية املستخدمة يف صناعة وإنتاج حامض 

النيرتيك الذي يعد مكوًنا رئيًسا يف صناعة األمسدة.
وقال أوبدين، إن الرشكة هتدف من خالل هذا املرشوع 
بناء مرك���ز إقليمي هلذه الصناعة ال���يت تتطلب تقنياٍت 
متقدم���ة تقترص عىل عدد حمدود م���ن الرشاكت حول 
العامل رمغ أمهيهتا للصناعة ووجود س���وق واسعة هلا 
دولّيًا س���واء يف جمال األمس���دة أو غريها، وفقًا لبيان 
صادر ع���ن اهليئة العام���ة لملنطق���ة االقتصادية لقناة 

السويس.
ج���اء ذل���ك خ���الل اس���تقبال دمحم ش���عبان، نائ���ب 
رئي���س اهليئة لش���ؤون املناطق الصناعي���ة وفد رشكة 
العامل���ة  كراستسفيمتت Krastvetmet الروس���ية 
مبجال املع���ادن النفيس���ة واس���تخداماهتا الصناعية، 
وذلك انعاكًس���ا لتوافد الرشاكت الروس���ية عىل املنطقة 
يف إط���ار االتفاق���ات اليت متت ب���ني اجلانبني املرصي 
والرويس إلنش���اء منطق���ة صناعية روس���ية بالخسنة 

ورشق بورسعيد.
وأك���د نائب رئيس اهليئة، ع���ىل معق العالقات املرصية 

الروسية اليت متتد لسنواٍت طوال يف شىت املجاالت.
ولفت، إىل أن تواجد الرشكة هو أحد نتاجئ االتفاق عىل 
إقامة املنطقة الصناعية الروسية بلكٍّ من منطقة الخسنة 
ورشق بورسعيد املتاكملتني، متهيًدا الستقبال الرشاكت 
والصناعات الروس���ية بالقطاعات الصناعية املسهتدفة 
مضن الرؤية االسرتاتيجية للهيئة، واالستفادة مما متلكه 
املنطقة من موانئ متطورة ومناطق صناعية ولوجس���تية 

متاكملة، ونفاذية لألس���واق العاملية يف ظل االس���تفادة 
من اتفاقيات التجارة الدولية اليت تحمس لملس���تمثرين 
باملنطق���ة االقتصادية لقناة الس���ويس من فتح أس���واق 
خمتلفة س���واء إقلمييًا اكتفاقية التجارة احلرة اإلفريقية 

وكوميسا أو عامليًا مثل اإلفتا ومريكوسور.
من ناحيت���ه، أجاب عالء عبد الكرمي، مستش���ار رئيس 
اهليئة لشؤون الرضائب وامجلارك، عىل تساؤالت الوفد 
ال���رويس حول بعض النقاط الفنية املهمة خبصوص ما 
حتظى ب���ه املنطقة االقتصادية من مزايا غري مس���بوقة 
يف هذا الصدد والذي تقدمه بدورها لملستمثرين سواء 
المتتع ب )صف���ر%( رضيبة مجركية مجليع احتياجات 
املرشوع���ات م���ن مس���تلزمات اإلنتاج املس���توردة من 
اخل���ارج، وكذلك )صفر%( رضيبة قمي���ة مضافة عىل 
السلع والبضائع واخلدمات الواردة لملنطقة االقتصادية 
أو املصدرة للخارج، وخدمة الش���باك الواحدة، وغريها 
من املزاي���ا واحلوافز اليت تعد مزية تنافس���ية لملنقطة 

عاملّيًا.

أعلنت الرشك���ة املرصية لالتص���االت WE عن تربعها 
إلنش���اء وحدة فرم وتعقمي النفايات الطبية ملؤسسة شفاء 
االورم���ان لع���الج األورام باملجان، مبدين���ة طيبة، مشال 
االقرص، وذلك حرًصا من الرشكة عىل تقليل األعباء البيئية 
بشلك مس���متر واحلفاظ عىل البيئة الطبيعية وحتسيهنا، 
وكذلك، لدمع مسايع املستشىف حنو تطبيق أعىل معايري 
 اجلودة البيئي���ة للحفاظ عيل البيئة ومحايهتا من التلوث.

مك���ا تأيت هذه املبادرة مس���امهة م���ن الرشكة املرصية 
لالتص���االت WE يف توف���ري النفق���ات ال���يت تتحملها 
مستشىف شفاء األورمان لنقل النفايات الطبية من خالل 
إجياد حل بديل ومس���تدام ممتثاُل يف توفري هذا اجلهاز 
الذي يقوم بفرم وتعقمي النفايات الطبية اخلطرة وحتويلها 
إىل نفاي���ات عادية، وتوفري املبالغ املس���تخدمة يف النقل 
اآلمن للنفايات الطبية وإعادة توجهيها إىل عالج املرىض.

وأك���د املهندس ع���ادل حامد، العضو املنت���دب والرئيس 
التنفي���ذي لملرصي���ة لالتصاالت، عىل ح���رص الرشكة 
املرصية لالتصاالت عىل االس���مترار يف دمع مستشىف 
ش���فاء األورمان وذلك ملا تقدمه من مس���امهات يف رفع 
املعان���اة عن أهايل الصعيد، وق���ال إن هذه املبادرة تأيت 
تأكيًدا عىل إميان املرصي���ة لالتصاالت الراخس بدورها 
املجمتيع الرائد كرشكة وطنية يف تقدمي اكفة سبل الدمع 

لاكفة أطياف املجمتع وتعزيز جهود التمنية باكفة أشاكهلا 
سواء من خالل تقدمي خدمات االتصاالت املمتزية أو من 
خالل املسامهات املجمتعية، مكا تؤكد هذه املبادرة عىل 
دمع الرشك���ة أله���داف التمنية املس���تدامة باألخص ىف 
جم���االت الصحة وأيضا البيئة من خالل توفري الس���بل 
للتخل���ص اآلمن م���ن النفايات الطبي���ة اخلطرة لضامن 
بيئ���ة حصية آمن���ة لملجمتع مب���ا يف العاملني واملرىض 

واملرتددين عىل املستشىف وكذلك البيئة احمليطة به.

أك���د وزير قطاع األمعال الع���ام املهندس محمود عصمت، 
حرص ال���وزارة وس���عهيا إىل إعادة إحي���اء رشكة النقل 
واهلندس���ة، والتوسع يف جمال صناعة إطارات السيارات 
لس���د احتياجات الس���وق احمللية، وهو ما يأيت يف إطار 
سياس���ة الدول���ة وتوجهيات الرئيس عبدالفتاح الس���ييس 
بدمع التصنيع احمليل وتوطني التكنولوجيا لتقليل الفجوة 

االستريادية وإحالل الواردات.
وأوحضت الوزارة، يف بيان امخليس املايض، أن ذلك جاء 
خالل اجمت���اع الوزير، مبقر الوزارة، مع ميكييل كواروين 
الس���فري اإليطايل يف القاهرة، يرافقه ممثلو إحدى كربيات 
الرشاكت اإليطالية العاملية العاملة يف جمال إنتاج إطارات 
الس���يارات، وذلك يف إطار اهمتام الدولة بقطاع الصناعة، 
ودمع الرشاك���ة مع القط���اع اخلاص، وفت���ح املجال أمام 

االستمثار األجنيب.
وذك���ر الوزير عصمت، أن هن���اك جماالت عديدة ميكن من 
خالهلا التعاون مع اجلانب اإليطايل، وىف مقدمهتا صناعة 
إنتاج اإلط���ارات، إىل جانب جماالت أخ���رى مثل صناعة 

األمسدة والغزل والنس���يج والصناع���ات املعدنية واإلنتاج 
ال���زرايع، موحض���ا أن هناك دراس���ات أولية ومؤرشات 
مت اس���تعراضها ومناقشهتا مع الس���فري اإليطايل والوفد 
املرافق له.. من جهته، أثىن الس���فري اإليطايل عىل جاهزية 
وزارة قطاع األمعال العام مبرشوعات يف جماالت متعددة، 

ورسعة االستجابة للتعاون مع االستمثار األجنيب.
يذكر أن هذا اللقاء هو الثاين لوزير قطاع األمعال العام مع 

السفري اإليطايل خالل األيام القليلة املاضية.

ذكرت الرشكة املرصية القابضة 
للبرتوكمياويات أن اإلنتاج 

احمليل من املواد البرتوكمياوية 
جتاوز 4.3 مليون طن سنويًا، 
والذي تضاعف من حنو 2.1 

مليون طن يف عام 2015 - 
2016، مشرية إىل أن إمجايل 
إيرادات الرشكة خالل 2021-

2022 ارتفع بنسبة 85% لتصل 
ألكرث من 3.3 مليار جنيه.

وأكد وزير البرتول والرثوة 
املعدنية املهندس طارق املال 

خالل اجمتاع امجلعية العامة 
للرشكة العمتاد نتاجئ األمعال 
لعام 2021 – 2022، أن اخلطة 

املتاكملة اليت ينفذها قطاع 
البرتول لزيادة قدرات صناعة 

البرتوكمياويات املرصية 
متيض يف حتقيق أهدافها من 
خالل مجموعة من املرشوعات 
اجلديدة المطوحة، اليت متثل 

فرصا جاذبة لالستمثارات 
احمللية والعاملية ويف 

مقدمهتا مجمع البحر األمحر 
للبرتوكمياويات باملنطقة 

االقتصادية لقناة السويس 
ومرشوعات البرتوكمياويات 

بالظهري الصنايع للعملني 
اجلديدة.

وقال املال إن مجمع البحر 
األمحر للبرتوكمياويات مرشوع 

قويم كبري، مت قطع خطوات 
مهمة يف مراحل تنفيذه اليت 

تطلبت جهودا مكثفة وسيوفر 
منتجات جديدة يزتايد 

علهيا الطلب للسوق احمليل 
والتصدير وخاصة منتج 

البوليسرت.

تعاقدت رشكة إمعار مرص مع 
رشكة أترمي لملقاوالت التابعة 

ملجموعة رشاكت طلعت 
مصطىف، للبدء يف تنفيذ 

األمعال اإلنشائية لـ195 مكتًبا 
 Townsquare يف مرشوع

بقمية 560 مليون جنيه
وقالت إمعار مرص يف بيان ، 

إن يعد امتدادًا لعمليات البناء 
اليت اسمترت لعاميني حىت 
اآلن يف مرشوع اكيرو جيت 

يف مدينة الشيخ زايد.
ووضعت إمعار مرص جحر 

األساس ملرشوع اكيرو جيت 
يف أكتوبر املايض، وبدأت 
بتنفيذ األمعال اإلنشائية 

لملرحلة األوىل من املرشوع 
ويه بناء 261 فيال و329 
وحدة بإمجايل 1.4 مليار 

جنيه مرصي، باإلضافة إىل 
195 مكتًبا بإمجايل 560 

مليون جنيه. 
ويقع اكيرو جيت عىل مساحة 
133 فداًنا باستمثارات تصل 

إىل 11.5 مليار جنيه.
يشار إىل أن إمعار مرص 

للتمنية، حققت أرباحًا بلغت 
1.58 مليار جنيه خالل الفرتة 

من يناير حىت هناية مارس 
املايض، مقابل أرباح بلغت 

529.12 مليون جنيه يف 
الفرتة املقارنة من 2021.

شيماء مرسي

شركة روسية تستهدف إنشاء مشروع باقتصادية قناة السويس إلنتاج بعض املنتجات الوسيطة

  WE تتبرع بوحدة فرم النفايات الطبية مبستشفى شفاء األورمان لعالج األورام باملجان

محمود عصمت: نسعى إلعادة إحياء شركة النقل والهندسة والتوسع يف صناعة إطارات السيارات

»مصر للطيران” تعتمد اختيار 
منصة “سايبر سورس” لحماية 

المعامالت الرقمية لعمالئها

 3.3  مليار جنيه 
إيرادات الشركة القابضة 

للبتروكيماويات خالل عام

أعلن الطيار معرو أبو 
العينني رئيس جملس إدارة 

الرشكة القابضة ملرص 
للطريان، أنه مت اختيار 

رشكة منصة سايربسورس 
»CyberSource« التابعة 

لرشكة “فزيا”، واالعمتاد عىل 
إماكناهتا التكنولوجية محلاية 

بيانات معالهئا وحتصيهنا 
ضد أي حماوالت لالحتيال أو 
القرصنة عىل شبكة اإلنرتنت.

ويأيت هذا التعاون املشرتك مع 
“فزيا” يف ضوء اهمتام “مرص 

للطريان” بتطوير خدماهتا 
الرمقية وخدمة معالهئا بشلك 
أفضل، حيث تعد رشكة “فزيا” 

من الرشاكت الرائدة عامليًا 
يف جمال املدفوعات الرمقية، 
مكا تسىع “مرص للطريان” 

إىل االستفادة من التطور 
التكنولويج واألمين ألنمظة 

الرشكة اليت تتوافق مع أعىل 
املستويات العاملية؛ وفقًا لواكلة 

أنباء الرشق األوسط.

اسالم عبدالفتاح

اس���تضافت القاهرة خالل األسبوع املايض ، النخسة 
الثانية م���ن “ ملتىق الرشاكة متعددة األطراف مرص- 
إس���بانيا” ال���ذى تنمظه اهليئ���ة اإلس���بانية للتصدير 
االقتص���ادي  م���ع  بالتع���اون   ICEX واالس���تمثار 
والتجاري اإلسباين بالقاهرة ، وذلك حبضور   تشيانا 
مينديز وزيرة الدولة االس���بانية للتجارة واالس���تمثار،  
و البارو ايرانثو جوتيرييث، س���فري إسبانيا بالقاهرة، 
إىل جان���ب ممثيل عدد كبري من ال���رشاكت واجلهات 

احلكومية اإلسبانية واملرصية
وخالل اجللس���ة االفتتاحية ، أكد املهندس أمحد مسري 
وزير التجارة والصناعة قوة العالقات اليت تربط مرص 
وإس���بانيا وال���يت ترجع إىل تارخي طوي���ل من التعاون 
املشرتك واملمثر يف خمتلف املجاالت وأبرزها املجاالت 
الصناعي���ة والتجارية واالس���تمثارية، مش���ريًا إىل أن 
الس���نوات األخرية هشدت زي���ارات رفيعة املس���توى 
م���ن اجلانبني اكن أوهل���ا زيارة  الرئي���س عبد الفتاح 
الس���ييس إلس���بانيا خالل عام 2015، وأخرها زيارة   
بيدرو سانش���زي رئيس الوزراء اإلسباين إىل مرص يف 
ديمسرب من العام املايض، األمر الذي سامه يف إعطاء 

دفعة كبرية ملستوى التعاون االقتصادي بني البلدين. 
أضاف  الوزير يف لكمته  اليت ألقاها نيابة عنه الوزير 
مف���وض جت���ارى  حيىي الواث���ق باهلل رئي���س جهاز 
المتثي���ل التجاري   إن إس���بانيا تعد من أمه الرشاكء 
التجاري���ني مل���رص يف االحت���اد األورويب حيث ختىط 
جحم التجارة ب���ني البلدين 2.7 مليار يورو خالل عام 
2021 مقابل 2.1 مليار يورو خالل عام 2020 بنس���بة 
زي���ادة 31.3%، مكا بلغت الص���ادرات املرصية مليار 
و192 مليون يورو خالل عام 2021 مقابل 659 مليون 

يورو خالل عام 2020 بنسبة زيادة %80.5. 
وأوحض مسري أن االس���تمثارات اإلس���بانية يف مرص 
بلغت 826 ملي���ون يورو يف جماالت تولي���د الكهرباء، 
والطاقة املتج���ددة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، 
إىل جانب التع���اون الكبري بني البلدين يف قطاع النقل 
نظرًا لالهمتام الكبري الذي توليه احلكومة املرصية هلذا 
القطاع، مشريًا إىل أن مناخ االستمثار يف مرص هشد 
يف الس���نوات القليلة املاضي���ة العديد من اإلصالحات 
الترشيعي���ة واملؤسس���ية هب���دف تهسي���ل وتبس���يط 
اإلجراءات لملس���تمثرين، ومبا يهسم يف حتقيق نتاجئ 
إجيابية يف جمال تأس���يس الرشاكت من حيث الوقت 

والتلكفة وعدد اإلجراءات الالزمة ملبارشة النشاط.
وأش���ار الوزير إىل أن مرص تويل حالًيا اهمتاًما كبرًيا 
إلقامة مرشوعات تمنوية يف جماالت الطاقة اخلرضاء، 
والرصف ال���ي، والبرتوكمياويات، والنقل، والبنية 
التحتية، داعيًا الرشاكت اإلس���بانية العاملة يف جمال 
الطاقة والطاقة املتجددة لملشاركة يف اخلطة المطوحة 
ال���يت تتبناها مرص حالي���ًا لقيادة ث���ورة اهليدروجني 
األخ���رض مس���تفيدة من قدرهت���ا عىل تولي���د الطاقة 
املتجددة، واستضافة مقة املناخ COP27 يف نومفرب 

املقبل.
استمثارات جديدة 

ولفت وزي���ر التجارة والصناع���ة إىل ترحيب احلكومة 
املرصية بضخ اس���تمثارات إس���بانية جديدة بالسوق 
امل���رصي وحرصها ع���ىل تقدمي اكفة أش���اكل الدمع 
لل���رشاكت املرصية العاملة يف م���رص من أجل تعزيز 
العالق���ات االقتصادي���ة والتجارية واالس���تمثارية بني 
البلدي���ن ال س���ميا يف ظ���ل التحدي���ات احلالي���ة اليت 
يواجهه���ا االقتصاد العاملي، مش���ريًا إىل أن احلكومة 
حتث الرشاكت اإلس���بانية عىل االس���تفادة من املزايا 
واحلواف���ز ال���يت توفرها م���رص لالس���تمثار وأمهها 
الوصول التفضييل لألس���واق اإلقلميي���ة والدولية من 
خ���الل اتفاقي���ات التج���ارة احلرة املوقع���ة بني مرص 
ومجموعة من الرشاكء التجاريني الرئيسيني والتكتالت 
االقتصادي���ة اإلقلميية والدولية، إىل جانب موقع مرص 
الفريد عىل مفرتق طرق ثالث قارات، وقناة الس���ويس، 

اليت تعد أمه رابط حبري يف العامل.
وش���دد مسري ع���ىل أمهية الدور ال���ذي ميكن أن يقوم 
به جممت���ع األمع���ال يف تعزيز التع���اون االقتصادي 
والتبادل التجاري وتجشيع االستمثارات املشرتكة يف 
البلدين، مشريًا إىل أن إنشاء جملس األمعال املرصي 
اإلس���باين املشرتك يف أغس���طس املايض يعد خطوة 
إجيابي���ة يف مس���ار العالقات بني البلدين وس���يهسم 
يف تعزي���ز العالق���ات التجاري���ة بني إس���بانيا ومرص 

واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.
ويف هذا الس���ياق أوحض الوزير أن احلكومة املرصية 
تس���ى جاهدة لتوفري بيئ���ة جاذبة ودامع���ة لألمعال 
واالس���تمثارات، م���ن خالل تطوير اهلي���لك الترشييع 
املع���ي بتهسي���ل التج���ارة واالس���تمثار يف خمتلف 
املجاالت، وكذلك إزالة مجي���ع التحديات البريوقراطية 

واإلجرائية اليت قد تعيق حركة االستمثار.
ترحيب باالستمثارات 

وقال  وزير مفوض حييي الواثق باهلل وكيل اول وزارة 
التج���ارة والصناعة ورئيس جه���از المتثيل التجارى، 
ان إس���بانيا تعد من أمه الرشاكء التجاريني ملرص يف 
االحتاد األورويب حبجم جتارة بلغ أكرث من 2.7 مليار 
يورو ع���ام 2021 مقابل 2.1 مليار ي���ورو عام 2020 

مبعدل منو %31.3.
 ووص���ف العالق���ات ب���ني البلدي���ن باهن���ا “متين���ة 
واس���رتاتيجية” وتقوم عىل تارخي طوي���ل من التعاون 
املش���رتك واملمثر يف خمتل���ف املجاالت مب���ا يف ذلك 
الصناعي���ة والتجارية واالس���تمثارية ولك املس���تويات 

األخرى.
واش���ار اىل ان التعاون بني البلدي���ن يهشد نقلة نوعية 
يف قطاع النقل السميا ىف ضوء االهمتام الكبري الذي 

توليه احلكومة املرصية هلذا القطاع، موحًضا ان مناخ 
االستمثار يف مرص هشد يف السنوات القليلة املاضية 
العديد من اإلصالحات الترشيعية واملؤسس���ية هبدف 
تهسيل وتبس���يط اإلجراءات لملستمثرين، مما يسامه 
يف حتقيق نتاجئ إجيابية يف جمال تأس���يس الرشاكت 
من حيث الوق���ت والتلكفة وعدد اإلج���راءات. الالزمة 

ملواصلة النشاط.
وذكر ان حصيفة الباييس اإلسبانية نرشت مقالًا هامًا 
عن مرص مكرك���ز دويل للهيدروجني األخرض وذكرت 
أن الدول���ة تري���د قيادة ث���ورة اهليدروج���ني األخرض 
مس���تفيدة م���ن قدرهتا عىل تولي���د الطاق���ة املتجددة 
واس���تضافة مقة COP27 يف نومفرب املقبل لتصبح 

إقلميًيا حمور للقطاع.
ودعا الرشاكت اإلس���بانية يف جم���ال الطاقة والطاقة 
املتجددة لملشاركة يف هذه اخلطة المطوحة حيث تويل 
مرص حالًيا اهمتاًما كبرًيا يف إقامة مش���اريع تمنوية 
يف جم���االت الطاقة اخل���رضاء، والرصف الي، 

والبرتوكمياويات، والنقل، والبنية التحتية.
واش���ار رئي���س جهاز المتثي���ل التج���ارى اىل انه مع 
التحدي���ات احلالي���ة اليت يواجهها االقتص���اد العاملي 
ترح���ب احلكومة املرصي���ة وتدعو اجلانب اإلس���باين 
للحض���ور واالس���تمثار يف م���رص حيث س���نبذل لك 
مس���اعينا لتعزيز العالق���ات االقتصادي���ة والتجارية 

واالستمثارية بني بلدينا.
واض���اف ان مرص ترحب باالس���تمثارات اإلس���بانية 
لالس���تفادة من الوص���ول التفضييل لألس���واق الذي 
توف���ره مرص لألس���واق اإلقلميي���ة والدولية من خالل 
اتفاقيات التجارة احل���رة املوقعة بني مرص ومجموعة 
من الرشاكء التجاريني الرئيس���يني والكتل االقتصادية 
اإلقلميي���ة والدولية، تل���ك االتفاقي���ات التفضيلية، إىل 
جان���ب موق���ع مرص الفري���د عىل مفرتق ط���رق ثالث 

قارات، وقناة السويس، أمه رابط حبري يف العامل.
واك���د ان م���رص تدرك ال���دور املهم ال���ذي ميكن أن 
يلعبه جممت���ع األمعال يف تعزيز التعاون االقتصادي 
والتبادل التجاري وتجشيع االس���تمثارات املش���رتكة 

يف البلدين.
واش���ار ىف ه���ذا الس���ياق إىل أن احلكومة املرصية 
تس���ى جاهدة لتوف���ري بيئة جذاب���ة ودامعة لألمعال 
واالس���تمثارات، من خالل تطوي���ر اهليلك الترشييع 
املعي بتهسي���ل التج���ارة واالس���تمثار يف خمتلف 
البريوقراطي���ة  مجي���ع  إزال���ة  وكذل���ك  املج���االت، 

والبريوقراطية. العقبات اإلدارية أمام املستمثرين.
واوحض ان إنش���اء جمل���س األمع���ال املش���رتك يف 
أغسطس املايض يعد خطوة إىل األمام يف العالقات 
ب���ني البلدي���ن وسيس���اعد ه���ذا املجل���س يف تعزيز 
العالقات التجارية بني إس���بانيا ومرص واستكشاف 
آف���اق جديدة للتعاون.. معربا ع���ن متنياته للرشاكت 
اإلسبانية واملرصية املشاركة يف هذا امللتىق اخلروج 

بنتاجئ موفقة ولقاءات ممثرة.
حتالف اسرتاتيجي 

وم���ن جانهب���ا قالت   تش���يانا مينديز وزي���رة الدولة 
االس���بانية للتج���ارة واالس���تمثار إن م���رص حليف 
اس���رتاتيجي إلس���بانيا يف املنطق���ة حي���ث تس���تند 
العالقات ب���ني البلدين إىل تارخي طوي���ل من التعاون 
يف خمتل���ف املج���االت الدامعة القتص���ادي البلدين، 
مش���ريًة إىل أن هناك اتفاقيات كثرية موقعة مع مرص 
لتحقيق الرشاكة والتاكمل االقتصادي واالستمثاري 
إىل جانب توفري العديد من اآلليات المتويلية ملساندة 
ال���رشاكت الراغب���ة يف التعاون املش���رتك مبا يعود 
بالنفع عىل االقتصادين املرصي واإلسباين عىل حٍد 

سواء. 
وأضاف���ت ميندي���ز أن هن���اك العديد م���ن الرشاكت 
اإلس���بانية العاملة يف الس���وق املرصي منذ سنوات 
وحتقق جناحات مسمترة األمر الذي جشع غريها من 
الرشاكت اإلسبانية للنظر يف أمهية خض استمثارات 
يف م���رص خالل املرحل���ة املقبلة وذل���ك بالتعاون مع 
اجله���ات واملؤسس���ات ثنائي���ة ومتع���ددة األطراف 
وجممتع األمعال يف جم���االت الطاقة والبنية التحتية 
والنقل، مش���يدة باجلهود املضنية اليت تبذهلا الدولة 
املرصي���ة الس���تضافة مقة املن���اخ COP27 وهو ما 
س���يهسم يف اخلروج بنتاجئ وتوصيات هامة للتغلب 

عىل التحديات املرتبطة بتغري املناخ. 
وب���دوره أوحض  الب���ارو ايرانثو جوتيرييث، س���فري 
إس���بانيا بالقاه���رة أن هن���اك إرادة سياس���ية قوية 
لتعزيز العالقات املش���رتكة بني مرص وإسبانيا حيث 
وضعت احلكومة اإلس���بانية خريطة طريق لتوس���يع 
نط���اق الرشاكة بني البلدي���ن خالل املرحل���ة املقبلة، 
الفت���ًا إىل أن النقل والطاقة ومعاجلة املياه عىل رأس 
أولوي���ات مرشوعات التعاون ب���ني البلدين خاصًة يف 
ظل اخلربات الرتامكية الكبرية للرشاكت اإلس���بانية 
يف ه���ذه املجاالت فضلًا عن االهمتام باملش���اركة يف 
مرشوعات البنية التحتية اهلائلة اليت تنفذها احلكومة 

املرصية
 مباحثات ممثرة 

اكن املهن���دس   امحد مسري وزير التجارة والصناعة  
، التيق  تشيانا مينديز بريتولو وزيرة الدولة االسبانية 
للتجارة واالس���تمثار  و اس���تعرض اجلانبان س���بل 
تمنية وتطوير عالقات التعاون االقتصادي املش���رتك 
ب���ني البلدي���ن مكا مت اس���تعراض تط���ورات الوضع 
االقتص���ادي العاملي وعدد م���ن املوضوعات وامللفات 
ذات االهمت���ام املش���رتك، وذل���ك حبض���ور    البارو 
ايرانثو س���فري اس���بانيا بالقاه���رة والوزير مفوض 
جت���اري   حي���ىي الواثق باهلل رئيس جه���از المتثيل 

التجاري
 وقال الوزير ان دولة  اس���بانيا تعد رشياًك اقتصاديًا 
رئيس���يًا مل���رص يف خمتل���ف املجاالت وع���ىل اكفه 
االصعدة ،مشريًا إىل ان زيارة وزيرة الدولة االسبانية 
للتجارة واالس���تمثار عىل رأس وفد يضم ممثيل 30 
رشكة من كربيات الرشاكت االسبانية يعكس حرص 
البلدين عىل تعزيز التعاون االقتصادي املشرتك عىل 
اكفة املس���تويات مكا يؤك���د اهمتام دوائ���ر االمعال 
االسبانية بالس���وق املرصي باعتباره إحدى املقاصد 
االستمثارية الرئيسية باملنطقة وحمور جتاري عاملي.

واش���ار مسري اىل أمهية  “ملت���ىق الرشاكة متعددة 
االطراف مرص- اسبانيا “   يف توسيع أطر التعاون 
املش���رتك بني البلدي���ن يف اكفه املج���االت التجارية 
والصناعي���ة واالس���تمثارية مش���ريا إىل أن امللتىق 
يعكس ح���رص دولة اس���بانيا عىل تعزي���ز الرشاكة 
االس���تمثارية مع مرص ودفع العالق���ات الثنائية بني 
البلدين ملس���تويات ممتزية ومبا يص���ب يف مصلحة 
الشعبني املرصي واالسباين واقتصادي البلدين عىل 

حد سواء
ولفت الوزير اىل حرص الوزارة عىل االس���تفادة من 
اخلربات الصناعية االسبانية الكبرية والتكنولوجيات 
املتطورة يف تمنية وتطوير الصناعة الوطنية لالستفادة 
من تواف���ر امل���وارد الطبيعي���ة والتعدينية يف مرص، 
مشريًا اىل ان اللقاء قد استعرض ايضًا امهية تعزيز 
التع���اون بني البلدي���ن يف جمال الصناع���ات املغذية 
للس���يارات وتطوير سالس���ل القمية هلذه الصناعات 
مبنطقة حوض البحر املتوس���ط واالستفادة من املزايا 
التفضيلي���ة ال���يت تتيحها اتفاقي���ة الرشاكة املرصية 

األوروبية.
ومن جانهبا اكدت   تش���يانا ميندي���ز بريتولو وزيرة 
الدولة االس���بانية للتجارة واالستمثار حرص بالدها 
عىل تعزيز اوارص التعاون االقتصادي املش���رتك مع 
مرص عىل املس���توين الثنايئ ومتع���دد االطراف يف 
اطار اتفاقية الرشاكة املرصي���ة االوروبية واتفاقيات 
التع���اون اليورومتوس���ي، مش���رية اىل الدور اهلام 
مللت���ىق الرشاكة متع���ددة االطراف مرص- اس���بانيا  
يف فتح قن���وات للتواصل بني دوائر االمعال بالبلدين 
واستعراض الفرص واملقومات التجارية واالستمثارية 
للكا البلدي���ن وتدش���ني رشااكت اقتصادية يف عدد 
كبري من املجاالت ذات االهمتام املش���رتك السميا يف 
جماالت الطاقة املتجددة واملياه والنقل واعادة التدوير.
واش���ادت الوزيرة جبهود احلكومة املرصية يف دمع 
الرشاكت االسبانية املس���تمثرة يف السوق املرصي، 
وه���و االم���ر ال���ذي س���امه يف تجشي���ع العديد من 
الرشاكت االس���بانية لضخ املزيد من االس���تمثارات 
س���واء يف مرشوع���ات جدي���دة او اجراء توس���عات 

ملرشوعات قامئة.

  أحمد سمير: حجم  التجارة   زاد  بأكثر من 30%..و  2.7 مليار 
يورو حجم التبادل التجاري بين البلدين خالل العام الماضي

 وزيرة التجارة االسبانية: الحكومة  المصرية تبنت إجراءات 
لتسهيل االستثمارات

مصر واسبانيا .. شراكة استراتيجية 
واستثمارات جديدة 

سليمان عالم
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حماية املنافسة: األزمة االقتصادية العاملية تدفع إلنفاذ قوانني احلياد التنافسى
عق���د جهاز محاية املنافس���ة ومنع املامرس���ات االحتاكرية 
مؤمت���ًرا حتت عن���وان »التوافق مع قانون محاية املنافس���ة 
وسياسة احلياد التنافىس«، بالتعاون مع الوزارة الفيدرالية 
األملانية للش���ؤون االقتصادية ومحاية املناخ، وجهاز محاية 
املنافس���ة األملاىن، حبضور عدد من ممثىل كربى الرشاكت 
األملاني���ة العامل���ة ىف الس���وق املرصية وجممت���ع األمعال 

وماكتب احملاماة.
وأك���د الدكتور محمود ممتاز، رئي���س اجلهاز، عىل التعاون 
مع الوزارة الفيدرالية األملانية للش���ؤون االقتصادية ومحاية 
املناخ، وجهاز محاية املنافس���ة األملاىن عىل مدار السنوات 
املاضي���ة ىف جم���ال تعزيز سياس���ات املنافس���ة وماكحفة 
املامرسات االحتاكرية وأفضل سبل جماهبة تلك املامرسات.

وق���ال ممتاز إن التحوالت ال���ىت يهشدها العامل والتداعيات 
السلبية أثرت عىل اقتصاديات الدول، مما يزيد من رضورة 
إنفاذ قوانني وسياس���ات املنافسة للعمل عىل ماكحفة الفقر 
والبطالة وزيادة التنوع وتجشيع االبتاكر، مشرًيا إىل بعض 
األرق���ام واإلحصائيات الىت توصل���ت إىل أن البلدان الىت 
لدهي���ا ترشيعات لملنافس���ة يزيد فهيا من���و الناجت احملىل 
اإلمج���اىل أعىل بنس���بة ترتاوح م���ا ب���ني 2% و3% مقارنة 
بالبل���دان الىت ال متتلكها، مك���ا أن الرشاكت الىت تعمل ىف 
بيئة تنافسية يزداد منو إنتاجها من 3.8% إىل 4.6% مقارنة 

بغريها.
وق���ال إن الظ���روف االقتصادية احلالية تس���تدىع تاكتف 
امجليع م���ن حكومة وقطاع خاص بالعم���ل جنًبا إىل جنب 
لتعزيز سياسات املنافسة ومنع املامرسات االحتاكرية الىت 
ترض باألس���واق واالقتصاد الوط���ىن كلك، مؤكًدا عىل أن 
جهاز محاية املنافس���ة يضع الالعبني مجيعهم ىف األسواق 

ع���ىل قدم املس���اواة، بغض النظر عن نوعية امللكية، س���واء 
اكنت حكومة أو قطاعا خاصا، وسواء اكن االستمثار حمليا 
أو أجنبيا، وذلك لكه لضامن بيئة تنافس���ية تعمل عىل إزالة 
العوائ���ق أمام دخول األس���واق وتجشيع املنافس���ة وجذب 
االس���تمثارات األجنبية وتجشيع دخول الرشاكت الصغرية 

واملتوسطة ومضان اسمتراريهتا.
أض���اف أن تعزيز سياس���ات املنافس���ة ومض���ان احلياد 
التنافىس أحضى أمه راكئز السياس���ة االقتصادية للدولة 
املرصي���ة، حيث تتضمن مس���ودة وثيقة ملكي���ة الدولة، باًبا 
اكمل���ًا عن احلي���اد التنافىس، لض���امن املنافس���ة العادلة 
والتوصل إىل س���وق أكرث كفاءة تعمل عىل دمع املسهتلكني 
واالقتص���اد، مكا أن اس���رتاتيجية اجلهاز )2025-2021( 
خصص���ت اهل���دف االس���رتاتيىج الثاىن مهن���ا للحد من 
الترشيعات والسياسات والقرارات املقيدة حلرية املنافسة، 

أى “دمع سياسات املنافسة واحلياد التنافىس«.

  دعوة الشركات اإلسبانية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة 
للمشاركة في خطة مصر الطموحة إلنتاج الهيدروجين األخضر

تفق���د املهندس محمود عصم���ت، وزير قطاع األمعال 
الع���ام، الرشك���ة القابض���ة لألدوي���ة والكمياوي���ات 
وت���رأس  لل���وزارة،  التابع���ة  الطبي���ة  واملس���تلزمات 
اجمتاع جملس اإلدارة الس���تعراض عدد من امللفات 

واملوضوعات اهلامة.
وأوحض���ت الوزارة، يف بيان ، أن الوزير اس���تعرض 
تط���ورات املوق���ف التنفيذي مل���رشوع تطوير وحتديث 
ال���رشاكت التابعة، يف ضوء تقي���مي األمعال اليت مت 
إس���نادها إىل استش���اريني متخصصني، وأس���فرت 
عن احتياج���ات للرشاكت بقمية تقديري���ة 1.8 مليار 
 GMP جنيه، وذلك لتحقيق متطلبات التصنيع اجليد

ومرشوعات لزيادة الطاقة اإلنتاجية وامحلاية املدنية.
وتابع املهندس عصم���ت -من خالل عرض تفصييل- 
موق���ف م���رشوع »GMP« والذي يمش���ل حنو 63 
مرشوًعا يف ع���دد 8 رشاكت تابعة، واليت من املتوقع 

االنهتاء مهنا خالل العام املايل 2024-2023.
ووجه الوزي���ر إدارة الرشك���ة القابضة ب���رضورة االلزتام 
باجلدول الزمي املقرر لالنهتاء من أمعال التحديث والتطوير 
خلطوط اإلنتاج، مع رضورة القيام برباجم الصيانة الدورية 
لضامن اس���تدامة جودهتا، وحتقيق االستفادة القصوى من 
األص���ول اململوكة للرشاكت س���واء الوح���دات اإلنتاجية أو 

األرايض غري املستغلة، وتعزيز براجم الرشاكة مع القطاع 
اخلاص يف هذا الشأن.

وخالل االجمتاع، اس���متع وزير قطاع األمع���ال العام إىل 
ع���رض من العض���و املنتدب لرشك���ة الن���رص للكمياويات 
الدوائية ح���ول املوقف احلايل للرشكة، والتحديات الراهنة، 
والرؤية املس���تقبلية اليت تتضمن حتديث وتطوير املصانع، 
وتعظ���مي الطاقة اإلنتاجية، والتوس���ع يف إنت���اج اخلامات 
الدوائية، وزيادة مبيعات املس���تحرضات البيطرية، مع إنتاج 
مس���تحرضات جديدة هل���ا فرص بيعية واع���دة، باإلضافة 
إىل تش���غيل مصنيع املطهرات ومرحشات اللكى، وجدولة 

املديونيات وتدريب العاملة.

وزير قطاع األعمال: مشروعات لتطوير مصانع األدوية بقيمة 1.8 مليار جنيه

»ملتقى الشراكة  بين البلدين« خالل أستضافة القاهرة لـ
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 أظه���ر مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار مبجلس الوزراء، أن مرص تعد 
الوجه���ة االس���تمثارية األوىل للصناديق الس���يادية العربية، ويف مقدمهتا 
االستمثارات الس���عودية، واالس���تمثارات اإلماراتية، مضن االستمثارات 
اخلليجي���ة يف مرص بوجه ع���ام.. جاء ذل���ك ىف انفوجرافيك نرشه مركز 
املعلومات يتناول حتول مرص ألمه الوجهات االستمثارية يف املنطقة خالل 

الفرتة األخرية.. وأوحض املركز أن مس���امهة االس���تمثار األجنيب املبارش 
مبرص من خالل صناديق االس���تمثار، خالل ع���ام 2022 وصل إىل 3.3 
مليار دوالر، اس���تمثارات موزعة عىل القطاعات املختلفة مثل اهليدروجني 
األخ���رض، واألموني���ا اخلرضاء والس���ياحة والصناعة واخلدم���ات املالية 

والتحول الرمقي.

مصر الوجهة االستثمارية 
األولى للصناديق السيادية 

العربية خالل 2022

دعم الصناعة املصرية  توجه رئاسي..وحل معوقات 
االستثمار أولوية الدولة املصرية 

 من جديد ، عاد الرئيس عبد الفتاح الس���ييس ليؤكد 
عيل الدمع الاكمل من قبل الدولة للصناعة واالستمثار 
، ومعله���ا املتواصل عيل حل أية مش���لكات أو عقبات 
تواجه املس���تمثرين ورجال األمع���ال يف هذه القطاع 

وغريه من القطاعات .
جاء ذلك خالل افتتاح الرئيس الس���ييس  ،  عددا من 
املرشوعات القومية باهليئة العامة لالستمثار ،  وبيهنا 
املنطقة االس���تمثارية يف مدين���ة بهنا التابعة حملافظة 
القليوبية، وذلك عرب “الفيديو كونفرانس«  ، و املنطقة 
االس���تمثارية يف مدين���ة ميت مغ���ر التابعة حملافظة 

الدقهلية، وذلك عرب “الفيديو كونفرانس« أيضا  .
وأك���د  الرئيس عبدالفتاح الس���ييس  خالل االفتتاح  
أن  جح���م القطاع اخلاص يف م���رص يصل إىل 75 
%، معلق���ا: “عكس كتري من الن���اس يتصور رمق غري 
ك���ده«  ، وش���دد   ع���ىل أمهية حل مجي���ع املعوقات 
ال���يت تقاب���ل املس���تمثرين ورجال األمع���ال ،  قائال: 
“حن���ط أيدينا يف إي���د بعض وجنهت���د ولك املعوقات 
الىل بتقابل املستمثرين ورجال األمعال حنلها وميكن 
يكون املؤمتر االقتص���ادي فرصة.. أرجو يدي فرصة 
لملس���تمثرين ورجال االمعال يعرضوا املصاعب اليت 
تقابلهم”، مشرًيا إىل انطالق أجندة وفعاليات املؤمتر 

االقتصادي الهشر املقبل.
وقال الرئيس : “طي���ب انتوا الهناردة جادين يف حل 
مسائل املستمثرين مبا فهيا مستلزمات اإلنتاج خالل 

الهشرين الىل فاتوا ؟ ..اه طبعا«.
وق���دم الرئي���س عبد الفتاح الس���ييس، الش���كر إىل 
العامل���ني يف اهليئ���ة العامة لالس���تمثار عىل اجلهد 
املبذول، ورجال األمع���ال والصناعة يف هذه املناطق، 

قائال: “لك التحية والتقدير ولك الدمع«.
 أضاف  الرئيس  : “ملا نيجي نعرض مش���الك بتقابل 
مس���تمثر مش عيب يف احلكومة او الدولة ..علش���ان 
نتصدى له وحنله علش���ان ميبقاش فيه مش���لكة تعوق 

االستمثار« .
 وتاب���ع : “لك مرشوع عب���ارة عن دخل إضايف مش 
للرشكة للك انس���ان بيش���تغل جوه املرشوع، مشريا 
إىل جح���م العاملة الكبري يف م���رص ، معلقا بالقول: 
“وأتص���ور ان تلكفة أجور العامل���ة مش كبري مقارنة 

بالىل موجود يف العامل«.
وأك���د  الرئيس     أن الدولة املرصية هتمت بالصناعة، 
متابعا: “اهلدف من زيارة الهناردة.. احنا عايزين من 
زيارتنا اهلدف مهنا نؤك���د االهمتام الكبري بالصناعة 
يف م���رص ودمعها، وأيض���ا بتهسي���ل لك املعوقات 

والصعوبات اليت ممكن تكون بتقابلها«. 
 وواص���ل : “احنا مش بعي���د عن الواقع.. المنوذجني 
بالرخصة الذهبية ده مس���ار للدول���ة لتيرس ما أمكن 
باإلج���راءات.. األول اكن 26 موافقة األول وده بيأخد 
وقت طويل من املس���تمثرين يف الوصول إىل اإلجراء 

العميل احلقييق وظهور مرشوعه للنور. 
 وتابع: “لك���اىم للدولة.. جهات الوالي���ة الىل بنتلكم 
علهيا.. كنا قولنا اللكام .. الشباك الواحد.. جهة والية 
موجودة يف ماكن واحد.. وتدى موافقة ىف مدة زمنية 

20 يوم أو أقل إن أمكن«.
وأكد، أن الدولة املرصية تعمل عىل تهسيل اإلجراءات 
اخلاصة باش���رتاطات االستمثار، قائال: “قولنا خنش 
عىل مناطق بعيهنا وجنهزها ونوفر فهيا االشرتاطات 
اخلالصة م���ن اجله���ات املختلفة بالاكمل.. علش���ان 
املستمثرين ورجال الصناعة يدخلوا مش ياخدوا وقت 

كبري يف اإلجراءات اإلدارية اليل بتتعمل«. 
 وتاب���ع الرئيس الس���ييس: “أتصور الىل ش���وفناه  
الهن���اردة.. المنوذج���ني دول مها كويس���ني بس مش 
كفاية.. احن���ا بنتلكم عن 100 مليار دوالر للتصدير.. 
ده رمق م���ش كب���ري.. 100 ملي���ار دوالر مل���رص عدد 

ساكهنا 104.. ده رمق مش كبري«.
وقال الرئيس عبد الفتاح الس���يىس: “إننا ال نريد أن 
يكون هناك مش���لكة حقيقية لالستمثار يف مرص، وال 
يوجد يشء خنفيه علي���م« ، مضيفا : “نبذل أقىص 
جمهود يف ظروف اكنت قاس���ية ع���ىل امجليع وعىل 

دول صناعية متقدمة لدهيا وفرة يف لك يشء«.
ولفت الرئيس الس���يىس، إىل أن أزمة كورونا واألزمة 
الروس���ية اكن هلام تداعيات كبرية عىل العامل وعلينا 
أيضا، ولكن حاولنا قدر اإلماكن وحناول أن يكون أقل 

تأثري ممكن« .
وش���دد الرئي���س عبدالفتاح الس���ييس، ع���ىل أمهية 
حل مجي���ع املعوقات اليت تقابل املس���تمثرين ورجال 
األمع���ال قائال: “حنط أيدين���ا يف إيد بعض وجنهتد 
ولك املعوقات الىل بتقابل املستمثرين ورجال األمعال 
حنله���ا”، مش���ريا إىل أن انطالق أجن���دة وفعاليات 

املؤمتر االقتصادي هناية هشرأكتوبر.
وأكد الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، عىل أمهية مراكز 
البحوث وربطها برجال األمعال والصناعة يف مرص، 
متابع���ا: “ألهنا م���ن املمكن أن توجد حلول ملش���الك 
وتطوير لو استطعنا معل تنسيق وربط مراكز البحوث 

والصناعة املرصية«.
 وأض���اف الرئي���س: “ممكن جند حلول ملش���الك من 
خالل الرب���ط بني مراكز البحوث ورج���ال الصناعة ، 
موحضا: “هنتوس���ع من خالل مشاريع كتري ورجال 
القطاع اخلاص وهناك مناذج ناحجة نجشعها ونلىق 

الضوء علهيا .
 وع���ن أمهية املدارس الفنية، قال الرئيس الس���ييس: 
“مدرس���ة هتطلع وت���درب، وفيه رج���ال أمعال معلت 
مدرس���ة واس���تفادت من م���دارس موج���ودة وإعادة 
توظيفه���ا لصاحل إنتاج وتدري���ب حاجهتا من العاملة 
وعملهت���م واخدهتم يش���تغلوا عندها، مش���ددا عىل 
اس���تعداد الدولة يف التوس���ع يف ه���ذا األمر قائال: 
“ مس���تعدين نتوس���ع يف هذا االم���ر وبنجشع رجال 
األمعال عىل املسامهة يف مسار إعداد وتأهيل خرجي 

املدارس ليكون عنده فرصة حقيقية لسوق العمل«. 
وع���ن املنظومة اخلاصة باالس���تمثار، ش���دد الرئيس 
الس���ييس عىل أمهية االنهتاء م���ن رخص األرايض 
وختصيصها من خالل جهة الوالية، فضال عن العاملة 

املدربة املشاركة.
مسار واعد لالستمثار 

وخالل االفتتاح ، هشد الرئيس  عرض فيمل تجسييل 
بعنوان: »مسار واعد«، والذي يتحدث عن دور اهليئة 
العامة لالس���تمثار واملناطق احلرة ودورها ىف حتقيق 

الرخاء والتمنية عىل أرض مرص.
واستعرض الفيمل التجسييل، جهود املنطقة الصناعية 
ىف مدينة نرص، من خ���الل املرشوعات املختلفة اليت 
تنفذها وفق اس���رتاتيجية وطنية تعم���ل فهيا لتحقيق 
االس���تفادة القصوى من حتقيق التمنية، ودمع صغار 
املستمثرين، وحتقيق هنضة الدولة املرصية، من خالل 
تذليل العقبات وتهسيل إجراءات مزاولة النشاط، وفق 

االعفاءات اخلاصة بالشباب.
وتطرق الفي���مل التجسييل، إىل املنطقة االس���تمثارية 
اجلدي���دة ىف مدينة بهنا ىف حمافظة القليوبية، وكذلك 
املنطقة االس���تمثارية اجلدي���دة ىف مدينة مغر التابعة 
حملافظ���ة الدقهلية، واس���تعرض الفي���مل املرشوعات 

املختلفة داخل لك منطقة.
وأعلن املستش���ار دمحم عبدالوهاب الرئيس التنفيذي 
للهيئ���ة العامة لالس���تمثار، ارتفاع ص���اىف تدفقات 
االس���تمثار األجنيب املبارش بنسبة 53 % ليصل إىل 

7.3 ملي���ار دوالر خالل الف���رتة من يوليو إىل مارس 
2020 – 2022، معلقا: “يعد ذلك أعىل مستوى لتلك 
االس���تمثارات عىل مدار العرش سنوات املاضية رمغ 
م���ا يهشده العامل من آثار س���لبية ناجت���ة عن أزمات 

إقلميية وعاملية«.
أضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستمثار، يف 
لكمت���ه خ���الل    افتتاح الرئيس الس���ييس لعدد من 
املرشوع���ات القومية، أنه مت اط���الق اإلصدار الثالث 
خلريطة مرص االس���تمثارية، مشريا إىل التوسع يف 
إنش���اء مراكز جديدة خلدمات املستمثرين خاصة يف 

مناطق الصعيد.
وأوحض أنه مت جذب اس���تمثارات جديدة يف جماالت 
اقتصادية هامة خاصة يف صناعة الضفائر والغذائية 
وتصني���ع األجه���زة املزنلية لتغطية الس���وق املرصي 

والتصدير إىل اخلارج.
م���ن جانبه ، قال أمح���د اجلندى مدي���ر رشكة هاير 
م���رص، إن الرشكة حتافظ ع���ىل الصدارة من خالل 
التطوي���ر املس���متر واملتج���دد ىف 10 مراكز أحباث 

وتطوير موزعني عىل خمتلف قارات العامل.
وأضاف مدير رشكة هاير مرص،   أنه ىف عام 2020 
مت تأس���يس هاير مرص لتك���ون مركز تصدير ملرص، 
ومت وضع خطة مع الصني الس���مترار الضخ، جبانب 

إنشاء مجمع صناىع متاكمل ىف مرص.
وتاب���ع  : “مرص لدهيا اتفاقيات مش���رتكة مع العديد 
من دول العامل وأصبح لدينا بيئة جاذبة لالس���تمثار، 
وهناك دمع غري مسبوق لدفع جعلة االستمثار جبانب 
االس���تمثار بالبنية التحية خاص���ة ىف جمال الطاقة 

فأصبح لدينا فائض ىف الطاقة«.
 وأوحض أن  املصنع سيمت إنشاؤه ىف مدينة العارش 
م���ن رمض���ان ، و حيت���وى ع���ىل 6 مصان���ع إلنتاج 
التليفزيون���ات والثالجات والتكيي���ف والبوتاجازات، 
ومصن���ع خضم ملنتجات التمكيلية، ومصنع تش���كيل 

معادن للتحم ىف مدخالت اإلنتاج.
وأض���اف مدير رشك���ة هاي���ر م���رص،   أن املجمع 
سيس���امه ىف حتقيق حتس���ني البيئة التنافس���ية ىف 
السوق املرصى وحيس���ن فرص التصدير، واملرحلة 
أألوىل سيمت انتاج الغساالت والتليفزيونات والتكييف 

جبانب الصناعات املمكلة.
وأوحض   أن العائد أن جحم اإلنتاج س���يكون مليون 
قطع، وسيكون 30% للتصدير و70% للسوق احملىل، 
واملنتجات س���تكون 70% انت���اج حمىل، جبانب مركز 
التدريب الفي  لأليدي العاملة  ،  وتسهتدف الرشكة 
مضاعفة اإلنتاج 5 أضعاف خالل 5 سنوات وحتقيق 

200 مليون دوالر خالل 4 سنوات.
رسالة مطأنة 

  النائبة فييب فوزي، وكيل جملس الشيوخ،  أكدت أن 
ترصحيات الرئيس عبد الفتاح السييس، عىل هامش 
افتتاح املنطقتني االس���تمثاريتني بالقليوبية والدقهلية، 
ج���اءت مبثابة رس���الة مطأنة بالغة األمهي���ة حول ما 
توف���ره الدولة املرصية من تيس���ريات لملس���تمثرين، 
ومناخ مالمئ للعمل يف اكفة املجاالت االقتصادية اليت 
متتلك مرص فهيا مزيات نس���بية خاصة، مشرية إىل 
أن الرئيس الس���ييس جسد مطالب العديد من رجال 
األمعال املرصي���ني والعرب واألجانب، برضورة إزالة 

اكفة املعوقات اليت تواجه االستمثار.
وأوحض���ت »فوزي«   أنه رمبا اكن���ت هذه يه املرة 
األوىل ال���يت يمت فهيا حتديد جدول زمي للتغلب عىل 
التحديات اليت تواجه االس���تمثار، وقد حدده الرئيس 

مبدة هشرين وهو أمر يؤك���د مدى اجلدية اليت تنظر 
هبا الدولة لألمر.

وأش���ادت وكيل جملس الشيوخ بترصحيات الرئيس 
الس���ييس، بش���أن تجشيع القطاع اخل���اص ومنحه 
األولوية يف خمطط الدولة للتمنية مزتامنة مع اإلعالن 
عن سياسة ملكية املرشوعات اليت أعلنهتا احلكومة، 
واليت تسهتدف توضيح اكفة املجاالت املتاحة بالاكمل 
للقطاع اخلاص، وهو األمر الذي يعترب نقلة نوعية يف 

هذا املجال.
مك���ا أش���ارت إىل توجهيات الرئيس ب���رضورة ربط 
التعل���مي الفي والتدري���ب املهي مبتطلبات أس���واق 
العم���ل، واحتياجات املرشوعات واملصانع من األيدي 
العاملة املدرب���ة والقادرة عىل القي���ام بأعباء الطفرة 
الصناعية، اليت تسى الدولة لتحقيقها خالل املرحلة 

املقبلة. 
واختمت���ت: »ما يدور حالًيا من حوار وطي ش���امل، 
أحد أمه حم���اوره احملور االقتص���ادي كذلك دعوة 
الرئيس لعقد مؤمتر اقتصادي وجتديده الدعوة اليوم، 
لك هذا يش���ري بعمق إىل ما متتلكه القيادة السياسية 
من رؤية ش���املة وبرن���اجم واحض ملواجهة التحديات 
اليت يتعرض هلا الع���امل أمجع وليس مرص وحدها، 
ج���راء تداعيات أزمة احل���رب الروس���ية األوكرانية، 
وقبلها أزمة جاحئة كورون���ا، األمر الذي يوفر مناًخا 
مهي���أ لتحقيق اس���تفادة مرصية اس���تثنائية من هذه 
احملنة وحتويلها إىل منحة، وهو أمر تكرر كثرًيا منذ 

تويل الرئيس عبد الفتاح السييس املسؤولية«.
حتفزي رائيس 

وق���ال املهندس حازم اجلندى عض���و جلنة الصناعة 
مبجل���س الش���يوخ  إن  الدول���ة املرصي���ة حتش���د 
إرداهت���ا وإرادة ش���عهبا يف الف���رتة األخ���رية لدمع 
الصناع���ة وتجشيع االس���تمثار بش���لك كبري، فإىل 
جانب املرشوعات ال���يت افتتحها الرئيس عبد الفتاح 
الس���يىس  م، اهمتت الدولة بعمل دراس���ات وأحباث 
حول الصناعة يف مرص، وبدأت تعمل بشلك متوازى 

بني العمل والعمل لتطوير االقتصاد.
وأوحض عضو جملس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح 
الس���ييس ش���دد عىل أمهية مراكز البحوث وربطها 
برج���ال األمعال والصناعة يف مرص، هذا إىل جانب 
إطالق اإلصدار الثالث خلريطة مرص االس���تمثارية، 
جبان���ب االتفاقيات املش���رتكة اليت أبرمهت���ا الدولة 
م���ع العديد من دول العامل وأصب���ح لدينا بيئة جاذبة 
لالس���تمثار، وهن���اك دمع غري مس���بوق لدفع جعلة 

االستمثار جبانب االستمثار بالبنية التحية.
وأضاف عضو جملس الشيوخ، أن هناك تقدم واحض 
يف مؤرشات االستمثار يف مرص، خاصة بعد اإلعالن 
عن ارتفاع صاىف تدفقات االستمثار األجنيب املبارش 
بنسبة 53 % ليصل إىل 7.3 مليار دوالر خالل الفرتة 

من يوليو إىل مارس 2020 – 2022.
وقال اجلندى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيىس 
ا مين���ح القطاع اخلاص يف م���رص دفعة كبرية حنو 
مزي���د من العم���ل وحيفز كث���ري من رج���ال األمعال 
املرصي���ني واألجانب عىل زيادة أنش���طهتم يف مرص 
خالل الفرتة املقبلة، وهو أمر يس���اعد كثريا عىل دمع 
االقتصاد وحتقيق معدل من���و أفضل خالل الفرتات 

املقبلة.

عقد املهن���دس طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية عددًا 
م���ن اللقاءات واالجمتاع���ات مبقر هيئة ال���رثوة املعدنية، ىف 
إط���ار متابعته جله���ود تطوير قطاع التعدي���ن وخطط برناجم 
 تطوي���ره وحتديث���ه لزي���ادة مس���امهته ىف الدخ���ل القويم.

التقيميي���ة  الدراس���ة  ملناقش���ة  اجمتاع���ًا  الوزي���ر  وعق���د 
التعدي���ن  خدم���ات  مرك���ز  إلنش���اء  إعداده���ا  مت  ال���ىت 
والذه���ب يف الصح���راء الرشقي���ة وال���يت موهل���ا البن���ك 
 ال���دويل، ومت إعداده���ا بالتع���اون م���ع استش���ارى عاملي.

مكا عق���د الوزير اجمتاعًا الس���تعراض التقري���ر التفصيىل 
ع���ن أمع���ال اللجن���ة الفني���ة لتأكي���د احتياىط الفوس���فات 
 مبش���اركة ع���دد م���ن ك���ربى رشاكت إنت���اج الفوس���فات.
وخ���الل اجمتاع رشاكت الفوس���فات، أكد امل���ال، أن خطوة 
إع���داد دراس���ة لتأكي���د احتي���اىط الفوس���فات واحدة من 
 خطوات العمل عىل تعظمي القمية املضافة للرثوات التعدينية.

ولف���ت إىل أن رشاكت إنتاج الفوس���فات من حصراء مرص 
الرشقي���ة لدهي���ا اخل���ربات الالزم���ة لالنطالق هب���ذا اخلام 
احلي���وى لتحقي���ق عوائ���د أك���رب تس���تفيد مهن���ا الرشاكت 
والدول���ة، وأن التقارب الذى حدث ب���ني تلك الرشاكت خالل 
الف���رتة املاضية خط���وة فاعلة ع���ىل طريق العم���ل املتاكمل 
حن���و تص���ور أفض���ل الس���تغالل الفوس���فات م���ن خالل 
 التفك���ري بطريقة خمتلفة ىف إدارة األنش���طة االس���تمثارية.
وأش���ار إىل أمهي���ة احل���وار املس���متر بني ال���رشاكت ومع 
هيئ���ة ال���رثوة املعدني���ة وال���وزارة والتفك���ري املش���رتك يف 
إجي���اد حل���ول ابتاكري���ة ملواجه���ة أى حتدي���ات وتذليل أى 
عقب���ات ق���د تط���رأ، خاص���ة وأن رشاكت اإلنت���اج لدهي���ا 
الكث���ري من أوج���ه التعاون املش���رتك ولدهي���ا فرصة كبرية 
ىف ظ���ل تن���اىم الطلب ع���ىل مرشوع���ات إنت���اج األمسدة 
 والبرتوكمياويات الىت حيتاجها الس���وقني احملىل والعاملي.

وأوحض���ت الدراس���ة، تق���دم موق���ف ال���رشاكت بالنس���بة 
لتأكي���د احتي���اىط الفوس���فات وتوصياهتا ب���اإلرساع ىف 
االنهت���اء م���ن تأكي���د االحتي���اىط ىف مناطقه���ا الس���ارية 
حالي���ًا، ع���ىل أن تق���وم بذلك تباع���ًا ىف مناط���ق الرتخيص 
اجلدي���دة مبج���رد االنهت���اء م���ن تصارحيه���ا، وأن تك���ون 
 لدهي���ا رؤي���ة واحض���ة ىف أولوية اختي���ار مناط���ق التقيمي.
حرض االجمتاعات املهندس عالء خش���ب نائب الوزير للرثوة 
املعدنية واحملاس���ب هش���ام ن���ور رئي���س اإلدارة املركزية 
ملكت���ب الوزير واجليول���وىج خالد الشش���تاوى رئيس هيئة 
ال���رثوة املعدنية ونائبه اجليولوىج ي���ارس رمضان والدكتور 
 دمحم الباج���وري مدير عام الش���ون القانوني���ة بالوزارة .
وحرض اجمت���اع جلنة تأكيد احتياىط الفوس���فات املهندس 
دمحم س���عداوى رئيس الرشكة القابضة للصناعات املعدنية 
ورؤساء رشاكت ش���التني رشيف الهشاوى والوادى اجلديد 
للطفلة الزيتية اجليولوىج أمين الس���اىع والرشكة املرصية 
للرثوات التعدينية اجليولوىج هاىن الس���يد والنرص للتعدين 

املهندس أبواملجد مفتاح .

»التنمية المحلية« تطرح أمام 
الشركات  أولى المناقصات 
بمشروع إنشاء 4 مصانع 
لتحسين جودة المياه

تحالف »مصري– إماراتي« 
يوقع عقدا إلدارة

 النفايات في شرم الشيخ 
لمدة 10 سنوات

110  ماليين دوالر 
استثمارات هندية في 
المنطقة الصناعية بالسخنة

أعلنت وزارة التمنية 
احمللية، طرح املناقصة 
األوىل ملجموعة مرشوعات 
تضم إنشاء 4 مصانع 
تدوير ومعاجلة املخلفات 
الصلبة مبركز بلقاس 
مبحافظة الدقهلية ومراكز 
احلامول وكفر الشيخ 
ودسوق مبحافظة كفر 
الشيخ بطاقة تصمميية 
600 طن/اليوم، وذلك 
عىل منصة التعاقدات 
اإللكرتونية للبنك األورويب 
إلعادة اإلمعار والتمنية.
وأفادت وزارة التمنية 
احمللية -يف بيان- بأنه 
ميكن للرشاكت الراغبة 
يف التقدم هلذه املناقصة 
)إنشاء مصانع التدوير( 
احلصول عىل األوراق 
املطلوبة للتقدمي من خالل 
التجسيل عىل منصة 
التعاقدات اإللكرتونية 
اخلاصة بالبنك األورويب 
إلعادة اإلمعار والتمنية 
. )EBRD(

وّقع حتالف “بيئة – جرين 
بالنيت” اإلمارايت، مع مدينة 
رشم الشيخ الساحلية يف 
مجهورية مرص العربية عقدًا 
إلدارة النفايات ملدة عرش 
سنوات .

وتأيت تلك اخلطوة يف 
سياق دمع ومتكني حمور 
االستدامة يف مرص ُقبيل 
انطالق فعاليات مؤمتر األمم 
املتحدة لملناخ Cop27 الذي 
تستضيفه رشم الشيخ خالل 
الفرتة من 6 حىت 18 نومفرب 
املقبل، حبسب واكلة األنباء 
اإلماراتية “وام”.

وهشد حفل توقيع العقد 
رئيس جملس الوزراء 
مصطىف مدبويل ، حيث وّقعه 
لك من خالد احلرميل الرئيس 
التنفيذي ملجموعة “ بيئة “ 
ودمحم أسعد رئيس جملس 
إدارة رشكة “جرين بالنيت” 
من جهة وخالد فودة حمافظ 
جنوب سيناء من جهة أخرى.
وسيعمل حتالف “بيئة – 
جرين بالنيت” عىل تطبيق 
حلول متاكملة إلدارة النفايات 
يف املدينة ومبا ينجسم مع 
خطط مرص البيئية وحيقق 
آماهلا يف معاجلة آثار 
االنبعاثات الضارة ويعزز 
االقتصاد الدائري.

أكد رئيس اهليئة العامة 
لملنطقة االقتصادية لقناة 
السويس، وليد مجال الدين، 
حرص املنطقة االقتصادية 
عىل تعزيز الرشااكت الدولية؛ 
ملا يمثر عنه هذا التعاون من 
تبادل للخربات واالستفادة من 
قدرات اجلانبني عىل املستوى 
االقتصادي والفين.

جاء ذلك خالل لقاء رئيس 
اهليئة العامة لملنطقة 
االقتصادية لقناة السويس، 
األسبوع املايض، مع رشكة 
)فليكس يب إي يت( إحدى 
الرشاكت اهلندية العاملة يف 
جمال صناعات البويل اسرت؛ 
لبحث تطورات سري األمعال 
ملرشوع جديد باستمثارات 
مسهتدفة تقدر بـ110 ماليني 
دوالر، تنفذه الرشكة لتصنيع 
مادة رانتج البويل اسرت 
)مادة الصقة(، عىل مساحة 
250 ألف مرت مربع، مضن 
نطاق املطور الصنايع 
)SIDC( باملنطقة الصناعية 
بالخسنة.

وقال رئيس اهليئة إن املنطقة 
الصناعية بالخسنة تعد مركًزا 
صناعًيا حمورًيا وبوابة 
لألسواق اإلفريقية؛ ملا تمتزي 
به من جاهزية عىل مستوى 
البنية التحتية وقرهبا من 
امليناء، والذي يعمل عىل 
تيسري معليات التصنيع 
وتوفري البيئة الالزمة الدامعة 
للصناعة.

وزير البترول يناقش إنشاء مركز خدمات التعدين 
والذهب يف الصحراء الشرقية

رئيس الرقابة املالية يطالب شركات التأمني برفع 
مستويات الوعي التأميني يف املجتمع

نظم املركز املرصي للتحكمي االختياري وتس���وية املنازعات 
املالي���ة غري املرصفي���ة »ECAS«، مؤمتر حت���ت عنوان: 
“نزاعات التأم���ني: بني أبرز التحدي���ات وأرسع احللول”، 
بالتنس���يق مع االحت���اد املرصي للتأمني، ومبش���اركة أحد 
بيوت اخل���ربة القانونية الدولية املتخصص يف التحكمي يف 

منازعات التأمني.
وألىق الدكتور دمحم فريد رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية، 
لكمة خالل افتت���اح املؤمتر، مثن خالهل���ا الدور احملوري 
الذي يقوم به املرك���ز املرصي للتحكمي االختياري يف نرش 
ثقافة التحكمي والتوس���ع يف اللجوء إليه لتسوية املنازعات 
املالي���ة غ���ري املرصفية من خ���الل ما يقدمه م���ن خدمات، 
وامتالك���ه لقامئة متنوعة م���ن احملمكني املتخصصني ذوي 
اخلربة والكفاءة يف تسوية املنازعات املالية غري املرصفية.

وطال���ب الدكت���ور فريد رشاكت التأم���ني، بالعمل عىل رفع 
مس���تويات الويع التأميي يف املجمت���ع وتعريفهم بوجود 
آلية لتسوية املنازعات بشلك اختياري؛ لضامن حقوق اكفة 
األط���راف، حيث يمت العمل عىل تعري���ف األطراف املتعاملة 
يف س���وق التأمني حبقوقهم م���ع تفهمهم اللزتاماهتم، وذلك 
لتحقيق االس���تفادة املأمولة من اخلدم���ات واملنتجات اليت 

توفرها رشاكت التأمني.
وأكد أن وجود آلية حتكمي اختيارية لتسوية املنازعات اليت 
تنش���أ عند ممارسة األنش���طة املالية غري املرصفية، تتسم 
بالكف���اء والرسعة والرسي���ة والتخصص، تبعث برس���ائل 
إجيابية عن مناخ االستمثار واألمعال، نظرا لالرتباط الوثيق 
ب���ني رسعة البت يف املنازع���ات والفصل فهيا وحتقيق منو 

اقتصادي شامل ومستدام.
ويف ه���ذا اإلطار فإن اهليئة حريص���ة عىل توجيه رشاكت 
التأمني لرسعة إهناء املنازعات والفصل يف الشاكوى وهو 
األم���ر الذي يع���د غاية يف األمهية؛ لض���امن احلفاظ عىل 
المسعة اجليدة ألداء رشاكت التأمني، مكا أن اهليئة تقرتح 
أن يمت تضمني حق اللجوء إىل التحكمي بعقود التأمني ذات 
االلزتامات املالية الكب���رية أو عقود التأمني امجلاعية وذلك 
محاي���ة حلقوق املتعامل���ني وتوفريا آللي���ات قانونية متنوعة 
حتافظ عىل حق���وق األطراف ذوي العالقة، وذلك ملا يتوافر 
بالتحكمي من عنارص التخصص واخلربة املطلوبة لتس���وية 
املنازعات، باإلضافة اىل الفهم اجليد لألمور الفنية املتعلقة 

بتفصيالت املعامالت املالية.

رضوى عبداهلل

داليا احمد

اس���تقبلت الدكتورة هالة الس���عيد، وزي���رة التخطيط 
والتمنية االقتصادية، فرانس هميسرتا، املدير اإلقلميى 
لرشكة أوبر مبنطقة الرشق األوسط وإفريقيا، ويوسف 
أبو سيف، مدير عام أوبر مرص، وأمحد عىل، مسؤول 

العالقات احلكومية برشكة أوبر.
وخالل اللقاء، اس���تعرضت الوزي���رة أمه مالحم معل 
ال���وزارة وجم���االت اهمتامه���ا وأمه املرشوعات الىت 
تعم���ل عىل تنفيذها، مش���رية إىل اهمتام الدولة بدمع 
ومتكني دور القطاع اخلاص املرصى واألجنىب ومنحه 
مزيدا من فرص العمل، والتوسع ىف مرص مبا حيقق 

المنو االقتصادى ىف اكفة املجاالت.
مكا أكدت الس���عيد اهمتام الدولة املرصية باالستمثار 
ىف القطاع���ات التكنولوجية والعمل عىل توطني أحدث 
التكنولوجيات ىف العامل، ومنح الشباب املرصى فرصا 
لتعمل أفضل أس���اليب صناع���ة الربجميات ىف كربى 
اجلامعات العاملية، إمياًنا من الدولة املرصية برضورة 

امتالك أحدث ما وصل إليه العامل من تكنولوجيات.
مكا ش���ددت الس���عيد عىل أن مرص تتجه وبقوة حنو 
االقتص���اد األخ���رض، موحضة أن اس���تضافة مرص 
ملؤمتر COP 27 سيكون عالمة فارقة ىف رفع الوىع 
وحتقيق معدالت منو كبرية لملرشوعات اخلرضاء ىف 

مرص.
واس���تعرضت الدكتورة هالة السعيد امه املرشوعات 
ال���ىت يعمل علهي���ا الصندوق الس���يادى ىف جماالت 
الطاق���ه املتجددة وخصوص���ا مرشوعات اهليدروجني 
االخرض والىت ستضع مرص ىف ماكنة ممتزيه كأحد 
امه مراكز الطاقة النظيفة ىف العامل ومرشوعات حتلية 
املي���اة والىت حجنت ىف جذب عدد كبري من الرشاكت 
العامل���ه ىف جم���ال حتلية املياة وكذل���ك مصنع نريك 

لتصنيع س���يارات القطارات وفضال عن االستمثارات 
ىف جمال السياحه والتعلمي واملخازن االسترياتيجية

وم���ن جانبه أكد فرانس هميس���رتا تركزي رشكة أوبر 
عىل عنرص االس���تدامة مؤكًدا أن مرص متثل س���وًقا 
مهاًم لالستمثار فهيا، خاصة ىف ظل اجلهود املبذولة 

من جانب الدولة جلذب االستمثارات األجنبية.
وأك���د فرانس عىل محاس أوب���ر عاملًيا النعقاد مؤمتر 
COP27 ىف رشم الشيخ هذا العام، وسلط الضوء عىل 
إلزتام أوبر أن تصبح منصة تنقل خالية من االنبعاثات 
حبلول عام 2040 عىل مس���توى العامل، مما أدى إىل 
 الزي���ادة ىف رغبة أوبر عاملًيا لملش���اركة ىف املؤمتر.

واستعرض هميسرتا اخلطوات واملنتجات الىت بدأت 
هب���ا رشكة أوبر العاملية وتوس���يع حمفظهت���ا وفًقا ملا 

حيتاجه السوق املرصى.

أكد ولي���د مجال الدين رئيس اهليئ���ة العامة لملنطقة 
االقتصادية لقناة السويس، أن أمعال التطوير اجلارية 
مبيناء العريش التابع للهيئة مضن اسرتاتيجية الدولة 
املرصي���ة لتطوير املوانئ البحري���ة، وأن تطوير ميناء 
العري���ش يف إط���ار األولويات لتمنية س���يناء وتوفري 
فرص العمل ألهاىل سيناء وبتلكفة 4 مليارات جنهيا .
وأوحض أثن���اء لقائه مع الدكت���ور دمحم عبدالفضيل 
شوش���ة حمافظ مشال سيناء، يف وجود اللواء دمحم 
عبدالعزي���ز نائب رئي���س اهليئة ) وحبض���ور اللواء 
هش���ام اخلوىل نائ���ب حمافظ مشال س���يناء واللواء 
دمحم الرشيف مدير ميناء العريش البحرى والعميد 
أس���امة الغندور سكرتري عام حمافظة مشال سيناء ( 
أن ميناء العريش من امل���واىن اهلامة التابعة لملنطقة 
االقتصادي���ة املطلة عىل البحر املتوس���ط، والذى يعد 
بوابة رئيس���ية لتصدير املنتجات السيناوية لألسواق 

اخلارجية .
ومن جانبه، قال الدكتور دمحم عبدالفضيل شوش���ة 
حمافظ مش���ال س���يناء إن ميناء العري���ش مت اعادة 

تشغيله يف يناير 2021، وأعيد بعملية تطوير مخضة 
وس���تنهتى يف مراح���ل قريبة خلري س���يناء واملنطقة 

االقتصادية بشلك عامل .
يأيت ذلك يف اطار متابعة تطوير ميناء العريش التابع 
للهيئ���ة العام���ة لملنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس 

بتلكفة 4 مليارات جنيه.

وزيرة التخطيط تلتقى املدير اإلقليمي لشركة أوبر 
مبنطقة الشرق األوسط وإفريقيا

رئيس »اقتصادية قناة السويس«: ميناء العريش بوابة رئيسية 
لتصدير املنتجات السيناوية لألسواق اخلارجية

   رئيس الهيئة العامة لالستثمار : اطالق اإلصدار 
الثالث لخريطة مصر االستثمارية

 خبراء : حديث الرئيس رسالة طمأنة للمستثمرين 
ورجال األعمال وتحفيز لقطاع الصناعة

     حجم القطاع الخاص فى مصر يصل إلى 75 %  ونستهدف 

الوصول ل  100 مليار دوالر للتصدير  

 المؤتمر االقتصادي ينطلق نهاية أكتوبر الجاري وهو  فرصة 

للمستثمرين لعرض المصاعب التي تواجههم  

   من الضروري االنتهاء من رخص األراضي وتخصيصها من 

خالل جهة الوالية فضال عن العمالة المدربة المشاركة 

داليا أحمد محمد عارف

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  2  أكتوبر  2022  •  العدد  662

  خالل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بهيئة االستثمار
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يقدمها : مهاب العجمى بورصة

10 رئيس الوزراء يتابع إجراءات 
إعادة هيكلة عدد من شركات 

جهاز اخلدمة الوطنية استعداًدا 
لطرحها يف البورصة

عق���د الدكتور مصطىف مدبويل رئي���س جملس الوزراء، 
اجمتاًعا؛ ملتابعة إجراءات إعادة هيلكة عدد من الرشاكت 
التابعة جلهاز اخلدمة الوطنية، استعداًدا لطرح حصص 

مهنا يف البورصة.
جاء االجمتاع حبض���ور الدكتورة هالة الس���عيد وزيرة 
التخطي���ط والتمنية االقتصادي���ة، والدكتور دمحم معيط 

وزي���ر املالية، والدكتور دمحم فري���د رئيس اهليئة العامة 
للرقاب���ة املالية، واملستش���ار دمحم أبا زيد، املستش���ار 
القانوين لوزيرة التخطيط، وأمين سلميان املدير التنفيذي 
لصندوق مرص السيادي، وش���رين الرشقاوي مساعد 
أول وزي���ر املالية، ومس���ؤويل هذه ال���رشاكت واجلهات 

املعنية.

اجته���ت م���ؤرشات البورص���ة املرصية إىل 
االرتفاع بشلك مجايع خالل تعامالت الربع 
الثالث م���ن العام اجلاري )يوليو- س���بمترب 

 .)2022
وصعد املؤرش الرئي���ي للبورصة املرصية 
إجيي إكس 30 خالل جلس���ات الربع الثالث 
بنسبة 6.52 باملائة، ليغلق عىل 9827 نقطة، 
بيمن���ا ارتفع م���ؤرش الرشاكت املتوس���طة 
والصغرة إجيي إكس 70 متساوي األوزان 
بنس���بة 30.75 باملائ���ة ليهن���ي الهشر عىل 

2250 نقطة.
وارتف���ع كذلك املؤرش األوس���ع نطاقًا إجيي 
إكس 100 متس���اوي األوزان بنسبة 25.14 
باملائة ليغلق الهشر عىل 3188 نقطة،وصعد 
املؤرش متس���اوي األوزان إجي���ي إكس 50 
بنسبة 15.43 باملائة ليغلق عىل 1904 نقطة.
ورحب رأس املال السويق خالل الربع الثالث 
من الع���ام اجلاري حن���و 66.2 مليار جنيه 
، ليغل���ق ع���ىل 688.1 مليار جني���ه، مقابل 
621.9 ملي���ار جنيه بهناية ت���داوالت الربع 

الثاين من العام اجلاري.

ومت التداول خالل جلسات )يوليو- سبمترب( 
ع���ىل 40.31 مليار هسم، بقمية تداول بلغت 
حن���و 232.7 مليار جنيه م���ن خالل 2.93 

مليون معلية.
وذل���ك مقارن���ة بإمجايل قمية ت���داول قدرها 
190.3 ملي���ار جنيه خالل هشر أغس���طس 
امل���ايض، بمكية تداول بلغ���ت 21.78 مليار 

ورقة مالية منفذة عىل 1.77 مليون معلية.
واستحوذت األهسم املقيدة عىل 41.2% من 
إمجايل قمية التداول خالل الربع الثالث من 
الع���ام اجلاري مجسل���ة 93.21 مليار جنيه 

حبجم 39.88 مليار هسم.
املس���تمثرين،  تعام���الت  صعي���د  وع���ىل 
اس���تحوذت تعامالت املرصيني عىل نس���بة 
82.3% من إمجايل التعامالت عىل األهسم 
املقيدة خالل الربع الثالث من العام اجلاري، 
بيمنا اس���تحوذ األجانب عىل نسبة %11.9 
والع���رب ع���ىل 5.2% وذلك بعد اس���تبعاد 

الصفقات.

نمظت اهليئ���ة العامة للرقابة املالي���ة بالتعاون 
م���ع البورصة برناجما تدريبي���ا لتمنية قدرات 
رشاكت الوس���اطة يف األوراق املالية املرخص 
هلا من اهليئ���ة؛ لتفعي���ل دور إدارات املخاطر 
واالرتقاء مبس���توى العاملني هب���ا، وذلك عىل 
مرحلت���ني األوىل س���بمترب املنقيض واألخرى 

هشر أكتوبر احلايل.
يأيت الربناجم التدري���ي يف ضوء قيام اهليئة 
العامة للرقابة املالية مبتابعة وتقيمي املامرسات 
الفعلي���ة لل���رشاكت واجله���ات املرخ���ص هلا 
ممارسة األنشطة املالية غر املرصفية وخاصة 
رشكة الوساطة يف األورق املالية، وتوفرها لك 
الوسائل والنظم وإصدار القواعد اليت تضمن 
كفاءة هذه األس���واق واس���تقرارها وس���المة 

تعامالهتا.
يشارك يف الربناجم التدريي حنو 60 مشارك 
رشاكت  إمج���ايل  م���ن  األويل  املرحل���ة  يف 
الوس���اطة يف األوراق املالي���ة املرخص هلا من 
اهليئ���ة، بعن���وان “إدارة املخاط���ر بالرشاكت 

العاملة بسوق األوراق املالية«.
ت���م لك مرحل���ة عىل م���دار أربع���ة أيام 

ي���م خالهلا توضي���ح مفه���وم ودور إدارة 
املخاط���ر بالرشاكت العاملة يف األس���واق 
املالية واس���تعراض لك من مناذج املخاطر 
الس���وقية وخماطر االئمت���ان وأمهية معلية 
إدارة املخاط���ر املؤسس���ية وكيفية تطبيق 

معلية إدارة املخاطر املؤسسية.
مكا اس���تعرض املتطلبات ال���واردة بقرار 
لس���نة   )72( إدارة اهليئ���ة رمق  جمل���س 
2022، بشأن تنظمي قواعد مزاولة رشاكت 
المسرسة يف األوراق املالية وأمناء احلفظ 
لعملي���ات رشاء األوراق املالي���ة باهلامش، 
مضن اس���راتيجية اهليئ���ة لتعظمي الدور 
ال���ذي يلعب���ه مدي���ري املخاط���ر برشاكت 

الوساطة لدمع استقرار األسواق.
وقال الدكتور أمحد الشيخ، نائب رئيس اهليئة 
العام���ة للرقابة املالية خ���الل افتتاح الربناجم 
التدريي، إن اهليئ���ة تتبين إطار معل متاكمل 
لتفعيل دور مديري املخاطر برشاكت الوساطة 
يف األوراق املالي���ة وذلك يف ضوء معلها عىل 
سالمة واستقرار األسواق املالية غر املرصفية 

وتوازن حقوق لك األطراف املتعاملة.

اعلن���ت الدكتورة هالة الس���عيد وزيرة التخطيط 
والتمنية االقتصادي���ة، أن احلكومة تعمل حاليا 
ع���ىل وضع حزمة متاكمله م���ن احلوافز لتوطني 
الصناعه وزيادة الص���ادرات، الفتة إىل أنه من 
املق���رر أن يم اإلع���الن عن تفاصي���ل احلوافز 

خالل أسبوعني.
وأضاف���ت الوزيرة خالل لقاء بغرفة التجارة 

االمريكي���ة ، أن االنتق���ال اىل العامصة 
اإلداري���ة اجلديدة س���يم قريب���ا، ولن 
يكون جم���رد نقل موظف���ني من ماكن 

آلخ���ر وإمن���ا معلي���ة متاكمل���ه 
لتغير مفاهمي وأس���اليب معل 
موحضة  احلك���وىم،  اجلهاز 
أنه س���بق وأن بذلت احلكومة 
املوظفني هلذا  لهتيئ���ة  جهودا 
حي���ث وضع  م���ن  االنتق���ال 

املعاير والتدريب وإرسال بعثات اىل اجلامعات 
االجنبي���ة، مث اختي���ار افض���ل املجموعات من 
املتدربني مع جتهزي بني���ة رمقية حديثة من أجل 
أن يصب���ح االنتقال تتوجي لملهن���ج اجلديد ىف 

العمل احلكويم.
ولفتت الوزي���رة إىل وجود حتديات كبرة خالل 
الس���نوات الثالث املقبله ام���ام مرص، حيث ان 

الع���امل مير بأزم���ة مياه وأمن غ���ذاىئ وأزمات 
تمخض وبطالة، مطالبة برضورة تضافر اجلهود 
بني احلكوم���ة واملجمتع املدىن والقطاع اخلاص 

ملواجهه هذة التحديات.
ودع���ت الوزيرة ردا عىل أس���ئلة طرحها طارق 
توفي���ق رئيس الغرف���ة األمريكي���ة بالقاهرة اىل 
تغي���ر العقلية املجمتعية الىت تقاوم التعلمي 
الفىن، خاص���ة وان احلكومة تعمل عىل 
تطوير امل���دارس الفنية وإنش���اء املزيد 
م���ن اجلامعات التكنولوجية، خللق جيل 
من الفنيني يتواكب مع متطلبات س���وق 

العمل.
وحول بيع اص���ول حكومية للقطاع 
اخل���اص، قال���ت وزي���رة التخطيط 
والتمنية االقتصادية: »ليس حصيا 
أن يم طرح حصص من الرشاكت 
العام���ة عندم���ا ال يكون الس���وق مواتيا، وحنن 
نعم���ل عىل إقامة التوازن ب���ني االلزتام بربناجم 
الطروحات وب���ني واجبنا لتعظمي قمي األصول«، 
مؤك���دة وجود أكرث من آلية تق���وم هبا احلكومة 
والصندوق السيادى لزيادة دور القطاع اخلاص 
ىف النشاط االقتصادى إما بالتخارج من أصول 

عامة أو بطرح حصص أقلية.

قفزة ملؤشرات بورصة مصر يف الربع الثالث.. و66.2 
مليار جنيه مكاسب سوقية

الرقابة املالية: تعظيم دور إدارات املخاطر بشركات 
الوساطة لدعم استقرار األسواق

 البورصة تعلن نهاية احلق وموعد توزيع كوبون 
أبوقير لألسمدة

وزيرة التخطيط: نعمل على التوازن بني االلتزام 
ببرنامج الطروحات وبني واجبنا لتعظيم قيم األصول

ت���ويل احلكوم���ة اهمتاما كبرا ل���دمع قطاع 
السياحة ، حيث تسهتدف  مضاعفة إيرادات 
القطاع   لتصل إىل 30 مليار دوالر س���نوًيا، 
من خالل إتاحة فرص استمثارية أمام القطاع 
اخل���اص إلنش���اء مرشوع���ات مخضة خالل 
السنوات القليلة املقبلة تهسم يف جذب املزيد 
من الس���ياح من خمتلف دول العامل ، فضال 
ع���ن  إطالق محل���ة دعائية مخض���ة للروجي 
ملقاصد اجلذب الس���يايح املتنوعة يف مرص 
تزامًنا مع عدة احتفاالت يعزتم إطالقها خالل 
هذه الفرة أبرزها ذكرى مرور 200 عام عىل 
فك رموز الكتابة املرصية القدمية ونش���أة عمل 
املرصيات، واالحتفال مب���رور 100 عام عىل 

اكتشاف مقربة توت عنخ آمون.
ويف هذا اإلطار ، أك���د رئيس الوزراء  خالل 
لقائه وزير الس���ياحة الدكت���ور أمحد عيي 
أمهية قطاع الس���ياحة يف ضوء اجلهود اليت 
تقوم هب���ا احلكومة حاليا لتوفر اكفة س���بل 
دفع هذا القطاع، والذي يعد ركزية أساس���ية 
يف دمع االقتص���اد امل���رصي ،  فميا أوحض  
عي���ى،   اجله���ود اليت تبذهل���ا الوزارة يف 
س���بيل دمع الس���ياحة والعمل عىل تنشيطها 

خالل الفرة املقبلة.
 وأش���ار إيل  أن���ه فميا يتعلق ب���دور الوزارة 
كن عن طريق براجم اإلنفاق العام  َ مكحفز ومممُ
اليت هتدف لمتكني القط���اع اخلاص وإطالق 
امحل���الت الروجيية واإلعالني���ة جلذب مزيد 
من احلركة الس���ياحية الوافدة والتأكيد عىل 
تنافس���ية القطاع وال س���ميا يف ظل االتساق 
الاكمل القامئ ب���ني الوزارة والقطاع اخلاص، 
جار العمل عىل حماور االسراتيجية الوطنية 
للتمنية املستدامة للسياحة املرصية بالتنسيق 

مع االحتاد املرصي للغرف السياحية.
وأوحض   أمح���د عي���ى أن���ه مت الب���دء يف 
أمع���ال احلفائ���ر ب���� 9 مواقع أثري���ة لآلثار 
املرصية، باإلضافة إىل أمع���ال تطوير عيون 
م���وىس واآلبار اخلاصة هب���ا، باإلضافة إىل 
تنفيذ مرشوعات مبحافظيت القاهرة واجلزية 
ومهنا بدء التش���غيل التجريي ملرشوع تطوير 
وتش���غيل خدمات الزائرين مبنطقة أهرامات 
اجلزية، وكذلك مرشوعات مرص الوس���ي، 
واليت مهنا بدء أمع���ال املومس الثاين لرممي 
مقربت���ني مبنطقة بين حس���ن مبحافظة املنيا، 
وتثبي���ت اللوحات اإلرش���ادية مبدخل املنطقة 
األثرية بصان احلجر، واليت يم جتهزي مركز 

الزوار هبا.
مك���ا مت اس���تعراض جه���ود اإلدارة العامة 
لآلثار املس���ردة مع اكفة اجلهات الوطنية يف 
اس���رداد العديد من القطع األثرية، مهنا عدد 
16 قطعة أثرية من الواليات املتحدة األمريكية، 

وقطعتان من دولة بلجياك.
الرقاب���ة املالية عيل اخلط لتحقيق مس���هتدف 
احلكوم���ة، تعمل اهليئة العام���ة للرقابة املالية 
برائس���ة الدكت���ور دمحم فريد ص���احل، إىل 
عرض األنش���طة املالية غر املرصفية املتاحة 
عىل الرشاكت السياحية لتوفر متويل ميرس 
إلنشاء املرشوعات السياحية اجلديدة، وتطوير 
القامئة لتصبح عىل مس���توى عاملي، ملساعدة 
الرشاكت ع���ىل تنويع مصادر متويلها الالزم 

لمنو وتطوير أمعاهلم وحتقيق مسهتدفاهتم.
واتفقت اهليئة العامة للرقابة املالية، مع وزارة 

الس���ياحة عىل عقد ورش مع���ل متخصصة 
ولقاءات موس���عة خ���الل األس���ابيع املقبلة، 
ينمظه���ا معه���د اخلدم���ات املالي���ة اخلاضع 
االحت���اد  م���ع  بالتنس���يق  اهليئ���ة  إلرشاف 
املرصي للغرف الس���ياحية، وذل���ك لتعريف 
ال���رشاكت املتوس���طة والصغ���رة األعضاء 
بالغرف السياحية واالحتاد بفرص احلصول 
عىل المتويل من خالل األنش���طة والرشاكت 
املرخ���ص هلا من قب���ل اهليئة مث���ل المتويل 
متنايه الصغر ومتويل املرشوعات الصغرة 

واملتوسط، وغرها من األدوات المتويلية.
مكا س���تتناول اللقاءات وورش العمل حتديد 
االحتياجات المتويلية هلذه الرشاكت واآلليات 
ال���يت جي���ب أن تتبعه���ا ال���رشاكت محلاية 
حقوقها عن���د احلصول عىل المتويل املطلوب 
يف إطار دور اهليئة بالعمل عىل محاية حقوق 

املتعاملني يف األسواق املالية غر املرصفية.
وتمشل قامئة  األنش���طة املالية غر املرصفية 
ال���يت ت���ري “ الرقابة املالية “ أهنا تناس���ب 
 ، ال���رشاكت الس���ياحية ، أوال  الس���ندات 
وتعت���رب أدوات دين لمتوي���ل اجلهات الراغبة 
يف احلص���ول عىل مص���ادر مالي���ة لمتويل 
احتياجاهت���ا املتنوع���ة املرتبطة مبامرس���هتا 
ألنش���طهتا الرئيس���ية أو لمتوي���ل معلي���ة أو 
م���رشوع بذاته، وميكن للرشاكت الس���ياحية 
احلصول عىل مص���ادر متويل هلا من خالل 

استخدام تلك السندات عىل النحو التايل:
 - سندات الرشاكت:ميكن للرشاكت السياحة 
أن تقوم بإصدار سندات لمتويل احتياجاهتا 
وتوفر الس���يولة املطلوبة الستمكال أنشطهتا 
أو إج���راء معلي���ة توس���عات ألنش���طهتا من 
حيث رشاء أتوبيس���ات س���ياحية أو معدات 
فندقية أو مباين س���ياحية أو فنادق عامئة أو 
إجراء توسعات وجتديدات لملنشآت الفندقية 

القامئة.
 - سندات توريق احلقوق املالية اآلجلة:ميكن 
للرشاكت الس���ياحية يف حال���ة توافر لدهيا 
حق���وق مالي���ة ومس���تحقات آجلة الس���داد 
ع���ىل فرات زمنية مس���تقبلية حبوالة حمفظة 
احلقوق املالية اآلجلة املس���تحقة للرشكة من 

التوري���ق  رشاكت  إح���دى  إىل  معالهئ���ا، 
املرخ���ص هل���ا مبزاولة النش���اط م���ن اهليئة 
إلصدار س���ندات توريق مقابل تلك احملفظة 

احملالة.
وحتصل الرشكة عىل مقابل تلك احلوالة مما 
ميكهنا من اس���تعادة األموال املس���تمثرة يف 
تلك احملافظ وإعادة تدويرها يف ذات النشاط 
أو أنش���طة أخ���رى األمر الذي يوفر س���يولة 
حالية للرشكة بداًل ع���ن انتظار قيام الدائنني 
للرشاكت السياحية بسداد املديونية املستحقة 

علهيم عىل فرات مستقبلية.
 - سندات توريق احلقوق املالية املستقبلية

تعمل اهليئة العامة للرقابة املالية حالًيا عىل 
اعمتاد وإصدار القرارات التنفيذية الالزمة 
لتفعيله من خالل صدور قانون رمق 13 لسنة 
2022 اخلاص بتعديل بعض أحاكم س���وق 
رأس امل���ال رمق 95 لس���نة 1992 اخلاص 
بإضافة س���ندات توريق التدفق���ات النقدية 
املس���تقبلية، أصب���ح من املمك���ن للرشاكت 
الس���ياحية أن تقوم بإحالة التدفقات النقدية 
املستقبلية )املتوقع دخوهلا يف ذمهتا خالل 
فرة حمددة( إىل رشك���ة التوريق إلصدار 
س���ندات توري���ق مقابلها متك���ن الرشاكت 
السياحية من استخدام تلك مبلغ السندات 
يف أغراض التوس���ع يف تق���دمي اخلدمات 

واملرشوعات اخلاصة بالرشكة.
ثانًيا التأجر المتوي���يل ، وأغلب الرشاكت 
الس���ياحية تتعامل هبذا النش���اط بوجه عام 
فهي آلية تحمس هلا باستئجار ينهتي بمتلك 
أتوبيس���ات س���ياحية أو معدات فندقية أو 
مباين س���ياحية أو فن���ادق عامئة عن طريق 
التأج���ر المتوييل مع إماكني���ة متلكها يف 
هناي���ة مدة االجي���ار وذلك بدل���ًا من رشاء 

األصول مبارشة بأموال الرشكة.
وميكن للرشاكت الس���ياحية توفر السيولة 
ع���ن طري���ق البيع م���ع إعادة االس���تئجار 
حي���ث قد يم بيع أص���ل مملوك لدى رشكه 
الس���ياحة إىل رشكه التأج���ر المتوييل مث 
يم تأجره لرشكه الس���ياحة بإجيار ينهتي 
حبق المتلك وذلك تستفيد الرشكة بقميه بيع 

األص���ل ويه ما زالت تس���تغل هذا األصل 
مكؤجر وىف هناية املدة تمتلكه بمثن رمزي.

ثالًث���ا المتوي���ل العق���اري: حيث تس���تطيع 
رشكة الس���ياحة اليت تمتلك أصول عقارية 
غر مكمتلة البناء أو التش���طيب أن تستمكل 
اإلنشاءات عن طريق المتويل العقاري، مكا 
هلا رشاء األصول العقاري���ة بعدة منتجات 

متويلية لنشاط المتويل العقاري.
رابًعا التخصمي: وتستطيع رشاكت السياحة 
باحلصول الفوري عىل أي مستحقات آجله 
لدى معالهئ���ا مقاب���ل حوالهت���ا لرشاكت 
التخص���مي، مكا تس���تطيع إحال���ة الفواتر 
الناش���ئة بتقدمي خدمات الس���فر والسياحة 

عند التعامل مع معالهئا االفراد.
وتستطيع  خامًس���ا المتويل االس���هتاليك: 
رشاكت السياحة زيادة جحم نشاطها وذلك 
بتوس���يع قاعده العمالء بتق���دمي تهسيالت 
بتقسيط خدماهتا عن طريق رشاكت المتويل 

االسهتاليك.
وتمتزي صيغ المتويل عرب األسواق واألدوات 
املالية غر املرصفية بأهنا خاضعة إلرشاف 
ورقاب���ة اهليئة العام���ة للرقاب���ة املالية مبا 
يضمن توفر محاية حلقوق اكفة املتعاملني 
عند احلصول عىل المتوي���ل املطلوب وذلك 
يف إط���ار دور اهليئ���ة بالعم���ل عىل محاية 
حق���وق املتعاملني يف األس���واق املالية غر 

املرصفية.
احصائي���ات اكن  اجله���از املركزي للتعبئة 
العام���ة واإلحصاء  أص���در   بيانًا حصفيًا 
عن احلركة السياحية مبناسبة اليوم العاملي 
للسياحة والذي يوافق  يوم 27 سبمترب من 
لك عام وهو اليوم الذى يوافق اعمتاد النظام 
األس���ايس ملنمظة الس���ياحة العاملية ع���ام 
1970 و ق���د مت االحتفال ب���ه أول مرة عام 
1980واهلدف منه زيادة الوىع ىف املجمتع 
الدويل بأمهية السياحة وقميهتا االجمتاعية 
والثقافي���ة والسياس���ية واالقتصادية، ويم 
احتف���ال هذا العام ف�ي اندونيس������ي�ا حتت 
شع���ار )إع��ادة التفك��ر ف�ي السي�احة( .

 ومن أمه املؤرشات بل�غ ع��دد الس�����احئ�ني 
ال��واف�دي���ن م����ن ك��اف���ة دول الع�ال��م 4,9 
ملي�ون س���ائ�ح خ�الل الن�ص���ف األول من 
ع���ام 2022 م��ق�اب���ل 2,6  مليون س���احئ 
خ���الل النص���ف  األول من  ع���ام  2021 
بنس���بة ارتفاع  قدرها 85,4 ، وب�ل�غ ع��دد 
الس���احئ��ني الواف���دي���ن م����ن اكف����ة دول 
الع�ال�����م 8,0  ملي�ون س���احئ ع���ام 2021 
مق�اب����ل  3,7  ملي�ون س���احئ ع���ام 2020 

ب�نسبة ارتفاع ق����درها %117,5.
 وجس�لت أوروب�ا الرشقي���ة أكث��ر املن�اطق 
إيف��ادًا للس���احئي��ن خ�����الل  ع����ام2021 
بنس���ب�ة 50,6، يلي���ه���ا ال���رشق االوس���ط 
بنسب��ة 18,9 يلي���ها اوروبا الغربية  بنسب��ة 
16,4 ، يلي��ها أفريقي�ا بنس���ب��ة 7,1، وبل��غ 
إمج�اىل عدد الس���احئني الع�رب الواف�دين 
م����ن الدول العربية  2,0 مليون س���احئ عام 
2021 مقابل 0,9مليون س���احئ ع�ام 2020 

بنسبة ارتفاع  قدرها 114,9.

البورصة املصرية تربح نحو 700 مليون جنيه خالل جلسات األسبوع املاضي.. ومحللون يعلقون

وافق جمل���س إدارة البنك التجاري الدويل 
)م���رص(، ع���ىل تعديل املادت���ني 6- 7 من 
النظ���ام األس���ايس للبنك، بن���اًء عىل قرار 
امجلعية العام���ة العادية للبنك الصادر يف 

مارس املايض بزيادة رأس املال.
وأوحض البن���ك يف بيان ص���ادر امخليس 
املايض، أن ق���رار العمومية تضمن زيادة 
رأس املال املص���در واملدفوع من 29.82 
مليار جني���ه ليصب���ح 29.99 مليار جنيه 
بزيادة قدره���ا 165.42 مليون جنيه بعدد 

16.54 مليون هسم.
وذل���ك إلتاحة األهسم املس���تحقة للعاملني 
واملديرين عن عام 2018 واليت متثل السنة 
الثالث���ة عرشة م���ن برناجم حتف���زي وإثابة 

العاملني بالبنك عن طريق الوعد بالبيع.

يش���ار إىل أن البن���ك التج���اري الدويل - 
مرص، جسل صايف رحب بلغ 7.76 مليار 
جني���ه منذ بداي���ة يناير ح���ىت هناية يونيو 
املايض، مقاب���ل 6.08 مليار جنيه أرباحًا 
خ���الل فرة املقارنة قبل عام، مع األخذ يف 

االعتبار حقوق األقلية.

استجاب أبوظيب التجاري، لعرض 
الرشاء اإلجباري وبيع اكمل حصته 

البالغة 51.5% يف رشكة “اإلسكندرية 
للخدمات الطبية” إىل مقديم العرض.

وأشار بنك أبوظيب التجاري يف بيان، 
إىل أنه مت تنفيذ صفقة البيع يف 

البورصة املرصية.
ولفت إىل أن عرض الرشاء اإلجباري 

عىل اكمل حصته يف رشكة “اإلسكندرية 
للخدمات الطبية” مقدم من طرف 

التحالف املكون من رشكة “المي فيست 
بارترنز للرعاية الصحية” ورشكة 

“تواصل هولدجنز لإلستمثارات املالية«.
وأعلنت البورصة املرصية، تنفيذ عرض 
الرشاء اإلجباري املقدم عىل أهسم رشكة 

اإلسكندرية للخدمات الطبية - املركز 
الطيب اجلديد - اإلسكندرية.

البورصة تصدر قرارًا بشأن 
تحركات سهم زهراء 

المعادي لالستثمار

»أبوظبي التجاري” يبيع كامل 
حصته في “اإلسكندرية 

للخدمات الطبية«

إيسترن كومباني تقترح 
توزيع كوبون نقدي بقيمة 

1.6 جنيه للسهم

 “هيرميس” تتم اإلصدار الثاني 
لسندات ا بقمة 2 مليار جنيه لتابعتها 

لـ”الحلول التمويلية”

قررت البورصة املرصية، مد فرتة 
المساح بالتحرك السعري يوميًا عىل 
أهسم رشكة زهراء املعادي لالستمثار 
والتعمري، يف نطاق نسبة 5% صعودًا 

وهبوطًا، وبدون حد إيقاف مؤقت 
خالل اجللسة،  حىت هناية هشر 

أكتوبر املقبل، ويعاد العرض عىل 
اللجنة املختصة بالبورصة.

وأوحضت البورصة يف بيان، أن 
القرار جاء يف ضوء وضع تدابري 
مؤقتة للحد من املخاطر اليت قد 

يتعرض هلا املتعاملون إثر التقلبات 
السعرية احلادة يف ذات جلسة 

التداول، وعىل أهسم ارتفعت فهيا 
النسبة بني قمية تعامالت الرشاء 

باهلامش منسوبة لقمية رأس املال 
السويق وإىل قمية األهسم حرة 

التداول.
وأضافت أن الورقة املالية متاح علهيا 

التعامل باألنشطة املتخصصة طبقًا 
للقامئة املدرجة هبا.

اقرتحت رشكة الرشقية - إيسرتن 
كومباين، إجراء توزيعات نقدية عىل 

املسامهني عن أرباح العام املايل 
املايض.

وقالت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص امخليس املايض، إن املقرتح 
تضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 
1.6 جنيه للهسم، رهنًا مبوافقة 

معومية الرشكة.
يشار إىل أن الرشقية - إيسرتن 
كومباين، حققت صايف رحب بلغ 

4.03 مليار جنيه خالل الفرتة من 
يوليو 2021 وحىت يونيو 2022، 

مقابل أرباح بلغت 4.28 مليار جنيه 
يف الفرتة املقارنة من العام املايل 

املايض.
وارتفعت إيرادات الرشكة خالل العام 

املايل املايض إىل 17.13 مليار 
جنيه، مقابل إيرادات بلغت 16.02 
مليار جنيه يف الفرتة املقارنة من 

العام املايل املايض.

أعلنت املجموعة املالية هريميس عن 
إمتام اإلصدار الثاين لسندات بقمية 

2 مليار جنيه وذلك لصاحل رشكة 
»املجموعة املالية هريميس للحلول 
المتويلية«، املتخصصة يف جمال 

حلول التأجري المتوييل والتخصمي 
مبرص واململوكة بالاكمل لملجموعة 

املالية هريميس القابضة. وجدير 
بالذكر أن هذا اإلصدار مضمون 

مبحفظة أوراق قبض بقمية 2.9 
مليار جنيه تقريًبا ويه متثل 24 

عقد تأجري.
ويتكون اإلصدار من ثالث رشاحئ: 
الرشحية األوىل بقمية 260 مليون 

جنيه بفرتة استحقاق 13 هشًرا، 
والرشحية الثانية بقمية 890 مليون 
جنيه بفرتة استحقاق 36 هشًرا، وقد 

حصلت الرشحيتني عىل التصنيف 
االئمتاين احمليل للجدارة االئمتانية 

“AA+” و”AA” عىل التوايل من 
رشكة الرشق األوسط للتصنيف 

االئمتاين وخدمة املستمثرين 
»مرييس«. أما الرشحية الثالثة 

فهي بقمية 850 مليون جنيه بفرتة 
استحقاق 72 هشًرا، وقد حصلت 
عىل التصنيف االئمتاين احمليل 

للجدارة االئمتانية “ A-” من 
»مرييس«.

البنك التجاري الدولي مصر يقرر تعديل مواد 
بالنظام األساسي لزيادة رأس املال

العجمي ..

داليا احمد

قال���ت البورصة املرصي���ة، إن هناية احلق 
يف التوزيع النقدي لرشكة أبوقر لألمسدة 
والصناعات الكمياوية، بإغالق جلس���ة يوم 
االثن���ني 17 أكتوبر اجل���اري.. وأوحضت 
البورص���ة يف بي���ان، أن���ه تق���رر توزي���ع 
كوب���ون أبوقر لألمس���دة رمق )44( بواقع 
3 جنهي���ات للهسم الواح���د، ترصف عىل 
قس���طني، األول: قميته 1 جنيه ويم رصفه 

اعتبارًا من 20 أكتوبر اجلاري، والقس���ط 
الث���اين قميته 2 جنيه وي���م رصفه اعتبارًا 

من 29 ديمسرب املقبل.
واكنت امجلعية العامة العادية لرشكة أبوقر 
لالمس���دة والصناع���ات الكمياوية، صدقت 
عىل توزيع كوبون قدره 3 جنهيات للك هسم 
عىل دفعتني، عىل أن تكون الدفعة األوىل يف 

20 أكتوبر احلايل  بواقع جنيه للهسم.

وائل خطاب

روشتة »الرقابة املالية« لتنشيط السياحة 
حلول تمويلية إلنشاء وتجديد الفنادق  .. ورئيس الوزراء : السياحة ركيزة أساسية في دعم االقتصاد 

تراجع امل���ؤرش الرئيي للبورصة املرصية 
»إجيى إك���س 30« بنس���بة 1.06% ليغلق 
عن���د مس���توى 9827.46 نقط���ة، خ���الل 
جلس���ات األس���بوع املايض، فمي���ا ارتفع 
مؤرش األهسم الصغرة واملتوسطة »إجيى 
إكس 70 متساوى األوزان«، بنسبة %2.65 
ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة، وجسل 
مؤرش »إجيى إكس 100 متساوى األوزان« 
صعوًدا بنحو 1.95% ليغلق عند مس���توى 
3188.24 نقط���ة، وجسل م���ؤرش »إجيى 
إك���س 30 حم���دد األوزان« هبوًط���ا بنحو 
0.57% ليغل���ق عند مس���توى 12144.31 
نقط���ة، وزاد م���ؤرش متزي بنس���بة %3.11 

ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.
رأس املال السوىق

ورحب رأس املال السوىق للبورصة املرصية، 
حن���و 700 ملي���ون جني���ه خالل جلس���ات 
األس���بوع امل���ايض، ليغل���ق عند مس���توى 
688.1 مليار جنيه، بنسبة منو 0.1%، فميا 
تراجع رأس املال السوىق لملؤرش الرئيى 
م���ن 432.7 ملي���ار جني���ه إىل 431 مليار 
جنيه، بنسبة اخنفاض 0.4%، وصعد رأس 
املال ملؤرش األهسم الصغرة واملتوسطة من 
129.5 مليار جنيه إىل 131.1 مليار جنيه 

بنسبة منو %1.3.
فميا تراجع رأس املال ملؤرش األوسع نطاًقا 
من 562.2 ملي���ار جنيه إىل 562.1 مليار 
جني���ه بنس���بة اخنف���اض 0.01%، وصعد 

رأس املال الس���وىق لبورص���ة النيل من 2 
مليار جنيه إىل 2.1 مليار جنيه بنسبة منو 

.%0.8
إمجاىل التداول

وبالنسبة للتداول ارتفع إمجاىل قمية التداول 
بالبورص���ة املرصي���ة إىل 45.4 مليار جنيه 
خالل األس���بوع امل���ايض، ىف ح���ني بلغت 
مكية التداول حنو 2.738 مليار ورقة منفذة 
عىل 236 ألف معلية، وذلك مقارنة بإمجاىل 
قمية تداول قدرها 14.5 مليار جنيه، ومكية 
التداول بلغت 2.750 مليار ورقة منفذة عىل 
244 ألف معلية خالل األسبوع قبل املايض.
أما مؤرش متزي، بل���غ إمجاىل قمية التداول 

ب���ه حن���و 28.2 مليون جني���ه، وبلغت مكية 
التداول 50.3 مليون ورقة منفذة عىل 2958 
معلية خالل األسبوع املايض، واستحوذت 
األهسم ع���ىل 12.39% م���ن إمجاىل قمية 
الت���داول داخل املقص���ورة، ىف حني مثلت 
قمية التداول للسندات حنو 87.61%، وفًقا 

للتقرير األسبوىع للبورصة املرصية.
ووزعت إمجاليات التداول للرشاكت املدرجة 
ىف مؤرشات البورصة بني 2.1 مليار جنيه 
بامل���ؤرش الرئيى للبورص���ة حبجم تداول 
379 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد معليات 
66.8 أل���ف معلي���ة، وبلغت قمي���ة التداول 
ب�«إجي���ى إكس 70« حنو 2.4 مليار جنيه، 

حبجم تداول 1.6 ملي���ار ورقة مالية منفذة 
من خ���الل 113.8 ألف معلية، وبلغت قمية 
الت���داول ب�«إجيى إك���س 100« حنو 4.4 
ملي���ار جنيه حبجم ت���داول 1.9 مليار ورقة 

مالية منفذة من خالل 180.6 ألف معلية.
إمجاىل التعامالت

وجسلت تعامالت املرصيني نس���بة %84.1 
م���ن إمج���اىل التعام���الت ع���ىل األهس���م 
املقيدة بالبورصة املرصية، خالل جلس���ات 
األس���بوع املايض، واستحوذ األجانب عىل 
نس���بة 9%، والعرب ع���ىل 6.9%، وذلك بعد 
استبعاد الصفقات، وفًقا ملا جاء يف التقرير 
املرصي���ة، وجسل  للبورص���ة  األس���بويع 
األجانب ص���ايف بيع بالبورص���ة املرصية 
بقمية 505.3 ملي���ون جنيه، وجسل العرب 
ص���ايف رشاء بقمي���ة 18.3 ملي���ون جنيه، 

وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعامالت املرصيني 76.2% من قمية 
التداول لألهس���م املقيدة منذ أول العام بعد 
اس���تبعاد الصفقات، بيمنا جسل األجانب 
وجس���ل   ،%7.8 الع���رب  وجس���ل   ،%16
األجانب صايف بيع بالبورصة املرصية منذ 
بداية العام بقمي���ة 18.5 مليار جنيه، فميا 
اس���متر العرب بتجسيل صاىف رشاء بنحو 
1.8 مليار جنيه، وذلك عىل األهسم املقيدة 

بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع امل���ؤرش الرئي���ي للبورصة املرصية 
»إجيى إكس 30« بنس���بة 1.71% ليغلق عند 
مستوى 9827.46 نقطة، خالل جلسات هشر 
س���بمترب املايض، فميا ارتف���ع مؤرش األهسم 
الصغرة واملتوسطة »إجيى إكس 70 متساوى 
األوزان«، بنس���بة 2.24% ليغلق عند مستوى 
2250.50 نقطة، وجسل مؤرش »إجيى إكس 
100 متساوى األوزان« صعوًدا بنحو %1.12 
ليغلق عند مس���توى 3188.24 نقطة، وجسل 
مؤرش »إجيى إكس 30 حمدد األوزان« هبوًطا 
بنحو 1.84% ليغلق عند مستوى 12144.31 
نقطة، ونزل مؤرش متزي بنس���بة 5.13% ليغلق 

عند مستوى 3554.35 نقطة.
رأس املال السويق

للبورص���ة  الس���ويق  امل���ال  رأس  ورحب 
املرصي���ة، حن���و 2.9 ملي���ار جنيه خالل 
جلسات هشر سبمترب املايض، ليغلق عند 
مس���توى 688.1 مليار جنيه، بنس���بة منو 
0.4%، فمي���ا تراجع رأس املال الس���ويق 
لملؤرش الرئي���ي من 435.9 مليار جنيه 
إىل 431 ملي���ار جني���ه، بنس���بة اخنفاض 
1.1%، وصع���د رأس املال ملؤرش األهسم 
الصغرة واملتوس���طة م���ن 129.7 مليار 
جنيه إىل 131.1 مليار جنيه بنس���بة منو 

.%1.1
فمي���ا تراجع رأس املال ملؤرش األوس���ع نطاًقا 
م���ن 565.6 ملي���ار جني���ه إىل 562.1 مليار 
جنيه بنسبة اخنفاض 0.6%، وهبط رأس املال 
الس���ويق لبورصة النيل م���ن 2.2 مليار جنيه 

إىل 2 مليار جنيه بنسبة اخنفاض %8.3.
إمجايل قمية التداول

وبالنس���بة للت���داول تراج���ع إمجايل قمية 
الت���داول يف البورصة املرصية إىل 91.9 

مليار جنيه خالل هشر س���بمترب املايض، 
يف ح���ني بلغت مكية الت���داول حنو 13.8 
مليار ورق���ة منفذة عىل 1.1 مليون معلية، 
وذلك مقارنة بإمجايل قمي���ة تداول قدرها 
100.9 مليار جني���ه، ومكية التداول بلغت 
19.9 ملي���ار ورقة منفذة عىل 1.3 مليون 

معلية خالل الهشر قبل املايض.
أم���ا مؤرش مت���زي، بلغ إمجايل قمي���ة التداول 
به حن���و 137.6 ملي���ون جني���ه، وبلغت مكية 
التداول 285.1 مليون ورقة منفذة عىل 12.9 
ألف معلي���ة خالل هش���ر س���بمترب املايض، 
واستحوذت األهسم عىل 30.39% من إمجايل 
قمية الت���داول داخل املقصورة، ىف حني مثلت 

قمية التداول للسندات حنو %69.61.
ووزع���ت إمجالي���ات الت���داول لل���رشاكت 
املدرجة ىف مؤرشات البورصة بني 12.3 
مليار جني���ه باملؤرش الرئي���ى للبورصة 

حبجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة، 
وعدد معلي���ات 332.5 ألف معلية، وبلغت 
حنو  قمية الت���داول ب�«إجيى إك���س 70« 
11.3 مليار جنيه، حبجم تداول 8.5 مليار 
ورقة مالية منفذة م���ن خالل 541.9 ألف 
معلية، وبلغت قمية التداول ب�«إجيى إكس 
100« حنو 23.6 مليار جنيه حبجم تداول 
10.8 ملي���ار ورقة مالي���ة منفذة من خالل 
874.4 ألف معلية، وفًقا للتقرير الهشري 

للبورصة املرصية.
الربع الثالث من 2022

واكن املؤرش الرئي���ي للبورصة املرصية 
»إجيى إكس 30« قد ارتفع بنسبة %6.52 
ليغلق عند مستوى 69827.4 نقطة، خالل 
جلسات الربع الثالث من عام 2022، وقفز 
مؤرش األهسم الصغرة واملتوسطة »إجيى 
بنس���بة  األوزان«،  متس���اوى   70 إك���س 

30.75% ليغلق عند مس���توى 2250.50 
نقط���ة- وهو أعىل مس���توى من���ذ عامني- 
وجسل مؤرش »إجيى إكس 100 متساوى 
األوزان« صع���وًدا بنح���و 25.14% ليغلق 
عن���د مس���توى 3188.24 نقط���ة، وجسل 
مؤرش »إجيى إك���س 30 حمدد األوزان« 
صعوًدا بنحو 7.35% ليغلق عند مس���توى 
12144.31 نقطة، فميا تراجع مؤرش متزي 
بنس���بة 4% ليغلق عند مستوى 3554.35 

نقطة.
ورحب رأس املال الس���ويق للبورصة املرصية، 
حن���و 66.2 مليار جنيه خالل جلس���ات الربع 
الثال���ث من ع���ام 2022، ليغلق عند مس���توى 
688.1 ملي���ار جنيه، بنس���بة من���و %10.6، 
وصعد رأس املال الس���ويق لملؤرش الرئيي 
م���ن 356.3 مليار جنيه إىل 431 مليار جنيه، 
بنس���بة من���و 21%، وقف���ز رأس امل���ال ملؤرش 
األهسم الصغرة واملتوسطة من 109.3 مليار 
جنيه إىل 131.1 مليار جنيه بنسبة منو %20.

مكا ارتفع رأس املال ملؤرش األوسع نطاًقا من 
465.6 ملي���ار جني���ه إىل 562.1 مليار جنيه 
بنسبة منو 20.7%، وصعد رأس املال السويق 
لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إىل 2 مليار 

جنيه بنسبة منو %14.8.
وبالنس���بة للت���داول ارتفع إمج���ايل قمية 
الت���داول بالبورصة املرصي���ة إىل 232.7 
ملي���ار جنيه خ���الل الربع الثال���ث من عام 
2022، يف ح���ني بلغت مكي���ة التداول حنو 
40.3 مليار ورق���ة منفذة عىل 2.9 مليون 
معلية، وذلك مقارن���ة بإمجايل قمية تداول 
قدره���ا 190.3 مليار جنيه، ومكية التداول 
بلغت 21.8 مليار ورق���ة منفذة عىل 1.8 

مليون معلية خالل الربع املايض.

البورصة املصرية تربح 2.9 مليار جنيه خالل تعامالت شهر سبتمبر املاضي
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احلكومة تكشف حقيقة 
وجود نقص يف سلعتي األرز 

والسكر باألسواق

نىف املركز اإلعاليم ملجل���س الوزراء املرصي حصة ما انترش من 
أنباء بشأن وجود نقص يف سلعيت األرز والسكر باألسواق.

وأوحض املرك���ز اإلع���اليم، يف بيان أنه ق���ام بالتواصل مع وزارة 
المتوي���ن والتجارة الداخلي���ة، اليت نفت تلك األنب���اء، ُمؤكدًة أنه ال 

حصة لوجود نقص يف سلعيت األرز والسكر باألسواق.
وش���دد عىل توافر اكفة الس���لع الغذائية األساس���ية بشلك طبييع 

ومن بيهنا األرز والس���كر، مع انتظام خض مكيات وفرية مهنا يوميًا 
جبميع األس���واق باكفة حمافظات امجلهورية.. وأشارت إىل توافر 
خمزون اس���راتيجي من السكر يكيف االس���هالك احمليل ملدة 6 
أهش���ر ونصف الهشر، مكا يتوافر خمزون اس���راتيجي من األرز 
يكيف ألكرث من 3 أهشر، فميا يراوح االحتيايط االس���راتيجي من 

اكفة السلع من 3 إىل أكرث من 5 أهشر.

شعبة اجلمارك تضع خطة متكاملة لتنمية الصادرات 
املصرية خالل الفترة املقبلة

مصر تنفذ أكبر مشروع قومي إلنشاء مخازن  
استراتيجية للمنتجات الغذائية 

تنفيذا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السييس  ،  بتأمني 
خمزون اس���راتيجي من السلع األساس���ية واملنتجات 
الغذائية عىل مدار العام  وقعت وزارة المتوين والتجارة 
الداخلية، ممثلة يف جهاز تمنية التجارة الداخلية التابع 
للوزارة ورشك���يت امجللة التابعت���ني للرشكة القابضة 
للصناعات الغذائية بوزارة المتوين ،عقود أكرب مرشوع 
قويم ختزيين إلنش���اء املرحلة األوىل من املس���تودعات 
االس���راتيجية يف حمافظ���ات “ الرشقية والس���ويس 
،والفي���وم ، واألقرص “،وذل���ك يف إطار تنفيذ توجهيات 
خفامة السيد رئيس امجلهورية بتكوين وختزين خمزون 
اس���راتيجي من السلع األساس���ية واملنتجات الغذائية 

عىل مدار العام.
وأك���د الدكتور عىل املصيىحل وزي���ر المتوين والتجارة 
الداخلية أن املس���تودعات االسراتيجية يه أحد دعامئ 
منظومة التج���ارة الداخلية واألمن الغذايئ واليت هتدف 
إىل تأمني احتياجات املواطنني من الس���لع تامة الصنع 
واجلاه���زة لالس���تخدام لف���رات طويل���ة، وتمتزي تلك 
املستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يمت وفق مواصفات 
فنية عاملية وتتوافق م���ع أحدث النظم التكنولوجية عالية 
املستوى وذلك لضامن حتقيق أهداف التمنية املستدامة 
ومبادئ احلومكة من خالل االستغالل األمثل لملخزون 
ولضامن توفري بيئة مناسبة للحفاظ عىل تلك السلع من 
التل���ف أو الفقد او اهل���در  وفقًا لتوجهيات الرئيس عبد 
الفتاح السييس رئيس امجلهورية، وأن إنشاء مثل هذه 
املس���تودعات  االسراتيجية سيعزز من  زيادة املخزون 

السليع لملنتجات عىل مدار العام .
وأض���اف وزي���ر المتوي���ن والتج���ارة الداخلي���ة ، أنه  
س���يمت انشاء املس���تودعات االس���راتيجية وفق أحدث 
التكنولوجيا إلدارة معليات ختزين السلع ، ومبا يضمن 
س���المة وجودة املنتجات  جبان���ب أيضا تأمني خمزون 
اسراتيجي من املنتجات الغذائية عيل مدار العام حيث 
أن اهلدف من انشاء هذه املستودعات االسراتيجية هو 
مضاعفة املخزون السليع من سلع هنائية ومنتجات  تامة 
الصنع عىل مس���توى احملافظات وكذل���ك تقليل الفاقد 
واهلالك من السلع الهنائية “تامة الصنع”  وأيضا تقليل 
حلقات التداول وكذا ملراعاة التوزيع والتنوع اجلغرايف 
لتلك املستودعات ورفع كفاءة املخزون السليع ومضان 
احلف���اظ عىل جودته وس���المته  جبانب متابعة املخزون 
الس���ليع من خالل الربط اإللكروين لاكفة املستودعات 
االس���راتيجية األمر الذي يهس���م يف إماكنية التخطيط 
املستقبيل “املاكين” والزمين” لالحتفاظ بالسلع  بشلك 
آمن كذلك العمل عيل هسولة التداول الداخيل واحلفاظ 

عىل جودة السلع .
احملافظ���ات واملس���تودعاتفميا ق���ال وزي���ر التمني���ة 
احمللية، هش���ام آمنة، إن انطالق مرشوع املستودعات 
االس���راتيجية يربهن عىل جدية احلكومة املرصية يف 
اختاذ خطوات حنو حتقيق األمن الغذايئ وتوفري السلع 
الغذائية األساسية، مشرًيا إىل أن مرشوع املستودعات 
االس���راتيجية هو حمور من عدة حم���اور تعمل علهيا 

احلكومة بالتوازي لتحقيق األمن الغذايئ.
وأك���د الوزير، ، أن احلكوم���ة منذ 2014 تبنت عددا من 
الرباجم واملرشوعات تنفيذا لرؤي���ة الرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس، اليت تركز عىل المنو االحتوايئ واملس���تدام 
والتمني���ة احمللية املتوازنة مبا يتس���ق مع حتقيق رؤية 
مرص 2030 واالس���راتيجية الوطنية حلقوق اإلنس���ان 
2026 وأجن���دة األمم املتحدة للتمنية املس���تدامة 2030 
ويضمن حتقيق التاكمل اقتصاديا واجمتاعيا وبيئيا بني 

أبعاد التمنية املستدامة.
وأضاف هش���ام آمنة أن احتفالية توقيع العقود لملرحلة 
األوىل اخلاصة مبرشوع املستودعات االسراتيجية هو 
خري دليل عىل أن “اإلنسان حمور التمنية” وهو احملرك 
الرئييس للك جهود احلكومة املرصية يف حتقيق التمنية 

املستدامة بلك أبعادها.
وأك���د وزي���ر التمني���ة احمللي���ة أن الدول���ة تعمل عىل 
مس���ارات متوازية لتحقيق ه���دف األمن الغذايئ، تمتثل 
يف الهنوض بالسياس���ات الزراعية وإطالق املرشوعات 
القومية العمالقة لتوفري السلع الغذائية وزيادة اإلنتاج، 

إىل جان���ب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سالس���ل 
التوريد.

وأض���اف آمنة أن ال���وزارة تويل هذه القضي���ة أولوية 
قصوى من خالل التعاون مع احملافظات املرصية لدمع 
جهود إزال���ة التعديات ع���ىل األرايض الزراعية ورفع 
نس���بة االكتفاء الذايت من السلع االسراتيجية، وكذلك 
تفعيل املزي���د من أدوات الرقابة وضبط األس���واق ملنع 

االحتاكر وضبط األسعار.
ومّثن اجلهود احلثيثة لدمع مرشوع املستودعات لتأمني 
خمزون اس���راتيجي من السلع األساس���ية واملنتجات 
الغذائي���ة تكيف عىل مدار العام باالس���هالك املطلوب، 
الذي يأيت تنفيذه يف توقيت يعاين فيه االقتصاد العاملي 
من تداعيات األزمة الروس���ية األوكرانية ومن قبلها وباء 
كورون���ا اللذين مجنا عهنام حتدي���ات اقتصادية وبيئية 
واجمتاعي���ة كبرية، مبا فهيا التمخض وغالء األس���عار، 
واالضطرابات يف سالسل اإلمداد، والتغريات املناخية، 

وحتقيق األمن يف جمال الطاقة، واملياه، والغذاء.
وأوحض وزي���ر التمنية احمللي���ة أن املرشوع يعد خطوة 
اس���تباقية بادرت هبا القيادة السياس���ية لضامن تأمني 
خمزون اس���راتيجي من السلع األساس���ية واملنتجات 
الغذائية؛ هبدف توفري السلع لملواطنني بشلك مستدام 
لتلبي���ة احتياجاهتم، م���ن خالل تأمني مص���ادر الغذاء 

وسالسل اإلمداد وتطوير التخزين.
وأش���اد الوزير بإجيابيات هذا املرشوع، الذي يعد نقلة 
نوعية تهسم بش���لك مبارش وغري مبارش يف حتس���ني 
ج���ودة حياة املواطنني يف احملافظ���ات، ملا له من كثري 
من العوائد االقتصادية واالجمتاعية ومهنا إهسامه يف 
حتقي���ق األمن الغذايئ من خ���الل زيادة جحم املخزون 
وتأمني احتياجات البالد من الس���لع األساسية وضبط 
األسعار بالسوق وتوفري السلع الرئيسية واالسهالكية، 
مك���ا هي���دف كذلك خللق ف���رص اس���تمثارية وإرشاك 
القطاع اخلاص يف اإلنشاء واإلدارة والتشغيل وتوفري 

فرص معل.
  من جانبه أوحض الدكتور إبراهمي عمشاوي مس���اعد 
أول وزير المتوين ورئيس جهاز تمنية التجارة الداخلية 
أن توقي���ع عق���ود  انش���اء 4 مس���تودعات مبحافظات 
الرشقية  والس���ويس والفي���وم واألقرص  مكرحلة أوىل 
باس���تمثارات تتجاوز ال� 4 ملي���ار جنيه جاء عقب البت 
يف الع���روض الفنية واملالية لل���رشاكت املؤهلة، مؤكدا 
أن العامل األس���ايس يف أس���اليب التقيمي هو االلزتام 
باملواصفات واالش���راطات والتقني���ات الفنية الالزمة 
إلدارة  هذه املس���تودعات وميكنة املخزون ،األمر الذى 
س���ميكن ال���وزارة وأجهزهتا من معرفة مكيات الس���لع 
املخزن���ة وك���ذا الوق���وف عيل ن���وع وجح���م املنتجات 

املنرصفة، مما سيس���امه يف ضب���ط منظومة التخزين 
ومن���ع أي نوع من التالع���ب، إضافة إىل هسولة اجلرد 
ومعرفة األرصدة يف مجيع احملافظات ومكيات السلع 
املتوف���رة، وأيضا الوقوف عيل انواع واجحام الس���لع 
ال���يت حتتاج ايل اس���تيعاض او ام���دادات جديدة مما 
يضمن تأمني احتياجات البالد لنحو أكرث من  25 سلعة 
أساسية ومتوينية  ،مثل الزيت واألرز والسكر والمسن 

وغريها من السلع األخرى .
وأض���اف “عمش���اوي”  أن اختيار ه���ذه احملافظات 
إلنش���اء املرحلة األوىل من املس���تودعات االسراتيجية 
جاء بناًء عىل دراس���ة لتقيمي  معدالت االس���هالك من 
تلك الس���لع األساسية  ومتوسطات اإلنفاق للك وحدة/

سلة سلعية بلك حمافظة ووفقًا للكثافة الساكنية ، وكذلك 
منط االس���هالك باحملافظات القريبة من أماكن انشاء 
تلك املس���تودعات ولتك���ون بالقرب من موانئ الس���لع 
املس���توردة وأيضًا يف حميط أماك���ن اإلنتاج الزرايع 
والغذايئ والصنايع ،هذا وقد مت حساب منط اسهالك 
متوس���طات اإلنفاق وفقًا للكثافة الساكنية للك حمافظة 
وطبيعة االس���هالك اخل���اص هبا ،وأن لك مس���تودع 
س���يمت إنشاءه َعىل مس���احة 10 افدنة وخيدم أكرث من 

4 حمافظات جماورة  .
توجهيات رائسيةعيل مدار العامني األخريين مر العامل 
بأزمات كبرية ، ال تزال تداعياهتا مسمترة عيل خمتلف 
دول���ه ، وبيهن���ا م���رص ، ويف ظل تل���ك األزمات اكنت 
مرص س���باقة يف اختاذ إج���راءات لتأمني  االحتيايط 
االس���راتيجي من خمتلف الس���لع ، وذل���ك بتوجهيات 
رائس���ية متواصل���ة ،  حيث رفعت مرص م���ن قدراهتا 
لتخزين السلع االسهالكية االسراتيجية، ومتكنت من 
االرتفاع باملخزون االسراتيجي هلا من 3 إىل 6 أهشر، 
وهو ما ميكن الدولة املرصية حالًيا من التعامل مع أزمة 
الزيادة الكبرية ىف أس���عار السلع العاملية، حيث يؤمن 
هذا االحتيايط الس���ليع احتياجات الس���وق املرصي 

دون االنتظار ىف القوامئ الطويلة لالسترياد.
 ومنذ نومفرب من عام 2020، أى قبل قرابة عام من اآلن، 
اكن���ت هناك توجهيات واحضة م���ن الرئيس عبدالفتاح 
الس���يىس، بزيادة االحتيايط من الس���لع الرئيسية ىف 
ظل اس���مترار تداعيات فريوس كورونا، وتأثر سالسل 
التوريد العاملية، حيث تابع الرئيس الس���يىس أوال بأول 
املوقف المتويين للس���لع ومدى توافر السلع األساسية، 
واحل���رص عىل الوقوف عىل اإلج���راءات الىت تتخذها 

الدولة لضبط األسواق.

أص���در مركز املعلومات ودمع اخت���اذ القرار مبجلس 
ال���وزراء، تقريرًا ح���ول التنافس العامل���ي عىل ريادة 
صناعة الرقائق اإللكرونية، حيث متت اإلش���ارة إىل 
أمهي���ة صناع���ة الرقائ���ق اإللكرونية وال���يت ُتعد من 
العن���ارص املهمة اليت تدخل يف العديد من الصناعات 
املرتبطة بتحول الطاقة، اكلسيارات الكهربائية واأللواح 

المشسية، وأيضًا بطاريات ختزين الكهرباء.
أوحض التقرير أنه بالرمغ من التوقع بأن يصل إمجايل 
صناعة رقائق أشباه املوصالت العاملية إىل حنو 600 
ملي���ار دوالر أمرييك مع هناية عام 2022، إال أنه رمق 
ضئيل مقارن���ة بعوائد قطاعات مث���ل الزراعة والنفط 
والغاز، ال���يت تبلغ إيراداهتا الس���نوية 10 تريليونات 
دوالر أمري���يك، و5 تريليون���ات دوالر أمري���يك عىل 

التوايل.
  التقري���ر  عرف الرقائ���ق اإللكرونية بأهنا مجموعة 
م���ن الدوائ���ر اإللكروني���ة ع���ىل قطعة مس���طحة من 
السيليكون، ميكن من خالل هذه الرقاقة التحمك بعمل 
مكبيوت���ر الس���يارة أو أي تقنية فهيا، مش���ريًا إىل أن 
أزمة الرقائ���ق اإللكرونية قد ظهرت مع تفيش جاحئة 
“كوفيد-19” بداية ع���ام 2020؛ مما جعل العديد من 
دول العامل تدرك احلاجة إىل توس���يع اإلنتاج العاملي 
من هذه الرقائق، فيف عام 2021 الزتم موردو الرقائق 
اإللكروني���ة العامليون بإنفاق حن���و 146 مليار دوالر، 

بزيادة حنو الثلث عن عام 2020.
وأبرز تقرير مركز املعلوم���ات مالحم صناعة الرقائق 
اإللكروني���ة، حي���ث أوحض أمهية صناعه���ا، كوهنا 
ُتس���تخدم أش���باه املوصالت يف مجموعة متنوعة من 
التطبيق���ات، من الس���يارات إىل األدوات إىل اهلواتف 
احملمولة، وأضاف أن مصانع تايوان تس���تحوذ عىل 
65٪ م���ن اإلنتاج العاملي، وباملقارن���ة تنتج الصني ما 
يزي���د قلياًل ع���ىل 5٪، بيمن���ا تنتج الوالي���ات املتحدة 
حنو 10٪. وتعد كوريا اجلنوبي���ة، واليابان، وهولندا، 
املص���ادر األخرى لملنتج الذي يقع يف قلب العديد من 

األجهزة واآلالت اإللكرونية.
وع���ىل الرمغ م���ن أن الص���ني، والوالي���ات املتحدة ال 
تمتتع���ان باالس���تقاللية الاكفية للحفاظ عىل سلس���لة 
التوريد بأمكله���ا، فإن الواليات املتح���دة تمتتع حالًيا 
مبزية واحضة يف القدرة التصنيعية، مقارنة بالصني، 
خاًص���ة يف جم���االت مثل، امللكي���ة الفكرية، وتصممي 
الرقائ���ق، والتصنيع. ومن ناحي���ة أخرى، تعد الصني 
أمه م���ورد لمل���واد اخلام مث���ل، الس���يليكون الالزم 
للتصني���ع، وتس���امه الصني بنح���و 35٪ يف صناعة 
أشباه املوصالت، وتلهيا الواليات املتحدة بنحو ٪19.

ترشيعات 
ويف بداي���ة عام 2022، ح���دد االحتاد األورويب نطاق 
ترشيعاته اخلاصة لزيادة حصته من تصنيع أش���باه 
املوص���الت من 10٪ إىل 20٪ م���ن اإلمجايل العاملي 
حبل���ول ع���ام 2030؛ وهي���دف إىل تعزيز “الس���يادة 
الرمقية” من خالل دمع تطوير مرافق اإلنتاج اجلديدة، 
ودمع ال���رشاكت الناش���ئة وتطوي���ر امله���ارات وبناء 
الرشااكت، ومن املتوقع أن ينتج عن مرور هذا القانون 
ما بني 15 مليار يورو، و43 مليار يورو يمت استمثارها 

يف هذا القطاع.

تأثريات كورونا 
وأش���ار تقري���ر املرك���ز إىل م���دى تأث���ري جاحئ���ة 
“كوفيد-19” عىل هذا القط���اع، حيث تأثرت صناعة 
الس���يارات واإللكروني���ات س���لًبا بس���بب تداعيات 
اجلاحئ���ة مع نقص يف أش���باه املوص���الت؛ إذ أدى 
النق���ص يف الرقائ���ق خ���الل العام���ني املاضيني إىل 
ضي���اع اإليرادات بأكرث من 500 مليار دوالر أمرييك 
يف مجيع أحناء العامل بني صناعة أش���باه املوصالت، 
مع خسارة مبيعات السيارات بأكرث من 210 مليارات 
دوالر أمرييك يف عام 2021 فقط، وخالل نفس العام 
تس���ابقت ال���رشاكت التايوانية لس���د النقص اهلائل 
يف رقائق الس���يارات النامج ع���ن مضاعفات جاحئة 
“كوفي���د-19”، وع���ىل الرمغ م���ن أن تاي���وان تعترب 
عامص���ة أش���باه املوصالت يف الع���امل، فقد اكحفت 
إلحداث بصمة كبرية داخل سلس���لة التوريد ملركبات 
حمراكت االح���راق الداخيل، وأج���رب نقص الرقائق 
رشاكت صناعة الس���يارات العاملية عىل كبح اإلنتاج، 
لكن الفرصة أمام صانيع أشباه املوصالت يف تايوان 
يف سوق السيارات الكهربائية تكتسب الرسعة، وذلك 
مع حتول رشاكت صناعة الس���يارات بش���لك مزتايد 
حنو املركبات الكهربائية، حيث تتطلب السيارات اآلن 

مكونات إلكرونية أكرث من أي وقت مىض.
وع���ىل الرمغ من تفامق أزمة إمدادات الرقائق بس���بب 
فريوس كورونا، إال أهنا أوحض���ت التحديات األمنية 
والسياس���ية اليت ميك���ن أن تواجهها ال���دول عندما 
تك���ون املوارد حشيح���ة، وعندما تك���ون مواقع إنتاج 
الرقائق الرئيس���ة يه بؤرة الزناعات اجليوسياسية، 
مكا أظه���رت االختالالت اهلائلة يف الس���وق النامجة 
عن جاحئة “كوفيد-19” مدى تعرض صناعة أش���باه 

املوصالت لألزمات، عىل عكس القطاعات األخرى.
وع���ن تزايد الطلب عىل الرقائق اإللكرونية، مع ظهور 
جاحئ���ة كورونا ارتفع الطلب عىل رقائق الس���يليكون 
بس���بب ظروف العمل الوبائية، حيث زاد املسهلكون 

من استخدامهم ألجهزة المكبيوتر احملمولة وهواتف 
اجلي���ل اخلامس وأنمظة األلع���اب ومعدات تكنولوجيا 
املعلوم���ات األخرى، وحبل���ول الربع الثال���ث من عام 
2020، ارتفع الطلب عىل أشباه املوصالت؛ مما أدى 
إىل انتع���اش الطلب عىل أجهزة المكبيوتر الخشصية 
واالتص���االت  والس���يارات  احملمول���ة  واألجه���زة 
الالس���لكية، ويزداد الطلب، خاص���ة يف ظل التحول 
حنو صناعة السيارات الكهربائية، واليت تتطلب املزيد 
م���ن احلاجة إىل الرقائق؛ حيث تس���تخدم الس���يارة 
المنوذجي���ة اليت تعمل بالبزني���ن ما بني 50 إىل 150 
رشحية من أش���باه املوصالت، ولك���ن ميكن لملركبة 
الكهربائية اس���تخدام ما يصل إىل 3000 رشحية من 

أشباه املوصالت.
رصاع عاملي 

وأك���د التقرير أن هن���اك رصاع عامل���ي عىل صناعة 
الرقائ���ق اإللكرونية، حيث تع���د صناعة الرقائق أحد 
عنارص املنافس���ة عىل التف���وق التكنولويج، وأصبح 
العديد يتس���اءل هل مت تعيني أشباه املوصالت لتحل 
حمل النفط والغاز كأمه األصول االسراتيجية للقوى 
العاملي���ة؟، ويب���دو أن اإلجابة يه “نع���م”، حيث إهنا 

أصبحت مركًزا للرصاع العاملي.
وبالنس���بة للوالي���ات املتح���دة، تعد صناع���ة الرقائق 
اإللكروني���ة أمًن���ا قومّيًا، ألهنا ال تس���تخدم فقط يف 
اهلواتف الذكية واالتصاالت والس���يارات وغريها من 
املنتجات االس���هالكية، بل يه عنرص أس���ايس يف 
الكثري من األسلحة املتطورة، عىل سبيل الذكر، طائرة 
F-35، وقد أدت أزمة نقص رقائق أش���باه املوصالت، 
عىل إثر تداعيات جاحئة “كوفيد-19” إىل تباطؤ منو 
الناجت احمليل اإلمجايل األمرييك إىل 2٪ خالل الربع 

الثالث من عام 2021.

أكد مصطىف مدبويل رئيس جملس الوزراء، 
اهمتام الدولة بدمع وتطوير قطاع الصناعة، 
والعمل عىل تعزيز دور الصناعة احمللية ىف 
خمتلف املجاالت، مشريًا إىل أن أمعال رفع 
كفاءة منطقة شق الثعبان تشمتل عىل تطوير 
وحتسني خمتلف ش���باكت البنية األساسية 
باملنطقة، حبيث تك���ون صديقة للبيئة، ويكون 
التعام���ل مع املخلفات الصلبة بش���لك آمن، 
وذل���ك للحد م���ن التلوث البييئ، مكا س���يمت 
تطوير شبكة احملاور الرئيسية احمليطة هبا 

وطرقها الفرعية.
وأش���ار مدب���ويل خ���الل اجمت���اع متابعة 
املوق���ف التنفي���ذي ألمع���ال تطوي���ر منطقة 
ش���ق الثعب���ان، إىل أن االجمت���اع يأيت ىف 
إطار تنفي���ذ توجهيات الرئي���س عبد الفتاح 
السييس، رئيس امجلهورية، بشأن االهمتام 
بتطوير منطقة ش���ق الثعب���ان، والعمل عىل 
تزويدها مبختلف اخلدمات واملرافق، س���عيًا 
لتحويلها إىل مدينة صناعية متاكملة للرخام 

واجلرانيت.
ح���ر اللقاء، مصط���ىف مدب���ويل، رئيس 
جمل���س ال���وزراء، ودمحم ش���اكر، وزي���ر 
الكهرب���اء والطاقة املتجددة، و يامسني فؤاد، 
وزيرة البيئة، وعامص اجلزار، وزير االساكن 
واملرافق واملجمتع���ات العمرانية، وخالد عبد 
العال، حمافظ القاهرة، وأمري س���يد أمحد، 
للتخطي���ط  رئي���س امجلهوري���ة  مستش���ار 
العم���راين، وجهيان عبد املنعم، نائب حمافظ 
القاه���رة لملنطق���ة اجلنوبي���ة، وعبداملطل���ب 
معارة، نائب رئيس هيئة املجمتعات العمرانية 
اجلديدة، وكرم س���امل، رئيس جملس إدارة 
الرشك���ة الوطنية لملق���اوالت العامة، التابعة 
جله���از مرشوعات اخلدمة الوطنية، وممدوح 
رسالن، رئيس الرشكة القابضة ملياه الرشب 
والرصف ال���ي، وعادل حام���د، رئيس 
الرشك���ة املرصي���ة لالتص���االت، واملهندس 
احلس���يين ع���ادل، نائب الرئي���س التنفيذي 
للرشكة املرصية لالتصاالت خلدمة العمالء.

مدبولي: تزويد »شق الثعبان« باخلدمات 
واملرافق لتحويلها إلى مدينة صناعية

 

تاب���ع مصطىف مدب���ويل، رئيس جملس الوزراء، مس���تجدات 
مب���ادرة رد األعباء التصديرية، وذل���ك حبضور دمحم معيط، 
وزير املالية، وأمحد مسري، وزير التجارة والصناعة، وعدد من 

مسوئيل الوزارتني.
ويف مس���هل االجمتاع، أكد رئيس الوزراء أن احلكومة تعمل 
جاهدًة عىل توفري اكفة س���بل املس���اندة املمكن���ة، وكذا تذليل 
العقبات أم���ام املصدرين، لزيادة جح���م الصادرات املرصية، 
وذل���ك وفًقا لتلكيف���ات الرئيس عبد الفتاح الس���ييس، رئيس 
امجلهورية، بالعمل يف س���بيل الوصول حبجم الصادرات إىل 

100 مليار دوالر، وفقًا لبيان حصيف.
وأض���اف مدبويل أن هذه احلكومة اهمت���ت منذ البداية مبلف 
رد األعباء التصديرية، ونفذت بالفعل برناجمًا لرد مس���تحقات 
اكنت مرامك���ة منذ عام 2012، ومن املهم االس���مترار بنفس 
الوت���رية يف الفرة القادمة، نظرًا ملا حيققه الربناجم من فوائد 

لملصدرين املرصيني، وزيادة يف جحم الصادرات.
وخالل االجمتاع، استعرض دمحم معيط، وزير املالية، اجلهود 
ال���يت قامت هبا الوزارة يف توفري املبال���غ الالزمة لربناجم رد 
األعب���اء، موحضًا أن إمج���ايل ما مت رصفه مبب���ادرات لدمع 
الص���ادرات بلغ 33.5 مليار جنيه، بيمن���ا بلغ عدد الرشاكت 
املَُص���ّدرة املتقدمة ملبادرة “الس���داد الف���وري” 2100 رشكة 
مصدرة، وسيمت الرصف لنحو 160 رشكة يف األسبوع األول 

من أكتوبر بقمية 1.3 مليار جنيه.

أكد رئي���س مجموعة )يس إف يس( لألع���الف والكمياويات 
أمحد خليفة أن قمية مرشوع املجمع الصنايع إلنتاج ممكالت 
األعالف ال���ذي تنفذه الرشكة يف حمافظة قن���ا تقدر قميته ب� 
400 مليون دوالر وذلك بس���بب عبقرية املوقع االس���راتيجي 

ملرص.
وق���ال خليف���ة � يف لكمة له خالل افتتاح ع���دد من املرشوعات 
القومي���ة باهليئة العامة لالس���تمثار واملناط���ق احلرة حبضور 
الرئيس عبدالفتاح السييس � إن املجموعة لدهيا 4 مرشوعات 
يف الدول العربية يف مرص واإلمارات واجلزائر والس���عودية، 
موحضًا أن املجموعة اختارت مرص إلنش���اء مرشوع ممكالت 
األع���الف الصادرة من مادة )إتش يس أل( بتكنولوجيا أملانية 

بلجيكية.
وأضاف أن هذا املنتج سيمت تصديره إىل مجيع بلدان العامل، 
الفتًا إىل زي���ادة جحم الطلب يف مرص عىل ممكالت األعالف 
بعد االستمثارات الكبرية يف جمال املزارع المسكية والداجنة 

واحليوانية؛ وفقًا لواكلة أنباء الرشق األوسط.

قال الدكت���ور خالد حنىف، أمني عام احتاد الغرف العربية، 
إنه جاٍر حاليا دراس���ة مقرح إنش���اء منطقتني لوجستيتني 
يف لك م���ن الربازيل ومرص، لتعىط املنطقتان قمية مضافة 
ملنتج���ات البلدين، مش���ريا إىل أن غرفة التج���ارة العربية 
الربازيلية تقوم حاليا بإجراء الدراسات بالتعاون مع احتاد 

الغرف العربية.
وأشار حنىف، خالل مؤمتر الصحىف، عىل هامش احتفال 
الغرف���ة العربي���ة الربازيلية مبرور عام ع���ىل تواجدها يف 
مرص، إىل أنه مت طرح املقرح عىل رئيس الوزراء املرصى 
الدكت���ور مصطىف مدبوىل، وكذل���ك عىل رئيس امجلهورية 
الربازيىل ونائب���ه، مكا مت طرح املق���رح يف جامعة الدول 

العربية.
وأكد أن الغرفة تتوىل دراس���ة إنش���اء خ���ط مالىح يربط 
بني مرص والربازيل وتتضم���ن املوانئ املقرحة ربط ميناء 
سانتوس الربازيىل بأحد املوانئ املرصية بالبحر املتوسط، 
مثل ميناء اإلس���كندرية أو ميناء بورس���عيد أو دمياط، ومن 
املتوقع االنهاء من الدراس���ة خالل هشور. وأش���ار حنىف 
إىل أنه مت عقد لقاء مع وزيرى الزراعة يف مرص والربازيل 
ومتت مناقش���ة التعاون يف جمال قصب الس���كر، خاصة 
أن الربازي���ل من أك���رب منىجت الس���كر يف العامل، وميكن 
االس���تفادة من خرباهتا يف هذا املجال لزيادة إنتاج قصب 
الس���كر يف مرص، الفتا إىل أن هناك مقرحا إلنشاء ميناء 
حمورى يربط بني مرص والربازيل بمشال إفريقيا، س���واء 

يف تونس أو املغرب.
وأكد حنىف إماكنية االس���تفادة من إنشاء اخلطوط املالحية 
بني مرص والربازيل لتك���ون نقطة حمورية متتد إىل مشال 
ليبيا )ميناء طرابلس( إلعادة إمعار سوريا والعراق والمين، 
مشددا عىل رضورة أال تقترص العالقات بني الدول العربية 
والربازيل عىل التجارة فقط، رمغ أهنا تتخىط ال� 20 مليار 

دوالر، بل تدشني رشااكت استمثارية صناعية.

أعل����ن املهندس أمحد مس����ري، وزير التج����ارة والصناعة، أنه 
جي����ري حالًيا العمل ع����ىل ميكنة لك اخلدم����ات اليت تقدمها 
اهلي����ات واجله����ات التابعة لل����وزارة هبدف تفعي����ل مبدأ الال 
مركزي����ة يف اإلج����راءات، وتيس����رًيا عىل جممت����ع املصنعني 
واملصدرين وتوفرًيا للوقت واجلهد، حيث ستهسم هذه اخلطوة 
مس����امهة كبرية يف إعطاء دفعة لقط����اع الصناعة والتصدير 
خالل املرحلة املقبلة وتجشيع املستمثرين عىل بدء مرشوعاهتم 
الصناعية، مش����رًيا إىل حرص الوزارة ع����ىل املتابعة الدامئة 
لتحدي����ات ومطالب جممت����ع األمعال من خالل جلن����ة املتابعة 
بالوزارة بالتنسيق مع األجهزة التابعة هلا للوقوف عىل أسباب 
 التحديات وس����بل حلها ومتابعة املس����تجدات اخلاصة باحلل.
ج����اء ذلك خالل اللقاء املوس����ع ال����ذي عقده الوزي����ر مع عدد 
م����ن أعض����اء جمل����س إدارة االحت����اد امل����رصي مجلعي����ات 
املس����تمثرين برائس����ة الدكتور حمرم ه����الل، رئيس االحتاد، 
بالهن����وض  املتعلق����ة  امللف����ات  أب����رز  اللق����اء  تن����اول  حي����ث 
اخلارجي����ة. لألس����واق  والتصدي����ر  احمللي����ة   بالصناع����ة 
وقال وزير التجارة إن هناك اهمتام كبري من القيادة السياسية 
مبلف الصناعة، وتقدمي لك أش����اكل الدمع واملساندة للهنوض 
هب����ا إىل آفاق أرحب خاصًة يف ظل القدرات الصناعية اهلائلة 

اليت تمتتع هبا مرص.

مقترح إلنشاء منطقتني لوجستيتني فى 
البرازيل ومصر

سيد اجلارحي

داليا احمد

      وزير التموين  : نستهدف تأمين مخزون استراتيجي من  
المنتجات الغذائية علي  مدار العام

 هشام آمنة: التنمية المحلية والمحافظات لن تدخر جهًدا 
في دعم هذا المشروع العظيم 

    توقعات بوصول إجمالي صناعة رقائق أشباه الموصالت 
العالمية إلى نحو 600 مليار دوالر   مع نهاية  2022 

وزير التجارة يبحث مع وزير الطيران املدني 
تنشيط حركة الشحن اجلوي للصادرات املصرية

وزير الزراعة: ارتفاع قيمة صادرات مصر من احلاصالت 
الزراعية إلى 2.722 مليار دوالر خالل 2022-2021

اس���تقبل الفريق دمحم عب���اس حيمل وزير 
الطريان امل���دين مبقر ال���وزارة أمحد مسري 
وزير التج���ارة والصناعة حيث حبثا س���بل 
تعزي���ز التع���اون ب���ني الوزارت���ني وتب���ادل 
الرؤى حول تنش���يط حرك���ة الحشن اجلوي 
للصادرات املرصية وبصفة خاصة صادرات 
الس���لع الزراعية مبا يهسم يف االستفادة من 
الكبرية  االقتصادي���ة  واإلماكنات  املقوم���ات 
ملرص وذلك يف إطار التوجهات احلالية للدولة 
املرصي���ة والىت هت���دف لزي���ادة الصادرات 

واالستمثارات.
وأك���د رح���ب دمحم عب���اس ح���رص وزارة 
الط���ريان امل���دين ومجيع رشاكهت���ا التابعة 
ع���ىل تقدمي اكفة التيس���ريات والدمع الاكمل 
وتذلي���ل اكف���ة العقب���ات ال���ىت من ش���أهنا 
تنش���يط الصادرات املرصية وج���ذب املزيد 
من اإلس���تمثارات وذلك بالتنس���يق املسمتر 
م���ع وزارة التج���ارة والصناعة مش���ريًا إىل 
أن اإلهمتام بالحش���ن اجلوي يأىت عىل مقة 

أولويات وزارة الطريان املدىن لتهسيل حركة 
حشن البضائع والص���ادرات املرصية حيث 
جاء مطار القاه���رة ىف املركز الثاىن إفريقيًا 
ىف جم���ال الحشن اجلوى م���ن حيث حركة 
البضائع خالل ع���ام 2021 وفق إحصاءات 

املجلس الدوىل لملطارات .
وم���ن جانبه أكد أمحد مس���ري وزير التجارة 
والصناعة حرص الوزارة عىل تهسيل منظومة 
الحش���ن والنق���ل اللوجيس���يت للص���ادرات 
املرصية بصف���ة عامة وصادرات احلاصالت 
الزراعي���ة بصف���ة خاص���ة وال���يت تتطل���ب 
مواصف���ات خاص���ة ملنظومة الحش���ن، الفتًا 
إىل أن الف���رة احلالية تهشد تنس���يقًا كبريًا 
مع اكفة ال���وزارات واجلهات املرصية املعنية 
للحفاظ عىل األس���واق ومعدالت الصادرات 
الزراعية املرصية باألسواق اخلارجية السميا 
يف ظ���ل التحديات االقتصادي���ة العاملية اليت 
فرضها األزمة الروس���ية االوكرانية وجاحئة 

فريوس كورونا.

قال السيد القصري، وزير الزراعة واستصالح 
الزراعي����ة  م����رص  ص����ادرات  إن  األرايض، 
جت����اوزت حىت اللحظ����ة 4.8 مليون طن، رمغ 
املشلكات اليت تهشدها حركة التجارة الدولية، 

واألزمات يف الحشن وارتفاع أسعاره.
وأضاف أن الصادرات هذا العام تزيد 

عن الفرة املامثلة من العام املايض، 
حبوايل 150 أل����ف طن، موحًضا 
أن الدولة تصدر أصناًفا خمتلفة 

بيهنا املواحل والبطاطس والعنب 
والبصل والثوم.

ولف����ت إىل أن تلكفة الصادرات 
الزراعي����ة هذا العام تزيد عن 
2.2 ملي����ار دوالر، معقًب����ا: 
"رمق مؤث����ر والدول����ة ت����دمع 

مل����ف األمن الغ����ذايئ وتوفري 
احتياجات الشعب من املنتجات 

الزراعي����ة، وتب����ذل جه����ًدا كبرًيا 
لتصدي����ر منتجاهتا واملنافس����ة مع 

الدول األخرى".
وأوحض وزي����ر الزراع����ة أن الدولة تصدر يف 
ضوء الفائض م����ن احتياجاهتا، منوًها إىل أن 
احلرائق والس����يول والفيضانات اليت هشدهتا 
بع����ض ال����دول األوروبي����ة، ترج����ع إىل تأثري 

التغريات املناخية.
وذك����ر أن "الدولة املرصية تس����تضيف مؤمتر 
تغري املناخ بداية هش����ر نومفرب املقبل، والذي 
يتن����اول تأثريات التغ����ريات املناخية واألزمات 
اليت تواج����ه العامل، ويدعو الخت����اذ إجراءات 
قوية ودامع����ة، متكن ال����دول اإلفريقية 
م����ن تطبيق ب����راجم التكيف مع تلك 

التغريات".
ون����وه إىل أن ال����دول اإلفريقي����ة 
االنبعاث����ات  فات����ورة  تتحم����ل 
املتقدمة،  ال����دول  ع����ن  الصادرة 
مضيًف����ا: »م����رص مس����ؤولة عن 
م����ن   ٪0.5 إىل  ي����رىق  ال  رمق 
تل����ك االنبعاث����ات، واألم����ر يتطل����ب 
الزتام����ات من رشاكء التمنية، للوفاء 
بالتعهدات، وإقامة مرشوعات متكن 
ال����دول مع التكيف م����ع تلك الظروف 
وحصول الش����عوب ع����ىل القدر الاكيف 

من األمن الغذايئ«.
يذك����ر أن ص����ادرات مرص م����ن احلاصالت 
الزراعي����ة ارتفعت خالل امل����ومس التصديري 
2021-2022 بنسبة 13.1٪ لتجسل ما قميته 
2.722 مليار دوالر مقابل 2.406 مليار دوالر 

خالل مومس 2021-2020.

اقرح أمحد عبد الواحد، اخلبري امجلريك 
ورئيس ش���عبة امجل���ارك بغرف���ة القاهرة 
التجارية، خطة لزيادة الصادرات املرصية، 
تنقس���م إىل ش���قني "خطة قص���رية األجل 
وأخرى طويل���ة األجل"، الفتا إىل أن اخلطة 
األوىل تمتث���ل يف دمع عي���ين لملصدري���ن 

مث���ل "ختفيض الطاقة وإعفاهئم من اكرتات 
الطرق طاملا حيمل املصدر إيصال تصدير"؛ 
وهو ما يجشع املصدر عىل خفض التاكليف 
بتج���ارة  االهمت���ام  وكذل���ك  التصديري���ة، 
الرانزي���ت، وس���ياحة املؤمت���رات، وإلغاء 

التنازالت اخلاصة باملصانع.

رضوى عبداهلل
اسالم عبدالفتاح

سباق عاملي  علي ريادة صناعة الرقائق االلكترونية
 

رئيس الوزراء يتابع مستجدات 
برنامج رد األعباء التصديرية

تنفيذ مشروع املجمع الصناعي ملكمالت 
األعالف بقنا بـ400 مليون دوالر

»الصناعة«: حصر شامل للمصانع املتعثرة 
للمساعدة يف استعادة نشاطها اإلنتاجي 

بالتنسيق مع احتاد املستثمرين

محمد عارف
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استثمارات المرحلة األولى تتجاوز 4 مليار جنيه والمستودعات تستهدف تخزين 25 سلعة تامة الصنع

نيفني جامع: ألول مرة 5 دول عربية يف معرض تراثنا
 2022.. والسعودية ضيف الشرف

أك���دت نيف���ني جام���ع، الرئي���س التنفيذي 
جلهازتمنية املرشوع���ات، عىل أن احلرص 
عىل مش���اركة األش���قاء العرب يف معرض 
تراثن���ا للح���رف اليدوي���ة والراثي���ة الذي 
يق���ام برعاية كرمية م���ن الرئيس عبدالفتاح 
السييس، رئيس امجلهورية يعكس اإلرادة 
السياسية اهلادفة لتعزيز التعاون والروابط 
املش���ركة بني الش���عوب العربية من خالل 
تش���ارك الثقاف���ات الراثية ال���يت تعرب عن 
اهلوي���ة العربية، فضال عن تجشيع التجارة 
البينية والتاكمل االقتصادي إقلمييا خاصة 
بني أحصاب املرشوعات الصغرية يف هذه 

الدول.
أوحض���ت »جام���ع« يف بي���ان للجهاز أن 
املع���رض يتيح فرص���ة ممزية لفت���ح نوافذ 
تس���ويقية جدي���دة ألحص���اب املرشوعات 
الصغ���رية خاصة يف قطاع احلرف اليدوية 

والراثي���ة واالنفتاح بني األس���واق العربية، 
حي���ث يس���تضيف معرض تراثن���ا للحرف 
اليدوية والراثية يف نخسته الرابعة 2022 
اململك���ة العربية الس���عودية كضيف رشف 
مكا تشارك لك من اإلمارات العربية املتحدة 
واململكة األردنية اهلامشية ودوليت السودان 
وليبيا بأجنحة ممزية يف فاعليات املعرض.
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