
سيناء جتني عوائد األمن واالستقرار وجناح استراتيجية التنمية الشاملة

خارطة طريق جديدة لالقتصاد المصري علي طاولة مناقشات  »المؤتمر االقتصادي« 
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القطاع اخلاص يدشن مرحلة جديدة من التعاون االقتصادي بني مصر والكويت بحزمة مشروعات غير مسبوقة
تفاصيل كاملة حول وضع 

»متويل املناخ« علي
 COP27   أجندة 

 

واف���ق جمل���س إدارة املرشوع الق���وىم للبتلو 
الزراع���ة  وزي���ر  القص���ر،  الس���يد  برائس���ة 
واس���تصالح األرايض، عىل اعمتاد 36 مليون 
جني���ه لنحو 87 مس���تفيدا من صغ���ار املربني 
وش���باب اخلرجيني بإمجاىل عدد رؤوس ماشية 
849 رأس���ا، وذلك يف إطار املبادرة الرائس���ية 
»حياة كرمي���ة«، اليت أطلقها الرئيس عبدالفتاح 
السييس، لتطوير الريف املرصي ورفع مستوى 

صغار املزارعني واملربني.
وقال املهن���دس مصطىف الصي���اد، نائب وزير 
الزراعة للرثوة احليواني���ة والمسكية والداجنة، 
إن إمج���ايل ما مت متويله لمل���رشوع حىت األن 
أك���رث من 7 ملي���ارات و77 ملي���ون جنيه ألكرث 
من 41 ألف مس���تفيد، لرتبي���ة وتمسني ما يزيد 
عىل 464 ألف رأس ماشية سواء جعول إلنتاج 
اللحوم أو جعالت عالية اإلنتاجية، لتوفر املزيد 

من اللحوم واأللبان.
وم���ن جهت���ه، أوحض ط���ارق س���لميان، رئيس 
قط���اع تمنية ال���رثوة احليواني���ة والداجنة، أنه 
طبًقا لتوجهيات الس���يد القصر، وزير الزراعة 
واس���تصالح األرايض، واملهن���دس مصط���ىف 
الصي���اد، نائب وزير الزراع���ة للرثوة احليوانية 
والمسكي���ة والداجن���ة، ي���م معاين���ات حلظائر 
املستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك املمول 
»الزراىع املرصى أو األهيل املرصي«، للتأكد 

من وجود ماكن مناس���ب ومساحة اكفية للرتبية 
واإليواء، وفور إس���تالم املس���تفيد للرؤوس يم 
التأمني علهيا يف صن���دوق التأمني عىل الرثوه 
احليواني���ة وبنس���به خمفضه، مث ي���م تكثيف 
املتابعات امليدانيه عىل املستفيدين من قبل قطاع 
تمني���ة الرثوة احليوانية والداجنة واهليئة العامة 
للخدمات البيطرية لدراسة أي مشلكات حممتلة 

عىل أرض الواقع والعمل عىل حلها وتذليلها.
وتابع: أنه ميكن االستفادة من املرشوع القوىم 
للبتلو من خالل التق���دم ألقرب إدارة زراعية أو 
ف���رع بنك زراىع مرصى، أو بنك أهىل مرصى 
واملنترشين عىل مس���توى حمافظ���ات ومراكز 
امجلهورية، أو م���ن خالل التواصل اإللكرتوىن 
مع قط���اع تمنية ال���رثوة احليواني���ة والداجنة 
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وزير الزراعة يعتمد متويل جديد للمشروع 
القومى للبتلو بقيمة 36 مليون جنيه

وجه  الرئيس عبد الفتاح الس���يىس، أمس 
الس���بت،   الهتنئة للش���عب املرصي واألمة 
العربية واإلس���المية مبناس���بة ذكرى املولد 

النبوي الرشيف.
وكت���ب الرئيس الس���يىس عرب حس���اباته 
الرمسية مبواق���ع التواصل االجمتاىع، أنه 
ىف ه���ذا الي���وم أرشق نور النب���وة اخلالدة 
عىل اإلنس���انية بأمكلها، فكشف عهنا غيوم 
اجلهل واألوهام ، واختم الرئيس السيىس 
رس���الته بقوله "س���الم اهلل وصلواته عىل 
نبينا الكرمي، ال���ذي اكن منوذًجا فريًدا يف 
الفضيل���ة، فلنجع���ل هذه الذك���رى العطرة 
نرباًس���ا ومهنًجا وقدوة تق���وي من عزامئنا 

وإرادتنا يف بناء حياتنا ومستقبلنا".
اكن الرئيس الس���يىس، وج���ه لكمة  خالل  
االحتف���ال بذكرى املولد النب���وي الرشيف، 
األربع���اء املاىض، توج���ه  خالهلا  بالهتنئة 
لش���عب م���رص العظ���م ولاكفة الش���عوب 
العربية واإلس���المية مبناس���بة ذكرى مولد 
الن���ي الك���رمي س���يدنا دمحم "ىلص اهلل 
هيلع ملسو" داعًي���ا امل���وىل "ع���ز وجل" أن 
يعيد ه���ذه الذك���رى العط���رة باخلر عىل 
الش���عب املرصي وعىل مجيع املسملني يف 

اكفة أحناء األرض، وباألمن والس���الم عىل 
البرشية مجعاء.

وق���ال  الرئي���س الس���يىس،  إن احتفالنا 
بذكرى مولد خامت األنبياء واملرس���لني ميثل 
مناس���بة طيبة للتأمل يف جوه���ر ومقاصد 
رسالته المسحة واختاذه قدوة يف األخالق 
الكرمي���ة وأن نكون مجيًعا عىل دربه القومي 
حيث اكن "ىلص اهلل هيلع ملسو" أحس���ن 
الن���اس خلًقا وأصفامه نفًس���ا وأحس���هنم 
معاملة، اكن خر الناس ألهله، وخر الناس 
ألزواجه، وخر الناس ألبنائه، وخر الناس 
ألحصابه، وه���و القائ���ل "ىلص اهلل هيلع 
ملسو": "خرمك خ���رمك ألهله وأنا خرمك 

ألهيل".
وأضاف الرئيس الس���يىس، أننا تعملنا من 
ذي اخلل���ق العظم، يف س���رته العطرة أن 
مجمل حياته وأخالقه، اكنت ترمجة حقيقية 
وتطبيقي���ة، ألخ���الق وق���م الق���رآن الكرمي 
وإن م���ن أمه الدروس اليت نس���تلهمها من 
سرته "ىلص اهلل هيلع ملسو" يه مواجهة 
الصعاب والتحدي���ات بعمل دؤوب ال ينقطع 
بكفاح مسمتر بال لكٍل وال ملٍل حىت نستنفذ 

مجيع األسباب والفرص املتاحة.

أك���د املهندس أمحد مس���ر وزير التجارة 
والصناعة ح���رص الدول���ة املرصية عىل 
الهن���وض بقط���اع المت���ور باعتب���اره من 
القطاع���ات الواعدة م���ن حيث خلق فرص 
العمل وزي���ادة الصادرات وحتقيق التمنية 
االقتصادية واملجمتعية املنش���ودة، مشًرا 
إىل أن ه���ذا التوج���ه يتوافق م���ع حركة 
املرشوعات احلديثة العمالقة اليت تنفذها 
مرص حاليًا يف إطار التوجهيات الرائسية 
اليت تتضمن انشاء أكرب مزرعة خنيل يف 
الع���امل تضم 2.5 ملي���ون خنلة مبنطقيت 

توشيك والعوينات.

وق���ال الوزي���ر إن المتر ميث���ل حمصولًا 
اس���رتاتيجيًا خاصة وأن مرص تعد أكرب 
منتج يف الع���امل للمتور حيث تنتج حوايل 
18% من اإلنتاج العاملي، و24% من اإلنتاج 
العريب، بع���دد خنيل ممثر يتجاوز حوايل 

16 مليون خنلة.
جاء ذل���ك يف س���ياق لكم���ة الوزير اليت 
ألقاها خالل افتتاحه – يوم أمس السبت- 
لفعاليات املهرجان الدويل السادس للمتور 
ال���ذي يقام حتت رعاي���ة كرمية من خفامة 
الرئي���س عبدالفت���اح الس���ييس مبحافظة 
أسوان يف الفرتة من 8 حىت 10 من هشر 
أكتوبر اجل���اري وذلك مبش���اركة اللواء/ 
أرشف عطية، حمافظ أسوان واللواء دمحم 

الزملوط حمافظ الوادى اجلديد والدكتور/ 
عبدالوهاب زايد، أمني ع���ام جائزة خليفة 
الدولية لنخيل المتر واالبتاكر الزرايع إىل 
جانب سفر مجهورية اندونيسيا بالقاهرة 
وممثل عن س���فارة دولة االمارات العربية 
دمحم  واملهن���دس/  بالقاه���رة،  املتح���دة 
عبدالك���رمي رئي���س اهليئة العام���ة للتمنية 
الصناعية والس���يد/ امحد رضا املرشف 
الع���ام عىل مراك���ز التكنولوجيا واالبتاكر 
الصن���ايع ب���وزارة التج���ارة والصناعة، 
والل���واء رشيف صاحل رئي���س هيئة تمنية 

الصعيد
وأوحض مس���ر أن ه���ذا املهرجان حيظى 
بأمهية كبرة خاصة يف ضوء سيع وزراة 

التج���ارة والصناع���ة لتطوي���ر القطاعات 
اليت  الواع���دة  والتصديري���ة  الصناعي���ة 
متتلك م���رص فهيا مزايا تنافس���ية كبرة 
وذلك لملس���امهة يف حتقيق مس���هتدفات 
خط���ة الوزارة حنو زيادة مس���امهة قطاع 
الصناع���ة يف الناجت احمل���ىل اإلمجاىل، 
الفتًا إىل أن ال���وزارة حريصة عىل تأهيل 
املصانع القامئة وانش���اء املصانع احلديثة 
وال���يت تعمل عىل تعظ���م القمية املضافة 
واالس���تفادة بفائض المت���ور، حيث يصل 
عدد املنشآت الصناعية العاملة يف جمال 
تصني���ع وتعبئ���ة المتور كنش���اط رئييس 
ح���وايل 140 مصنع قامئ، مكا يصل عدد 

مصدرى المتور إىل حوايل 24 ُمصدرًا.

أك���د الدكتور دمحم معيط وزي���ر املالية، أن 
احلكوم���ة تس���هتدف التوس���ع يف املبادرة 
الرائس���ية إلحالل املركب���ات املتقادمة الىت 
مر عىل صنعها 20 عاًما فأكرث بس���يارات 
جديدة تعمل بالغ���از الطبييع، بالزتامن مع 
»مقة املن���اخ«، من خ���الل العمل عىل مض 
مدن وحمافظات جديدة،  مشرا إيل أنه مت 
المساح ملواطين حمافظيت األقرص وأسوان 
باالشرتاك ىف املبادرة؛ عىل حنو يهسم ىف 
زيادة عدد املستفيدين مبا يساعد ىف تعظم 
جه���ود »التح���ول األخ���ر«، ويؤدى إىل 
ختفيف األعباء عن املواطنني بتهسيل فرصة 
امتالكهم لسيارات حديثة بدلًا من مركباهتم 
املتقادمة، واالنتقال إىل الطاقة النظيفة، الفًتا 
إىل أنه مت بالتنس���يق مع حمافظيت أسوان 
واألقرص، ختصيص قطعيت أرض لتخريد 
الس���يارات القدمي���ة، وجي���رى جتهزيمها 

الفتتاحهام وبدء العمل هبام.
وق���ال الوزي���ر يف ترصحي���ات ي���وم أمس 
الس���بت ، إنن���ا حريصون ع���ىل تذليل أى 
عقبات أمام املستفيدين من املبادرة، وزيادة 
إنت���اج ال���رشاكت م���ن الس���يارات حملية 
الصنع، والتيس���ر عىل املواطنني الراغبني 
ىف استبدال س���ياراهتم املتقادمة، حيث مت 
إجراء بعض التعديالت اجلديدة عىل املوقع 
اإللك���رتوين بداي���ة من منتصف س���بمترب 

امل���ايض أمهها: االنهتاء م���ن إعداد طريقة 
إلكرتونية لألقس���اط؛ مبا مُيكن الراغبني ىف 
االنضامم لملبادرة من معرفة سعر السيارة 
وقمية القس���ط الهشرى عىل م���دة 7 و10 
س���نوات واملفاضلة بيهنا وبني بايق أنواع 
الس���يارات املتاحة عىل املوقع اإللكرتوين، 
موحًضا أن اخلزان���ة العامة للدولة محتلت 
أك���رث م���ن 570 مليون جنيه قمي���ة احلافز 
األخر؛ ع���ىل حنو يهس���م يف احلد من 
تلوث اهل���واء وتقليل االنبعاث���ات الكربونية 

الضارة.
من جانب���ه ، قال أجمد منر مس���اعد أول 
وزير املالية، رئي���س جملس إدارة صندوق 
إحالل املركبات، إن املبادرة توفر لملجسلني 

فهيا الذين استوفوا الرشوط الالزمة مزايا 
عدي���دة عىل رأهسا: قمية احلافز األخر، 
وأقل سعر فائدة بنكية، وأطول فرتة سداد، 
وع���دم وجود مبال���غ تدفع مكق���دم إلزايم 
للسيارة اجلديدة، وأن سعر السيارة يكون 
ش���اماًل التجهزي بالغ���از الطبييع، وخصم 
بنس���بة 50% ع���ىل وثائ���ق التأم���ني )ضد 
احل���وادث، والتأمني عىل احلي���اة( وميكن 
لملواطن التجسي���ل من خالل الدخول عىل 
www.gogreenmasr. املبادرة:  موقع 

واالش���رتاك  بيانات���ه  وتجسي���ل    com
باملبادرة.

وأوحض أن فري���ق مع���ل إدارة املب���ادرة 
م���ن وزارة املالي���ة قام بتدري���ب العاملني 

باحملافظت���ني والس���احات و22 فرًعا من 
البن���وك املش���اركة لتيس���ر اإلج���راءات، 
الفًت���ا إىل أن التقدمي باملب���ادرة له رشوط 
وضوابط، من أمهها: أن يكون قد مر عىل 
صنع السيارة القدمية 20 سنة، وأن تكون 
رخصة س���يارات األج���رة واملاليك بامس 
املتق���دم وقت االش���رتاك يف املبادرة، وأن 
تكون رخصة املاليك ب���امس املتقدم وقت 
االش���رتاك يف املب���ادرة منذ س���نتني عىل 

األقل. 
وأض���اف تام���ر عب���د الظاه���ر املتحدث 
الرمسي ب���امس املبادرة، أنه مت ختصيص 
23 ألًف���ا و730 س���يارة جدي���دة وختريد 
أك���رث م���ن 23 ألًفا و447 س���يارة قدمية، 
وقد بلغ عدد الطلبات املس���توفاة للرشوط 
أك���رث م���ن 40 أل���ف طل���ب ع���ىل املوقع 
اإللك���رتوين لملبادرة، مكا أنه يف س���بيل 
إتاحة التن���وع يف س���يارات امليكروباص 
املتاح���ة باملبادرة فق���د وافق جملس إدارة 
صندوق إحالل املركبات بوزارة املالية عىل 
مض امليكروب���اص »جول���دن دراجون 14 
راكب« لملبادرة بعد التأكد من اس���تيفائه 
لملواصفات الفنية للعمل بالغاز الطبييع، 
مش���ًرا إىل املتابعة املسمترة ألي طلبات 
أو اقرتاح���ات من خالل قن���وات االتصال 

الرمسية باملبادرة.

كتب - أحمد ابراهمي

نبراس وقدوة تقوي من عزائمنا 
وإرادتنا يف بناء حياتنا ومستقبلنا 

  يدمع القناة يف مواجهة تراجع 
وتدىن  العاملية  التج���ارة  معدالت 
أس���عار البرتول اخلام وتداعياته 

عىل وفود السفن 
تبدأ اللجن���ة االقتصادية مبجلس 
الن���واب   اليوم األحد، مناقش���ة 
م���رشوع القان���ون املق���دم م���ن 
قن���اة  هيئ���ة  بش���أن  احلكوم���ة 
الس���ويس، وهو امل���رشوع الذى 
مهنا  إميان���ا  احلكومة  وضعت���ه 
ب���رورة تطوير القن���اة وتقدمي 
ال���دمع الاكمل هلا ىف إطار تمنية 
الظ���روف  ومواجه���ة  موارده���ا 

والتحديات االقتصادية العاملية.
وذك����رت امل����ادة رمق 15 مكررا 
)ح( من مرشوع القانون املقدم 
م����ن احلكومة بش����أن هيئة قناة 
السويس أن رأس مال صندوق 
س����يكون  الس����ويس  قناة  هيئة 
ب����ه مائة ملي����ار جنيه  مرخص 
مال����ه عرشة  ورأس  م����رصى، 
مليارات جني����ه مرصي ،  فميا 
قالت املذك����رة اإليضاحية،  إن 
امل����رشوع اجلديد يس����اعد يف 
دمع القن����اة يف مواجهة ضعف 

العامل����ي،  االقتص����ادي  األداء 
التج����ارة  مع����دالت  وتراج����ع 
العاملية كأث����ر لتداعيات فروس 
كورونا، وتدىن أس����عار البرتول 
اخل����ام وتداعيات����ه ع����ىل وفود 
الس����فن، فض����اًل ع����ن س����ى 
بعض ال����دول إىل أن يكون هلا 
دور حموري ىف نق����ل التجارة 
عربها، خبالف احلرب التجارية 
القامئ����ة بني الص����ني والواليات 
املتحدة األمريكية، ومتاشيا مع 
السياس����ة الىت تنهتجها الدولة 

لتحقيق التمنية املستدامة.
أدخل����ت  واكن����ت  احلكوم����ة  
تعدي����الت عيل  القانون رمق 30 
لس����نة 1975 بنظ����ام هيئة قناة 
بإنشاء  الس����ويس حىت يحمس 
صندوق ممل����وك هلا وهو األمر 
الذى سيدمع القناة ويبلور خطة 
الدولة لتمني����ة مواردها ووضع 
خط����ط اقتصادية قصرة املدى 
وطويل����ة املدى م����ن أجل تعظم 
االقتص����اد ودفع حركة التجارة 
يف املنطقة مما يس����امه بشلك 
كب����ر عىل دمع قناة الس����ويس 
كأك����رب مركز جت����ارى ماليح 

دويل يف املنطقة والعامل.

اليوم .. "اقتصادية النواب " تناقش مشروع 
قانون بإنشاء   صندوق قناة السويس  

كتبت - رضوى عبداهلل

أعل����ن البن����ك األه����يل املرصي 
ع����ن تعدي����ل أس����عار العوائ����د 
الذهبيةاجلديدة  للهشادة  الثابتة 
بالدوالر االمرييك اليت يصدرها 
البن����ك ومدهتا 3 س����نوات وكذا 
الدوالرية  هشادات أهل م����رص 
بآجال 5 س����نوات و7 س����نوات 
وذلك لالص����دارات اجلديدة من 
الهشادات اعتبارا من 9 أكتوبر 
اجلاري و ميك����ن االدخار فهيا 
من خالل اكفة ف����روع البنك أو 
عن طري����ق تطبي����ق األهيل نت 

تيسرا عىل العمالء  
الهشادةالذهبي����ة اجلدي����دة ملدة 
3 س����نوات بعوائ����د تصل إيل 
5.30% سنويًا، و5.25% نصف 

س����نويًا، و5.20% ربع س����نويًا 
و5.15% هشريًا حبد ادين 500 

دوالرأمرييك أو مضاعفاهتا
الدوالرية  م����رص  أه����ل  هشادة 
ذات أج����ل 5 س����نوات تص����ل 
إيل 5.15% س����نويًا، و%5.10 
 %5.05 و  س����نويًا،  نص����ف 
رب����ع س����نويًا و5% هشريًا حبد 
امري����يك  500دوالر  ادين 

ومضاعفاهتا. 
مكا ميك����ن رشاء هش����ادة أهل 
مرص الدوالرية بآجال 7 سنوات 
بدءا م����ن 1000 دوالر أمرييك 
أومضاعفاهتا بعوائد تصل إيل 
5.05% س����نويًا، و5% نص����ف 
س����نويًا، و 4.95% ربع سنويًا 

4.90% هشريًا

البنك األهلي املصري يعلن عن أسعار العوائد 
املحدثة على شهادات االدخار الدوالرية 

وزير التجارة : تأهيل مصانع التمور وإنشاء أخرى حديثة لتعظيم القيمة املضافة

كتب - أسامة السيد

املنطقة االقتصادية لقناة السويس .. 
قبلة االستثمار األجنبي ٌتعيد صياغة 

دورها يف االقتصاد املصري  

  

• السنة الرابعة عشر   •    العدد  663    •  الثمن 3 جنيه

الأحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

9  أكتوبر 2022

07      صـــــــ استثمار

االحتياطي النقدي األجنبي يعود لالرتفاع  
ويسجل  

مليار دوالر بنهاية سبتمبر
33.197

األمن الغذائي أوال
فى »اجلمهورية اجلديدة«

»تراثنا« ينطلق اليوم مبشاركة
 5 دول عربية  وأكثر من 

1100 مشروع تراثي وفني من مصر

03      صـــــــ ورقة بردى

ننشر خطة املحاور اخلمسة ملواجهة األزمة االقتصادية العاملية

مصر تستعيد روح العبور فى معركة 
بناء »اجلمهورية اجلديدة«

في الذكري الـ 49 لنصر أكتوبر 

طرح مبادرات جديدة  لزيادة موارد مصر من 
النقد األجنبي علي أجندة احلكومة واملركزي 

بعد تكليفات الرئيس

»التموين« تطرح 3 فرص استثمارية إلنشاء 3 مجمعات 
للزيوت بتكلفة استثمارية   321 مليون دوالر

تحت رعاية الرئيس السيسي 

»قبلة احلياة«
من احلكومة لسوق

محمد فريد الرقابة األوراق املالية 

  قطاع الصناعات الهندسية  »احلصان 
الرابح« يف ملف الصادرات املصرية

الرئيس السيسى في ذكرى المولد النبوي : 

لالصدارات الجديده من الشهادات 
الدوالرية المتاحة لعمالئه..

برأس مال 10 مليارات جنيه

خالل افتتاحه لفعاليات المهرجان الدولي السادس للتمور باسوان

معيط :  الخزانة العامة تحملت أكثر من 570 مليون جنيه ضمن إحالل السيارات

»املالية«: التوسع فى مبادرة »إحالل املركبات« بالتزامن مع »قمة املناخ«

 باألرقام .. البنك المركزي يكشف دخل مصر من المصادر الخمس للنقد األجنبي   

كتب - ناصر املصرى
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أعلن اجله����از املركزى للتعبئ����ة العام�ة واإلحص���اء عن زيادة 
امج���اىل ع�دد الوحدات الس���كنية املنف������ذة إىل 336.3 أل���ف 
وح�������دة ع������ام 2021/2020 باس���تمثارات 150 مليار جنيه 
مقاب����ل 194.2 أل���ف وحدة ع���ام 2020/2019 باس���تمثارات 
79 ملي���ار جنيه بنس���بة ارتف���اع ىف الوح���دات قدرها ٪73.1 

واالستمثارات قدرها ٪90.1.

وق���ال اجله���از، ىف تقرير له، إن اإلس���ان االقتصادى جاء ىف 
املرتب���ة األول��ى طبق����ا لنوعي�ة البن�اء بع���دد 169.1 ألف وحدة 
بنس���بة قدرها 50.3٪ يلي��ه اإلسك�ان املتوس��ط بع���دد 123.7 
ألف وحدة بنس���بة 36.8٪ ويلي�ه اإلسك��ان فوق املتوس��ط بع�دد 
17.1 ألف وحدة بنسبة 5.1٪، مث اإلسان الفاخر بعدد 26.3 
ألف وحدة بنسبة 7.8٪ من اإلمجاىل العام عام 2021/2020.

»اإلحصاء«: 73٪ زيادة فى 
عدد الوحدات السكنية.. 

و»االقتصادى« فى املقدمة

نمظت وزارة التعاون الدويل وبنك االستمثار األورويب بالتنسيق مع وزارة البيئة، 
دورة تدريبي���ة ملدة يومني حتت عنوان “ التكيف مع املناخ والقدرة عىل الصمود، 
حبضور ممثيل وزارات البيئة واخلارجية واملالية والزراعة واملوارد املائية والري 
والتعاون الدويل، وذلك يف إطار جهود التعاون متعدد األطراف لتعزيز معلية بناء 
.COP27 القدرات والدمع الفين، ودفع العمل املنايخ استعدادا ملؤمتر املناخ

وأش���ارت الوزارة -يف بيان- إىل أن فعاليات الدورة التدريبية اليت قام بتقدميها 
ممثل���و بنك االس���تمثار األورويب املعنيني مبوضوعات التكيف، س���لطت الضوء 
ع���ىل املبادئ العام���ة للتكيف، والمتويالت الدولية للتكي���ف، وأنواع التكيف، مع 
اس���تعراض مناذج ملرشوعات مت متويلها لتحقيق مبدأ التكيف.. وأكد البيان أن 
وزارة التعاون الدويل تعمل من خالل الرشااكت الدولية، عىل التوسع يف جهود 
ال���دمع الفين والتدريب وتبادل اخلربات، إىل جانب المتويالت التمنوية امليرسة، 
وخالل أغس���طس املايض، عقدت وزارة التعاون الدويل والبيئة وبنك االستمثار 

األورويب دورة تدريبية حول متويل املناخ.

وأوحض البي���ان أنه عىل مدار يويم 7 و8 س���بمترب امل���ايض، وألول مرة مضن 
فعاليات منتدى م���ر للتعاون الدويل والمتويل اإلمنايئ، مت عقد ثالث فعاليات 
تدريبي���ة بالتعاون بني املنتدى وثالث مؤسس���ات دولي���ة يه اللجنة االقتصادية 
ألفريقيا باألمم املتحدة، وصناديق االستمثار يف املناخ، والشبكة العاملية للمتويل 
املختلط، وذلك يف إطار الهنج الذي يتبعه منتدى مر للتعاون الدويل والمتويل 
اإلمنايئ، ب���رورة تبادل اخلربات بني دول قارة أفريقي���ا وتعزيز جهود الدمع 
الف���ين وبناء القدرات والتدريب من أجل إعداد الكوادر القادرة عىل قيادة جهود 

التحول األخر والتمنية الشاملة واملستدامة يف القارة.
ولفت إىل ارتباط احلكومة املرية بعالقات تعاون إمنايئ قوية مع بنك االستمثار 
األورويب، والذي يعد بنك املناخ لقارة أوروبا، ويف الفرتة احلالية يمت التنس���يق 
يف ع���دد م���ن امللفات اجلارية من بيهنا املش���اركة يف متويل برن���اجم »ُنَويف«، 
لمتويل قامئة املرشوعات احلكومية اخلراء يف جماالت الطاقة والغذاء واملياه، 
حتت مظلة االس���رتاتيجية الوطنية للتغريات املناخية، وإطار اس���تعدادات مر 

الستقبال مقة املناخ اليت سوف تعقد يف مدينة رشم الشيخ نومفرب املقبل.
وأضاف أنه خالل يوليو املايض، استقبلت الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون 
الدويل، جيلس���ومينا فيجيلويت، نائب رئيس بنك االستمثار األورويب، ويه أول 
زي���ارة رفيعة املس���توى من قبل البنك ملر منذ جاحئ���ة كورونا، حيث مت حبث 
تعزيز العالقات املش���رتكة ومناقش���ة املرشوعات املس���تقبلية، مكا زارت وزيرة 
التع���اون الدويل املقر الرئييس للبنك بلوكمسبورج خالل يونيو املايض، حيث مت 

لقاء اإلدارة العليا لبنك االستمثار األورويب.
جدي���ر بالذكر أن حمفظة التع���اون اإلمنايئ اجلارية مع بنك االس���تمثار 
األورويب، تجس���ل حنو 3.2 مليار دوالر بهناية يونيو املايض، وتضم 16 
مرشوًع���ا يف العديد من القطاعات التمنوي���ة، ومنذ عام 1979، خض بنك 
االس���تمثار األورويب حنو 14 مليار يورو يف م���ر للقطاعني احلكويم 
واخلاص، 53٪ مهن���ا للقطاع اخلاص والبن���وك التجارية، و47٪ للقطاع 

احلكويم.

 
وزير اإلسكان يبحث مع إسبانيا توطني 
التكنولوجيا احلديثة لتنقية مياه الشرب

غرفة الرعاية الصحية تعقد ورشة 
النضمام املستشفيات اخلاصة للتأمني 

الصحي الشامل

كشفت  وزارة المتوين والتجارة الداخلية،   عن طرح 
3 فرص استمثارية إلنشاء 3 مجمعات للزيوت بتلكفة 
اس���تمثارية تقدر بنحو 321 مليون دوالر،  مش���رية 
إيل أن���ه مت اختيار املوقع األول يف مدينة برج العرب 
عىل مس���احة 137 ألف مرت مربع، وتتضمن مصنع 
استخالص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنويًا، ومصنع 
التكرير وتعبئ���ة الزيوت بطالقة 2400 طن س���نويا، 
ومصن���ع إنتاج املس���ىل بطاقة 90 ألف طن س���نويا، 
وتبلغ التلكفة االس���تمثارية هل���ذا املرشوع حنو 165 
ملي���ون دوالر، مكا أن اهليلك المتوييل بنس���بة ٪50 
مس���تمثرين و50٪ ق���روض طويلة األج���ل والفرصة 
الثانية يف مدينة الس���ادات عىل مس���احة 210 آالف 
مرت مربع، وتمش���ل مصنع التكري���ر وتعبئة الزيوت 

بطاقة 240 ألف طن سنويا.
 وتبل���غ الطاق���ة اإلنتاجية للخ���ط يف اليوم 400 طن، 
بع���دد 2 خط، مكا أن الطاق���ة املتاحة يف اليوم 800 
ط���ن، ولفت  تقرير ل “ المتوين “  أن تلكفة املرشوع 
تص���ل إىل 48 ملي���ون دوالر، وأن املنطقة الثالثة يف 
س���وهاج عىل مس���احة 120 ألف مرت مربع وبطاقة 
240 ألف طن س���نويا، بتلكفة استمثارية 108 ماليني 

دوالر.
 م���ا أعلنت���ه وزارة المتوي���ن يأيت يف س���ياق وضع 
الدول���ة املرية  لك ما خيص حماور األمن الغذايئ 
واملس���هلك ع���ىل رأس أولوياهت���ا، خاص���ة يف ظل 
الظ���روف االقتصادية الراهنة اليت يعاىن مهنا العامل 
بأمكله بس���بب األزمات العاملي���ة املتتالية واليت بدأت 
جباحئة كورونا وتالها احلرب الروس���ية األوكرانية، 
ل���ذا حرصت احلكوم���ة املرية ع���ىل توجيه املزيد 
م���ن الدمع مضن موازنة الع���ام املاىل احلايل لقطاع 
المتوي���ن والتجارة الداخلية، نظًرا الرتباطه الش���ديد 
مبتطلب���ات املواطن الرئيس���ية من س���لع أساس���ية 

ومتوينية ولك ما خيص البيع والرشاء بشلك عام.
وأظهرت أرق���ام وم���ؤرشات املوازنة العام���ة للدولة 
للس���نة املالية احلالية 2023/2022، واليت أصدرت 
جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب تقريًرا مفصاًل 
حوهلا، ختصي���ص الدولة ألكرث م���ن 110.5 مليار 
جني���ه لقطاع المتوين والتج���ارة الداخلية هذا العام، 
وقد استحوذت هيئة الس���لع المتوينية عىل النصيب 
األك���رب بنح���و 108.7 مليار جني���ه، إذ إهنا من أمه 
اهليائت يف القطاع ملس���وليها املبارشة عن الس���لع 
األساس���ية اليت حيتاجه املواطن املرى يف حياته 

اليومية من خزب وسلع متوينية.
خمصصات  “المتوين”

  وزعت باىق خمصص���ات القطاع بني جهاز محاية 
املسهلك وجهاز تمنية التجارة الداخلية،  إيل جانب 
قطاع امحلاية االجمتاعية بديوان عام وزارة المتوين، 
ومصلح���ة دمغ املصوغ���ات واملوازي���ن، حيث بلغت 

خمصص���ات جهاز محاية املس���هلك حن���و 180.4 
ملي���ون جنيه م���ن إمجايل املخصص���ات املالية اليت 
ُوجه���ت لقطاع المتوين والتجارة الداخلية هذا العام، 
بيمن���ا بلغت خمصصات قط���اع امحلاية االجمتاعية 
بال���وزارة 443.9 ملي���ون جني���ه، أما جه���از تمنية 
التج���ارة الداخلية فقط ُخص���ص له حنو 744 مليون 

جنيه.
وطبًق���ا لتقري���ر جلن���ة اخلط���ة واملوازن���ة، بلغ���ت 
خمصص���ات مصلحة دمغ املصوغات واملوازين حنو 
497.5 مليون جني���ه، باإلضافة إىل 42 مليون جنيه 
مت اعمتادمه مكبالغ إضافية لدمع اخلطة االستمثارية 
لتطوير املصلحة وزي���ادة خمصصاهتا لمتكيهنا من 
القيام بدورها اخلديم والرقايب جبودة وكفاءة، وذلك 
بعد أن طالب���ت املصلحة مبخصصات إضافية بقمية 
61 ملي���ون جنيه، إال إنه مت اعمت���اد 42 مليون جنيه 
فقط جبانب املخصصات املوجهة هلا من االعمتادات 

املالية اللكية لقطاع المتوين والتجارة الداخلية.
وبالت���وازي مع ح���رص احلكومة ع���ىل توجيه الدمع 
ال���دامئ لقط���اع المتوي���ن والتج���ارة الداخلية ورفع 
خمصصات اهليائت التابعة له، خاصة هيئة الس���لع 
المتويني���ة، وال���يت ارتفع���ت خمصصاهت���ا بنحو 5 
ملي���ارات جنيه ه���ذا العام عن العام املاىل الس���ابق 
22/21، يؤك���د  الربمل���ان  بغرفتيه “ الن���واب “ و” 
الشيوخ “ أيًضا عىل متابعة اكفة القطاعات واهليائت 
التابع���ة ل���وزارة المتوين والتج���ارة الداخلية وتقدمي 
التوصي���ات واملطالب���ات بتطوي���ر خدماهت���ا وتعظمي 
دوره���ا، وذل���ك الرتباطها الوثيق مبتطلب���ات املواطن 

األساسية من سلع غذائية ومتوينية.
ومض���ن خطة هذا الع���ام للدولة يف قط���اع المتوين 
والتجارة الداخلية، وجه الربملان عددا  من التوصيات 
للك قط���اع وجهة تابعة ل���وزارة المتوي���ن والتجارة 
الداخلية، حيث أوىص الربملان -حبس���ب تقرير جلنة 
اخلط���ة واملوازنة مبجل���س النواب- قط���اع امحلاية 
االجمتاعي���ة بوزارة المتوين، ب���رورة مراعاة عدم 
إنف���اق أي مروف���ات غري رضوري���ة وغري حمتية، 
وذل���ك لتوفري املبالغ الالزمة وتوجهيها لدمع الس���لع 
األساس���ية عىل البطاقات المتويني���ة يف ظل ارتفاع 

األسعار.
 مك���ا وجه الربملان برورة إضافة املواليد للبطاقات 
المتويني���ة للف���ائت األك���رث احتياًج���ا، مناش���ًدا يف 
توصياته، عىل رضورة تشديد الرقابة عىل األسواق 
والتأكد من إعالن األسعار عىل السلع تطبيًقا ألحام 
القان���ون، وأوىص أيًضا مبراع���اة االنهاء من معلية 

التح���ول الرمق���ى يف مجي���ع وحدات ال���وزارة عىل 
مس���توى امجلهورية، وتوفري الصيان���ة الدورية هلذه 

املنظومة حفاًظا عىل كفاءة واسمترارية األداء.
وعىل مس���توى جهاز محاية املسهلك، طالب الربملان 
بزيادة امحلالت التعريفي���ة والرتوجيية بدور اجلهاز 
ورضورة وج���ود تعاون وتنس���يق ب���ني اجلهاز وبني 
وزارات الدول���ة اكفة، مع تق���دمي الدمع للجهاز بافة 
اإلمانيات ال���يت حيتاجها ليقوم ب���دوره عىل أمكل 
وجه، ه���ذا جبانب، مطالبته بالعم���ل عىل إجياد آلية 
للتواصل املب���ارش مع جملس الن���واب، وزيادة عدد 
الس���يارات املجه���زة ال���يت تس���تخدم يف امحلالت 
الرقابي���ة والضبطية القضائية، والتوس���ع يف زيادة 

أفرع اجلهاز باحملافظات.
ومشلت  توصيات الربملان هليئة الس���لع المتوينية،   
رسع���ة االنهاء م���ن حتويل مجيع املخاب���ز البلدية 
للعم���ل بالغ���از الطبي���ى، وصياغة خطة ش���املة 
قابل���ة للتطبيق ملقابلة التقلبات يف أس���عار الس���لع 
األساس���ية املس���توردة يف ظل تغري سعر الرف 
للنقد األجنيب، هذا باإلضافة إىل، العمل عىل زيادة 
الطاقة التخزينية للحمق من خالل إنش���اء املزيد من 
الصوامع والش���ون، خاصة يف مناطق االستصالح 
الزراىع اجلدي���دة، عالوة عىل، ترسي���ع إجراءات 
نق���ل ملكية األرايض املقام علهي���ا الصوامع للهيئة 

مبارشًة.
وتضمن���ت توصيات الربملان هليئة الس���لع المتوينية 

أيًض���ا، رضورة مواف���اة جلن���ة اخلط���ة واملوازن���ة 
مبجلس النواب بنسب استرياد السلع االسرتاتيجية 
لالس���هالك احملىل وتطورها، والتحديث املس���متر 
خلط���ة اهليئة للتطوير يف ضوء م���ر الرمقية، هذا 
جبانب، رضورة وضع إجراءات واحضة عن حومكة 
ودق���ة البيانات اخلاصة باهليئة لعدم حدوث اختالف 
يف البيانات بني الرشاكت القابضة والتابعة حىت يمت 
حتديد مبالغ الدمع اليت تقدمها اهليئة لملواطن بدقة.

 وأويص الربمل���ان بالعم���ل ع���ىل رفع كف���اءة البنية 
التحتي���ة  جله���از تمنية التج���ارة الداخلي���ة،  وذلك  
لتحقيق أهداف اخلطة االس���تمثارية املوضوعة، مع 
حمتية االس���مترار يف زيادة اخلدم���ات املقدمة من 
قبل اجلهاز عىل املنصات اإللكرتونية، وذلك لتهسيل 
وتوفري الوقت عىل املتعاملني مع اجلهاز، مكا أوىص 
الربمل���ان برورة التوص���ل إىل حل قانوين  هنايئ 
بني وزارة املالية واجلهاز بش���أن  فتوى مدى الزتام 

اجلهاز بسداد رضيبة عىل الدخل.
دمع مشاركة  القطاع اخلاص 

اكن الدكت���ور عىل املصيىحل وزي���ر المتوين والتجارة 
الداخلي���ة، أك���د  أن السياس���ة العام���ة للدول���ة بدأت 
ىف التغ���ري،  مش���ريا إيل  توجيه الرئي���س عبد الفتاح 
الس���يىس  ، بأن يك���ون القطاع اخلاص ه���و القاطرة 
احلقيقي���ة ىف التمنية االقتصادي���ة  ، فضال عن إعالن 
جمل���س الوزراء اس���هداف أال تقل  مش���اركة القطاع 
اخلاص يف املؤمتر االقتصادي املرتقب    عن 65 ٪    .
 وأض���اف وزي���ر المتوين، خ���الل  مؤمتر  حصيف   
عقدته  وزارة المتوين  والرشكة القابضة للصناعات 
الغذائية حتت عنوان “االس���تمثار والرتوجي لصناعة 
الزي���وت”، أن معدل االس���هالك الس���نوي من زيت 

الطعام يقرب من 2.4 مليون طن سنويا.
وأش���ار إيل  أن���ه مت وض���ع خطة لزيادة املس���احة 
املزروعة فول صويا بالتنس���يق م���ع وزارة الزراعة، 
وأنه مت البدء مبس���احة 250 ألف ف���دان، الفتا إىل 
رضورة التوجه للزارع���ة خارج حدود مر لزيادة 
مع���دالت اإلنتاج من الف���ول الصويا وعباد المشس 
م���ع التنوع ىف البذور الزيتي���ة،  منوها إىل أنه يمت 
اختيار املوقع املناسب للقرب من مناطق االسهالك، 
ومت اختي���ار موقع برج العرب وكذل���ك موقع مدينة 
الس���ادات داخل املجم���ع الصن���اىع باملدينة الفتا 
اىل اننا نس���هدف مش���اركة عدد من الرشاكت ىف 
تطوير قطاع الزيوت، ألننا نسهدف حاليا الزراعات 
خارج احلدود املرية، ألن عددا من أنواع الزيوت 
ال ميكن زراعه���ا يف مر، ومت اختيار مدينة برج 
العرب باإلس���كندرية، إلنش���اء أكرب مجمع صنايع 

لصناعة الزيوت يف الرشق األوسط.

أظه���ر مركز املعلوم���ات ودمع اخت���اذ القرار 
مبجل���س ال���وزراء ارتف���اع عدد مس���تخديم 
خدم���ات اإلنرتن���ت احملمول بنح���و 46٪ مبا 
يعادل 4ر9 مليون مستخدم جديد خالل صيف 
ع���ام 2022 مقارنة بالف���رتة املناظرة من العام 
امل���ايض، مكا ارتفع عدد مس���تخديم خدمات 
اإلنرتن���ت الثابت بنحو 32٪ مب���ا يعادل 904 

آالف مستخدم جديد.
ج���اء ذل���ك يف االنفوجرافيك ال���ذي نرشه مركز 
املعلوم���ات ، يرص���د خالل���ه تطور س���لوكيات 
املريني عىل اإلنرتن���ت وكيفية قضاء أوقاهتم، 
وفق بيانات اجلهاز القويم لتنظمي االتصاالت يف 

أكتوبر 2022، حول مؤرشات استخدام تطبيقات 
اإلنرتن���ت خالل 24 س���اعة يف صي���ف 2022، 

ومقارنها بالفرتة نفهسا من صيف 2021.
وأوحض أن س���لوك التس���وق عرب اإلنرتنت هشد 
زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت نسبة الزيارات ملواقع 
التس���وق اإللك���رتوين بنحو 104٪، مب���ا يعادل 
11.2 مليون متس���وق، وارتفعت نسبة مشاهدة 
الفيديوهات بنسبة 73٪، مبا يعادل 20.2 مليون 

ساعة مشاهدة يومّيًا.
ف��ارت��ف��ع بنسبة  امل��ب��ارش  ال��ف��ي��دي��و  ب��ث  أم���ا 
ي��وم��ّيً��ا  س��اع��ة  أل���ف   3.4 ي��ع��ادل  مب��ا   ٪65
ف��ي��دي��و. ص���ان���ع  أل�����ف   18.4  ي��ق��دم��ه��ا 

رضوى عبداهلل

الت����ى الدكت����ور ع����امص اجل����زار، وزير 
اإلساكن واملرافق واملجمتعات العمرانية، 
 ،»DUPONT« ديبونت رشكة  مبمثيل 
ورشكة إيتوس »IETOS«، الستعراض 
احلديث����ة  التكنولوجي����ات  أمه  أح����د 
املس����تخدمة يف م����ر والع����امل، لتنقية 
مياه الرشب، ومعاجلة الرف اليحص، 
ويه التكنولوجي����ات ال����ي تعمتد عىل 
األغش����ية جبميع أنواعها، وُتستخدم يف 
معليات إزالة الرواس����ب واملواد العالقة، 
 UF( ومهن����ا الفالت����ر فائق����ة الرتش����يح
ىف  املس����تخدمة  NF –( واألغش����ية 
حتلي����ة مي����اه البح����ر بنظ����ام التناحض 

.)RO( العكيس
جاء ذل����ك خالل زي����ارة الدكت����ور عامص 
اجلزار، ألحد املراك����ز البحثية، املختصة 
بدراس����ات وتطوير طرق ومعدات حتلية 

عقدت غرفة مق���ديم الرعاية الصحية 
بالقط���اع اخلاص باحت���اد الصناعات 
ندوة تعريفية، حتت عنوان “الربناجم 
التعرييف الثالث ملستش���فيات القطاع 
اخل���اص لالنضامم ملنظوم���ة التأمني 
مبحافظي املنوفية  اليحص الشامل” 

والقليوبية. 
ج���اء ذلك حبضور ممثل���ني عن اهليئة 
العام���ة لالعمت���اد والرقاب���ة، واهليئة 
ال���يحص الش���امل  العام���ة للتأم���ني 
اجلدي���د، يف حض���ور دمحم م���وىس 
نائبا ع���ن حمافظ املنوفي���ة والدكتور 
مم���دوح العريب عضو جمل���س إدارة 
الغرف���ة والدكتور أمحد أب���و العزامي 

عضو جملس إدارة الغرفة.
 وقال الدكت���ور ممدوح العريب، عضو 
الغرف���ة  إن  الغرف���ة،  إدارة  جمل���س 
مس���مترة يف عقد الن���دوات التعريفية 

القوى العاملة: الئحة استرشادية جديدة حتقق 
التوازن يف قطاع األعمال العام

ا يف  البريد املصري يصدر طابع بريد تذكارّيً
الذكرى الـ 49 النتصارات حرب أكتوبر املجيدة

الرقابة املالية: إطالق برنامج تسريع متويل 
املناخ البريطاني يف مصر

أك����د حس����ن حشاتة وزي����ر الق����وى 
العامل����ة، أن الدول����ة حريص����ة عىل 
وج����ود الحئة اسرتش����ادية لملوارد 
البرشي����ة للعاملني بقط����اع األمعال 
العام، ال تنتق����ص من حقوق العامل 
وحتق����ق  مكتس����باهتم،  ومحت����ي 
الت����وازن يف عالقات العمل بني اكفة 

األطراف.
وقال حس����ن حشات����ة، يف بيان ، إن 
الدولة حريصة عىل أن تكون الالحئة 
اجلدي����دة متطابقة م����ع الترشيعات 
ذات الش����أن وكذلك الدستور؛ هبدف 

االستقرار يف مواقع العمل وبالتايل 
زيادة اإلنتاج.

اجلدي����دة  التعدي����الت  أن  وأوحض 
س����رتايع اكفة مالحظ����ات اجلهات 
املعني����ة واملتخصصة، وس����تضعها 
موض����ع تقدي����ر واهمتام ودراس����ة، 
مش����رًا إىل التنس����يق والتواص����ل 
احل����ايل بني وزاريت قط����اع األمعال 
الع����ام، والق����وى العامل����ة، وممثيل 
م����ن  االنهت����اء  لرسع����ة  الع����امل، 
إع����داد الالحئة؛ متهي����دًا العمتادها 

وإصدارها يف أرسع وقت.

أعلنت اهليئة العامة للرقابة املالية 
إطالق برناجم ترسيع متويل املناخ 
الربيطاين يف مر - خالل فاعلية 
الس���فارة الربيطاني���ة بالقاه���رة - 
والذي يعمل عىل مساعدة املشاريع 
املتوافقة بيئي���ًا منخفضة الكربون 
يف احلص���ول ع���ىل المتويل الذي 
حتتاج���ه، مكا هيدف إىل حتس���ني 
تدفق المتويل األخ���ر أو متويل 

املناخ هلذه املرشوعات.

وقال���ت اهليئة يف بي���ان، إن هذه 
املرشوع���ات س���تتلى ال���دمع من 
خمتلف اخل���رباء لترسيع تطوير 
فرصه���م  وحتس���ني  مش���اريعهم 
يف احلصول ع���ىل المتويل الذي 
حيتاجون���ه، مك���ا مت عق���د حلقة 
املن���اخ  متوي���ل  ح���ول  نقاش���ية 
مبشاركة مسوئيل برناجم ترسيع 
متوي���ل املناخ وعدد م���ن اخلرباء 

هذا املجال.

قال الدكتور رشي���ف فاروق رئيس 
القومي���ة  اهليئ���ة  إدارة  جمل���س 
للربي���د، إن اهليئة حت���رص دامئا 
عىل أن تش���ارك الش���عب املري 
العظمي وقواتنا املس���لحة االحتفال 
أكتوبر  ح���رب  انتص���ارات  بذكرى 
املجي���دة، ال���ي س���طرت تارخًي���ا 
الق���وات  رج���ال  بدم���اء  جمي���ًدا 
املس���لحة وجشاعهتم، وجسلت يف 
صفح���ات التارخي أي���ام خفر وعزة 
للك املري���ني؛ لذا ب���ادرت اهليئة 
القومية للربيد بإصدار طابع بريد 
تذاكري مبناس���بة االحتفال مبرور 
٤٩ عاًم���ا ع���ىل انتص���ارات حرب 

أكتوبر املجيدة.
وأض���اف الدكت���ور رشي���ف فاروق 

رئي���س الربي���د أن هيئ���ة الربي���د 
حترص دامئا عىل إصدار الطوابع 
التذاكري���ة يف املناس���بات اهلام���ة 
واألعي���اد القومية الك���ربى ختليًدا 
لذك���رى تل���ك األح���داث املهمة يف 

تارخي الوطن.

أحمد ابراهيم

 وافق جملس الوزراء عىل 6 مرشوعات قوانني 
بش����أن اتفاقيات الزتام برتولية للهيئة املرية 
العام����ة للب����رتول، والرشكة املري����ة القابضة 
للغازات الطبيعية، وع����دد من الرشاكت العاملية 
يف مناط����ق: رشق ب����ري الن����ص، وجنوب رأس 
قط����ارة، وجنوب غ����رب مليحة، وب����رج العرب، 
ومشال سيناء البحرية، وغرب الربلس البحرية.

مكا واف����ق جملس الوزراء ع����ىل مرشوع قرار 
رئي����س امجلهوري����ة بش����أن ختصي����ص بعض 
املس����احات من األرايض اململوكة للدولة ملكية 
خاصة مبحافظات سوهاج واملنيا وبين سويف؛ 
بغرض استخدامها يف إقامة مدارس ابتدايئ، 
وتعلمي اس����ايس، وثان����وي فين علهي����ا، وذلك 
يف إط����ار تنفي����ذ توجهيات القيادة السياس����ية 
بالهنوض بالناحية التعلميية مبختلف مراحلها، 
وإقام����ة امل����دارس الالزم����ة ملواجه����ة الكثافات 
الطالبي����ة، وما ميثله ذلك من أمهية كبرية آلثاره 
اإلجيابية املرجوة عىل خطط التمنية بوجه عام.

واعمتد جملس الوزراء نتيجة دراسة وزارة املالية 
بش���أن طلب وزارة التعلمي العايل والبحث العيمل 
“جامعة السويس”، الترف بنظام حق االنتفاع 
مل���دة عرشي���ن عاًم���ا ىف قطعة أرض مبس���احة 
500م2، اكئنة مبقر اجلامعة، وذلك لصاحل البنك 

األهيل املري، إلقامة فرع بنك علهيا.
ووافق جملس الوزراء عىل مرشوع قرار رئيس 
جمل����س الوزراء بش����أن حتدي����د مقابل إصدار 
الرتاخيص واملوافق����ات والتصارحي وجتديدها 

وبدل التالف مهنا، وتاليف الدراس����ات الفنية 
ومقاب����ل اخلدمات ال����يت يؤدهيا جه����از تنظمي 
النقل ال����ربي الداخيل والدويل ألنش����طة النقل 
الربي للراكب والبضائع، مع األخذ ىف االعتبار 

املالحظات اليت أبداها عدد من الوزراء.
وتضمن����ت بنود مرشوع الق����رار حتديد مقابل 
اخلدم����ات واملوافق����ات ال����يت يؤدهي����ا جه����از 
تنظمي النق����ل الربي الداخيل وال����دويل، ومهنا 
املوافق����ات اخلاصة بتأس����يس رشاكت ملزاولة 
نش����اط النقل الربي للبضائع، مبختلف انواعها 
س����واء اكن����ت رشاكت مس����امهة، أو رشاكت 
ذات مس����ولية حم����دودة، أو رشاكت التوصية 
البس����يطة والتضام����ن، أو رشاكت أفراد، وكذا 
حتديد املقابل لملوافقة عىل إضافة أحد أنشطة 

أو خدم����ات النقل ال����ربي للبضائ����ع بالجسل 
التجاري، واملوافق����ة عىل ترخيص فرع لرشكة 

ملزاولة نشاط النقل الربي للبضائع.
وم����ن بني اخلدم����ات اليت يؤدهي����ا اجلهاز ومت 
حتدي����د املقابل هلا ما يتعلق بإصدار ترخيص/ 
جتدي����د مزاول����ة أح����د أنش����طة النق����ل الربي 
للبضائع- سنويا طبقا لفائت الرتاخيص الواردة 
بالالحئة التنفيذية للقانون، وإصدار ترخيص / 
جتديد مزاولة نشاط وسيط الحشن للنقل الربي 
للبضائع )داخيل / دويل( – س����نوًيا، وإصدار 
ترخيص / جتديد مزاولة نشاط وسيط الحشن 
للنقل الربي باستخدام تكنولوجيا املعلومات – 

سنوًيا.
وتن����اول مرشوع الق����رار التص����ارحي املمنوحة 

للحشنات االجنبية واملرية، ومقابل احلصول 
ع����ىل تلك التصارحي، ه����ذا إىل جانب ما يتعلق 
خبدمات بطاقات التشغيل، وخدمات االفراجات 

امجلركية.
مكا رسد م����رشوع الق����رار اخلدمات اخلاصة 
بالنق����ل ال����ربي للراكب، وما يتعل����ق برتاخيص 
مزاولة النش����اط، واملقابل املادي للحصول عىل 

هذه اخلدمات.
واف����ق جمل����س ال����وزراء ع����ىل تفعي����ل البن����د 
م����ع  امل����ربم  بالعق����د  ال����وارد  االختي����اري 
رشكة »TSK« االس����بانية، واخلاص مبد عقد 
التشغيل والصيانة حملطة اخلاليا الفوتوفلطية 
ق����درة 26 ميج����اوات، بك����وم أمب����و، مبحافظة 
أسوان، وذلك ىف ضوء مناسبة السعر ألسعار 

السوق، وتوافر االعمتاد املايل لذلك.
واعمتد جملس ال����وزراء حمر االجمتاع رمق 
)54( املنعق����د بتارخي 2022/9/28 للجنة العليا 
للتعويض����ات، واملش����لكة بق����رار رئيس جملس 

الوزراء رمق 1677 لسنة 2017.
وافق جملس الوزراء عىل مد مدة أخرية لتوفيق 
األوضاع ملؤسس����ات املجمتع األهيل لفرتة ستة 
أهش����ر أخرى تبدأ من تارخي انهاء املدة املقررة 
بالقانون رمق )23( لس����نة 2022، واملقررة ىف 

11 أكتوبر 2022.

 

ارتفاع املؤشر املركب ملصر الصادر عن مجموعة 
البنك الدولي إلى 27.5 نقطة

400 مليون دوالر متويال من مجموعة البنك 
الدولي لتطوير البنية التحتية بقطاع النقل

أعلن����ت وزارة التخطي����ط والتمنية 
الق����ويم  املعه����د  االقتصادي����ة، 
املس����تدامة  والتمني����ة  للحومك����ة 
وال����ذراع التدريبي����ة لل����وزارة، عن 

ارتف����اع امل����ؤرش املرك����ب ملر 
الصادر ع����ن مجموعة البنك 

الدويل يف سبمترب 2022، 
وال����ذي يع����رب ع����ن أداء 
احلومكة يف عام 2021، 

ليصبح 27.5 نقطة.
د.  وأوحض����ت 
الس����عيد،  هال����ة 
التخطيط  وزي����رة 
لتمني����ة  ا و

االقتصادي����ة، رئي����س 
املعه����د  أمن����اء  جمل����س 

والتمني����ة  للحومك����ة  الق����ويم 
أن مؤرشات احلومكة  املس����تدامة، 
متثل مجموعة   )WGIs( العاملي����ة 
من امل����ؤرشات الي تقي����س جودة 

احلومكة ألكرث من 200 دولة.
وتابعت أن تلك املؤرشات تنقس����م 
إىل 6 أبع����اد رئيس����ية تمتث����ل يف 
وغي����اب  الس����يايس  االس����تقرار 
العنف/اإلره����اب، س����يادة القانون، 
الس����يطرة ع����ىل الفس����اد، فاعلي����ة 
احلكومة، حق التعبر واملس����اءلة، 

واجلودة التنظميية.
إىل حتّسن  »الس����عيد«  وأش����ارت 
أداء م����ر يف مخس����ة م����ؤرشات 

من املؤرشات الس����تة، حيث ارتفع 
التصنيف امل����وئي ملر يف مؤرش 
االستقرار السيايس وغياب العنف 
/اإلره����اب م����ن 11.7٩ نقط����ة إىل 
م����ؤرش  1٤.62 نقط����ة، ويف 
سيادة القانون من ٤2.31 
نقط����ة،   ٤5.1٩ إىل 
ومؤرش الس����يطرة عىل 
من 2٤.0٤ إىل  الفساد 
26.٩2 نقط����ة، وكذل����ك 
م����ا خيص م����ؤرش حق 
التعبر واملس����اءلة من 
7.73 إىل 8.21 نقطة، 
التنظميي����ة  واجل����ودة 
م����ن 31.25 إىل 62.3٤ 

نقطة.
ولفت����ت د. رشيفة رشيف، املدير 
التنفيذي لملعهد القويم للحومكة 
والتمنية املس����تدامة، إىل أن املعهد 
يقوم بإصدار تقرير سنوي ملتابعة 
م����ؤرشات احلومك����ة، يضم حوايل 
20 م����ؤرًشا، متابع����ة أن مؤرشات 
تس����تخدم  العاملي����ة  احلومك����ة 
املؤرشات الس����تة الرئيس����ية الي 
احلومك����ة  م����ؤرشات  تتضمهن����ا 
مكصدر وحي����د للبيانات، وبالتايل 
فه����ي مجت����ع درج����ات لك دولة يف 
لك م����ؤرش وتعك����س آراء اخلرباء 
واملواطن����ني وال����رشاكت مكا ذكرت 

املصادر.

أعلن����ت مجموع����ة البن����ك الدويل، 
موافقة جملس املديرين التنفيذيني 
للبن����ك، عىل متويل تمن����وي بقمية 
٤00 ملي����ون دوالر، لتطوي����ر البنية 
التحتية املس����تدامة بقط����اع النقل، 
وتعزي����ز آداء وتعزي����ز أداء قطايع 
اخلدم����ات اللوجس����تية والنقل يف 
م����ر، ودمع التحول حن����و النقل 
منخفض االنبعاثات الكربونية عىل 
خط السكك احلديدية اإلسكندرية �� 

6 أكتوبر �� القاهرة الكربى.
ويف إط����ار م����رشوع تطوي����ر خ����ط 
لوجس����تيات التجارة ب����ني القاهرة 

تفريعة  تنفيذ  س����يمت  واإلسكندرية 
س����كك حديدية حول منطقة القاهرة 
الك����ربى، وس����توفر ه����ذه التفريعة 
قطارات حشن بني ميناء اإلسكندرية 
ومين����اء 6 أكتوبر اجل����اف الذي مت 
إنشاؤه حديثًا، مع مساٍر بديٍل يقع 

إىل الغرب من القاهرة الكربى.
مكا سيؤدي تش����غيل تلك التفريعة 
قط����ارًا   15 المس����اح حبرك����ة  إىل 
للحاويات يوميًا حبلول عام 2030 
و50 قطارًا حبلول ع����ام 2060 إىل 
ميناء 6 أكتوبر اجل����اف، مع زيادة 

الطلب.

شيماء مرسي

كش���ف هش���ام آمنة وزير التمنية احمللية، عن 
تنفيذ الوزارة اس���رتاتيجية للتمنية االقتصادية 
احمللي���ة يف احملافظات، تعمتد عىل دراس���ة 
وحتلي���ل القطاع���ات االقتصادي���ة ذات املزية 

التنافسية للك حمافظة.
وأوحض هش���ام آمنة، أن اخلطة تتضمن وضع 
سياس���ات التشغيل وحتس���ني ظروف العاملة، 
وخلق فرص معل حملية مس���تدامة، ومساندة 
احملافظ���ات يف جذب االس���تمثارات احمللية 
والدولية من خالل املشاركة يف تسويق الفرص 
االس���تمثارية هبا، وكذلك دمع احملافظات يف 
مراجع���ة أولوي���ات ومبادرات تمني���ة التكتالت 

االقتصادية ذات املزية التنافسية.
وتاب���ع: “وتنفي���ذ خط���ط وتداخ���الت تمني���ة 
التكتالت، ووضع خطة اس���رتاتيجية وتسويقية 
لملناطق الصناعي���ة يف احملافظات، ومراجعة 
خطط إدارهتا ومده���ا باملرافق وتروجي الفرص 
االستمثارية الصناعية باحملافظة، مع مراجعة 
اخلطة االستمثارية الس���نوية ومتوسطة األجل 

من منظور اقتصادي واجمتايع«.
وأكد وزير التمني���ة احمللية، أمهية املرشوعات 
اليت تدمع خطط واسرتاتيجيات التمنية احمللية 

باحملافظات بطرق وأساليب غري تقليدية.
ولف���ت إىل أمهية مرشوع ال���دمع الفين الذي 
تتبن���اه ال���وزارة، والذي حيمل أك���رث من بعد، 
مهنا أن املرشوع يس���هدف حتقيق الالمركزية 

يف جم���االت التمني���ة االقتصادية احمللية؛ مبا 
يرسع من وترية األمعال وتنفيذ الرؤى واخلطط 
التمنوي���ة، ويعيط منوذجًا ميكن البناء هيلع يف 
املس���تقبل لتحقي���ق التمنية احمللية املنش���ودة 

واليت متس احتياجات املواطنني باحملافظات.
وق���ال إن املرشوع ال���ذي يتع���اون يف تنفيذه 
يف  الدول���ة  جن���اح  يؤك���د  دولي���ون،  رشاكء 
االس���تفادة من الرباجم التمنوي���ة الدولية، وأن 
الرؤية التمنوية مر 2030 تتسق مع األهداف 

التمنوية األممية وأهداف التمنية املستدامة.

وزير التنمية املحلية: تنفيذ استراتيجية للتنمية 
باملحافظات جلذب االستثمارات

داليا احمد

التعاون الدولي وبنك االستثمار األوروبي ينظمان دورة حول متويل التكيف مع املناخ

46٪ ارتفاعًا بعدد مستخدمي إنترنت املحمول يف مصر خالل صيف 2022

»التموين » تطرح 3 فرص استثمارية إلنشاء 3 مجمعات للزيوت بتكلفة استثمارية   321 مليون دوالر

األمن الغذائي أوال يف »اجلمهورية اجلديدة«
       الحكومة توجه 110.5 مليار جنيه لدعم قطاع التموين  

وتخصص  108.7 مليار للسلع و443.9 مليون للحماية االجتماعية

احلكومة تقر 6 مشروعات قوانني بشأن اتفاقيات التزام بترولية

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  9  أكتوبر  2022  •  العدد  663

هشام آمنة

عيل املصييحل

هالة السعيد
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ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

يؤك���د املرصيون ع���ي مر األوق���ات أهنم قادرون ع���ي خوض لك 
التحدي���ات ، وقبل س���نوات اكنت مرص عي موع���د مع حتد جديد 
، وظروف مش���اهبة ، فإرادهت���م بدا وكأهنا حمتلة م���ن قبل مجاعة 
اس���تغلت الظروف احمليطة بالب���اد ، ووثبت عي حمكها ، يف غفلة 
م���ن الزمن ، واس���تبدل خط بارليف خبط وج���ود امجلاعة اإلرهابية 
يف س���دة احلمك ، واكنت ظ���روف اهنيار االقتصاد واحدة ، خفطوط 
اإلنتاج معطلة ، وامجلاعة ال تفكر سوي يف تغيري هوية الوطن لصاحل 
أفاكرها ومصاحلها وحدها ، وبدا من جديد أن املرصيني يف حاجة 
لعبور جديد ، وحترير إلرادهتم ، ومن جديد اكن الوضع خمتلفا بني 
رج���ال اجليش ، الذي���ن اكنوا مكا العهد هب���م ، ملبني لنبض الوطن 
وإرادة امجلاه���ري ، واكنت النتيجة نرص مرصي جديد ، وعبور إيل 

املستقبل حنو “امجلهورية اجلديدة “.
يف الذكري ال 49 لنرص أكتوبر ،  أكد الرئيس عبد الفتاح السيىس، 
أن حرب أكتوبر املجيدة س���تظل نقطة حت���ول ىف تارخينا املعارص، 
اس���ردت فهيا قواتنا املسلحة رشف الوطن وكربياءه وحمت ومصة 
االحت���ال ع���ن أراضيه ، وتوج���ه الرئيس  عرب حس���اباته الرمسية 
مبواق���ع التواصل االجمتايع  بالتحية للش���عب امل���رصي ولقواتنا 
املس���لحة الباس���لة، لجشاعهتم وبطوالهتم، ولهشدائنا األبرار الذين 

جاهدوا بأرواحهم حتت راية هذا الوطن.
مك���ا توجه الرئيس الس���يىس أيضا ىف ذكرى ه���ذا النرص املجيد، 
بتحية س���ام إىل روح بطل احلرب والس���ام، الرئيس الراحل أنور 
السادات، الذى خاض احلرب واثقا باهلل وبعزمية بىن وطنه، ليحقق 
نرًصا عظمًيا سيظل برهاًنا عىل إرادة وصابة املرصيني ومتسكهم 

بسيادة الوطن وكرامته.
قبلها ويف إطار االحتفاالت بنرص أكتوبر ، هشد  الرئيس السيىس،   
الن���دوة التثقيفية للقوات املس���لحة “اكتوبر.. ارادة وطن” مبناس���بة 
الذكرى 49 حلرب اكتوبر املجيدة ، وقال الرئيس السيىس، ىف لكمته 
بالندوة التثقيفية،  إن  يوم السادس من أكتوبر الذى حققت مرص فيه 
معجزة العبور اكن يوًما مقدر له أن يظل خالًدا ليس فقط ىف وجدان 
مرص وشعهبا وإمنا ىف مضري األمة العربية بأرسها وشعوب العامل 
احملبة للس���ام، مفرص مل حتارب فقط دفاًعا عن أرضها وإمنا من 

أجل حتقيق السام وهو ما حجنت فيه وحافظت عىل مكتسباته.
وأض���اف الرئيس الس���يىس: “حتتف���ل مرص   بالذكرى التاس���عة 
واألربع���ني، لن���رص أكتوبر املجيد ي���وم العزة والكرام���ة يوم انطلق 
اجلي���ش املرصي ليتحدى املس���تحيل ويقه���ره، يوم إثب���ات مقدرة 
اإلنس���ان امل���رصي وتفوقه ىف أصعب اللحظ���ات، الىت قد متر عىل 
أى أمة«  ، وأكد الرئيس الس���يىس أن حرب أكتوبر املجيدة اكن هلا 
رجال خسرمه اهلل  س���بحانه وتعاىل  الخت���اذ القرارات املصريية 
الىت غريت خريطة التوازن���ات اإلقلميية والدولية؛ موجًها التحية إىل 
روح الهشي���د البط���ل الرئيس “دمحم أنور الس���ادات” بطل احلرب 
والسام الذى اختذ جبسارة قرار العبور العظمي رمغ شبح اهلزمية، 
ال���ذى اكن يطارد امجليع وحتية له أيضا باختاذه بجشاعة األبطال، 
قرار السام الذى طوى صفحات املايض وفتح آفاق املستقبل لسائر 

املنطقة.
وق���ال الرئيس : من هذا املقام مكواطن مرصي وكرئيس ملرص أوجه 
حتي���ة ميلؤها اإلجال واالحرام إىل لك من س���امه ىف صنع أعظم 
أيام م���رص ىف تارخيها احلديث، وحتية ميلؤه���ا الفخار واالعزتاز 
للق���وات املس���لحة املرصية تلك املؤسس���ة العس���كرية الوطنية الىت 
أتش������رف ب��أن أك��ون م�����ن أبنائ��ها، وىه رمز البس���الة واإلقدام 
والصمود والتحدي وحصن هذا البلد األمني وحاىم مقدرات شعهبا 
العظمي، وس���تظل العاقة الفريدة بني الشعب واجليش “بإذن اهلل” 
أمًرا مقدًس���ا، وضامًنا أبدًيا، ألمن هذا الوطن واس���تقراره وحتية 

م���ن أمعاق القلب إىل أرواح الهش���داء أبطالنا الذين منحونا 
حياهتم ذاهتا ىك حييا الوطن حًرا كرمًيا مستقا«.

كفاح لتغيري الواقع 
وش���دد  الرئيس الس���يىس عي أن  جوهر حرب 

أكتوب���ر املجي���دة ه���و الكفاح من أج���ل تغيري 
الواقع م���ن اهلزمية إىل النرص ومن الظام 

إىل الن���ور وم���ن االنكس���ار وامل���رارة 
واألمل إىل الكربي���اء والعزة والفخر، 
مضيًفا: “ يقيىن الراخس بأن تغيري 
الواق���ع مل يكن، ولن يكون باللكامت 
والش���عارات واألماين وإمنا بالرؤية 
املتاكمل���ة بعي���دة امل���دى والتخطيط 
العيمل، وتوفري آليات وعوامل النجاح 

ث����م العم�ل ال���دؤوب بعزمي����ة وإرادة 
ص�لب���ة من أج���ل حتويل الرؤي���ة واألمل 

إىل واق���ع جديد يس���ود ويط���ى عىل عرثات 
امل���ايض، ولعلمك تتفقون م���ي أن تلك ىه ذات 

املع���اين والقمي الىت نعيهشا الي���وم يف معركة البناء 
والتمنية اليت خنوضها منذ س���نوات هبدف تغيري واقعنا 

بش���ل حقييق ومس���تدام والعبور إىل امجلهورية اجلديدة 
الىت نتطلع إلهي���ا والىت تلىب مطوحات طال انتظارها جيًا بعد 

جيل ىف مس���تقبل أفضل هلذا الوطن يكون بق���در عراقة حضارته، 
وعمظة تارخيه.

وتاب���ع الرئي���س : إن امجلهوري���ة اجلديدة اليت أراه���ا عني اليقني، 
س���وف حنقق “بإذن اهلل” معجزة العبور اآلمن والثابت إلهيا، إهنا 
امجلهوري���ة الىت هت���دف إىل حتقيق تطلعات ه���ذا اجليل، واألجيال 
القادم���ة وإىل االنطاق عىل طريق التقدم، وامتاك القدرة يف مجيع 
املج���االت وحبي���ث تصبح مرص -ب���إذن اهلل-دولة حديث���ة متطورة 
ينعم فهيا املرصيون، مبس���تويات معيش���ية كرمية، فمكا شاء القدر 
جلي���ل أكتوب���ر، أن يعارص مراحل تارخيية ذات أعباء جس���ام، فإن 
األجي���ال احلالية، اكنت عىل موعد أيًضا م���ع القدر، لتعيش مرحلة 
غري مسبوقة، ىف تارخي مرص املمتد لتعارص أحداًثا وتداعيات هائلة 

أمنية وسياسية واقتصادية، يهشدها العامل بأرسه«.
  الرئيس السيىس  أوحض أيضا  أن األزمة االقتصادية العاملية اليت 
ينئ من وطأهتا، لك فرد عىل هذا الكوكب، تعد منوذًجا عىل ما نراه، 
ونعيشه وحنياه وحناول قدر اس���تطاعتنا جتاوزها باجلهد الصادق 
والعم���ل املخلص من أجل وطننا الغاىل، وىف ظل هذه األحداث وتلك 
الظروف مازالت هن���اك قوى رش تضمر ب�داخلها ك�ل معان�ى احلقد 
والكراه�ي�ة، فراحت تبث مسومها، ىف رشايني الوطن من خال نرش 
األاكذيب واالفراءات والضاالت هبدف إفقاد املواطن الثقة واغتيال 
معنوياته، مضيًفا:” ولكنىن عىل يقني، أن اإلنس���ان املرصي صانع 
احلضارة أكرب وأقوى من تلك املس���ايع املضلل���ة الاكذبة وأن لديه 
قدرة فطرية أن ميزي بقلبه السلمي، وعقله الواىع ما بني الغث والمثني 
واهل���دم والبناء وم���ا بني اإلخاص وحب الوطن والش���عب واخلب�ث 

وكراهي��ة ه��ذا الوط��ن وش�عبه«
وىف ختام لكمته، قال الرئيس الس���يىس: “ىف يوم احتفالنا مبعجزة 
العبور.. أقول لمك: “إن عني التارخي تنظر إليمك.. يا أبناء شعب مرص 
العظمي، فلتكتبوا ألنفس���مك تارخًيا جديًدا م���ن املجد، تعلون به إىل 
املاكنة الرفيعة.. الىت تليق بامس مرص اخلالد، ولمتضوا ىف تأسيس 

بنس���بة زي���ادة 47% عن خطة ع���ام 2021/20 ، وي���أيت عىل رأس 
املرشوعات املنفذة بسيناء إطاق 8 مرشوعات ومناطق صناعية عىل 
خريطة االس���تمثار الصنايع باإلضافة إىل 275 فرصة استمثارية 

عىل اخلريطة االستمثارية.
ويف عهد الرئيس الس���ييس رأين���ا  النقلة الكبرية الىت  مت إجنازها 
يف  عام 2020 بربط سيناء عن طريق األنفاق وتطوير شباكت الطرق، 
حيث قامت الدولة بتنفي���ذ عدد كبري من املرشوعات التمنوية بمشال 
س���يناء تلكفت مليارات اجلنهيات، هبدف حتس���ني اخلدمات املقدمة 
لملواطنني من أبناء احملافظة، من بيهنا 3 مدن جديدة و10 مجتعات 

تمنوية ومنطقة لوجستية.
وإيل جانب املرشوعات التمنوية ، اس���تطاعت القوات املسلحة تطهري 
معظم القرى واملناطق من دنس اإلرهاب، ومت عودة املواطنني املنقولني 
إىل قرامه بالش���يخ زوي���د، وبدأت احلي���اة تعود إىل تل���ك املناطق 
بفضل جهود القوات املس���لحة، والىت تواصل العمل ليل هنار حىت 
يمت القض���اء هنائيا عىل اإلرهاب، جبانب معلي���ات التمنية والتعمري 

مبختلف مناطق احملافظة.
 استعادة روح العبور 

يف املعرك���ة من أج���ل البناء وامجلهورية اجلديدة ، تس���تعيد مرص 
بقي���ادة سياس���ية واعي���ة ، روح انتص���ار أكتوبر م���ن أجل ختىط 
التحديات العاملية الىت تواجهنا،  ويف ظل ذلك يبيق  التامح وتوحيد 
اجلهبة الداخلية هو الس���بيل الوحيد حنو حتقيق ذلك، باإلضافة إىل 

الثقة ىف قدراتنا عىل حتقيق ما يراه اآلخرون مستحيا.
ف���أول دروس نرص أكتوبر وأمهها  أنه “ ال مس���تحيل أمام العزمية 
الصلبة واإلرادة القوية والفكر اخلاق “ ،  مكا أن معركة أكتوبر تعد  
منوذجا نستلهم منه روح الوحدة ونكران الذات والتضحية أمام تقدم 
ورفعة الباد واحلفاظ عىل هويته، وهو ما اس���تندنا إليه ىف معركتنا 
ضد انزتاع اهلوية واختطاف الوطن ىف ثورة 30 يونيو، ونس���تمكله 
اليوم ىف السي للعمل كفريق واحد أمام أى صعاب وحتديات هتدد 

استقرار وأمن الدولة املرصية وتعرقل خىط البناء.
مف���رص ويه  حتتف���ل بالذكرى ال�49 النتصارات أكتوبر، تس���تعيد 
بذاكرهت���ا قصة كفاح ش���عهبا وروحها، لتحقيق مس���هتدفاهتا يف 
صون الدولة املرصية والتحرك حنو التمنية الش���املة، واالصطفاف 
خلف قائدها الرئيس عبد الفتاح السييس لمليض قدما حنو مسرية 
التعمري والبن���اء والذى حقق الكثري من االجن���ازات اليت أثبتت قوة 
الدولة املرصي���ة وقدرهتا عىل تغيري الواق���ع، مهام اكنت الصعاب، 
موجها التحية للش���عب املرصي، الذى س���اند جيش���ه لتحقيق هذا 
النرص العظمي، وللقيادة السياسية والقوات املسلحة الباسلة والذين 
ينطلق���ون من عقي���دة إميانية راخسة ُتعىل مصلح���ة الوطن فوق أى 
اعتب���ار، ويقدم���ون يوما بعد ي���وم أعىل درجات اليقظ���ة والتضحية 
لصاحل الوطن، وس���تظل حرب أكتوبر ىف ذاكرة لك مرصي وعريب 

كمنوذج للفخر والعزة والكرامة.
  ذك���رى انتص���ار أكتوبر املجيدة يه إذن  فرصة جيدة الس���تدعاء 
قدرة املرصيني عىل خلق الفرص من رمح األزمات، واالستفادة مهنا 
وحتويلها إىل اجنازات يهشد هبا العامل، وتسامه ىف تغيري املايض 
واحلارض واملس���تقبل،   لننطلق م���ن يقني أن  التحديات االقتصادية 
الىت متر هبا مرص ستمتكن من عبورها بفضل اإلرصار الذى تمتتع 
به القيادة السياسية واحلرص عىل حتقيق التمنية الشاملة، وصناعة 

مستقبل أفضل هلذا الوطن.
مكا أنه مع حلول هذه الذكرى اخلالدة ىف عامها ال�49، نمتسك بروح 
أكتوبر واالقتداء جبيله���ا العظمي ىف احرام الثوابت الوطنية وإعاء 
قمي املواطن���ة واالنمتاء، وامليض خلف قيادتن���ا احلكمية لتجاوز لك 
التحديات الراهنة ومواصلة معركة البناء، خاصة ومع دعوة الرئيس 
عبد الفتاح الس���يىس للحوار الوطين واليت تدشن ملرحلة جديدة من 
االصطفاف وتوحيد اجلهبة الداخلية ودمع مسرية اإلصاح ىف اكفة 
املجاالت بالوصول لصيغ توافقي���ة تزيد من فرص توظيف إماكناتنا 

بالشل الصحيح لصاحل رفعة هذا الوطن. 
من الدروس املهم����ة أيضا أن أبناء  اجليش املرصي العظمي دامًئا 
وأب����ًدا وعىل مر العصور يقدمون التضحيات من أجل احلفاظ عىل 
أم����ن وأرض الوطن وال يزال أبطال جيش مرص احلصن والس����ند 
الق����وى يبذل جهوًدا جب����ارة ىف تأمني اكفة ح����دود الوطن من أى 
أخط����ار أو هتديدات، ويقدم����ون أرواحهم الطاه����رة  للحفاظ عىل 
أمن وأمان مرص وش����عهبا ، ولذلك فإن  انتصارات أكتوبر ستظل 
الش����علة املضيئة ىف تارخي مرص الىت ال تغيب عن وىع املرصيني 
ومضريه الوط����ىن، مبا جسلته من أعىل درجات النضال واملقاومة 
أمام العدو حىت احلص����ول عىل اكمل أراضينا ورفع راية النرص 
ىف مش����اهد بطولية لرجالنا من القوات املس����لحة الباسلة، فاجئت 
وأهبرت العامل أمجع، وأثبتت أن مرص ال تقهر وال تنكرس أمام أى 

اعتداء غامش عىل حقوقها وأراضهيا.
احلق والقوة 

  ن����رص أكتوب����ر زرع ىف ذاكرتن����ا مجيعا أيض����ا أن احلق الذى 
يس����تند إىل الق����وة تعلو لكمته وينترص ىف الهناي����ة، وهو ما نعهد 
إلي����ه دامئا ىف معركتنا ضد الفنت وحماوالت س����لب الوطن،  وبناء 
مجهوريتنا اجلديدة ، حتت قيادة الرئيس الس����ييس ، و استمكال 
مسرية التمنية للعبور من املرحلة الصعبة الىت يهشدها العامل، ىف 
ظل األزمات املُتاحقة انطاقا من فريوس كورونا املستجد وصواًل 
للحرب الروس����ية األوكرانية، وتأكيد الثقة ىف القيادة السياسية 

عىل التجاوز مبرص هذه املرحلة احلرجة.
 ومثملا قال رئيس جملس الشيوخ املستشار عبد الوهاب 
عبد الرازق يف افتتاح الدورة الربملانية اجلديدة ، فإن 
مرص غري بعيدة ع����ن تداعيات األزمة الىت خفف 
من قس����وهتا إهل����ام املوىل عز وج����ل للرئيس 
باملرشوعات العماقة الىت بدأها منذ توليه 
املس����ؤولية من مصانع جديدة أنش����ئت 
ومصانع قدمية طورت ومصانع ُمعطلة 
ُشغلت ومزارع مسكية معاقة ُدشنت 
وأنتجت ومايني أفدنة من الصحارى 
اس����تصلحت بأحدث أس����اليب العمل 
احلديث واس����زترعت وآتت ُألكها بعد 
أن أمثرت وصوامع لتخزين الغال لس����د 

احتياجات الباد ألطول مدة ممكنة شيدت.
 كذلك نهشد مجيع����ا  ما قام ويقوم  به الرئيس 
من رفع املعان����اة عن حمدودي ومع����دويم الدخل، 
فضا عن توجهات����ه بتطوير القرى واملناطق غري اآلمنة 
وغري املخطط����ة مبا أطلقه من املبادرات الرائس����ية الكثرية 
الىت تعرفوهنا وع����ىل رأهسا مبادرة حياة كرمية لتطوير قرابة 
أربع����ة آالف قرية ومب����ادرة تاكفل وكرامة وتطوير العش����وائيات ، 
وحتلية مياه البح����ر ومعاجلة مياه الرصف الزرايع وتبطني الرع 
واملصارف وغري ذل����ك من مبادرات جعلت مرص من أفضل الباد 

ىف احلد من آثار الاكرثتني كورونا واحلرب الروسية األوكرانية.
 الثقة يف جيشنا البطل 

 ويف ه����ذه الذكري العظمية جندد الثقة يف قواتنا املس����لحة اليت 
����ُع األبطال العظام  َ تبيق دامئا   مدرس����ة الوطني����ة املرصية وَممْ
الذين نفخر هبم وبدورمه الدامع واملس����اند دوًما لإلرادة الشعبية،  
ومجيعن����ا يعرف  ما خاضه اجليش امل����رصى من معارك تارخيية 
طويل����ة حقق فهيا البطوالت واالنتص����ارات جعلته واحًدا من أقوى 
اجليوش وأقدرها ليس فقط ىف جمال املعارك العسكرية النظامية، 
ب����ل واملعارك غري النظامية ىف مواجه����ة التنظميات اإلرهابية الىت 
جن����ح ىف دحرها والقضاء علهيا بالتعاون والتاكتف مع أش����قاهئم 
م����ن رجال الرشطة الوطنية املؤمنني برس����الهتم املخلصني لوطهنم 

إىل أن ساد األمن واألمان ىف ربوع الباد.
ونثق لك الثقة أن “ملحم����ة أكتوبر” يه ملحمة ممتدة، وتضافرت 
فهيا جهود مؤسس����ات الدول����ة، بدًء من القوات املس����لحة، وحىت 
الدبلوماس����ية، وخ����رباء القانون، وحىت الش����عب امل����رصي، الذي 
س����امه بدور كبري، اكن من خاله الدامع األكرب لدولته، الس����تعادة 
أراضهيا، واحلفاظ عىل بقاهئا قوية، ومؤثرة، يف حميطهيا الدويل 
واإلقل����ي، وهو ما يقدم منوذجا لانجس����ام، رمبا غاب بعد ذلك 
لس����نوات، أمثرت يف هنايهتا، حالة م����ن “الفوىض”، خال العقد 
املايض، قب����ل مياد “امجلهورية اجلدي����دة”، واليت وضعت عىل 
عاتقه����ا أولوية خلق حالة من التنامغ، بني املؤسس����ات، من ناحية، 
وبيهنا وبني الش����ارع من ناحية أخ����رى، باعتبارها الطريق الوحيد 

لتحقيق “عبور” جديد، حنو التمنية املستدامة.

امجلهورية اجلديدة.. وبناء املس���تقبل والواقع اجلديد.. الذى نحمط 
مجيعا إليه، ونعمل من أجله خملصني النية هلل والوطن والشعب”.

الرئي���س حت���دث أيضا قائا :    ىف بداي���ة الندوة حتدثنا عن حرب 
يوني���و 1967، متابعا: “أنا أتذكر لك لكم���ة ولك حدث وقع ىف تلك 
الفرة، وأعمل لك مقالة نرشت وقهتا، ولك بيان نرشته القيادة العامة 
للقوات املس���لحة ىف هذا التوقيت، م���ن أول فرة اخلامس من يونيو 
وح���ىت تدمري املدمرة إي���ات، وقصف منطقة الزيتية، واش���تبااكت 
يومية اس���مترت عىل مدار هشور وسنوات بالدم،ومن أجل مستقبل 
ومقدرات الباد، اكن البد أن تصمد مرص وتعود مرة أخرى للوقوف 

عىل قدمها«.
وأضاف الرئيس الس���يىس: “حنن قد نقول هذا اللكام ىف فقرة من 
الفقرات س���واء ىف خطاىب هذا أو حىت ممن يقومون برسد الوقائع 
ىف تلك الف���رة، ولكن هناك فرق كبري بني أن تمسع أو تعيش واقع، 
فاألجيال الىت اكنت متواجدة ىف تلك الفرة، وعارصوا الدولة وقهتا، 

ومروا بظروف قاسية، الكثري مهنم غري موجود اآلن بيننا«.
وأوحض الرئيس السيىس، أنه يقول هذا اللكام اآلن ألنه من املهم أن 
نع���مل ىف ظل الظروف الىت نعيهش���ا اآلن، أن التحديات والعدائيات 
س���تظل موجودة ولن تنهتى ىف حياة أية أمة، فهى سنة من سنن هلل 
ىف الكون، فعىل س���بيل املثال جاحئة كورونا اكنت اختبار من اهلل 

للعامل أمجع وحمكة ال نعملها.
 وأضاف الرئيس: “ما سنقوم بعمله اليوم ستسمتر آثاره الطيبة 
خال الس���نوات القادمة”، مؤكدا أنه ال يع���ادى أحًدا ألن 
الع���دو احلقييق ىف تقديره هو الفقر واجلهل والتخلف، 
مش���ريا إىل أن الفقر يعىن الضعف والعجز،  وقال 
الرئيس   إنه ح���رص عىل أال تؤثر جهود الدولة 
ىف حرهب���ا ع���ىل اإلرهاب ىف الدف���ع بعجلة 
التمنية وعىل تشغيل اكفة قطاعات الدولة 
بأقىص ق���درة هلا لتق���دمي اخلدمات 
للش���عب املرصى، مش���ريا إىل أن 
اجليش والرشطة ىف س���يناء ظا 
يقاتان أهل ال���رش والتطرف منذ 
ع���ام 2011 وملدة مثاين س���نوات 
تالي���ة، والمث���ن اكن باهظا محلاية 

سيناء.
االقتصاد يف قلب املعركة 

وتاب���ع الرئيس: “لو اكن���ت توقفت جعلة 
التمنية بسبب األحداث اليت مرت عىل مرص 
مؤخرا لاكنت العواقب ستكون صعبة، خال هذه 
املدة زاد التعداد الس���اكين 25 مليون نمسة واكنوا 
بالتأكي���د ىف حاج���ة ألن تكون اكف���ة القطاعات جاهزة 

خلدمهتم«.
 وأوحض الرئي���س الس���ييس أن أول مؤمت���ر اقتص���ادي عقده 
الرئيس الراحل دمحم حس���ىن مبارك اكن ىف عام 1982، ومل يكن 
هناك إال مشلكة طابا فقط، واكن قد مت رفع عمل مرص ىف طابا وبذلك 
عادت لك أرايض س���يناء إىل الوطن ، وأضاف السيىس أن الدولة 
املرصية توقفت ملدة 15 س���نة ومل تفعل أى يشء ىف التمنية، مشرًيا 
إىل أن���ه اكن من املمكن أن نقول إنن���ا ىف حالة حرب عىل اإلرهاب 
ومل ننته بعد وال نفعل يشء ونقوم حبش���د لإلعام ونتحدث عن هذه 

القضية بأحداثها لك يوم.
وقال الرئي���س   إنه وقت حرب أكتوبر اكن لك قرش موجًها لصاحل 
“اقتص���اد احلرب” من أجل اس���رداد الكرام���ة والكربياء وحتقيق 
الن���رص ال���ذى حنتفل ب���ه اليوم، مضيف���ا “أنه اكن م���ن املمكن أن 
نفعل ذلك أيضا وس���يكون ُم���ربًرا.. لكننا حاربنا اإلرهاب الذى اكن 
يس���هتدف تعجزي الباد وإفقارها وختلفه���ا وحنن مل ولن منكنه من 

ذلك، وسوف نواصل البناء.
وتابع الرئيس السيىس: “املعركة حتققت خاهلا جناحات طيبة جدا 

وامحلد اهلل”، موجًها حديثه إىل الش���عب املرصى متس���ائا: “هل 
أنمت يا مرصيني مس���تعدون اآلن، مثملا كن���مت خال الفرة من عام 
1967 وح���ىت 1982 أن تتحملوا التلكف���ة والتضحيات الىت قدمهتا 
الدول���ة من أج���ل أن تتجاوز أزمهتا ىف هذا الوق���ت؟ وأال يمت ترديد 
بعض الش���ائعات واألاكذيب الىت تقال لك ي���وم؟”. مضيًفا: “أنا ال 
أخىش تلك األاكذيب أو أقلق مهنا ألن “هلل بالغ أمره وأنه ليس هناك 

يشء سيحدث إال بإرادة هلل«.
وق���ال الرئيس الس���يىس: “إذا كنا مؤمنني باهلل س���بحانه وتعاىل 
وراضني بقدره، فنحن نسىع لبناء وتمنية وتعمري وتغيري حياة الناس 

لألفضل، بأمانة ورشف بعيدا عن أالعيب السياسة«.
 النرص واملولد 

يف هذا العام ، تزامنت ذك���رى انتصارات أكتوبر، مع املولد النبوي 
الرشي���ف،   ومع االحتفالني تزتامن أيضا  انعاكس���ات أزمة عاملية 
تتفاعل ىف العامل وتؤثر عىل حركة االقتصاد، وتستعد أوروبا لشتاء 
صع���ب، أزمة البرول والغاز ىف أوروب���ا مع تمخض وارتفاعات ىف 
األسعار، ناهيك عن تصعيد أمرييك رويس، وتلوحي بالساح النووى 
لملرة األوىل منذ احلرب العاملية الثانية، ورمبا بشل يتجاوز احلرب 

الباردة.
 األزم���ة واحلرب ورصاعات النفوذ تصنع واقعا معقدا، يبدو أحيانا 
غ���ري قابل للح���ل، أو التحليل، لكن املؤكد أن احل���رب ىف أوكرانيا، 
وال���ىت جاءت بيمنا الع���امل مل يتعاف من ف���ريوس »كوفيد - 19«، 

لك���ن احل���رب تفرز يوميا املزيد م���ن التداعيات أبرزه���ا الىت تتعلق 
باالقتصاد، تمخض وارتفاع أسعار ونقص سلع.

 وهنا يف مرص فإن اقتصادنا ليس بعيدا عن األزمة وهناك حماوالت 
للتعامل مع هذه التداعيات بالش���ل الذى خيفف من آثارها، ويسىع 
لعاج آثارها، انتظارا للحظات ميكن فهيا املرور من األزمة الستمكال 

العمل حنو املستقبل.
هن���اك وضوح يف أبع���اد األزمة ، ويه  ليس���ت خافية، خاصة ىف 
جزهئا العامل���ي، وردود األفعال ىف أوروبا والع���امل، والتعامل معها 
ممك���ن من خال اإلجراءات ال���يت تعيد رمس الصورة ، لكن التعامل 
استنادا لسوابق جنح فهيا الشعب ىف عبور األزمة واالنتصار علهيا 
وجتاوزها، ونظرة عىل تس���ع س���نوات وجحم التحديات واملشلكات 
الىت واجههتا مرص الدولة والشعب تقدم جتربة للتعامل مع الصعاب 

وعبورها.
وحبس���ب ما أكد هيلع  الرئيس السيىس،  فإن  جوهر حرب أكتوبر 
املجيدة  ، ونضيف إليه أيضا جوهر الرس���الة احملمدية هو الكفاح 
من أجل تغيري الواقع من العزمية واالنكس���ار إىل النرص، وأن تغيري 
الواقع مل يكن، ولن يكون باللكامت والشعارات واألماين وإمنا بالرؤية 
املتاكمل���ة بعيدة املدى والتخطي���ط العملى ، وتوف���ري آليات وعوامل 
النجاح ث����م العم�ل الدؤوب بعزمي����ة وإرادة ص�لبة من أجل حتويل 
الرؤية واألمل إىل واقع جديد يس���ود ويط���ى عىل عرثات املاىض، 
وىه ذات املعاىن والقمي الىت نعيهشا ىف معركة البناء والتمنية الىت 
خنوضها منذ س���نوات هبدف تغيري واقعنا بشل حقيىق ومستدام 

يل���ىب مطوحات ط���ال انتظارها جيًا بعد جيل ىف مس���تقبل 
أفض���ل.. وامتاك الق���درة ىف مجيع املج���االت وحبيث 

تصب���ح مرص - بإذن اهلل- دولة حديثة متطورة ينعم 
فهيا املرصيون، مبستويات معيشية كرمية.

 نظرة إيل الواقع الذي عشناه خال السنوات 
األخرية ، جن���د  أن جتربة املرصيني عىل 

مدى 9 سنوات، تكشف كيف استطاعوا 
عب���ور مراحل أكرث صعوبة وتغلبوا 

ع���ىل اإلره���اب وع���ىل أزم���ات 
االقتص���اد والتمني���ة وحجن���ت 
وتنفي���ذ  ختطي���ط  ىف  الدول���ة 
مرشوع���ات ك���ربى يف البني���ة 
األساسية والزراعة، واستعادت 

مرشوع���ات وصناع���ات تآلكت، 
م���ع خطوات ىف تأس���يس جماالت 

التمني���ة وفتح الباب الس���تمثارات من 
الداخل واخلارج.

  سيناء منوذجا 
لننظر عي سبيل املثال إيل ما هشدته شبه جزيرة 

سيناء خال السنوات األخرية ، ونكتشف كيف تعمل 
“امجلهوري���ة اجلديدة “ عي تغي���ري واقع املرصيني إيل 

األفضل يف خمتلف املناطق ، فس���يناء تهشد  حركة تمنوية 
كبرية ىف خمتلف املج���االت، حيث أجنزت احلكومة مرشوعات تقدر 
بنحو 700 مليار جنيه، ىف سبيل االستغال األمثل لرثوات وخريات 

سيناء تزامنا مع الذكرى ال�49 النتصارات أكتوبر املجيدة.
  املرشوعات تمشل  االنهتاء من االتفاق أس���فل قناة السويس والىت 
قضت متام���ا عىل عزلة س���يناء جبانب مرشوع���ات، البنية التحتية 
والصح���ة والتعل���مي واملياه والرصف ال���ي والصناعة والزراعة 
والطرق والكباري وغريها، فميا بلغ جحم االستمثار املوجهة  لسيناء 
وم���دن القناة 45.1 مليار جني���ه 2022/2021 مقارنة ب� 6.2 مليار 

جنيه عام 2014/2013 بزيادة 627.4% حبسب بيانات حكومية.
وحبس���ب تقرير أخري للحكومة فإن  جحم املرشوعات املزمع تنفيذها 
يص���ل إىل 152 مرشوًعا وتبلغ قمية االس���تمثارات العامة املوجهة 
حملافظة مشال س���يناء خبطة عام 2022/21 تبلغ 6.2 مليار جنيه، 

 حتي الخامس من أكتوبر في العام 1973 ، لم يكن أحد في 
العالم يدرك أو يتوقع أن المصريين يجهزون لتسطير واحدة 
من أعظم المالحم العسكرية في العصر الحديث ، فما كان 
ظاهرا هو أن المصريين مشغولون بشهر رمضان المبارك 
وطقوسه التي يتميزون بها عن غيرهم من شعوب األرض ، 
وما كان ظاهرا أيضا أن الدولة المصرية كانت ال تزال تعاني 
من اآلثار العسكرية واالقتصادية لما جري في 5 يونيو 1967 ، 
وما كان واقعا أن مانعا حصينا اسمه “ خط بارليف “ يقف أمام 
مجرد الحلم بأن يعبر المصريون إلي الضفة الشرقية من قناة 
السويس  ، لكن الوضع كان مختلفا داخل غرفة عمليات صناع 
القرار ورجال القوات المسلحة .

في السادس من أكتوبر ، العاشر من رمضان ، فعلها المصريون 
، وواجهوا كل التحديات  وحطموا كل النظريات واألساطير 
العسكرية ، ليصنعوا اسطورة مصرية خالصة ، عنوانها “العبور 
“ ، وفي القلب منها “إرادة وطن “ سعي لتحرير إرادته ، وكان 
محاطا بتضامن عربي أكمل جوانب الملحمة ، وصنع نصر 
السادس من أكتوبر ، الذي سيظل فخرا للمصريين والعرب علي 
مر التاريخ .

مصر تستعيد روح العبور يف معركة 
بناء »اجلمهورية اجلديدة«

في الذكري ال 49 لنصر أكتوبر 

الرئيس السيسي : نعيش نفس معاني نصر أكتوبر  اليوم يف معركة
 البناء والتنمية التي نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير واقعنا بشكل 

حقيقي ومستدام والعبور إلى اجلمهورية اجلديدة

•
 الشعب المصري

 صاحب اإلرادة الفوالذية 
في تحدي الصعاب 

وتخطي 
االزمات 

•
 المصريون حرروا

 أرضهم من االحتالل 
اإلسرائيلي في 1973 .. 

واستعادوا إرادتهم من 
االحتالل اإلخواني

 في 2013 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  9  أكتوبر  2022  •  العدد  663
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

تع���اون مش���رك يهش���ده البن���ك األهيل 
املرصي ومصن���ع قادر أحد ق���اع اهليئة 
العربية للتصنيع هب���دف تصنيع وتوريد 
س���يارات الرصاف االيل املتنقلة اجلديدة 
اخلاصة بالبنك بش���لها اجلديد واملبتكر 
واملصنع���ة حمليًا من خال أفضل الكوادر 
الفنية واهلندس���ية الوطني���ة املتخصصة 
باملصنع، واليت مت جتهزيها للعمل بشلك 
اكم���ل، وق���د ق���ام لك من  حس���ام احلجار 
رئي���س مجموع���ة ال���دمع اإلداري بالبنك 
األه���يل املرصي ودين���ا أبو طال���ب مدير 
ع���ام التس���ويق بالبن���ك األه���يل املرصي 
بزيارة املصنع الستام السيارات اجلديدة 
اخلاص���ة بالبن���ك وال���يت مت تصنيعه���ا 
بالاكمل داخ���ل مصنع قادر وذلك حبضور 
الل���واء معرو عبد العزي���ز عبد اهلل رئيس 

جملس إدارة مصنع قادر.
وقد أع���رب حس���ام احلجار ع���ن اعزتازه 
بالتع���اون املمث���ر واملتن���ايم م���ع اهليئة 
العربي���ة للتصني���ع مبختل���ف املصان���ع 
الوطنية التابع���ة هلا وعىل رأهسا مصنع 
ق���ادر والذي يزتايد بوت���رة رسيعة للبنك 
واهليئ���ة، مش���را اىل قي���ام البنك األهيل 
املرصي خال الف���رة املاضية وبالتعاون 
م���ع اهليئ���ة العربي���ة للتصني���ع ووزارة 
م���ن  الكث���ر  بتدب���ر  االنت���اج احل���ريب 
احتياجات البنك مهنا األثاث والس���يارات 
املصفحة وسيارات الفروع املتنقلة والبكر 
احلراري املس���تخدم يف ماكينات الرصاف 
اآليل، مكا امتدت أوجه التعاون يف الفرة 
األخرة ايل جم���االت جديدة أخرى ومهنا 
األرش���يف االلكروين، مضيف���ا أنه جاري 
حالي���ّا مبصن���ع ق���ادر اج���راء التج���ارب 

الهنائي���ة إلنت���اج الباب املصف���ح للغرف 
احملصنة لفروع البنك األهيل حمليّا ألول 
مرة بدال من اس���ترادها وستكون تلك يه 
التجربة األوىل م���ن نوعها يف هذا املجال 
من انتاج اهليئة، مما يعكس س���ي البنك 
وادارت���ه حن���و دمع الصناع���ة الوطني���ة 
وتجشي���ع املنتج احمليل مم���ا يؤدي ايل 
إح���ال الواردات وتعمي���ق املنتج احمليل 
واحلد من االس���تراد وزيادة االس���تمثار 
الصن���ايع احمل���يل وتش���غيل املزيد من 

العاملة املرصية للحد من البطالة.
 وأش���ار حس���ام احلجار اىل حرص البنك 
األهيل املرصي املسمتر عىل التوجه حنو 
الصناع���ة املرصية من خال منتجات ذات 
مس���توى عال م���ن اجلودة، مل���ا حتققه من 
م���ردود اقتصادي كبر، م���ن خال مواكبة 
املنافس���ة العاملية يف املنتجات املش���اهبة 
مب���ا يؤثر باإلجي���اب ع���ىل دمع االقتصاد 
الوطين، مش���يدا جبودة صناعة سيارات 
ال���رصاف االيل املتنقلة اخلاص���ة بالبنك 
واليت مت فهيا تطبي���ق أفضل املواصفات 
الفنية اليت تضمن معدالت أداء عالية لتلك 

السيارات.
ومن جانبه أعرب اللواء معرو عبد العزيز 
عبد اهلل عن اع���زتازه بالتعاون املمتد بني 
البنك األهيل امل���رصي ومصنع قادر كونه 
م���ن أك���ر املؤسس���ات املالي���ة يف مرص، 
مشيدا بالتوجه اإلجيايب والرائد للبنك يف 
تجشيع املنتج احمليل ودمعه للصناعات 
املرصية وال���يت تنعكس اثارها خلق مزيد 
من ف���رص العمل يف خمتل���ف القطاعات، 
مؤكدا عىل تطلعه ملزيد من التعاون املمثر 

بني البنك واملصنع يف جماالت جديدة.

  االحتياطي النقدي األجنبي  
يعود لالرتفاع  ويسجل  33.197 

مليار دوالر بنهاية سبتمبر

أعل���ن البنك املركزي امل���ري، عن ارتفاع ص���ايف االحتيايط النقدي من 
العم���ات األجنبي���ة بنحو 56 مليون دوالر بنس���بة 0.16% ليبلغ مس���توى 
33.197 مليار دوالر خال س���بمترب املايض مقارنة بنحو 33.141 مليار 

دوالر خال أغسطس السابق له.
واكن���ت مديرة صندوق النقد الدويل كريس���تالينا غورغييف���ا قد أكدت  إن 
الصن���دوق يعمل مع مر عن ق���رب ويتابع إجراءات اختذهتا الس���لطات 

املرية تس���ر يف اجتاه ترسيع برناجم القرض اجلديد "ليس خال أهشر 
ولكن خال أسابيع"، مكا هو حممتل.

وأضافت كريستالينا غورغييفا، يف مقابلة مع قناة العربية، أن مر اختذت 
بعض اخلطوات للحد من فقدان االحتياطيات من أجل محاية معلهتا.

وأك���د أن تلك اخلط���وات مرحب هبا، لكن ال يزال يتع���ن القيام باملزيد، ألن 
الزنيف يف االحتياطيات يضع مر يف موقف صعب.

اقامت رشكة رخاء لاس���تمثار الزرايع – الس���عودية, 
برائسة الشيخ عبد اهلل بن ابراهمي بن عبد اهلل اخلريف 
تكرمي اس���تثنايئ لملرف املتحد, كرشيك اسرتاتيجي 
هبدف تسليط الضوء عيل سياسته الدامعة لاستمثارات 
العربي���ة والتوس���ع يف االنتاج ال���زرايع وتمنية الرثوة 
احليوانية وساسل القمية, لتحقيق االكتفاء الذايت حمليا 

ورفع معدالت التصدير عامليا. 
وذلك حبضور كوكبة من كبار املسوئلن بالرشكة برائسة 
الدكتور سامل بن سلميان الشاوي - املدير العام لرشكة 
رخاء لاستمثار الزرايع ودمحم بن رشيد قبان البلوي 
– نائب رئيس جملس ادارة وممثل رشكة اجلوف للتمنية 
الزراعية ومع���ار امحد امن الزبي���دي – عضو جملس 
ادارة وممث���ا عن رشكة عب���د اهلل اخلريف وبدور بنت 
نارص ب���ن ابراهمي الرش���ودي – عض���و جملس ادارة 
وممثلة عن رشكة جازان للطاقة والتمنية وحييي بن امحد 
ب���ن ابراهمي مباريك – عضو جمل���س ادارة وممثل عن 
رشكة تبوك للتمنية الزراعية ومقعد بن ابراهمي بن رمثان 
العتييب – عضو جمل���س ادارة وممثا عن رشكة وفرة 

للصناعة والتمنية.
وخنبة م���ن فريق معل املرف املتحد, فرج عبد امحليد 
– نائ���ب رئيس املرف املتحد ونيفن كمشري – نائب 
العضو املنتدب لقطاعات االمعال والدكتور دمحم ابو نار 

-  مدير اول قطاع المتويل االسايم للرشاكت.
عيل هامش اجمتاع امجلعية العمومية للرشكة, مت تكرمي 
ارشف القايض وفريق معل املرف املتحد تقديرا لدوره 
الرائ���د ال���دامع يف جمال املريف خاص���ة المتويات 
املتوافقة مع احاكم الرشيعة واهلندس���ة املالية للرشاكت 
لتعظمي االستمثارات العربية واحمللية والتوسع باالنتاج 
الزرايع وتمنية الرثوة احليوانية لتحقيق االكتفاء الذايت 

حمليا والتصدير عامليا. 
 ويقول الشيخ عبد اهلل بن ابراهمي بن عبد اهلل اخلريف 
– رئيس جملس ادارة الرشكة ان رشكة رخاء لاسمتار 
الزرايع تعد احد االس���تمثارات الس���عودية الرائدة يف 
قط���اع املرشوع���ات الصغ���رة واملتوس���طة يف جم���ال 
االس���تمثار الزرايع مبنطقة رشق العوينات – حمافظة 

الوادي اجلديد بالصحراء الغربية منذ 2010.
حي���ث يرتك���ز نش���اط الرشكة ع���يل االنت���اج الزرايع 
وبالتحديد احملاصيل الزراعية االسرتاتيجية اليت تدخل 
يف نطاق االمن الغ���ذايئ مثل : الحمق – الذرة الصفراء 

– الشعر والربسمي احلجازي.
واوحض الدكتور س���امل بن س���لميان الش���اوي - املدير 
الع���ام لرشكة رخاء لاس���تمثار ال���زرايع – ان رشكة 
رخاء لاستمثار الزرايع تطبق احدث النظريات العملية 
والط���رق احلديثة يف الزراعة النظيف���ة واليت تتوافق مع 
املعاي���ر العاملية يف االنتاج.  وذلك هب���دف توفر انتاج 
زرايع خ���ال م���ن امللوثات ال يرض باالنس���ان وال البيئة 

احمليطة.
وتعمتد رشكة رخاء لاس���تمثار ال���زرايع عيل العاملة 
املرية.. حيث يعمل هبا اكرث من 200 مري سامهوا 
يف مراحل االنش���اء والتش���غيل ومعلية التوسع وزيادة 

االنتاجية مما سامه يف تعظمي االرباح.

 وع���يل صعيد م���وازي تعمت���د الرشكة ع���يل تطبيقات 
التوس���ع اخل���ديم من خ���ال قاعدة ساس���ل االمداد 
ملكونات العملية الزراعية مث���ل االمسدة والتقاوي وحفر 
االبار مم���ا يعظم اهسامات الرشكة يف جمال حتس���ن 

الظروف املناخية والتقليل من االنبعاثات احلرارية.   
 وتعقيب���ا عيل التكرمي يق���ول ارشف القايض – رئيس 
جمل���س ادارة امل���رف املتح���د - ان رشاكة املرف 
املتحد ورشكة رخاء لاس���تمثار الزرايع االسرتاتيجية 
قامت عيل اس���اس املس���وئلية االنس���انية واالقتصادية 

واالجمتاعية املشرتكة.
فتوف���ر الغذاء وحتقي���ق االكتفاء ال���ذايت حمليا وزيادة 
االنتاج وتاهيله باجلودة املطلوبة للتصدير الفائض عامليا, 
يعد احد امه االهداف االس���رتاتيجية للرشكة واملرف 

املتحد معا.
 فضا عن تعظمي االس���تمثارات العربية والتوسع لزيادة 
الرقع���ة الزراعية واقامة جممتع���ات زراعية وتعظمي دور 

ساسل القمية.
واوحض���ت فرج عب���د امحليد – نائ���ب رئيس املرف 

املتحد ان منطقة رشق العوينات تمسي ضلغ اخلر.
ويه تعد ثاين ربكا مرشوع���ات التمنية الزراعية املنفذة 

جنوب الوادي غرب مر بعد مرشوع توشيك.
وهي���دف املرشوع ايل اضاف���ة 230 الف ف���دان للرقعة 

الزراعية يف مر معمتدا عيل املياة اجلوفية.
يمتت���ع امل���رشوع مبم���زات تؤهله الن يك���ون رائدة يف 

الزراعة النظيفة.
ومن مث فاكن التقاء اوارص الرشاكة املرية الس���عودية 

يف حتقيق اهداف التمنية وتعظمي االستمثارات.   
واش���ارت نيف���ن كمش���ري – نائ���ب العض���و املنتدب 
لقطاعات االمعال ان املرف املتحد هو الرشيك الوحيد 

لرشكة رخاء لاستمثارات الزراعية.
حيث يقدم حزمة من احللول املرفية واملنتجات البنكية 
واخلدمات الرمقية املمتزة واملتوافقة مع احاكم الرشعية.
االمر الذي س���امه يف تعظمي ارب���اح الرشكة عيل مدار 
ال12 عام املاضية ومكهنا من التوسع والمنو بنشاطها.

م���ن خال باقة م���ن التهسيات االئمتاني���ة املتوافقة مع 
احاكم الرشيعة, مضن مب���ادرة البنك املركزي املري 
لدمع قط���اع املرشوعات الصغرة واملتوس���طة باعتبارة 

قاطرة التمنية املستدامة.
 فضا عن توف���ر خدمات لدمع مكونات االنتاج وتوطن 
النشاط الزرايع  الازم لتوسع الرشكة وحتقيق االكتفاء 

الزايت.

عيل قدم وساق ، تتواصل جهود الدولة املرية لتجنب تفامق 
أزمة الدوالر وم���ا ينتج عهنا من أعباء يف الداخل املري ، 
وبات البحث عن حلول لتجنب تلك األزمة من اولويات احلكومة 
والبنك املركزي استعدادا لطرح خارطة طريق شاملة تتضمن 
بل���ورة عدة مب���ادرات قابلة للتنفيذ لزي���ادة املصادر امخلس 
م���ن النقد األجنيب  يف ظل حال���ة الايقن اليت تنتاب مجيع 
دول العامل  جراء احلرب األوكرانية والتوقعات الس���ائدة عن 

احمتاالت الركود وزيادة التمخض 
  .. وق���د هشد األس���بوع املايض  العديد م���ن االجمتاعات 
الك���ربي اليت أكدت عيل رضورة البحث عن افاكر من خارج 
الصن���دوق للحيلول���ة دون زيادة أية تداعيات س���لبية تلقاها 
االقتص���اد املري نتيجة األضطراب���ات العاملية ....وجاءت 

تلك االجمتاعات عيل النحو التايل :- 
الرئيس يلتيق رئيس الوزراء و حمافظ البنك 

املركزي 
ف���ي بداية األس���بوع املايض عق���د  الرئيس  عب���د الفتاح 
الس���يىس اجمتاع���ا مع الدكت���ور مصطىف مدب���ويل رئيس 
جملس الوزراء، وحس���ن عبد اهلل حماف���ظ البنك املركزي ؛ 
حيث تناول االجمتاع متابعة مؤرشات السياسة النقدية وأداء 

القطاع املريف بالدولة. 
 ورصح السفر بسام راىض، املتحدث الرمسي بامس رائسة 
امجلهورية، بأن حس���ن عبد اهلل حمافظ البنك املركزي أبرز 
مؤرشات الوض���ع االقتصادي العاملي وق���رارات وإجراءات 
البنوك املركزية بكربى الدول االقتصادية عىل مستوى العامل 
مؤخرًا، وذل���ك للتعامل مع التداعيات والتطورات االقتصادية 
احل���ادة يف ظل الظ���روف الدولية الراهنة من ج���راء األزمة 
الروس���ية األوكرانية، وما يس���تتبع ذلك من تغرات مسمترة 
يف السياس���ات النقدي���ة العاملية لملوامئة م���ع تداعيات تلك 
األزمة، موحض���ًا تطور مؤرشات االقتص���اد اللكي احمليل 
وأداء القط���اع امل���ريف للدولة، وجهود توفر مس���تلزمات 
اإلنتاج لعملية التمنية والقطاعات األخرى ذات األولوية، وذلك 
يف إطار خطط السياس���ة النقدية والبنك املركزي عىل املدى 
القصر واملتوس���ط وطويل األجل هبدف احلفاظ عىل املسار 
االقتصادي اآلمن والوضع النقدي املزتن الذي تنهتجه الدولة. 
 ووج���ه الرئي���س ببل���ورة مب���ادرات جديدة لتحف���ز وجذب 
االس���تمثارات األجنبي���ة إىل م���ر خال الف���رتة القادمة، 
مع االس���مترار يف خط���ط وجهود البنك املرك���زي واملنظومة 
املرفية لتوفر املستلزمات ذات األولوية لإلنتاج والصناعة، 
واملتابعة الدقيقة ملنظومة االستراد واإلجراءات ذات الصلة.

اجمتاع املجلس التنسييق للسياسات النقدية 
واملالية

ويوم األربع���اء املايض ، ترأس الدكت���ور مصطىف مدبويل، 
رئيس جملس الوزراء،  اجمتاع املجلس التنسييق للسياسات 
النقدي���ة واملالي���ة، حبضور حس���ن عبداهلل، حماف���ظ البنك 
املرك���زي، والدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة التخطيط والتمنية 
االقتصادي���ة، والدكت���ور دمحم معيط، وزي���ر املالية، و أمحد 
جك���وك، نائب وزير املالية للسياس���ات املالية، و مجال جنم، 
نائ���ب حمافظ البنك املركزي، و رايم أبو النجا، نائب حمافظ 

البنك املركزي، ومسوئيل الوزارات املعنية والبنك املركزي.
وح���رض االجمتاع من أعضاء املجل���س ذوي اخلربة لك من 
الدكتور أرشف العريب، و دمحم اإلتريب، والدكتور حس���ن 

عيىس.
ورصح السفر نادر سعد، املتحدث الرمسي لرائسة جملس 
الوزراء، بأن جلنة السياس���ات النقدية واملالية تتابع عن كثب 
اكف���ة التطورات االقتصادية العاملية واحمللية، هبدف التعامل 
معها مبا خيدم مص���احل االقتصاد املري، وخيفف تبعات 

األزمة العاملية احلالية عىل االقتصاد املري.
وخال االجمتاع، مت استعراض عدد من اإلجراءات اليت يمت 
العمل علهيا؛ لتحفز االستمثارات األجنبية املبارشة، وزيادة 
مش���اركة القطاع اخلاص ىف األنش���طة االقتصادية، مكا مت 
استعراض خطة احلكومة لتخفيض معدالت الدين، ووضعها 
يف مسار نزويل، ويف هذا اإلطار مت التطرق إىل أمهية زيادة 
م���وارد الباد من النقد األجنيب م���ن مصادره املختلفة، وفق 

عدد من املقرتحات تمت دراسهتا.
خارطة طريق لزيادة موارد الباد من النقد األجنيب

واملعروف أن هناك  مخس���ة م���وارد للدوالر ، تضع احلكومة 
اعمتادها علهيا ، وحتدث بن احلن واآلخر خططها لزيادهتا 
، وتمشل املوارد امخلسة :   حتويات املرين يف اخلارج 
وزيادة عوائد االستمثارات املبارشة وغر املبارشة واالرتقاء 
بعائدات قناة الس���ويس واسمترار قفزة الصادرات املرية 
وصول���ًا إىل 100 ملي���ار دوالر والعمل ع���ىل هتيئة املناطق 
السياحية لزيادة عوائد السياحة املرية، ويف سبيل حتقيق 
لك ذل���ك يقوم لك قطاع بتنفيذ اس���رتاتيجية واحضة املعامل 
لزيادة موارده من العم���ل الصعبة، خاصة قطاع الصادرات 
وال���يت تع���ول هيلع احلكومة كثرًا خال الس���نوات القادمة، 

خاصة مع مسهتدفات حتقيق 100 مليار دوالر.
حتويات املرصيني باخلارج 

كش���فت بيانات البن���ك املركزي امل���ري، ارتفاع حتويات 
املرين العاملن باخلارج بنسبة 1.6% خال السنة املالية 
2022/2021 لتجس���ل حنو 31.9 ملي���ار دوالر مقابل حنو 
31.4 مليار دوالر خال السنة املالية 2021/2020، وهشدت 
الف���رتة من أبريل إىل يونيو 2022 )الربع الرابع من الس���نة 
املالية( ارتفاع التحويات مبعدل 3% لتجسل حنو 8.3 مليار 
دوالر مقابل 8.1 مليار دوالر خال الربع املامثل من الس���نة 
املالية الس���ابقة، وجسلت حتويات هش���ر يونيو 2022 حنو 
2.8 ملي���ار دوالر مقابل حن���و 2.9 مليار دوالر خال هشر 

يونيو 2021.
وتع���د حتويات املرين باخلارج أح���د أمه مصادر النقد 
األجن���يب ملر وتأيت عىل رأهس���ا يه والصادرات، وتعترب 
إح���دى الوس���ائل املهمة ال���يت ختفف أزمة نق���ص العمات 
األجنبي���ة يف ظ���ل التأثر بتداعي���ات احلرب الروس���ية عىل 
أوكرانيا، والتشديد النقدي العاملي ورفع أسعار الفائدة، يف 
حن أكدت مصادر أن املس���ايع مس���مترة ملواجهة وجودين 
س���عر موازي للدوالر من أجل اسمترار تدفق التحويات من 
اخلارج إىل القطاع املريف ومواجهة أي ظاهرة من شأهنا 
تنشيط الس���وق املوازي للدوالر مرة أخري وفق خطة جيري 

العمل علهيا.
وااألس���بوع املايض ، اس���تقبلت السفرة هسا جندي وزيرة 
الدولة للهجرة وش���وئن املرين باخل���ارج، دمحم اإلتريب 
رئيس جمل���س ادارة بنك مر ورئي���س احتاد بنوك مر 
ورئي���س احت���اد املص���ارف العربي���ة، وذلك حبض���ور عدد 
من املس���وئلن ب���وزارة اهلجرة وبنك م���ر، وذلك يف إطار 
اس���رتاتيجية الوزارة للعمل عىل إجياد حمفزات وتيسرات 
جدي���دة لملرين باخلارج لتجشيعهم عىل االس���تمثار يف 

وطهنم.
واسهتلت السفرة هسا جندي اللقاء مرحبة مبحمد اإلتريب، 
الفت���ة إىل أن االجمتاع يأيت لبح���ث توفر خدمات ومنتجات 
مرفية واستمثارية خمصصة لملرين باخلارج، وزيادة 
نس���بة حتويات املرين باخلارج واليت متثل مصدرًا هامًا 

من مصادر العملة الصعبة ملر.
ويف ه���ذا اإلط���ار، اس���تعرضت الوزيرة توصي���ات ونتاجئ 
وطلب���ات املري���ن باخلارج وال���يت خرجت ع���ن النخسة 
الثالثة م���ن مؤمتر الكيانات املرية باخلارج والذي عقد يف 
أغس���طس املايض، حيث اكن من مض���ن االحتياجات اليت 
ناقهشا املؤمتر توفر منتجات وخدمات بنكية لاستمثار هبا 

يف وطهنم األم.
وأكدت وزي���رة اهلجرة أن البنوك الوطني���ة تمتتع مبصداقية 
كبرة ل���دى مجوع املرين باخل���ارج ولذلك مه حريصون 
لك احلرص عىل التعامل مع تلك البنوك، الفتة إىل أنه وبدور 
وزارة اهلجرة فس���تقوم بال���رتوجي هلذه املنتج���ات واألوعية 
االدخارية واالستمثارية خال لقاءاهتا مع املرين باخلارج 

املبارشة أو عرب الفيديو كونفرانس.
وم���ن جانبه، أع���رب دمحم اإلت���ريب، عن س���عادته بانعقاد 
االجمتاع والذي من شأنه التعرف عىل احتياجات املرين 
باخلارج وحبث س���بل االس���تجابة هلا وتوفر اكفة اخلدمات 

هلم وتجشيعهم لاستمثار يف وطهنم األم.
ولف���ت رئيس بنك م���ر إىل أنه عىل اس���تعداد تام لتوفر 
اكفة اخلدمات لملرين باخلارج والتيس���ر يف اإلجراءات 
اخلاصة للحصول علهيا، فضل���ًا عن تواجد فروع للبنك يف 
اخل���ارج، حيث ميتلك بنك م���ر ما يزيد عىل 800 فرع يف 
م���ر ويتوىل إدارة مخس���ة فروع يف دول���ة اإلمارات، مكا 
ميتلك البنك فرًعا يف فرنس���ا وبنگا تابًعا يف أملانيا، وعرشة 
فروع لبنك تابع يف لبنان، هذا باإلضافة إىل مكتب متثيل بلك 

من روسيا )موس���كو(، الصن )جوانزو(، وكوريا اجلنوبية 
)س���يول(، إيطالي���ا )ميانو(، إىل جان���ب تعزيز وجوده يف 
أفريقيا، حيث حصل بنك مر مؤخًرا عىل املوافقة الهنائية 
من البنك املركزي الكيين عىل ترخيص مكتب متثيل ىف مدينة 
ن���رويب عامصة مجهورية كينيا، وقريبًا س���يمت افتتاح فرع 
البنك يف اململكة العربية السعودية، هذا جبانب شبكة واسعة 

من املراسلن تغىط مجيع بلدان العامل.
ومضن احملف���زات اليت أعلنت عهنا الس���فرة هسا جندي 
املخصص���ة لملرين باخلارج تلبي���ًة الحتياجاهتم، وتعمل 
عىل تنفيذها بالتعاون مع خمتلف الوزارات واجلهات املعنية، 
فق���د أعل���ن دمحم اإلتريب ع���ن منتجات للمتوي���ل العقاري 
لملري���ن املقمين بدولة اإلم���ارات العربية، لرشاء وحدات 
سكنية داخل مر، حيث يتيح بنك مر منح قروض متويل 
عق���اري لمتويل رشاء وحدات جاهزة للتس���لمي مبدد ترتاوح 
م���ن عام حىت 15 عامًا وحبد أقىص لقمية المتويل 5 ماين 

جنيه مري وبأسعار عائد تنافسية ىف السوق املريف.
وأضاف اإلتريب أنه س���يمت تق���دمي اخلدمة من خال الفروع 
اململوكة للبنك باخلارج، مكا سيمت العمل عىل إتاحة العرض 
يف الدول اليت ال يوجد هبا فروع للبنك، حيث سيمت التصديق 
عىل املس���تندات من خال بن���ك التعامل اخل���اص بالعميل 

والتوثيق من خال السفارة.
ويف هناية اللقاء، طالبت الس���فرة هس���ا جندي بتعممي هذه 
الع���روض عىل اكفة الدول وخاصة الدول العربية اليت تضم 

عددًا كبرًا من أبناء اجلالية املرية.
زيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة

تعم���ل احلكومة عىل تنش���يط جحم الص���ادرات الصناعية 
والعمل عىل زيادهتا خال العام املاىل اجلديد 2023/2022 
مب���ا ال ِيِقل عن 15% وص���واًل إىل 30 مليار دوالر خال عام 
2023/22، مث ترتف���ع الع���ام الق���ادم إىل 36 ملي���ار دوالر 
بتحقي���ق ارتفاع إمجايل 15%، وفق ما كش���فه تقرير لوزارة 
التخطي���ط وال���ذي أكد ع���ىل ُمواَصل���ة برناجم ال�ُمس���اندة 
التصديرية للرشاكت يف إطار ُمبادرة الس���داد الفوري، مع 
توس���عة مظّلة رد األعباء بإضافة مجموعات سلعّية ورشاكت 
جديدة، وخباص���ة الرشاكت ال�ُمتوس���طة والصغرة، وربط 
ال�ُمس���اندة بأهداف ذات أولوّية، مثل نسبة ُمسامهة النشاط 
يف القمي���ة ال�ُمضافة، هذا جبانب التوّج���ه إىل تنويع منافذ 
التصدي���ر، وخباصة يف األس���واق األفريقية، والتوّس���ع يف 

تنظمي ال�معارض الداخلية واخلارجية.
 ويف إطار تجشيع الصناعة ال�ُمستدامة القامئة عىل ترشيد 
ال�موارد ومضان كفاءة االس���تخدام، ُت���ويل اخلطة اهمتاًما 
كب���ًرا بنقل وتوطن التكنولوجي���ا واالبتاكر لتعزيز الصناعة 
اخل���رضاء، وتكثيف االس���تمثار الصن���ايع يف ال�مجاالت 
صديقة البيئة، مثل الس���يارات الكهربائي���ة وتصنيع األلواح 

واخلايا المشسية.
وأكد تقرير لوزارة التجارة والصناعة، أنه جيرى حاليًا ميكنة 
اكفة اإلجراءات اخلاصة باالس���تراد والتصدير واالفراج و 
ربط اكفة اجلهات الرقابية املعنية بالفحص اىل جانب العمل 
عىل تهسيل حركة النقل اللوجسيت ألسواق الدول األفريقية ، 
مكا جيري العمل عىل مرشوع طريق القاهرة كيب تاون الذي 
مت االنهتاء منه يف مر وبعض أجزاء بدولة جنوب افريقيا، 
الفت���ًة إىل أنه جيري أيضًا تأس���يس رشكة لضامن املخاطر 
برأمسال يبلغ 600 مليون دوالر لضامن خماطر الصادرات 

مع دول القارة االفريقية.
و تسهتدف  احلكومة   زيادة صادراهتا اىل 100 مليار دوالر 
من خال تنفيذ خطة اس���رتاتيجية لفتح املزيد من األس���واق 
أمام الصادرات املرية وبصفة خاصة أس���واق دول قاريت 
أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية، وتنفيذ برناجم جديد 
ملساندة الصادرات يسهتدف تعميق الصناعة الوطنية وتمنية 
ص���ادرات املرشوعات الصغ���رة وتعزيز نف���اذ الصادرات 
املرية ألس���واق دول القارة اإلفريقية اىل جانب مس���اندة 

الحشن الربي والبحري واجلوي للصادرات.
وأك���د تقرير وزارة الصناعة، أن حماور اس���رتاتيجية تمنية 
الصادرات تتضمن رفع القدرة التنافسية للصناعة املرية 
وإتاحة املعلومات والدراس���ات عن األس���واق وإتاحة براجم 
وأدوات لتأم���ن ومضان الصادرات وتعظمي االس���تفادة من 
اكف���ة األجهزة والكيانات املعني���ة بالتصدير، والتنفيذ األمثل 
للربن���اجم اجلديد لرد األعباء وال���ذي يتضمن اتاحة عدد من 
اخلدمات غر املالية لملصدرين تمشل املشاركة يف املعارض 
اخلارجي���ة وتوف���ر الدراس���ات واالستش���ارات والرباجم 
التدريبية للرشاكت املص���درة، حيث يغيط الربناجم اجلديد 
اكف���ة القطاعات االنتاجية التقليدي���ة اىل جانب تنفيذ براجم 

مطوحة ملساندة قطاعات مثل صناعة السيارات واألثاث.
الدول���ة تبنت عددًا م���ن اإلجراءات ملس���اندة قطاع التصدير 
ملواجه���ة التداعي���ات الس���لبية لف���روس كورون���ا تضمنت 
تأجيل س���داد القروض املس���تحقة ع���ىل املصدرين وتأجيل 
س���داد مس���تحقات الدولة لدهيم اىل جانب دمع العاملة يف 
املصانع وتنفيذ مبادرة لرد أعباء التصدير لرف املتأخرات 
املس���تحقة للرشاكت حي���ث تضمنت املب���ادرة رصف اكفة 

مستحقات الرشاكت الصغرة.
وتسهتدف احلكومة عددا  من األسواق املسهتدفة للصادرات 
تتضمن األسواق االفريقية وأسواق الدول العربية اىل جانب 

السوقن األورويب واألمرييك، مشرة اىل أن ماكتب المتثيل 
التج���اري باخل���ارج والس���فارات املرية توف���ر املعلومات 
لملصدري���ن م���ن خ���ال موافاهت���م باحتياجات األس���واق 
واشرتاطات التصدير ملختلف األسواق وامه املستوردين إىل 

جانب تعزيز التواصل بن الرشاكت املرية واخلارجية.
مبادرات جلذب االستمثار األجنيب 

كش���فت بيان���ات البنك املرك���زي امل���ري، ارتفاع صايف 
االس���تمثار األجنيب املب���ارش يف مر خ���ال العام املايل 
امل���ايض بنس���بة 71.4% وبزيادة 3.72 ملي���ار دوالر، عىل 

أساس سنوي.
وأوحض املرك���زي، يف تقرير له عن أداء م���زان املدفوعات، 
أن صايف االس���تمثار األجنيب املبارش يف مر ارتفع إىل 
8.93 ملي���ار دوالر خال الفرتة من يوليو 2021 حىت هناية 
يوني���و 2022، مقابل 5.21 ملي���ار دوالر خال العام املايل 

السابق له.
وحبس���ب التقرير، هشد صايف االستمثار األجنيب املبارش 
يف القطاعات غر البرتولي���ة ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار دوالر 
ليجس���ل صايف تدفق للداخل بل���غ 11.6 مليار دوالر، مهنا 
7.2 ملي���ار دوالر منذ بداي���ة يناير املايض حىت هناية يونيو 

.2022
وجاء االرتفاع حمصلة لزي���ادة صايف التدفقات الواردة من 
اخل���ارج بغرض تأس���يس رشاكت جدي���دة أو زيادة رؤوس 
األموال بنحو 2.1 مليار دوالر لتجسل حنو 3.4 مليار دوالر 

مهنا 238.2 مليون دوالر مبالغ تأسيس رشاكت جديدة.
وكذلك جاءت لزي���ادة حصيلة بيع رشاكت وأوصول إنتاجية 
لغر مقمين بنحو 2.2 مليار دوالر لتجسل 2.3 مليار دوالر 

مهنا 2 مليار دوالر خال )يناير- مارس( 2022.
مك���ا ارتفع ص���ايف التحويات الواردة ل���رشاء عقارات يف 
م���ر مبعرفة غ���ر مقمين مبق���درا 353.9 ملي���ون دوالر 

لتجسل 970.3 مليون دوالر.
وارتفع أيضًا صايف األرباح املرحلة وفائض األرصدة الدائنة 

بنحو 525.7 مليون دوالر لتجسل حنو 4.9 مليار دوالر.
وعىل صعيد االستمثارات األجنبية املبارشة بقطاع البرتول، 
ارتف���ع صايف التدفق للخارج ليص���ل إىل 2.6 مليار دوالر 
خ���ال العام امل���ايل املايض مقابل 1.2 ملي���ار دوالر خال 

العام املايل السابق له.
وارتفع���ت التحوي���ات إىل اخل���ارج واليت متثل اس���رتداد 
التاكليف اليت محتلها الرشاكء األجانب خال فرتات سابقة 
يف أمعال البحث والتمنية والتش���غيل لتصل إىل 7.3 مليار 
دوالر خ���ال العام املايل املايض، مقاب���ل 6.3 مليار دوالر 

خال العام املايل السابق له.
وتراج���ع إمجايل التدف���ق للداخل والذي ميثل اس���تمثارات 
جديدة لرشاكت برتول أجنبية ليقتر عىل 4.7 مليار دوالر 
خ���ال العام املايل املايض، مقاب���ل 5.1 مليار دوالر خال 

العام املايل السابق له.
وتس���هتدف مر التخارج من عدة قطاعات هبدف جذب 
40 ملي���ار دوالر، وتجشي���ع القطاع اخل���اص عىل زيادة 
مس���امهته يف دفع الناجت احمليل للباد، وذلك من خال 
إج���راء اإلصاحات النقدية اهلادف���ة إىل احتواء معدالت 
الت���مخض، ورف���ع كفاءة أداء س���وق النق���د األجنيب مبا 
يؤثر عىل حتس���ن القدرة التنافسية لاقتصاد املري، 
ويدف���ع مبزيد من تدفقات النقد األجن���يب من الصادرات 
والسياحة واالس���تمثار األجنيب املبارش من خال ميكنة 
خدمات اهليئة العامة لاس���تمثار وتفعيل بعض اخلدمات 
إلكرتونًي���ا، وإطاق اخلريطة االس���تمثارية، والعمل عىل 
تذليل العقب���ات اليت تواجه املس���تمثرين وحل املنازعات 
اخلاصة باملس���تمثرين من خال اللجن���ة الوزارية لفض 
منازعات االستمثار، باإلضافة إىل افتتاح عدد من مراكز 
خدمات املس���تمثرين يف احملافظ���ات ليبلغ إمجايل عدد 
مراكز خدمة املستمثرين يف مر 12 مركًزا يف القاهرة 
)املرك���ز الرئييس(، والع���ارش من رمضان، والس���ادس 
من أكتوبر، واإلس���كندرية، ومجصة، وبورس���عيد، ورشم 
الشيخ، وقنا، وس���وهاج، وأسيوط، واملنيا، واإلمساعيلية. 
فض���ًا عن تطوي���ر املناطق احلرة اليت وص���ل عددها 9 
مناطق حرة عامة بدأت النش���اط يف اإلسكندرية، ومدينة 
نر، وبورس���عيد، واإلمساعيلية، ودمياط، والس���ويس، 
وش���بن الكوم باملنوفي���ة، وقفط بقن���ا، واملنطقة اإلعامية 
ب�الس���ادس م���ن أكتوبر، فض���ًا عن تب���ين الدولة خطة 
متاكمل���ة إلصاح البنية التحتي���ة، وإقامة الطرق واملرافق 

الازمة جلذب وتيسر االستمثارات.
وتواص���ل احلكوم���ة هتيئة مناخ األمع���ال من خال تبين 
البنك املركزي املري سياس���ة نقدية توسعية بتخفيض 
أس���عار الفائدة لتخفي���ض تلكفة االس���تمثار، فضًا عن 
تأجي���ل املس���تحقات االئمتاني���ة للعماء من املؤسس���ات 
واألفراد مبا يف ذلك الرشاكت الصغرة واملتوس���طة ملده 
6 أهشر م���ع عدم تطبيق غرامات تأخر الس���داد لتوفر 
الس���يولة لملرشوعات، ومضان اس���مترارية التش���غيل، 
وتقليل فرص تعرث االستمثارات، باإلضافة ملبادرات البنك 
املركزي اخلاصة ب���دمع القطاعات األكرث ترضًرا كقطاع 
الس���ياحة والصناع���ة والزراعة واملق���اوالت، عاوة عىل 
املم���زات واحلوافز الرضيبية اليت يتضمهنا قانون تمنية 

املرشوعات املتوسطة والصغرة ومتناهة الصغر.
مبادرات لدمع القطاع السيايح 

كش���فت بيانات البنك املركزي امل���ري، ارتفاع عائدات 
الس���ياحة املري���ة خال الع���ام املايل املايض بنس���بة 

118.36%، عىل أساس سنوي.
وأوحض املرك���زي يف تقرير له عن أداء مزان املدفوعات، 
أن إيرادات الس���ياحة املرية جسلت 10.7 مليار دوالر 
خال الف���رتة من يوليو 2021 حىت هناي���ة يونيو 2022، 

مقابل 4.9 مليار دوالر خال العام املايل السابق له.
وق���ال املركزي، إن إيرادات الس���ياحة خ���ال تلك الفرتة 
عوضت جزئيًا تراجع عدد الساحئن من روسيا وأوكرانيا 

منذ اندالع األزمة بيهنام.
وأظهرت البيان���ات، أن جعز حس���اب املعامات اجلارية 
مل���ر خال العام املايل املايض تراجع إىل 16.6 مليار 
دوالر، مقابل 18.4 مليار دوالر خال العام املايل السابق 

له.
وأرجع املركزي، حتس���ن العجز إىل الزيادة غر املسبوقة 
يف الص���ادرات الس���لعية مل���ر واليت ارتفعت بنس���بة 

53.1% خال العام املايل املايض.
مكا تضمنت األس���باب اس���تعادة قطاع الس���ياحة جزءًا 
كبرًا من عافيته، حيث ارتفعت اإليرادات الس���ياحية مبا 
يفوق الضعف، وكذلك إىل تصاعد حصيلة رس���وم املرور 

بقناة السويس.
وتعم���ل الدول���ة عىل تنفي���ذ خطة تروجيية تعمتد بش���لك 
أس���ايس عىل رحات  الش���ارتر أو م���ا يمسى الطران 
منخفض التلكفة؛ الس���تعادة الس���ياحة ملعدالهتا الطبيعية 
اليت تأثرت عىل مدار الس���نوات األخرة جباحئة كورونا 
واألزمة الروس���ية – األوكرانية، ويف إطار تنسيق اجلهود 
بن وزاريت الس���ياحة واآلثار، والط���ران املدين يف هذا 
املجال؛ عق���د الدكتور مصطىف مدب���ويل، رئيس الوزراء 
املري، ع���دة اجمتاعات م���ع ال���وزارات املختصة أكد 
خال���ه عىل »أمهي���ة التنس���يق والتواص���ل الاكمل بن 
وزاريت الط���ران امل���دين، والس���ياحة واآلث���ار؛ إلجناح 
تشغيل الطران منخفض التاكليف، واستغال اإلماكنيات 
الس���ياحية اهلائل���ة للباد«، وقال، إن »الدراس���ات اليت 
أجرهتا املاكتب االستشارية، أكدت أمهية تشغيل الطران 
منخف���ض التاكلي���ف، يف زي���ادة الس���ياحة الوافدة إىل 

مر«.
زيادة دخل قناة السويس 

أصدرت هيئة قناة الس���ويس قرارات جديدة بشأن رسوم 
عبور الس���فن للقناة املُقرر تطبيقها خ���ال العام   املقبل 
2023، وأعلن الفريق أس���امة ربيع رئيس اهليئة، يف وقت 
س���ابق ، زيادة رسوم العبور مجليع أنواع السفن العابرة 
للقن���اة بنس���بة 15% خال عام 2023، فميا تزيد رس���وم 
عبور لك من س���فن الصب اجلاف والس���فن الس���ياحية 
بنس���بة 10%، عىل أن يبدأ تطبيق الزيادة املُقررة بداية من 

هشر يناير مطلع العام املقبل.
وأكد الفريق ربيع حرص اهليئة عىل تطبيق اس���رتاتيجية 
تسعرية وتسويقية متوازنة ومرنة حتقق املصاحل املشرتكة 
للهيئة ومعاهئ���ا، وتراىع الظ���روف االقتصادية العاملية 
ومتغراهت���ا املختلفة عرب آليات واحض���ة تتضمن تقدير 
رسوم عبور السفن اعمتادًا عىل الوفر الذى حتققه القناة 
للس���فن العابرة، وذلك بالتاكمل مع املنش���ورات املاحية 
الىت تصدرها وجتدده���ا اهليئة وفق املتغرات اآلنية للك 
فئة من فائت الس���فن العاب���رة والىت تتيح إجراء تعديات 
عىل رس���وم العبور ومن مث التدخل الفعال ىف حالة تغر 
ظروف الس���وق املاىح، مبا ميكن مع���ه تقدمي اخلدمات 
املاحية لعبور القناة وفق سياسة منوذجية تضمن احلفاظ 
عىل ري���ادة القناة وجتعله���ا االختي���ار األمثل واألرسع 

واألقر للعماء مقارنة بالطرق املنافسة األخرى.
وأش���ار إيل أن قرار  زيادة رس���وم عبور السفن العابرة 
للقن���اة،   ي���أىت ىف ضوء املتابعة املس���مترة ملس���تجدات 
املتغ���رات الس���وقية لقطاع النقل البح���رى والىت ترصد 
اسمترار ارتفاع فائت التأجر الزمىن اليوىم ملعظم أنواع 
السفن ملستويات غر مسبوقة وتوقعات اسمترارها خال 
العام القادم، ُمستدلًا بذلك عىل ارتفاع قمي تأجر ناقات 
البرتول اخلام بنس���بة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، 
وكذل���ك ارتفاع قمي تأجر ناقات الغاز الطبيىع املس���ال 

بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.
وأضاف الفريق ربيع أن حتديد رس���وم عبور السفن عرب 
قن���اة الس���ويس يتوقف عىل عدة عوامل أبرزها متوس���ط 
أس���عار نوالن الحش���ن ملختلف فائت الس���فن، الفتًا ىف 
ه���ذا الص���دد إىل ما جسلته نوالن الحش���ن من زيادات 
كبرة ومتتالية خال اآلونة األخرة الس���ميا نوالن سفن 
احلاوي���ات، وذلك مقارنة مبا اكنت هيلع قبل أزمة كورونا، 
وانع���اكس ذلك ع���ىل توقعات حتقيق اخلط����وط املاح�ية 
أرب���اح تش������غيلية مرتفعة خ���ال ع���ام 2023، ىف ظل 
اس���مترار تأثر أزمة اضطراب ساس���ل اإلمداد العاملية 
وتكدسات املوانئ العاملية وتأمن اخلط�وط املاح�ية لعقود 

حشن طويلة األجل عند مستويات مرتفعة.
 وأش���ار رئيس اهليئ���ة إىل تأثر ارتفاع أس���عار الطاقة 
عىل معادلة حس���اب الرسوم حيث يؤدى اسمترار ارتفاع 
أسعار البرتول اخلام فوق مستوى ال 90 دوالر للربميل، 
وارتفاع متوس���ط اس���عار الغاز الطبيىع املس���ال أعىل 
من مس���توى 30 دوالر/مليون وح���دة حرارية إىل ارتفاع 
متوس���ط س���عر وقود الس���فن وبالتاىل زيادة الوفر الذى 

حتققه قناة السويس باملقارنة بالطرق البديلة األخرى.
 وكش���ف الفري���ق ربيع عن ما محتله زيادة رس���وم عبور 
الس���فن، م���ن رضورة ىف ظل ارتفاع مع���دالت التمخض 
العاملي���ة احلالية إىل ما يزيد عن 8%، مما يؤدى إىل زيادة 
تاكلي���ف التش���غيل والصيانة وتقدمي اخلدم���ات املاحية 

بالقناة. 
 وش���دد رئيس اهليئة، عيل  أن هيئة قناة السويس تنهتج 
عدة آليات لضامن مواكبة سياساهتا التسعرية ملتغرات 
سوق النقل البحرى وجعل طريق القناة أكرث جاذبية وأقل 
تلكفة مقارنة بالطرق املنافسة وذلك عرب إصدار منشورات 
ماحية تتيح إجراء تعديات ىف سياس���ات الرس���وم ىف 
حالة تغر ظروف الس���وق املاىح من خال تقدمي حوافز 
للس���فن العاملة عىل الطرق الىت ال حتقق هلا القناة الوفر 
املتناسب مع الرس���وم مبنحها نسب ختفيض تصل حىت 
75% م���ن رس���وم العب���ور العادية لفرتات حم���ددة وفقًا 
ملقتضيات الس���وق، عاوة عىل التخفيضات الىت متنحها 
اللجن���ة الدامئ���ة للخطوط الطويلة “رحل���ة برحلة”، والىت 
تصل إىل 74% من الرس���وم وفقا لظروف السوق املاىح 
وقت تقدمي العميل لطلب التخفيض، وذلك للس���فن العاملة 
ع���ىل الطرق الىت ال حتقق هلا القناة الوفر املتناس���ب مع 
الرسوم، وباحتساب الزيادة السنوية املسهتدفة فقد حتقق 

القناة زيادة حبوايل 700 مليون دوالر

طرح مبادرات جديدة  لزيادة موارد مصر من النقد األجنبي 
علي أجندة احلكومة والبنك املركزي 

دعما للصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي..

األهلي املصري يتعاون مع »قادر« لتصنيع وتوريد 
سيارات الصراف اآللي املتنقلة اجلديدة

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  9  أكتوبر  2022  •  العدد  663

بعد تكليفات الرئيس 

تكرمي املصرف املتحد كشريك استراتيجي لشركة 
رخاء لالستمار الزراعي - السعودية

 باألرقام .. البنك المركزي يكشف دخل مصر من المصادر الخمس للنقد األجنبي     الرئيس السيسى يتابع  مؤشرات 
السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة .. ويوجه ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب االستثمارات األجنبية إلى مصر 

خالل الفترة المقبلة      وزيرة الهجرة ورئيس اتحاد البنوك يناقشان كيفية زيادة تحويالت المصريين بالخارج

ناصر ..
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

عق���د البنك التجاري ال���دويل )CIB(-  مر، أكرب بنك قطاع خاص يف 
مر، واملركز املري للدراس���ات االقتصادية )ECES( مؤمترًا بعنوان 

“حنو COP27 وما بعده”.
وُيعد املؤمتر تتوجيًا ملبادرة اس���مترت 6 أهشر من قبل املؤسستن لضامن 
مساع ص���وت أفريقيا يف مؤمتر COP27 هلذا العام الذي س���يعقد يف 
م���ر خال هش���ر نومفرب، وقد أج���رى البنك التجاري ال���دويل واملركز 
امل���ري للدراس���ات االقتصادية )ECES( سلس���لة م���ن الندوات عرب 
اإلنرتنت ومؤمترات املتابعة اليت تركز عىل مشالك حمددة و تقدمي احللول. 

وقد نمظوا حىت اآلن 6 ندوات عرب االنرتنت ومؤمترًا واحدًا.
ومن جانبه، قال دمحم سلطان الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري 
الدويل CIB: “ يف ضوء الزتام البنك التجاري الدويل بالبيئة واالستدامة 
عىل نطاق واسع ومعيق، وبصفتنا عضًوا مؤسًسا يف التحالف املريف 
 Net-Zero Banking“ خلف���ض صايف انبعاثات الكربون إىل الصفر
Alliance”، فق���د خصصنا م���وارد لتطوير مب���ادرات هادفة عرب مجيع 

أمعالنا اليت تؤثر عىل معائنا وموظفينا والبيئة بشلك عام”.
وأض���اف قائ���ا: “ تش���لك رشاكتن���ا م���ع املرك���ز املري للدراس���ات 
االقتصادية ECES ُبعًدا إضافًيا لألنشطة البيئية للبنك التجاري الدويل، 
وحنن متحمسون إلبراز صوت إفريقيا ودمع املشاريع اخلرضاء يف مر 

اليت ميكن أن يكون هلا بالغ األثر عىل القارة بأمكلها “.
ومن جانهبا قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف املدير التنفيذي ومدير البحوث 
باملركز ورئيسة املجلس االستشاري للتمنية االقتصادية، إن متثيل إفريقيا 
يويل أمهية خاصة ملؤمتر COP27، ومشاركة رؤية البنك التجاري الدويل 
يف معاجل���ة القضايا البيئية األساس���ية لتطوير حل���ول واقعية جتعل هذه 
الرشاكة قوية، حيث أس���فرت أنشطتنا املش���رتكة عن نتاجئ مهمة، واألمه 

.“ COP27 من ذلك حلول ستؤدي إىل مسامهات ممثرة خال مؤمتر
وخال املؤمتر الذي اسمتر يومًا واحدا، حيث تناولت اجللسات ما ييل:

· مش���اركة حالة االستعدادات الرمسية الفعلية للدورة السابعة والعرشين 
ملؤمت���ر األطراف cop27 م���ن خال مش���اركة مجيع املنمظ���ات الثاث 

املشاركة يف رائسة مر لملؤمتر

· عرض نتاجئ األنشطة املشرتكة بن املركز املري للدراسات االقتصادية 
و CIB، مبا يف ذلك اإلجراءات عىل أرض الواقع لدمع املشاريع اخلرضاء 
لري���ادة األمعال القابلة للتطوير يف مر وال���يت ميكن تنفيذها يف القارة 

األفريقية
· مناقش���ة التطورات العاملية بش���أن قضايا املناخ، عىل سبيل املثال اآلثار 
واألث���ر احملمتل حلرب أوكرانيا اجلارية عىل مؤمتر COP27. باإلضافة 
إىل ذلك، احلد من الظمل الذي يشعر به اجلنوب، ويه مبادرة تمشل املركز 

املري للدراسات االقتصادية )ECES( مكسامه رئييس
· تنفي���ذ برناجم تثقيي للتوعية البيئية يف املدارس املرية، بدًءا من محلة 
جتريبي���ة لألطفال الذي���ن ترتاوح أمعارمه ب���ن 8 و10 أعوام يف مدارس 

حكومية مرية
· حتديد اخلط���وات املخطط هلا بعد COP27 انطاقا من االعتقاد القوي 

بأن متابعة إجراءات سياسة املناخ أمه بكثر من املؤمتر نفسه.

 

 

أعلن املرف املتحد عن إص���دار أول تقرير لقياس 
البصم���ة الكربونية باملركز الرئييس، وذلك متاش���يا 
م���ع توجهات الدولة املرية والبنك املركزي املري 
حن���و التحول لتطبيقات االقتص���اد األخرض لتحقيق 
التمنية املس���تدامة وفقا لرؤية مر 2030 واحلد من 
اآلثار الس���لبية للتغرات املناخية, متهيدا لعقد مؤمتر 

املناخ COP 27 الهشر القادم.
تضمن التقرير الذي اعدته, إدارة المتويل املس���تدام 
باملرف املتحد, برائس���ة نيف���ن كمشري – نائب 
العض���و املنت���دب لقطاع���ات االمع���ال وتديرها دينا 
عنان – مس���اعد املدير العام, وضع أطر عامة خلطة 
وبراجم المتويل املستدام وفقا السرتاتيجية املرف 
املتحد حنو المتويل االخرض املس���تدام، وذلك توافقا 
مع متطلبات البنك املرك���زي املري وتطبيقا لملبدأ 
اخلام���س من املبادئ االسرتش���ادية الص���ادرة عن 
البن���ك املركزي املري، وأيضا تنفيذا حملور قياس 
البصمة اإليكولوجية املذكور خبطة معل جلنة المتويل 

املستدام باحتاد بنوك مر.
مك���ا تضمن تقري���ر البصمة الكربوني���ة معلية قياس 

دقيقة ملامرسات املرف املتحد عيل مرحلتن :
1-   املرحل���ة األويل : ويه اإلنبعاث���ات املب���ارشة، 

الناجتة عن حرق الوقود، ترسب غاز التربيد.
2-   املرحلة الثانية : ويه اإلنبعاثات الغر مبارشة - 
الناجتة عن رشاء الطاقة، ساسل التوريد، اسهتاك 

املياه، إدارة النفايات.
ه���ذا وقد اس���تخلص التقرير إىل اع���داد خطة معل 
وتفعيل عدد من الرباجم اليت تس���امه بشلك مبارش 
وكب���ر يف خفض االنبعاث���ات الكربونية الناجتة عن 
املامرس���ات التش���غيلية بامل���رف املتحد تمشل10 

معاير مه :
1-   القي���اس ال���دوري لانبعاث���ات الكربونية – عن 
طري���ق براجم تطب���ق باملركز الرئي���يس اوال، متهيدا 
للتوسع جبميع فروع املرف املتحد 68 واملنترشين 

جبميع احناء امجلهورية.  
2-   االعمتاد عىل مصادر الطاقة املتجددة – كبديل 
آم���ن للتخفيف من آثار الس���لبية النبعاث���ات غازات 
االحتب���اس احل���راري،  اكليت ي���مت تطبيقه���ا حاليا 
باملرشوع���ات القومي���ة الك���ربي، مثل:  م���دن اجليل 
اخلام���س )اكلعامص���ة االدارية اجلدي���دة والعملن 

اجلديدة واملنصورة اجلديد .. اخل(.
 وتعم���ل هذه التطبيقات التوس���ع يف اس���تخدامات 
الخسانات المشس���ية ونظم  الطاق���ة النظيفة مث���ل: 
اإلنارة الذكية وعدادات الكهرباء مس���بوقة الدفع مما 

يعزز من سلوكيات ترشيد الطاقة لدي املواطن.
3-   رفع كفاءة استخدام الطاقة والكهرباء.

4-   الصيان���ة الدورية خلفض االنبعاثات ترسب غاز 
التربيد.

5-   إدارة النفايات وإعادة التدوير.
6-   االعمتاد عىل ساسل التوريد اخلرضاء.

7-   تطبيق���ات املباين اخل���رضاء – الصديقة للبيئة 
من حيث كفاءة اس���تخدامات املياة والطاقة والغاف 
اجل���وي واملوارد ومراع���اة اجلودة البيئ���ة الدخلية.  
كذلك اس���تخدامات مواد غر ض���ارة او ملوثة للبيئة 

احمليطة.
8-   إعداد سياسة لاستدامة لملؤسسات واهليائت 

منبثقة من سياسيات الدولة املرية.
9-   بناء القدرات الش���بابية لضامن اس���متراية منو 

تطبيقات التمنية املستدامة وتعظمي دورها احليوي.
وقد أب���رز التقرير أمهية زيادة ال���ويع لدي املواطن 
ملواجه���ه التغ���رات املناخية، وهذا ال���دور املجمتيع 
التوع���وي س���يكون له أث���ر كب���ر يف التخفيف من 
اآلث���ار الضارة للتغرات املناخي���ة، فضا عن أمهية 
التكنولوجيا املالية الرمقية يف تقليل البصمة الكربونية 
من خال معلية إحال لملامرسات املرفية التقليدية 
بالتطبيقات الرمقية مما خيدم املواطن يف املقام األول 

وسياسة الدولة والبنك املركزي املري. 

املصرف املتحد يصدر أول تقرير لقياس البصمة الكربونية  

البنك األهلي املصري يحصد املركز األول فى السوق املصرفية املصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض املشتركة

البنك املركزي  يقرر مد فترة 
رفع رؤوس أموال البنوك وشركات 

الصرافة ملدة عام

قرر جملس إدارة البنك املركزي املري مد فرتة توفيق األوضاع 
للبنوك ورشاكت الرافة املنصوص علهيا يف املادة الرابعة من 
القانون، رمق 194 لس���نة 2020 بإصدار قان���ون البنك املركزي 
واجله���از املريف ملدة عام تنهتي يف 14 من س���بمترب 2023، 

وذلك فميا خيص احلد األدىن لرأس املال.

وق���ال البنك املرك���زي يف الق���رار الذي نرشته جري���دة الوقائع 
املرية، إن القرار جاء بع���د االطاع عىل قانون البنك املركزي 
واجله����از املريف الص���ادر بالقانون رمق 194 لس���نة 2020؛ 
وبع���د موافقة جملس إدارة البنك املركزي جبلس���ته املنعقدة يف 

28 سبمترب 2022.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  9  أكتوبر  2022  •  العدد  663

بنك القاهرة يرعى بسنت حميدة بطلة ذهبيتي دورة ألعاب البحر املتوسط

فى إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي..

بنك التنمية الصناعية IDB ينضم إلى حتالف مصرفى 
لتمويل “السويدي” بـ300 مليون جنيه

 

المركزي يكشف : 

خروج 21 مليار دوالر من محفظة األوراق املصرية خالل عام

وق���ع بنك القاهرة عقد رعاية مع بطلة ألعاب القوى املرية 
بس���نت محيدة صاحب���ة ذهبي���يت 100م و200م يف دورة 
ألعاب البحر املتوس���ط  وذلك مضن جهود البنك املتواصلة 
لدمع املواهب املرية يف اكفة املجاالت السميا الرياضية.
وأعرب طارق فايد، رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لبن���ك القاهرة، عن اعزتازه لرعاية أبطال مر يف خمتلف 
املجاالت الرياضية، موحضًا أن اهلدف األسايس من رعاية 
أبطال م���ر الرياضين هو حتفز الاعبن لتحقيق املزيد 
م���ن اإلجنازات ال���يت ترفع امس م���ر عاملّيًا يف خمتلف 
احملافل الدولية، السميا بعد النجاحات اليت حققها أبطال 

مر عىل املستوى العاملي.
وأش���ار “فايد” أن عقد الرعاية ميتد لثاثة أعوام من خال 
تقدمي اكفة س���بل الدمع لاعبة إلحراز املزيد من البطوالت 
انطاًق���ا من دور البنك الريادي يف دمع الرياضة املرية، 
وم���ا متثله من أمهية بالغة للش���باب املري، واليت تهسم 
يف صناع���ة أجيال جديدة من الرياضين، عرب توفر مجيع 

اإلماكنيات الازمة لملواهب الرياضية.
فميا أكدت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصاالت املؤسسة 
والتمنية املس���تدامة حرص بنك القاهرة عىل دمع ومساندة 
القطاع الريايض من خال جهود عديدة أبرزها مش���اركة 
البنك ىف مبادرة البنوك لرعاية ودمع األنش���طة الش���بابية 
والرياضية الىت تنمظها وزارة الش���باب والرياضة املرية 
بالتنس���يق م���ع احتاد بن���وك م���ر، ورعاي���ة الفعاليات 

واألحداث الرياضية الىت تهسم ىف تجشيع املواطنن عىل 
ممارسة الرياضة مبختلف أنواعها ومهنا مبادرة “دراجتك 
حصت���ك”، إىل جان���ب دمع أبط���ال م���ر الرياضي���ن 
ومس���اندهتم ىف خمتلف األحداث الرياضي���ة ومهنم بطلة 
اإلس���كواش العاملية نور الرشبيين، فضلًا عن رعاية البنك 

لإلحتاد املرى لكرة السلة واإلحتاد املري للبادل.

ش���ارك بنك التمنية الصناعية IDB برائس���ة غادة البيىل رئيس 
جمل���س االدارة التنفيذى ىف التحال���ف املريف لمتويل مجموعة 
الس���ويدى إلكرتيك مضن س���بعة بنوك حبصة تقدر ب�300 مليون 

جنيه مري.
ي���أيت ذل���ك ىف إطار خط���ة الدول���ة وتوجهي���ات البن���ك املركزي 
امل���رى ل���دمع القطاع الصن���ايع لتحقي���ق التمنية املس���تدامة 

والمنواالقتصادى.
وهيدف القرض  املش���رتك الذي تبل���غ قميته 2 مليار جنيه مري 
إىل متويل نش���اط الرشاكت التابعة ملجموعة الس���ويدى إليكرتيك 
م���ن خال متويل  متطلبات رأس املال العامل  الازم  لتنفيذ عقود 
التوريدات املس���ندة  من معاء الرشكة. هذا ويمتز هذا المتويل  

بأنه من خال مبادرة الصناعة بنسبة عائد 8% سنويا.
 وجدي���را بالذكر  أن IDB يواصل دوره ىف دمع قطاع الرشاكت 
الك���ربى يف مر من خال تقدمي خدم���ات وحلول متويل متعددة 
األغراض تليب احتياجات هذا القطاع، وتاكيدًا إلس���رتاتيجيته ىف 

حتقيق التمنية االقتصادية والمتويل املستدام.

أظه���رت بيان���ات البن���ك املرك���زي امل���ري، حت���ول 
االس���تمثارات مبحفظ���ة األوراق املالي���ة يف مر إىل 
صايف تدفق للخارج خال العام املايل )2021- 2022(.
وأوحض املركزي يف تقرير له عن أداء مزان املدفوعات، 
أن حمفظة األوراق املالي���ة يف مر حتولت من صايف 
تدف���ق للداخل بلغ 18.7 ملي���ار دوالر إىل صايف تدفق 

للخارج بلغ 21 مليار دوالر خال العام املايل املايض.
وأرجع ذلك إىل قلق املستمثرين عىل أثر اندالع الراع 
ال���رويس األوك���راين، باإلضافة إىل السياس���ة النقدية 
االنمكاش���ية اليت ينهتجها الفي���درايل األمرييك واليت 
تؤدي بدورها إىل نزوح األموال الس���اخنة من األسواق 

الناشئة

التجاري الدولي- مصر CIB يعقد مؤمتر »COP27 وما 
بعده« بالتعاون مع »املصري للدراسات االقتصادية«

 

تسمتر القروض املش���رتكة بالبنك األهيل املري يف 
حتقي���ق نتاجئ ممتزة عىل الصعي���د احمليل والدويل، 
حي���ث حقق البنك األهيل املري خ���ال الربع الثالث 
من عام 2022 نتاجئ ممت���زة عىل الصعيدين احمليل 
وال���دويل، وذلك وفقا مل���ا اظهره التقيمي ال���ذي أعدته 
مؤسس���ة بلومربج العاملي���ة ألداء القروض املش���رتكة 
بالبنوك والذي أسفر عن حصول البنك األهيل املري 
عىل املرك���ز األول كأفضل بنك يف الس���وق املرفية 
املري���ة ع���ن قيامه ب���األدوار املختلفة س���واء كوكيل 

المتويل ومرتب رئييس ومسوق للقروض املشرتكة.
حي���ث أظه���رت النتاجئ أيض���ا حص���ول البنك األهيل 
امل���ري عيل املرك���ز األول مكرتب رئييس ومس���وق 
للق���روض املش���رتكة واملرك���ز الثاين كوكي���ل للمتويل 
عىل مس���توى ق���ارة أفريقيا، باإلضاف���ة إىل حصوله 
عىل املركز الس���ادس كوكي���ل للمتويل واملركز العارش 
مكرتب رئييس واملركز الثاين عرش مكس���وق للقروض 
املش���رتكة عىل مستوى منطقة الرشق األوسط ومشال 
أفريقيا وذلك مضن عدد من البنوك ومؤسسات المتويل 
الدولية الكربى، حيث اس���تطاع البنك األهيل املري 
إدارة ستة عرش صفقة متويلية، وهو أكرب عدد صفقات 
مت ترتيهبا وإدارهتا عىل مس���توى قارة أفريقيا، وذلك 
بقمية إمجالية بلغت 75 مليار جنيه خال التسعة أهشر 

األوىل  من عام 2022.
وتعقيبا عىل تلك االجنازات املمتزة، أكد هشام عاكشة 
رئيس جمل���س إدارة البنك األه���يل املري أن نتاجئ 
التقي���مي تعترب مبثابة هشادة من مؤسس���ة متخصصة 
ذات ثق���ل ومصداقية كب���رة عىل املس���توى الدويل، 

ع���ىل ريادة البن���ك يف جمال القروض املش���رتكة يف 
مر وأفريقيا ومنطقة الرشق األوس���ط، مش���رًا إىل 
أن هذا النجاح يأيت انعاكس���ا حلرص البنك املسمتر 
عىل توف���ر االحتياجات المتويلية الازمة لملرشوعات 
الكربى، من خ���ال قيام البنك األهيل املري برتتيب 
وإدارة وتس���ويق صفق���ات القروض املش���رتكة ذات 
اجل���دارة االئمتانية واجل���دوى االقتصادي���ة املرتفعة 
اليت تؤدي لزيادة القمية املضافة باالقتصاد املري، 
مما يس���امه يف دمع توجه���ات وخطط الدولة للهنوض 
مبختلف القطاع���ات االقتصادية احليوية مثل البرتول، 
الس���ياحة، البنية التحتية، الطاق���ة، الصناعة، الزراعة 
واألمسدة والصناع���ات الغذائية، التطوي���ر العقاري، 

وم���واد البناء، مما يس���امه بش���لك إجي���ايب يف دمع 
التمنية االقتصادي���ة للباد وتوط���ن الصناعة وتقليل 
االس���تراد وزيادة معدالت التصدي���ر، ومن مث توفر 
املزيد من فرص العمل للشباب املري وزيادة معدالت 
المنو االقتصادي، وأكد عاكش���ه عىل ان ذلك النجاح 
ي���أيت عىل الرمغ من التحدي���ات الكبرة اليت هشدهتا 
مر والع���امل خال الفرتات األخ���رة وتبعاهتا عىل 

االقتصاد املري والعاملي.
ومن جانبه أعرب حيىي أبو الفتوح نائب رئيس جملس 
ادارة البن���ك األهيل املري عن اعزتازه باس���مترار 
البن���ك يف احلفاظ ع���ىل تلك املاكنة املم���زة يف أحد 
القطاعات احليوية بالبن���ك، مؤكدا عىل أن البنك يويل 

صفقات القروض املش���رتكة عناية فائقة، مس���تندًا يف 
ذلك إيل ش���بكة العاقات القوي���ة واملتنامية اليت تربط 
البن���ك بالبنوك احمللية ومؤسس���ات المتويل اإلقلميية 
والدولي���ة ال���يت تتواف���ر لدهي���ا الثقة يف ق���درة البنك 
األه���يل املري عىل إمت���ام وإدارة الصفقات الكربى 
مبهنية وحرفية عالية، باإلضاف���ة إىل قاعدة رأمسالية 
مخضة وقوية تحمس للبنك بتوف���ر المتويات الازمة 
واليت تمتاىش مع احتياجات العماء وطبيعة النش���اط 
االقتصادي للك مرشوع، مؤك���دا عىل أن تلك النتاجئ 
تع���د مبثابة حافز للعاملن عىل ب���ذل املزيد من اجلهد 
للحفاظ عىل تلك املاكنة وحتقيق املزيد لدمع املرشوعات 

الكربى.
مكا رصح رشيف رياض الرئي���س التنفيذي لائمتان 
املريف للرشاكت والقروض املش���رتكة بالبنك األهيل 
املري أن تلك املاكن���ة تعكس احرتافية البنك وقدرته 
ع���ىل ترتي���ب وإدارة القروض املش���رتكة يف خمتلف 
القطاع���ات االقتصادي���ة، مؤكدًا عىل أمهي���ة التعاون 
الفعال واملمثر مع اكفة البنوك املرية األخرى والذي 
يعك���س أيضا التفامه والتن���امغ وقوة العاقة بن اكفة 
البن���وك العاملة يف مر وقدرة القطاع املريف عىل 
توفر الس���يولة النقدية ملختلف القطاعات االقتصادية 
وه���و ما يعكس صاب���ة القطاع امل���ريف املري، 
وأضاف رياض أن ه���ذا النجاح يعترب تتوجيا للجهود 
املبذولة من جان���ب املختصن وفرق العمل بالبنك اليت 
اس���تطاعت حبرفية إبرام 16 صفق���ة ناحجة يف عدة 
قطاع���ات اقتصادي���ة وذل���ك من خال حل���ول متويلية 

خمتلفة ومتاكملة.

خالل الربع الثالث من عام 2022 بشهادة بلومبرج العالمية.. بعد تكليفات الرئيس

أ ش أ
أكد صن����دوق النقد الدويل، أن القروض اليت 
قدمه����ا لص����احل 92 دولة زادت من����ذ جاحئة 
كورون����ا إىل هناية أبريل املايض ل�219 مليار 

دوالر.
وذكر التقرير الس����نوي للصندوق، أنه أقرض 
23 دولة من بني أعضائه ال�190، حوايل 113 
ملي����ار دوالر، مهنا 9 ملي����ارات دوالر إىل 14 
دول����ة منخفض����ة الدخل، وذلك خ����ال الفرة 
من أول ماي����و 2021 حىت آخر أبريل املايض 

)السنة املالية للصندوق(.
وواف����ق الصندوق يف أغس����طس 2021 عىل 
توزيع وح����دات حقوق حس����ب خاصة للدول 
األعض����اء بقمية 650 م wليار دوالر، وتوزعت 
عىل لك البلدان األعضاء بالتناسب مع أنصبة 
حصصها يف الصندوق؛ ما يعيط دفعة كبرة 
من الس����يولة للبلدان، واكن حن����و 275 مليار 
دوالر مهن����ا من نصيب اقتصادات األس����واق 
النامي����ة، وحصلت  الصاع����دة واالقتصادات 
البلدان منخفضة الدخل عىل 21 مليار دوالر.
وتلىق الصن���دوق طلب���ات للحصول عىل 
متويل طارئ من 5 بلدان بقمية 2.4 مليار 
دوالر خال الفرة من أول مايو 2021 إىل 
30 أبريل 2022، ووافق علهيا، ومت رصف 
ملي���ار دوالر مهنا إىل 3 بل���دان منخفضة 
الدخ���ل.. وواف���ق الصندوق ع���ىل طلبات 
زي���ادة المتويل املق���دم لبلدي���ن، مكا أجاز 
17 اتفاًق���ا جديًدا غر وق���ايئ مع 14 بلًدا، 
تضمن���ت اتفاًقا كبًرا م���ع األرجنتني متت 

املوافقة هيلع يف مارس املايض.
ونوه الصن����دوق بتداعيات األزمة الروس����ية 
األوكراني����ة ع����ىل أس����واق الس����لع األولي����ة 
وساس����ل اإلمداد، وبالتايل االستقرار املايل 
والمن����و؛ م����ا يضيف املزي����د م����ن التعقيدات 
القامئة يف بيئة صنع السياسات لدى البلدان 
ال����يت ال تزال يف ط����ور التع����ايف من جاحئة 

كوفيد- 19.
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دولة منذ جائحة كورونا

      10 معايير إلعداد تقرير المصرف المتحد لقياس البصمة الكربونية.
      اشراك شباب المصرف المتحد في تطبيقات المعايير الـ10 لتقرير 

المصرف المتحد هو أهم ضمان لتطبيقات مبادئ التمويل األخضر واالستدامة.

COP27 ُيعد المؤتمر الخطوة األخيرة من المبادرة المشتركة لتمثيل صوت إفريقيا في مؤتمر 
  تضمن المؤتمر عرض لمشاريع ريادية خضراء قابلة للتطوير في مصر يمكن تنفيذها في إفريقيا

ق���ام بنك مر بتوقيع مذكرة تفامه مع اجلامعة 
األمريكية بالقاهرة هب���دف تأهيل وتدريب املرأة 
ودمعهًا إلقامة املرشوعات املتوس���طة والصغرة 
ومتناهي���ة الصغ���ر، وقد ق���ام دمحم اإلتريب – 
رئي���س جمل���س إدارة بنك مر م���ع د/ أمحد 
داّلل – رئيس اجلامعة األمريكية بالقاهرة بتوقيع 
االتفاقي���ة وذلك يوم الثاث���اء املوافق الرابع من 
أكتوبر 2022، حبضور لفيف ممتز من قيادات 
البن���ك واجلامع���ة األمريكية والس���فارة الكندية 
مب���ر وهيئ���ة األمم املتحدة لمل���رأة واملجلس 

القويم لملرأة.
هذا وهتدف مذكرة التفامه اىل دمع ريادة األمعال 
لملرأة  مبا يمتاىش مع اسرتاتيجية الدولة لدمع 
ومتويل الرشاكت الناش���ئة والرشاكت الصغرة 
واملتوس���طة ومتناهي���ة الصغ���ر باإلضافة إىل 
دمع جهود المشول املايل؛ حيث س���يقوم مركز 
ريادة األمع���ال واالبتاكر بلكي���ة إدارة األمعال 
باجلامعة األمريكية برتش���يح رائدات أمعال من 
“م���رشوع المتك���ن االقتصادي لمل���رأة - دمع 
ري���ادة األمعال” للبن���ك والذي بدوره س���يدمع 
املس���تفيدات من خ���ال تقدمي خدم���ات متنوعة 
لتهسي���ل احتياجاهت���ن املالي���ة، باإلضافة إىل 
جلس���ات تثقيف مايل وتوعية باملنتجات لضامن 
االستخدام الصحيح هلذه املنتجات واخلدمات. 
يأيت ه���ذا التعاون يف إطار الربناجم املش���رتك 
“المتك���ن االقتص���ادي لملرأة م���ن أجل المنو 
الشامل واملستدام يف مر – راحبة” بن هيئة 
األمم املتحدة لملرأة ومنمظة األمم املتحدة للتمنية 
الصناعي���ة )اليونيدو( وبالرشاك���ة مع املجلس 

القويم لملرأة ووزارة التجارة والصناعة وبدمع 
من حكومة كندا.

وتعد هذه الرشاكة مثالًا قويًا عىل تضافر جهود 
مؤسسات رائدة مثل بنك مر، أحد أكرب البنوك 
املري���ة الرائدة يف الس���وق املريف؛ والذي 
ي���ويل اهمتامًا كبرًا بالمش���ول املايل واجلامعة 
األمريكية بالقاه���رة وذلك من خال مركز ريادة 
األمعال واالبتاكر بلكية إدارة األمعال باجلامعة، 
والذي مت تأسيس���ه منذ 10 سنوات، الذي يعمل 
عىل تعزي���ز تعلمي رواد األمع���ال، ودمع النظام 
البي���ي لري���ادة األمع���ال، وتوفر ف���رص بناء 

القدرات والبحث.
وم���ن جانب���ه، أك���د دمحم األت���ريب – رئي���س 
جمل���س إدارة بنك مر أن البنك يتبىن المتكن 
االقتصادي لملرأة وحتقيق املس���اواة بن الرجل 
واملرأة حيث يسىع لس���د الفجوة بن اجلنسن 
من حيث إماكنية الوصول إىل منتجات وخدمات 
مالي���ة وغر مالية وال���يت حتقق أهداف المشول 
املايل مك���ا أن البن��ك يعد من أوائل البنوك اليت 
قام���ت بغ�����رس اجل��ذور التارخيي��ة للش����مول 
املال����ي، حيث ان بن�ك مص�ر ه���و أول بنك يت�م 
تأسيس����ه بأيادي مرية وب�رأس م�ال مص�ري 
هب�دف اس����تمثار مدخ�رات املريي�ن ودجمه�ا 

باالقتصاد الرس�مي.
ق���ال الدكت���ور أمح���د داّلل – رئي���س اجلامعة 
األمريكي���ة بالقاهرة: “نعزت هب���ذه الرشاكة مع 
بنك مر، فهذا التع���اون مبثابة حمفز للمتكن 
االقتصادي لملرأة، حيث حترص اجلامعة دومًا 
عىل تجشيع ونرش ثقافة ريادة األمعال وتجشيع 

رواد األمعال عىل دخول س���وق العمل من خال 
ه���ذه املرشوعات مبا يمتاىش مع اس���رتاتيجية 
الدولة لدمع ومتويل الرشاكت الناشئة والرشاكت 

الصغرة واملتوسطة ومتناهية الصغر”.
وقد رصحت الدكتورة س���وزان محدي –رئيس 
قط���اع المش���ول امل���ايل واالس���تدامة وتطوير 
األمعال ببنك مر أن البنك دامئًا حيرص عىل 
دمع جه���ود الدول���ة يف حتقيق المش���ول املايل 
الذي ي�ه���دف اىل متكن اكف���ة رشاحئ املجمتع 
م���ن الوص���ول إىل املنتجات واخلدم���ات املالية 
ال���يت تليب احتياجاهتم املختلف���ة وباألخص فئة 
السيدات والش���باب كوهنم الفئة األكرب اتساعًا 
يف املجمت���ع، هذا وقد ش���ارك البنك يف العديد 
من املبادرات والفاعليات اليت من ش���أهنا تعزيز 

تلك اجلهود”.
ق���ال الدكتور رشيف اكم���ل – معيد لكية إدارة 
األمع���ال باجلامعة األمريكي���ة بالقاهرة أن هذا 
التعاون ي���أيت يف إطار اهمت���ام اللكية بدورها 
يف ن���رش ثقافة ريادة األمع���ال ممثلة يف مركز 
ريادة األمع���ال واالبتاكر بلكي���ة إدارة األمعال 
والذي يعد مبثابة حم���رك حقييق ملنظومة ريادة 
األمعال والعمل احلر وتأهي���ل املرأة عىل إقامة 
وإدارة مرشوعاهت���ن بنجاح، خاصة اليت تعمتد 

عىل األفاكر االبتاكرية.
ومن اجلدير بالذكر أن تع���اون بنك مر ومركز 
ري���ادة األمعال واالبت���اكر بلكي���ة إدارة األمعال 
باجلامعة األمريكية بالقاهرة يف إطار هذا االتفاق 
س���وف يس���اعد عىل الهن���وض بري���ادة األمعال 
ودورها يف التمني���ة االقتصادية والمتكن خاصة 

للسيدات، وخاصة أن مرشوع المتكن االقتصادي 
لمل���رأة – دمع ريادة االمعال هيدف لرفع مهارات 
1000 رائدة أمعال أو س���يدة لدهيا فكرة تريد أن 
حتوهلا ملرشوع يف القاهرة، اجلزة، اإلسكندرية، 

البحرة، املنيا، بين سويف والفيوم.
ه���ذا ويس���ىع بنك م���ر واجلامع���ة األمريكية 
بالقاه���رة دامئًا أن يكونا مثال���ًا حيتذى به لاكفة 
املؤسس���ات العامل���ة وق���دوة يف دمع املجمت���ع 
واالقتص���اد امل���ري بش���ىت الوس���ائل املتاحة 
لاكف���ة املجاالت، حيث يعم���ل الطرفان عىل تعزيز 
التعاون والتنس���يق بيهنام يف ظل تايق األهداف 
والتوجهات مما يس���اعد عىل حتقي���ق املزيد من 

المنو ودمع جهود التمنية.
هذا ويش���ارك بنك مر سنويًا يف اكفة فعاليات 
وأنش���طة المش���ول امل���ايل املمتدة ط���وال العام 
متاش���يًا مع خط���ة البنك املرك���زي املري، هذا 
باإلضاف���ة إىل التواجد يف تل���ك الفعاليات خارج 
نط���اق الفروع وتقدمي العديد من العروض واملزايا 
اخلاصة باملنتجات واخلدمات دمعًا للمشول املايل 
وتجشيع���ًا لل���رشاحئ املختلف���ة يف املجمتع عىل 

تفعيل واستخدام املنتجات املرفية.
وقد حرص بنك مر عىل املشاركة يف املبادرات 
وامحل���ات القومية اليت هت���دف إىل دمع ومتكن 
رواد األمعال مثل محل���ة “رواد النيل” و”املليون 

ريادي” و” طور مرشوعك .. إدمع بلدك”.
مكا يشارك البنك أيضًا يف مبادرة “حياة كرمية” 
حتت رعاية رئيس امجلهورية عبد الفتاح السييس 
باإلضافة إىل املشاركة يف مرشوع “تمنية األرسة 

املرية”.

في إطار برنامج »التمكين االقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر- رابحة« 

بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع اجلامعة األمريكية بالقاهرة إلعداد وتدريب رائدات األعمال

البنك الدولي يتوقع منو اقتصادات الدول املستوردة للنفط بالشرق 
األوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.5% يف 2023

أ ش أ
توقع البنك الدويل منو اقتصادات الدول النامية املستوردة 
للنف���ط يف منطقة الرشق األوس���ط ومشال إفريقيا بنس���بة 

4.5% يف عام 2022 و4.3% يف عام 2023.
وأش���ار البنك، يف أح���دث تقرير اقتصادي ح���ول املنطقة 
بعن���وان "حالة ذهنية جديدة: ش���فافية ومس���اءلة أكرب يف 
الرشق األوس���ط ومشال إفريقيا"، إىل أن تباطؤ المنو يف 
أوروبا ميثل خطًرا خاًصا عىل هذه الدول، إذ تعمتد بشلك 

أكرب عىل التج���ارة مع منطقة الي���ورو، خاصًة دول مشال 
إفريقيا املستوردة للنفط األقرب إىل أوروبا.

أما اقتص���ادات دول جملس التعاون اخلليجي، توقع البنك 
منوها بنسبة 6.9% يف عام 2022، مدعومة بارتفاع أرباح 
اهليدروكربون���ات، قبل أن يتباطأ إىل 3.7% يف عام 2023 
مع تراجع أس���عار النفط ومنتجات الطاقة، ومن املرحج أن 
يمنو العراق 4.1% قبل أن ترتاجع هذه النس���بة إىل %2.7 

يف عام 2023.
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املنظمة األورومتوسطية تعقد 
االجتماع السادس للجنة 

االقتصادية املصرية- األملانية

تس���تضيف املنمظة األورومتوس���طية للتع���اون االقتصادى 
"EMA" االجمتاع الس���ادس للجن���ة االقتصادية املرصية 
األملاني���ة املختلطة "GWK" يف برلني ي���وم امجلعة املوافق 

21 أكتوبر اجلاري.
وحس���ب بيان املنمظة، فإن االجمتاع يعقد بدعوة من الوزارة 

االحتادية لالقتصاد ومحاية املناخ )BMWK( لملش���اركة 
يف االجمت���اع الس���ادس ملجموعة العم���ل األملانية املرصية، 
وي���رأس املؤمتر وزير الصناعة والتج���ارة املرصي اجلديد 
د. أمح���د مسري ص���احل، ووزير الدولة الربمل���اين يف وزارة 

االقتصاد األملانية مايلك كيلرن.

فازت مرص بعضوية املجلس اإلدارى لالحتاد الدوىل 
لالتصاالت عن قارة أفريقيا للفرة من 2026-2023، 
وذلك بعد إعادة انتخاهبا لعضوية جملس االحتاد يف 
االنتخابات اليت جرت خالل فعاليات مؤمتر املندوبني 
املفوضني الذي ينمظه االحتاد الدوىل لالتصاالت يف 
العامصة الرومانية بوخارس���ت خ���الل الفرة من 26 
سبمترب حىت 14 أكتوبر مبشاركة أكرث من 1٨0 دولة.

ويعد املجل���س اإلدارى لالحتاد ال���دوىل لالتصاالت 
الس���لطة املخولة ملراجعة األنشطة واخلطط التشغيلية 
للقطاعات املختلفة باالحت���اد واألمانة العامة وإصدار 
قراراته بش���أهنا خ���الل األربع أعوام ال���يت تقع بني 
مؤمت���رات املندوب���ني املفوض���ني، باإلضاف���ة إىل أنه 
يتخذ اكفة اخلط���وات لتهسيل تنفيذ أحاكم دس���تور 
واتفاقي���ة االحتاد واللواحئ اإلدارية )لواحئ االتصاالت 
الدولية ولواحئ الراديو( وق���رارات مؤمترات املندوبني 

املفوضني.
واكنت مرص قد ش���اركت بوفد رفيع املستوى برائسة 
الدكت���ور معرو طلع���ت يف فعاليات مؤمت���ر املندوبني 
املفوضني لالحتاد الدوىل لالتص���االت برومانيا عىل 
م���دار يومني؛ حي���ث عقد الدكتور مع���رو طلعت عددا 
من اللقاءات مع الوزراء وكبار املس���ؤولني املش���اركني 
يف أمعال املؤمتر ملناقش���ة أمه التطورات عىل ساحة 
االتص���االت الدولي���ة، وحب���ث فرص تعزي���ز التعاون 
املش���رك، ودمع ترشيح مرص يف االنتخابات اليت مت 
إجراهئ���ا عىل مقعد عضوية املجلس اإلدارى لالحتاد 
ال���دويل لالتصاالت عن قارة أفريقي���ا، ودمع املرحش 
املرصى لعضوي���ة جلنة لواحئ الراديو باالحتاد؛ وذلك 
يف إط���ار العمل ع���ىل تعزيز ماكنة م���رص وريادهتا 

الدولية يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
مكا ألىق الوزي���ر لكمة مرص خالل جلس���ة البيانات 
السياس���ية مضن فعاليات املؤمتر والىت اس���تعرض 
خالهل���ا أمه اخلطط والرباجم ال���يت يمت تنفيذها عىل 
املس���توى الوطىن والىت تتفق م���ع التوجهات العاملية.

وتعقيبا عىل ه���ذا الفوز؛ أوحض الدكتور معرو طلعت 
وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أن مرص عضو 
يف جملس االحتاد الدوىل لالتصاالت منذ عام 1973، 

فضال عن عضويهتا باالحت���اد منذ عام 1٨76؛ حيث 
تتطل���ع مرص خالل الفرة املقبلة لملجلس من 2023-
2026 إىل استمكال مس���ريهتا يف املشاركة بفاعلية 
يف أمعال وأنش���طة االحتاد اهلادفة إىل خدمة قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الدوىل، وكذلك تبىن 
أراء وقضاي���ا القارة األفريقي���ة داخل االحتاد الدوىل 
لالتص���االت؛ مش���ريا إىل أن هذا الف���وز يعكس ثقة 
املجمت���ع ال���دوىل يف دور مرص الرائ���د وإهساماهتا 

الفاعلة يف أنشطة االحتاد الدوىل لالتصاالت
مكا فاز املرحش املرصى الدكتور السيد عزوز مرحش 
اجلهاز القوىم لتنظمي االتصاالت بعضوية جلنة لواحئ 
الراديو باالحتاد الدوىل لالتصاالت ممكثل عن القارة 
األفريقي���ة؛ حيث تتك���ون اللجنة م���ن 12 عضًوا يمت 
انتخاهبم يف مؤمت���ر املندوبني املفوضني، وميثل قارة 
أفريقي���ا هبا 3 أعضاء، وجتمت���ع اللجنة 4 مرات يف 
جنيف بشلك سنوى؛ حيث ختتص اللجنة باملوافقة عىل 
القواعد اإلجرائية اليت يس���تخدمها مكتب االتصاالت 
الراديوي���ة يف تطبيق أحاكم ل���واحئ الراديو وتجسيل 

ختصيصات الردد املقدمة من الدول األعضاء.
جدير بالذك���ر أن االنتخابات للفرة 2023-2026 قد 
اتمست بالتنافس���ية الش���ديدة؛ حيث تقدمت 17 دولة 
أفريقية للرشيح للحصول عىل 13 مقعدا يف جملس 

االحتاد املكون من 4٨ مقعدا.
ويع���د مؤمتر املندوبني املفوضني مبثاب���ة اهليئة العليا 
لوضع السياس���ات داخل االحتاد الدوىل لالتصاالت، 
وُيعِقد لك أربع س���نوات، وتقرر خالله الدول األعضاء 
الدور املستقبىل لملنمظة العاملية يف جمال االتصاالت 
ح���ول العامل، ودورها يف تمني���ة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت وتوجهاهتا عىل الصعيد العاملي، واعمتاد 
اخلطط االس���راتيجية واملالية خالل األربع س���نوات 
القادمة. مكا يمت خ���الل املؤمتر انتخاب فريق اإلدارة 
العلي���ا لملنمظ���ة )األمني الع���ام ونائب األم���ني العام 
ومديرى ماكتب قطاعات االحتاد( والدول األعضاء يف 

املجلس وأعضاء جلنة لواحئ الراديو.

 

 

تفاصيل خطة املحاور اخلمسة ملواجهة األزمة االقتصادية العاملية

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبصر يطلق تقريرا
حول توسيع فرص القطاع اخلاص بعد كورونا

شيماء مرسي

مصر تفوز بعضوية املجلس اإلدارى لالحتاد 
الدولي لالتصاالت عن قارة أفريقيا

أطل����ق برن����اجم األمم املتح����دة اإلمنايئ يف م����رص، بالرشاكة مع 
البنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية، وغرفة التجارة األمريكية، 
وحكومة اليابان، الطبعة الثالثة من تقرير األمعال التجاري لربناجم 
األمم املتح����دة اإلمن����ايئ بعنوان “توس����يع الفرص أم����ام القطاع 

اخلاص املرصي يف فرة ما بعد جاحئة كورونا )كوفيد-19(«.
ووف����ق بيان م����ن مكتب األمم املتح����دة يف القاهرة، يق����مي التقرير 
تأثريات جاحئة كورونا )كوفيد-19( عىل القطاع اخلاص املرصي، 
ويجسل جت����ارب رشاكت القطاع اخلاص ووجه����ات نظرها، مكا 
يرمس خارطة طريق التعايف املس����تدام والمنو املستقبيل يف فرة 
ما بعد اجلاحئة، وستحفز نتاجئ التقرير احلوار السياسايت بشأن 

كيفية تغلب الرشاكت يف مرص عىل حتديات اجلاحئة.
ويف فعالية إطالق »توس����يع الفرص أمام القطاع اخلاص: السيع 
حن����و المنو خالل األوقات العصيبة«، قام����ت دينا رشيف، املديرة 
التنفيذي����ة ملركز ليغات����وم يف معهد ماساتشوس����تس للتكنولوجيا 
)MIT(، وواحدة من كبريي احملارضين يف لكية سلون لإلدارة، 
 Ahead of( واملشاركة يف تأس����يس رشكة أهيد أوف ذا كريف
the Curve(، بتق����دمي توصيات التقرير م����ن أجل دمع القطاع 

اخلاص واحلكومة املرصية يف خضم أوجه عدم اليقني احلالية.
 ورصح املمث����ل املقمي لربناجم األمم املتحدة اإلمنايئ أليس����اندرو 
فرااكس����ييت خالل لكمته، »نؤمن أن ه����ذا التقرير ميكن أن يلعب 
دوًرا حتفزيًي����ا يف فتح باب احلوار السياس����ايت حول كيفية متكن 
ال����رشاكت يف مرص م����ن التغلب ع����ىل حتديات جاحئ����ة كورونا 
)كوفي����د-19( وتخس����ري إماكنات التع����اون بني القطاع����ني العام 
واخل����اص والتع����اون بني رشاكت القطاع اخل����اص هبدف مضان 

استجابة مستدامة لألزمة تساعد يف بناء اقتصاد أكرث مرونة«.
 وأشار السفري فوق العادة واملفوض الياباين لدى مرص هريويش 
أواك إىل أن »لطامل����ا اكنت اليابان تع����زز دور القطاع اخلاص يف 
م����رص من خالل ثالثة أبعاد: البنية التحتية، ورأس املال البرشي، 
والمتوي����ل. مك����ا س����نواصل العمل ع����ن كثب م����ع حكومة مرص 
وال����رشاكء الدوليني لدمع القطاع اخلاص يف مرص من أجل تمنية 

اقتصادية أكرث استدامة ومشولية، وبالتايل أكرث مرونة«.
 وس����لط خالد محزة، مدير ورئيس البنك األورويب إلعادة اإلمعار 
والتمني����ة يف م����رص، الضوء ع����ىل أن »تعزيز املنافس����ة والقدرة 
التنافس����ية يف مرص ش����ديد األمهية. فتحس����ن املنافس����ة ماكنة 
القط����اع اخلاص وقدرته عىل الصمود، وتقلل من خلل األس����واق، 
وحترر املوارد املالي����ة العامة هبدف مواجهة التحديات االجمتاعية 

واالقتصادية امللحة«.

أطلقت وزارة الس���ياحة واآلثار امخليس املايض محلة 
ع���ىل مواقعها مبنصات التواص���ل االجمتايع املختلفة 
حت���ت عن���وان 100عام توت عن���خ آمون: آث���ار رائعة، 
احتف���ااًل بذكرى مرور 100 عام ع���ىل أحد أمه وأروع 

االكتشافات األثرية يف العامل.
وهتدف امحللة إىل التعريف ببعض القطع األثرية املمزية 
اليت اكُتش���فت مبقربة امللك الذهيب، وذلك لرفع الويع 
الس���يايح واألثري لدى املواطنني وتعريفهم بأمهية هذا 
االكتشاف العظمي الذي مت يف 4 نومفرب 1922 عىل يد 

عامل اآلثار الربيطاين هوارد اكرتر.
واس���تقبل املتحف امل���رصي بالتحرير حين���ذاك اآلثار 
املكتش���فة مبقربة توت عنخ آمون، وج���اٍر اآلن نقل هذه 
القط���ع تباًعا إىل املتحف امل���رصي الكبري ليكون ماكن 

عرضها الدامئ، حيث سُتعرض ألول مرة اكملة به.
وم���ن املق���رر أن تنهتي امحلل���ة مبؤمتر حت���ت عنوان 
“م���ا وراء األبدي���ة: مؤمت���ر موئي���ة توت عن���خ آمون” 
باألق���رص، وال���ذي ينمظه مرك���ز البح���وث األمرييك 
مبرص )ARCE( بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار.

تنطل���ق فعالي���ات الدورة اخلامس���ة لقمة ق���ادة التمنية 
»فينج���ر برينت« حت���ت عنوان »امللت���ىق األول لروجي 
الفرص االستمثارية للقطاع العام واخلاص« بالقاهرة، 
برعاي���ة رائس���ة جمل���س ال���وزراء ووزارة التضام���ن 
االجمتايع، واملقرر عقده يف الفرة من 22-23 نومفرب 
املقبل حبضور وزراء ورجال أمعال ومس���تمثرين عرب 

وأجانب وبرملانيني وخشصيات عامة وإعالميني.
يناق���ش امللتىق عىل م���دار يومني حتت رعاية رائس���ة 
جملس الوزراء ووزارة التضامن االجمتايع، وباملشاركة 
بني مؤسس���ة تروس م���رص للتمنية، ومؤسس���ة املدين 
لالستش���ارات عن األوراق املالي���ة، ويب تو يب اكبيتال 
إلدارة املرشوع���ات، مجموعة من الفرص االس���تمثارية 
الواعدة يف مرص، مكا س���يناقش اقراح إنش���اء مركز 
القاهرة املايل العاملي املقدم من املستش���ار طارق سعد 

الرشيك مكتب بيكر ماكزني اإلمارات.

أحمد ابراهيم

اسالم عبدالفتاح

»السياحة” ُتطلق حملة مبناسبة 100 
عام على اكتشاف آثار توت عنخ آمون

انطالق فعاليات الدورة اخلامسة لقمة قادة 
التنمية »فينجر برينت« نوفمبر املقبل

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

5 حماور أساسية ارتكزت علهيا “اخلطة العاجلة ملواجهة 
األزمة االقتصادية العاملي���ة« ، واليت اعمتدهتا احلكومة ،  
حيث متثلت احملاور امخلسة  يف: متكني القطاع اخلاص، 
ودمع وتوط���ني الصناعات املرصية م���ع زيادة الصادرات، 
وتب���ي خط���ة واحض���ة خلف���ض الدي���ن العام وترش���يد 
اس���تخدامات النقد األجنيب، وتنش���يط البورصة املرصية 
والطروحات، وتوسيع قاعدة املستفيدين من براجم امحلاية 

االجمتاعية. 
ويف هذا اإلطار ، اس���تعرض الدكت���ور مصطىف مدبويل، 
رئيس جملس الوزراء، تقريرا من أسامة اجلوهري، رئيس 
مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، 
بش���أن متابع���ة املوقف التنفي���ذي  للخطة ، وق���ال رئيس 
ال���وزراء، إن التقرير مت إعداده هب���دف متابعة أداء تنفيذ 
حماور “اخلط���ة العاجلة للتعامل م���ع األزمة االقتصادية 
العاملي���ة” ال���يت ُأعلنت يف املؤمتر الصح���ي العاملي، يف 
هشر مايو املايض، بناًء عىل تلكيف من الرئيس عبدالفتاح 
الس���ييس،   بعقد هذا املؤمتر إلعالن خطة الدولة املرصية 

للتعامل مع األزمة االقتصادية العاملية.
 وأوحض مدبويل أنه يف سبيل تنفيذ هذه اخلطة مت تشكيل 
“اللجنة العليا ل���ألداء االقتصادي”، اليت عقدت اجمتاعها 
األول يف 5 يونيو 2022، برائسته، وعضوية لك من وزراء: 
التخطيط والتمني���ة االقتصادية، والبرول والرثوة املعدنية، 
والع���دل، والربية والتعلمي والتعلمي الفي، والتعلمي العايل 
والبح���ث العيمل، والتعاون ال���دويل، واملالية، واالتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، والزراعة واس���تصالح األرايض، 

والتجارة والصناعة. 
 وأش���ار  التقرير، ال���ذي عرضه أس���امة اجلوهري عىل 
رئيس الوزراء،  إيل أن احلكومة املرصية انهتت من تطبيق 
برناجم اإلصالح االقتصادي يف أواخر عام 2019، حيث 
مّك���ن هذا الربناجم االقتصاد امل���رصي من الصمود أمام 
جاحئة “كورونا”، وعّزز من قدرته عىل حتقيق معدالت منو 
موجب���ة خالل عام 2020، مث مت تال ذلك إطالق “ الربناجم 
الوطي لإلصالحات اهليلكي���ة” يف أبريل 2021 مكرحلة 

ثانية لربناجم اإلصالح االقتصادي الشامل. 
وأضاف: مع اندالع األزمة الروسية-األوكرانية يف فرباير 
املايض، وتفامق تداعياهتا العاملية واحمللية، لّكف الرئيس 
الس���ييس، يف أبريل 2022، بصياغ���ة حزمة متاكملة من 
املقرحات من ش���أهنا التعامل بش���لك عاج���ل مع األزمة 
االقتصادي���ة احلالية، عىل أن تتضم���ن إجراءات واحضة 
لتجشيع االس���تمثار احمليل واألجنيب، وزي���ادة معدالته، 
وزي���ادة معدالت من���و الناجت احمليل اإلمج���ايل، وخفض 
نس���بة العجز يف املوازنة العامة للدول���ة، وتوفري مزيد من 

مصادر النقد األجنيب.
 ولف���ت التقرير إىل أن احمل���ور األول من اخلطة، اخلاص 
بمتكني القطاع اخلاص، يس���هتدف زيادة نس���بة مشاركة 
القطاع اخلاص يف االس���تمثارات املُنفذة لتصل إىل %65 
حبلول العام 2025/2024، مكا تتضمن مسهتدفاته أن يمت 
ط���رح أصول مملوكة للدولة للرشاك���ة مع القطاع اخلاص 

بقمية 40 مليار دوالر حىت العام 2026/2025. 
 وأوحض التقري���ر أن احملور األول يركز عىل أربعة براجم 
أساسية يه: إعداد “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وإطالق 
برناجم س���نوي لتس���ييل األصول، وتعزيز مبادئ احلياد 
التناف���يس، وهتيئة مناخ أمع���ال دامع لتعميق مش���اركة 

القطاع اخلاص.
 وثيقة ملكية الدولة 

وفميا يتعلق بإعداد »وثيقة سياس���ة ملكية الدولة« أش���ار 
التقري���ر إىل أن���ه متت دراس���ة ٨0 جتربة ألك���رث من 32 
دولة ومنمظة، مهنا منمظة التع���اون االقتصادي والتمنية، 
ومت الوقوف عىل سياس���ات مش���اركة الدولة يف النشاط 
االقتص���ادي هبا، واملعايري الرئيس���ية لتحدي���د القطاعات 
االس���راتيجية اليت تس���تمثر فهيا الدولة، ومت تأس���يس 
قاعدة بيانات للرشاكت اليت تس���امه فهي���ا الدولة جبميع 

مؤسساهتا )لكّيًا أو جزئّيًا(. 
 وأضاف التقرير، يف هذا اإلطار، مت إعداد املسودة األولية 
من »وثيقة سياس���ة ملكية الدولة«، وذلك خالل الفرة من 
أبري���ل 2022 – يونيو 2022. ومت عقد العديد من اللقاءات 
التش���اورية مع ممثلني من القطاع اخلاص، باإلضافة إىل 
مشاركة 20 خبرًيا متخصًصا يف صياغة حمتوى الوثيقة، 
وبعدها مت إطالق مس���ودة الوثيقة خالل حوار موس���ع مع 

اخلرباء، مكا مت اإلعالن عن تدشني »حوار اخلرباء«.
  وتاب���ع التقرير: تضمن احل���وار املجمتيع حول حمتوى 
مس���ودة الوثيق���ة عق���د ورش معل متخصص���ة حبضور 
اخلرباء، ومُمثيل القطاع اخلاص، واملسؤولني احلكوميني؛ 
ملناقشة حمتوى مسودة الوثيقة؛ حيث مت االنهتاء من تنفيذ 
29 ورشة معل تغيط 12 قطاًعا باإلضافة إىل 12 صناعة 
حتويلي���ة، وذلك عىل مدار ثالثة هش���ور خالل الفرة )19 
يونيو -30 أغس���طس( 2022، مبش���اركة أكرث من 1000 
مش���ارك، باإلضافة إىل تنفي���ذ 10 ورش معل متخصصة 

أخرى قامت هبا وزارة التخطيط والتمنية االقتصادية.
 ومشلت القطاعات االقتصادي���ة اليت تناولهتا ورش معل 
اخلرباء، املعنية مبناقش���ة »مس���ودة وثيقة سياسة ملكية 
الدولة« لكًا من قطاعات: الزراع���ة، والصناعات الغذائية، 
وتكنولوجي���ا  واالتص���االت  اإللكروني���ة،  والصناع���ات 
املعلومات، والصناعات اهلندسية، والنقل البحري والهنري 
والربي، والنقل، وصناعة اجللود، وجتارة امجللة والتجزئة، 
واألجهزة الطبية، والصحة، والصناعات الدوائية، والطباعة 
والن���رش والتغليف، والصناعات النس���يجية، والتعلمي قبل 
اجلاميع، والتعلمي اجلاميع، والرياضة، والوساطة املالية 
والتأم���ني، والصناعات الكمياوي���ة، والصناعات املعدنية، 
والكهرباء والغاز الطبييع، والتشييد والبناء، ومياه الرشب 
والرصف اليحص، وصناعة األثاث واألخشاب، والسياحة 

والفنادق. 
 وأش���ار التقرير إىل أنه مت تدشني منصة إلكرونية حلوار 
اخلرباء حول »وثيقة سياس���ة ملكية الدولة« وهو ما أتاح 
لملهمتني، من غري املشاركني يف ورش العمل املتخصصة، 
طرح آراهئ���م، والوقوف عىل مس���تجدات احلوار، مكا مت 
إطالق تطبيق إلكروين »ش���ارك« عىل اهلواتف احملمولة 
للرد عىل استفسارات رجال األمعال ولك أطراف منظومة 

القطاع اخلاص. 

 متكني القطاع اخلاص 
وأض���اف التقري���ر أن الربن���اجم الثاين لمتك���ني القطاع 
اخل���اص، وهو احملور األول مضن خط���ة الدولة املرصية 
للتعام���ل مع األزمة االقتصادي���ة العاملية، يمتثل يف تعزيز 
مبادئ احلياد التنافيس. ويف هذا الس���ياق، متت دراسة 
التوجه���ات الدولية الرئيس���ة بش���أن احلي���اد التنافيس، 
وحتليل عدد من المناذج الدولية الرائدة يف جمال حتسني 
منظومة تنظمي األس���واق، ومهنا عىل سبيل املثال: الصني، 

واهلند، وكوريا، والرنوجي، واليابان.
 وتاب���ع: خ���الل الف���رة )نومفرب – ديمس���رب 2021(، مت 
الركزي عىل حتليل الوضع الراهن لتنظمي السوق املرصية، 
من خ���الل حتليل البيئة التنافس���ية للقطاعات االقتصادية 
الرئيس���ة )ما يزيد ع���ىل 15 قطاًعا(، من واق���ع التقارير 
الدولي���ة الصادرة عن عدد م���ن بيوت اخلربة العاملية، ومن 
بيهنا مجموعة البنك الدويل، وواكلة »فيتش سوليوشزن«، 
و«موديز« خلدمات املس���تمثرين، مكا متت دراسة املالحم 
الرئيس���ة لإلطار الترشييع والتنظيمي لألس���واق، بصفة 
خاصة قانون محاية املنافسة ومنع املامرسات االحتاكرية، 
وإط���ار معل أجهزة تنظ���مي اخلدمات وعالقهتا بالس���لطة 

التنفيذية. 
 وأوحض التقرير أنه، مضن جهود تطوير اإلطار التنظيمي 
ملنظومة احلياد التنافيس، مت إصدار »اس���راتيجية جهاز 
محاية املنافسة« للفرة 2021 – 2025، واليت مت تدشيهنا 
يف يوني���و 2022، وجاء يف مقدمة آليات تنفيذها إنش���اء 
جلنة عليا لدمع سياسة املنافسة واحلياد التنافيس برائسة 
رئي���س جملس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء واجلهات 
املعنية. وُيدرس حالًيا حتديد اإلجراءات الالزمة لنقل تبعية 
مجيع اجلهات التنظميية لرائس���ة جمل���س الوزراء، خالل 

الفرة املقبلة، مبا يضمن فصل اإلدارة عن الرقابة. 
 الطروحات احلكومية 

 وأوحض التقري���ر أن الربن���اجم الثال���ث لمتك���ني القطاع 
اخلاص يمتثل يف إطالق برناجم س���نوي لتسييل األصول 
من خ���الل برناجم للطروحات احلكومي���ة، وذلك من خالل 
ط���رح أهسم عدد من ال���رشاكت اململوك���ة للدولة أو اليت 
تس���امه فهيا، مبا يهسم يف توفري س���يولة فورية بالعملة 
األجنبية، وجذب املزيد من االس���تمثارات األجنبية، وتعزيز 
ثقة املستمثرين األجانب يف املناخ االستمثاري. وتسهتدف 

خط���ة الطروحات احلكومية طرح عدد من الرشاكت العامة 
جلذب اس���تمثارات ب�قمي���ة 10 ملي���ارات دوالر س���نوّيًا 

بإمجايل 40 مليار دوالر خالل األعوام األربعة املقبلة. 
 وأش���ار التقرير يف هذا الس���ياق إىل أنه مت تشكيل جلنة 
وفًق���ا للق���رار رمق )1255( لس���نة 2022 ختتص حبرص 
ومراقبة لك نس���ب املس���امهات اليت تشارك فهيا رشاكت 
الدول���ة يف ال���رشاكت املش���ركة، وتقيمي م���دى أفضلية 
االسمترار هبا أو التخارج مهنا أو إعادة استمثارها بشلك 
أفضل. ومت تأس���يس قاعدة بيانات للرشاكت اليت تشارك 
فهي���ا الدولة جبميع مؤسس���اهتا )لكّيً���ا أو جزئّيًا(، وجار 
االنهتاء من حرص الرشاكت اململوكة للدولة والتابعة، لنحو 

30 جهة )5 حمافظات-20 وزارة – 5 جهات أخرى(.
 وتاب���ع: مت إعداد برناجم جلذب اس���تمثارات يف مجموعة 
من األصول اليت مت االنهتاء من تقيميها بإمجايل 15 مليار 
دوالر، ويتبىن »صندوق مرص الس���يادي« طرح األصول 
اململوك���ة للدولة بالتنس���يق بني وزارة التخطي���ط والتمنية 
االقتصادي���ة وال���وزارات املعني���ة من خ���الل دجم بعض 
األص���ول اململوكة للدولة يف رشاكت وكيانات مخضة عىل 

أن يمت طرحها يف البورصة. 
مناخ دامع لالستمثار 

وانتق���ل التقرير بعد ذلك إىل الربناجم الرابع مضن حمور 
متكني القطاع اخل���اص، واملتعلق بهتيئة مناخ أمعال دامع 
لتعميق مش���اركة القطاع اخلاص. ويتك���ون هذا الربناجم 
من 5 مس���ارات رئيسية، تمتثل يف هتيئة اإلطار الترشييع 
الدامع لالس���تمثار، وإقرار حوافز رضيبية وغري رضيبية 
لملستمثرين، وحتسني اإلطار املؤسيس احلامك لملنظومة 
االس���تمثارية، وتيس���ري البيئة اإلجرائية ملامرس���ة أنشطة 
األمعال، وأخرًيا العمل عىل فتح آفاق اس���تمثارية جديدة 

يف القطاعات االقتصادية ذات األولوية.  
 وأض���اف أنه فمي���ا يتعلق باإلجراءات ال���يت مت اختاذها 
لهتيئة اإلطار الترشييع الدامع لالس���تمثار، فقد مت إطالق 
»االس���راتيجية الوطنية لمللكية الفكري���ة 2027-2022« 
وال���يت يأيت مضن أمه أهدافها تفعيل املردود االقتصادي 
لمللكي���ة الفكري���ة، بتجشيع االس���تغالل التجاري ألصول 
امللكي���ة الفكري���ة بعد تقيميه���ا مالّيًا وفق أح���دث املعايري 
الدولي���ة، وتعزيز االس���تفادة مهن���ا يف القطاعات احليوية 
الرئيس���ة، واليت ي���أيت يف مقدمهتا الصح���ة والصناعة 

والبحث العيمل والسياحة والراث. 
 وع���ىل مس���توى إدارة احمل���امك والقضاي���ا مت إط���الق 
»منصة التق���ايض اإللكروين لملحامك االقتصادية«، مكا 
مشلت معلية التطوير: جم���االت قيد الدعاوى اإللكرونية، 
والسداد اإللكروين للرسوم القضائية، وحتديد واإلخطار 
مبواعيد جلسات احملامك عرب األساليب الرمقية، وإماكنية 
احلص���ول عىل ع���دد كبري م���ن احمل���ررات والهشادات 
ن���ة وفق أع���ىل املعايري  اإللكروني���ة ال���يت أصبحت مؤمَّ
العاملية، من احمل���امك االقتصادي���ة واالبتدائية من خالل 
وح���دات إلكرونية )ماكينات( تقوم بإصدارها يف أقل من 
5 دقائق بدياًل عن التوجه إىل مقر احملمكة، والس���ري يف 

دائرة اإلجراءات التقليدية. 
 أما فميا يتعلق بتطوير القوانني والترشيعات احلامكة 
لالس���تمثار وبيئة ممارس���ة األمعال، فقد صدر عدد 
م���ن القرارات احلكومية املهمة، واليت تمتثل يف قرار 
رئيس جملس الوزراء رمق 2300 لسنة 2022 بتعديل 
بع���ض أحاكم الالحئ���ة التنفيذية لقانون االس���تمثار 
الصادرة بق���رار رئيس جملس ال���وزراء رمق 3210 
لس���نة 2017، وامل���ؤرخ يف 27 يونيو 2022، وهيدف 
التعدي���ل إىل زي���ادة قاعدة ال���رشاكت اليت ميكهنا 
االس���تفادة من م���زية »املوافقة الواح���دة«، اليت مت 
إعداده���ا بالتعاون بني »صندوق مرص الس���يادي« 

و«اهليئة العامة لالستمثار واملناطق احلرة«. 
 

تبن���ت الدولة املرصية خالل الس���نوات المثاين األخرية 
رؤية متاكملة ومتعددة األبعاد لتمنية ش���به جزيرة سيناء 
اليت تظل عىل رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها 
قضية أمن قويم ال جمال للهتاون فهيا، حيث تس���ارعت 
وتواصلت اجلهود إلعادة صياغة ش���لك ومالحم وأوجه 
احلياة عىل أرض الفريوز من خالل االس���تفادة من اكفة 
املقومات اليت تمتتع هبا واس���تغالهلا بالش���لك األمثل، 
وحتس���ني البنية التحتية وتنفي���ذ العديد من املرشوعات 
التمنوية والعمرانية واخلدمية واالستمثارية غري املسبوقة 
والعمالق���ة يف املجاالت اكفة، فضل���ًا عن احلرص عىل 
جعل سيناء امتدادًا طبيعيًا لوادي النيل عرب ربطها مبدن 
القن���اة والدلتا، مب���ا حيقق هدف تعمريه���ا بعد تأميهنا 
والقض���اء عىل ب���ؤر اإلرهاب، وتوفري لك س���بل العيش 
الكرمي ألهلها وس���اكهنا، وجعلها أرضًا جاذبة للساكن 
واملستمثرين يف ذات الوقت، لتحجن الدولة يف املزج بني 
معادلة األمن والتمنية وترمجهتا بشلك معيل عىل أرض 

الواقع. 
ويف ه���ذا الص���دد ن���رش املرك���ز اإلع���اليم ملجل���س 
ال���وزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تس���لط الضوء عىل 
املرشوع���ات العمالقة للتمني���ة والتعمري املمتدة يف معق 
س���يناء اليت تظل يف قلب امجلهوري���ة اجلديدة، لتجي 
بذلك عوائد األمن واالستقرار وجناح اسراتيجية التمنية 

الشاملة، وذلك يف وقت تستعد فيه الستقبال العامل.
وكشف التقرير عن وجود استمثارات ومقومات صناعية 
وزراعي���ة مخضة بس���يناء وم���دن القناة، الفت���ًا إىل أنه 
مت وجار تنفيذ اس���تمثارات لتمنية ش���به جزيرة س���يناء 
بأك���رث من 700 مليار جنيه خالل ٨ س���نوات، حيث بلغ 
إمجايل االستمثارات العامة اليت مت وجار خضها لتنفيذ 
مرشوعات قومية بسيناء ومدن القناة حنو 35٨.1 مليار 
جنيه، وذلك يف الفرة م���ن عام 2014/2013 حىت عام 

.2023/2022
وأش���ار التقري���ر إىل أن���ه مت افتتاح 3 مراك���ز خلدمة 
املس���تمثرين بتلكفة 215.5 مليون جنيه خلدمة أكرث من 
٨٨00 رشكة، فميا تمتتع س���يناء وم���دن القناة ب� 339 
فرصة اس���تمثارية عىل اخلريطة االستمثارية، باإلضافة 

إىل 143 فرصة صناعية.
وذك���ر التقري���ر أن���ه مت إنش���اء اهليئة العام���ة لملنطقة 
االقتصادية لقناة السويس مبوجب قرار أصدره الرئيس 
يف أغس���طس 2015، مشريًا إىل وصول إمجايل تلكفة 
البنية التحتية واالس���تمثارية باملنطقة إىل حنو 1٨ مليار 
دوالر، حيث تض���م 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل 
هبا 250 منش���أة صناعي���ة وخدمية، وتوف���ر 100 ألف 

فرصة معل مبارشة.
واستعرض التقرير أمه املرشوعات الصناعية، موحضًا 
أن تلكف���ة مصنع إنتاج الرخام واجلرانيت برأس س���در 
بلغ���ت 727 ملي���ون جني���ه، بيمن���ا بلغ���ت تلكفة مجمع 
الصناعات الصغرية جبنوب الرسوة مبحافظة بورسعيد 
403 مالي���ني جنيه ويضم 11٨ وحدة صناعية، يف حني 
تبلغ الطاقة اإلنتاجية املس���هتدفة مكرحلة أوىل ملرشوع 
مجمع رشق بورس���عيد لصناع���ة الس���يارات 75 ألف 

سيارة سنويًا.
يأيت ذل���ك فميا بلغت تلكفة إنش���اء املجم���ع الصنايع 
للرخام مبنطقة “اجلفجافة” بوس���ط سيناء ٨05 ماليني 
جنيه، وذلك بطاقة 3 ماليني م2 سنويًا، مكا بلغت الطاقة 
اإلنتاجية ملصنع أمسنت العريش 7 ماليني طن س���نويًا، 
بيمنا تبلغ تلكفة املجمع الصنايع احلريف بالعريش 50 
مليون جنيه، يف حني تبلغ اس���تمثارات مرشوع الرشكة 
الوطنية املرصي���ة لصناعات الس���كك احلديدية )نريك( 

برشق بورسعيد حنو 240 مليون دوالر.
ويف س���ياق متصل، أضاف التقرير أنه مت إنشاء مجمع 
األمسدة الفوسفاتية واملركبة بالعني الخسنة، والذي يعد 
أكرب مجمع من نوعه يف الرشق األوسط، هذا باإلضافة 
إىل إنش���اء مصنع برياميدز إلنتاج اإلطارات ببورسعيد 
بطاق���ة تبلغ 300 ألف إطار س���يارات و2.4 مليون إطار 
موتوس���يلكات، يف حني تبلغ مس���احة املنطقة الصناعية 

بوسط سيناء اجلاري تنفيذها حنو 7٨.4 ألف فدان.
وتط���رق التقري���ر إىل املرشوعات املتوس���طة والصغرية 
ومتناهية الصغر يف س���يناء وم���دن القناة، الفتًا إىل أنه 
مت متويل 47 ألف مرشوع م���ن جهاز تمنية املرشوعات 
املتوسطة والصغرية ومتناهية الصغر بقروض بلغت حنو 
2 ملي���ار جنيه وف���رت ٨4.6 ألف فرص���ة معل، وكذلك 
مت متوي���ل 5614 مرشوعًا من امل���رشوع القويم للتمنية 
املجمتعية والبرشية واحمللية “مرشوعك” بقروض بلغت 
قميهتا ٨04.4 ملي���ون جنيه، ووفرت 56.9 ألف فرصة 

معل، وذلك حىت أغسطس 2022.
وعىل صعيد مرشوعات الزراعة والري، أش���ار التقرير 
إىل أن مرشوع تمنية س���يناء تصل مس���احته اإلمجالية 
إىل 1.1 ملي���ون ف���دان، مهنا 2٨5 ألف فدان مس���احة 
مزنرع���ة، باإلضاف���ة إىل إنش���اء 1٨ مجتع���ًا زراعي���ًا 
بإمجايل مستفيدين 2122 مستفيدًا، إىل جانب االنهتاء 
م���ن 1٨6.5 ألف ف���دان م���ن األرايض اجلديدة مضن 
املرحل���ة األوىل ملنظومة الري احلديث يف مشال س���يناء 
واإلمساعيلية والسويس، وإنش���اء 4٨1 منشأة للحامية 

من السيول يف حمافظيت مشال وجنوب سيناء.
وأظهر التقرير أنه مت تأهيل وتبطني 116 مك من الرع يف 
حمافظيت اإلمساعيلية وبورس���عيد، بيمنا وصلت الطاقة 
اإلنتاجي���ة حملطة معاجلة م���رصف حبر البقر إىل 5.6 
مليون م3/يوم لملس���امهة يف استصالح حنو 250 ألف 
فدان بمشال س���يناء، يف حني وصل���ت الطاقة اإلنتاجية 
حملط���ة معاجلة مرصف احملمس���ة إىل مليون م3/يوم 
لزراعة 55 ألف ف���دان، وخمطط أن تصل إىل 105 ألف 

فدان.
وبالنس���بة ألبرز مرشوعات االس���زراع المسيك، جاء 
يف التقري���ر أنه مت تنفيذ أك���رث من 9900 حوض مضن 
مرشويع هيئ���ة قناة الس���ويس والفريوز لالس���زراع 
المسيك، وذلك يف وقت جيري فيه العمل عىل إنش���اء ٨ 

قرى للصيادين بتلكفة 3.5 مليار جنيه.

     مدبولي  يستعرض تقريرا  عن الموقف التنفيذ للخطة .. 
ويؤكد :  اللجنة العليا لألداء االقتصادي تتولي المتابعة والتنفيذ 

   تمكين القطاع الخاص  يأتي علي رأس المستهدفات  وإجراءات 
متواصلة لدعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات

سيناء جتني عوائد األمن واالستقرار وجناح 
استراتيجية التنمية الشاملة

اسامة السيد
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مصر واليونان يوقعان مذكرة تفاهم يف مجال حماية 
املنافسة ومكافحة املمارسات االحتكارية

يف إطار تنفيذ اس���راتيجية جهاز محاية املنافس���ة ومنع املامرسات 
االحتاكرية واليت هتدف إىل تعزيز التواجد عىل املس���تويني اإلقليمي 
والدويل، إىل جانب جمهودات اجلهاز حنو توس���يع التعاون الثنايئ 

مع أجهزة محاية املنافسة يف خمتلف أحناء العامل.
وق���ع الدكتور محمود ممت���از – رئيس جهاز محاية املنافس���ة ومنع 
املامرس���ات االحتاكرية، والربوفيس���ور إيوانيس ليان���وس - رئيس 
مفوضي���ة محاية املنافس���ة اليونانية، مذكرة تف���امه يف جمال إنفاذ 

قانون محاية املنافسة وماكحفة املامرسات االحتاكرية.
حي���ث ٌأقميت م���رامس التوقيع مبقر جه���از محاية املنافس���ة، وذلك 
حبضور السفري نيكوالوس جاريليديس - سفري دولة اليونان مبرص، 
واملستش���ار األول للشؤون االقتصادية والتجارية بالقاهرة برييلكيس 
دافانيلوس، ورئيس قس���م التجارة ببعثة االحتاد األورويب لدى مرص 
نيك���والوس زمياميس، واملهندس هاين عزي���ز برزي - رئيس جملس 

األمعال املرصي اليوناين.
وخ���الل لكمته، رحب الدكت���ور محمود ممتاز باحلارضين، مش���يًدا 
بالتعاون الوثي���ق مع مفوضية محاية املنافس���ة باليونان، حيث يأيت 
توقي���ع مذك���رة التفامه كأحد خمرج���ات هذا التعاون، مش���رًيا إىل 

الروابط الثقافية والتارخيية القوية بني البلدين.
وأض���اف، أن التعاون بني أجهزة محاية املنافس���ة عىل املس���تويني 
الة إلنفاذ قوانني وسياس���ات  اإلقليمي والدويل يعد أحد األدوات الفعَّ
املنافس���ة وحتس���ني أداء اقتصاديات الدول خاصة يف ظل الظروف 
والتح���والت اليت يهشدها العامل واليت أث���رت عىل اقتصاديات دول 
العامل أمجع، مؤكًدا حرص اجلهاز عىل تفعيل هذا التعاون، ووضعه 

مضن احملاور األساسية السراتيجية معله.



07
قضايا

واس���تصالح  الزراع���ة  وزي���ر  القص���ري  الس���يد  أك���د 
االهمت���ام  يعك���س  المت���ور  مهرج���ان  أن  األرايض، 
الكب���ري الذي تولي���ه الدولة املرصي���ة لتمني���ة وتطوير هذا 
القط���اع ال���ذي متتلك في���ه مرص مزاي���ا تنافس���ية عديدة 
 تؤهله���ا لتك���ون مرك���زا لزراعة النخي���ل وإنت���اج المتور.

ج���اء ذل���ك خ���الل مش���اركة وزي���ر الزراع���ة يف افتتاح 
املهرج���ان الث���اين للمت���ور، وال���ذي أق���مي حت���ت رعاي���ة 
الرئيس عبد الفتاح الس���ييس، مبحافظ���ة الوادي اجلديد، 
وحبض���ور الدكت���ورة نيف���ني القب���اج وزي���رة التضام���ن 
االجمتايع، وهش���ام آمن���ة وزير التمني���ة احمللية، ودمحم 
الزمل���وط حماف���ظ ال���وادي اجلدي���د، وعدد من الس���فراء 
 األجان���ب بالقاهرة وقي���ادات وزارة الزراع���ة واحملافظة.

وق���ال القص���ري إن حمص���ول المت���ور يف م���رص يع���د 
حمص���وال اس���راتيجيا، حيث تعتيل م���رص املرتبة األوىل 
عامليا بإمج���ايل 1٨% من اإلنتاج العامل���ي للمتور، واألوىل 
عىل املس���توى الع���ريب بإمجايل 24%، فض���ال عن الزايد 
املسمتر يف أعداد النخيل يف اكفة حمافظات مرص املنتجة 
 للمت���ور طبقا لملبادرة الرائس���ية بزراع���ة 4 ماليني خنلة.

وأض���اف أن النخيل يعترب مص���در الدخل الرئييس آلالف 
املزارع���ني بال���وادي اجلدي���د، وأن املناخ اجل���اف والربة 
الرملي���ة ودرج���ة احل���رارة املرتفعة جعل���ت احملافظة من 
أك���رب قالع المت���ور يف م���رص واملنطق���ة العربي���ة، حيث 
متتل���ك حمافظة ال���وادي اجلديد ح���وايل 2.5 مليون خنلة 
موزعني عىل مس���احة تقدر حب���وايل 23 ألف فدان، وتصل 
 اإلنتاجي���ة باحملافظة م���ن المتور ح���واىل 151 ألف طن.
ولف���ت إىل أن إقام���ة مهرج���ان المت���ور بال���وادي اجلديد 
ه���و دلي���ل عىل التع���اون اجل���اد وتوحيد جه���ود قطاعات 
الدول���ة واجله���ات البحثي���ة للهن���وض بقط���اع المتور من 
أج���ل مس���تقبل أفض���ل لتطوير ه���ذه الصناع���ة الكبرية 
وخري وس���يلة خللق املنافس���ة اجل���ادة يف تصنيع المتور 
 م���ع البحث عن س���بل دمع املزارع البس���يط وزيادة دخله.

وأش���ار إىل أن االهمتام الذي تولي���ه وزارة الزراعة لزيادة 
عائد إنتاج المتور يمت من خالل حتس���ني س���الالت النخيل 
واحلفاظ عىل املمتزي مهنا وماكحفة اآلفات خصوصا سوسة 
النخيل، باإلضافة إىل تعظمي القمية املضافة واالستفادة من 
اكفة األنواع والمكيات املنتجة وتنوع خمرجاهتا، مما يعود 
 بالنفع عىل االقتصاد القويم وتوفري املزيد من فرص العمل.

اكن وزراء الزراع���ة والتضامن والتمني���ة احمللية وحمافظ 

الوادي اجلديد قد افتتحوا مركز التمنية املستدامة بالوادي 
اجلديد عىل هامش احتفال احملافظة بعيدها القويم.

وم���ن ناحي���ة اخري  حبث الس���يد القصري وزي���ر الزراعة 
واس���تصالح األرايض، مع إبراهمي عب���د الرمحنوف وزير 
التمنية واالبتاكر رئيس جملس القطن األوزبكس���تاين، آفاق 

التعاون املشرك بني البلدين.
وقد أش���ار الس���يد القصري، إىل مذكرة التف���امه اليت مت 
توقيعه���ا يف عام 201٨ مبجاالت تطوي���ر الرثوة احليوانية 
وامليكنة الزراعية باس���تخدام التكنولوجيات احلديثة وتفعيل 
مجموع���ة العم���ل الفني���ة الزراعية املش���ركة واالنهتاء من 
مرشوع مذكرة التفامه يف احلجر الزرايع ووقاية النباتات.

واس���تعرض كذل���ك بروتوكول التع���اون يف جمال تصدير 
ش���تالت العنب من مرص إىل أوزبكستان وتبادل اخلربات 
يف األنشطة الزراعية املختلفة وزيادة جحم التبادل التجاري 

الزرايع بني البلدين.
وقال السيد القصري، إن مرص لدهيا إنتاج وفري من أصناف 

القطن طويل التيلة ويلىق طلبًا مزايدًا عامليًا.
وم���ن ناحيته، أكد الوزير األوزبكس���تاين، عىل أمهية الدفع 
حن���و زيادة جحم تبادل الس���لع الزراعية مل���ا هلا من مزية 

تنافسية عاملية خاصة الربتقال املرصي والفراولة والعنب.
مكا أشار إىل أمهية التعاون يف جمال إنتاج أصناف القطن 
متحمل���ة للجفاف وامللوحة من خ���الل براجم الربية النباتية 
واستخدام التكنولوجيات احلديثة يف البحث العيمل فضلًا 

عن التعاون يف صناعة الغزل والنسيج.
وقال إنه س���ينقل رغب���ة وزير الزراعة امل���رصي يف تفعيل 
أوجه التعاون بني اجلانبني إىل وزير الزراعة األوزبكستاين 

وسيمت متابعة ما مت االتفاق هيلع مع اجلانب املرصي.
ويف هناية اللقاء، أكد اجلانبان عىل تفعيل مذكرات التفامه 
املوقع���ة وإهناء اإلج���راءات الالزمة لتوقي���ع مذكرة التفامه 
يف جم���ال احلجر الزرايع يف أق���رب فرصة ممكنة وكذلك 
بروتوكول التعاون يف تصدير ش���تالت العنب املرصي إىل 

أوزبكستان.
وكذلك تفعيل اللجان الفنية الزراعية املشركة بني اجلانبني 
وتعزي���ز التعاون الثنايئ يف جماالت بناء القدرات والبحوث 
التطبيقية املش���ركة املتعلق���ة برباجم الربي���ة املختلفة يف 
القط���ن فضلًا عن التعاون يف جم���ال األمصال واللقاحات 

واألمساك والدواجن.

 

 

القطاع اخلاص يدشن مرحلة جديدة من التعاون االقتصادي بني مصر 
والكويت بحزمة مشروعات غير مسبوقة 

غرفة صناعة الدواء: ننفذ 
مشروعات إلنتاج أدوية

 السرطان والتخدير 

ق���ال الدكتور مجال اللييث، رئيس غرفة صناعة الدواء باحتاد الصناعات، 
إن الدول���ة املرصية تعمل ع���ىل مرشوع يف الوقت احل���ايل إلنتاج أدوية 
ا إىل أن هذا  األورام »الرسطان«، وأدوية التخدير وأدوية املناعة، مش���ريً

يقلل من الفاتورة االستريادية الدوالرية ويزيد من احلصيلة الدوالرية.
وأض���اف اللييث أن العامل أمجع يعاين من أزم���ة الدوالر، لذا فإن مرص 

حتت���اج إىل االعمت���اد عىل نفهسا ح���ىت تأيت بالدوالر م���ن خالل تقليل 
االس���ترياد وزي���ادة التصدير. ون���وه رئيس غرفة صناعة ال���دواء باحتاد 
الصناعات أن اهلدف األس���ايس للك من يعمل بالقطاع الدوايئ هو توفري 
دواء آمن وفعال، مشرًيا إىل أن هذا ليس هدف القطاع فقط، بل هو هدف 

رئيس الدولة، واحلكومة املرصية، وهيئة الدواء، ووهيئة الرشاء املوحد.

مصر وقطر تبحثان التعاون يف املجال الصحي

توقيع مذكرة تفاهم بني »القومي للحوكمة« وكلية آل مكتوم 
للتعليم العالي يف مجال تطوير القدرات البشرية

السيد القصير: مصر حتصد املرتبة األولى عامليا 
حبث خالد عبدالغفار وزير الصحة والس���اكن، م���ع نظريته القطرية بإجمالي 18% من اإلنتاج العاملي للتمور

حنان الكواري، س���بل تعزيز التعاون بني الدولتني الش���قيقتني، وذلك 
عىل هامش انعقاد مؤمتر القمة العاملي لالبتاكر يف الرعاية الصحية، 

بالعامصة القطرية الدوحة.
وقال حس���ام عبدالغفار املتحدث الرمسي ل���وزارة الصحة، يف بيان 
امخليس املايض، إن اجلانبني توافقا عىل تبادل اخلربات يف املجال 
اليحص، حبيث تس���تعني دول���ة قطر باخلربة املرصي���ة من خمتلف 
املبادرات الصحية، لعمل دراس���ات ومسوح لعدد من األمراض مثل 

فريوس يس، ورسطان الثدي.
بيمنا تس���تفيد م���رص بالتجرب���ة القطرية يف جمال تطبي���ق التأمني 

اليحص الشامل والرمقنة.
وأض���اف أن اجلانب���ني اتفقا عىل تش���كيل فريق مع���ل يف عدد من 
القطاع���ات املعنية باملجال اليحص، والب���دء يف عقد اجمتاعات عرب 
تقنية ال�”فيديو كونفرانس”، يلهيا ي���مت تبادل الزيارات للتعرف عىل 

اإلماكنيات املتاحة لدى اجلانبيني وحتديد جماالت التعاون.
مك���ا مت االتفاق مع صن���دوق قطر للتمنية عىل إع���داد ورقة تتضمن 

مقرحات وجماالت التعاون بني اجلانبني.
وم���ن جانهب���ا، أش���ادت حنان الك���واري وزي���رة الصح���ة القطرية 
باملبادرات الرائس���ية يف حتس���ني الصحة العامة، وحرص دولة قطر 

عىل االستفادة من اخلربة املرصية يف تنفيذ هذه املبادرات.

وقع املعهد القويم للحومكة والتمنية املستدامة الذراع التدرييب 
ل���وزارة التخطي���ط والتمنية االقتصادي���ة ممثأًل عن���ه الدكتورة 
رشيفة رشي���ف، املدير التنفيذي لملعهد مذك���رة تفامه مع لكية 
آل مكتوم للتعل���مي العايل باململكة املتحدة ممث���الً عهنا الدكتور 
أبوبكر جابر، مدير اللكية، للتعاون املشرك يف جماالت احلومكة 
والتمنية املس���تدامة، وتطوير القدرات البرشية، وحرض التوقيع 
من املعه���د نبيل فؤاد، مدير ع���ام إدارة تطوير األمعال واملوارد 
البرشية باملعهد، والدكت���ورة رحاب فراج، مدير عام إدارة تمنية 
وتطوي���ر القدرات البرشي���ة باملعهد، أماين الدي���ب، مدير إدارة 
التعاون الدويل باملعهد، ومن لكية آل مكتوم الدكتور عالء جراد، 
مدير الرباجم األاكدميية، مكا ش���ارك يف االجمتاع الدكتورخالد 
خ���الف، الرئيس التنفي���ذي ملجموعة IBDL للتع���م، والدكتور 

عادل صادق، مدير قطاع األمعال يف مجموعة IBDL للتعم.
وعقب توقيع مذكرة التفامه، أشارت الدكتورة رشيفة رشيف إىل 
أمهية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الراكئز األساس���ية 
لنجاح أي مؤسس���ة، من خالل تنظمي خمطط هيدف إىل إكساب 
العاملني املهارات والقدرات املرتبطة بطبيعة معلهم والىت تساعد 
يف حتسني األداء، مشرية إىل الدور الذي يقوم به املعهد القويم 
للحومكة والتمنية املستدامة فميا خيص متكني املرأة عىل مستوى 
مرص والدول األفريقية، الفتة إىل الرباجم التدريبية اليت يقوم هبا 
املعهد يف هذا اإلطار ومهنا برناجم القيادات النسائية املرصية.

وأك���دت »رشيف« أن توقيع مذكرة التف���امه مع لكية آل مكتوم 
يأيت اس���متراًرا للهنج الذي اتبعه املعه���د يف عقد رشااكت مع 
املؤسس���ات احمللية والدولية ذات الصلة هبدف توس���يع دائرة 
خرباته واالس���تفادة من املؤسسات العملية املرموقة اليت قطعت 
ش���وًطا كبرًيا يف جم���االت التدريب، وبناء الق���درات، والتعلمي، 
والبح���وث، واالستش���ارات، موحضة أن جم���االت التعاون بني 
املعهد ولكية آل مكتوم وفًقا ملذكرة التفامه تمتثل يف بناء وتطوير 

الق���درات البرشي���ة والتدريب، األنش���طة البحثي���ة واألاكدميية، 
اخلدمات االستش���ارية، مش���اركة املعارف وش���باكت العالقات 

املهنية.
من جانبه، أوحض الدكتور أبوبكر جابر أن لكية آل مكتوم للتعلمي 
العايل يه مؤسس���ة أاكدميية معرف هبا من قبل هيئة املؤهالت 
االس���كتلندية )SQA( وواكلة مضان اجلودة يف اململكة املتحدة 
)QAA(، مضيًف���ا أن اللكية تركز ع���ىل التعم مدى احلياة من 
خالل الرباجم األاكدميية والتقنية واملخصصة، مكا تعمل اللكية 
بنش���اط عىل تثقيف اجليل الق���ادم من املهني���ني والعملاء، عىل 

الصعيدين الوطي والدويل.
وأض���اف »جابر« أن التعاون املش���رك ب���ني اللكية واملعهد يف 
إطار هذه املذكرة سيمت من خالل عدة أنشطة مهنا عقد تدريبات 
وورش معل يف املجاالت ذات االهمتام املشرك، تبادل املعلومات 
عن األنشطة ذات الصلة اليت يمت تنظميها من قبل الطرفني، مكا 
س���يمت عقد اجمتاعات عىل فرات زمنية ملراجعة التقدم احملرز 
يف األنشطة اليت جيري االضطالع هبا يف إطار مذكرة التفامه 

فضلًا عن التخطيط ألنشطة املستقبل.

حبث الفريق أس���امة ربيع رئيس هيئة قناة الس���ويس، 
ورئيس جملس بورصة البلطيق للحشن البحري دينيس 
بيروبول���وس، س���بل التعاون املش���رك، يف زيارة يه 
األوىل م���ن نوعها، حبضور أعضاء جملس إدارة اهليئة 

مببىن اإلرشاد باإلمساعيلية.
وأكد ربي���ع، عىل ح���رص اهليئة لفتح قن���وات اتصال 
مبارشة م���ع املنمظات واملؤسس���ات العاملة يف املجال 
البحري؛ لتحقيق التقارب املسهتدف مبا حيقق املصاحل 
املشركة ويسامه يف خدمة حركة التجارة العاملية عىل 

النحو األمثل.
وأضاف ربي���ع، أن معليات التطوي���ر باملجرى املاليح 
للقن���اة حظ���ت باهمتام كبري خ���الل الس���نوات القليلة 
املاضية يف ضوء اهمتام الرئيس عبدالفتاح الس���ييس 
بتعظمي االس���تفادة م���ن قناة الس���ويس وتطوير املنطقة 
احمليط���ة لتصبح مركز لوجيس���يت وصن���ايع عاملي، 
مش���ريا إىل م���رشوع تطوير القط���اع اجلنويب، أحدث 
مرشوعات تطوير القناة والذي يسهتدف حتسني حركة 
املالحة يف ه���ذا القطاع وزيادة عام���ل األمان املاليح 

بنسبة %2٨.
ومن جهته، أعرب دينيس بيروبولوس، عن اعزازه هبذه 
الزيارة اليت تتيح له التعرف عن قرب عىل مس���تجدات 
مرشوعات التطوير باملجرى املاليح للقناة واإلحبار يف 
قناة السويس اجلديدة، مشيًدا باإلجناز الذي حتقق يف 
وق���ت قيايس واكن له بالغ األثر حن���و رفع كفاءة القناة 

واحلفاظ عىل ريادهتا العاملية.
وأك���د رئيس جملس بورص���ة البلطيق للحشن البحري، 
عىل أمهي���ة قناة الس���ويس كأحد الدعامئ األساس���ية 
الس���تدامة واس���تقرار سالس���ل اإلمداد العاملية، ويه 
األمهي���ة اليت بدت واحض���ة للعامل أمج���ع بعد حادث 
.»EVER GIVEN« جنوح سفينة احلاويات البمنية
وأش���ار بيروبول���وس، إىل ما تتيحه بورص���ة البلطيق 
للحش���ن البح���ري ألعضاهئا من احلص���ول عىل رؤية 
أوحض لملتغ���ريات الس���وقية يف ض���وء احلصول عىل 
مؤرشات أس���عار نوالني الحشن وتوقعاهت���ا وما لذلك 
م���ن تأث���ريات إجيابية ع���ىل وضع اخلطط املس���تقبلية 

والسياسات التسعريية للعمالء.
وأمث���ر اللقاء، عن اتفاق الطرفني عىل التعاون يف جمال 
تب���ادل املعلوم���ات املتعلق���ة مب���ؤرشات نوالني الحشن 
ومؤرشات س���وق النقل البحري وتوقعاهتا املس���تقبلية؛ 
إلثراء الدراس���ات البحثية واملستفيضة اليت تعدها قناة 
الس���ويس إلقرار سياس���اهتا التس���عريية والتسويقية 

وخططها املستقبلية.

داليا احمد

رضوى عبداهلل

أسامة ربيع يبحث سبل التعاون املشترك مع 
رئيس مجلس بورصة البلطيق للشحن
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زيارة مهمة هشدهتا القاهرة خالل األسبوع املايض 
باس���تقبال وفد من جممتع رج���ال األمعال الكوييت ، 
حي���ث هشدت الزيارة عددا م���ن الفعاليات املهمة يف 
مقدمهتا اس���تقبال الرئيس الس���ييس للوفد الكوييت  
،  برائس���ة دمحم جامس الصقر رئيس جملس إدارة 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، وذلك حبضور الدكتور 
مصطىف مدبويل رئيس جملس ال���وزراء، واملهندس 

أمحد مسري صاحل وزير التجارة والصناعة.
 وخالل اللقاء أكد الرئيس الس���ييس  ترحيبه باللقاء 
الذي جيس���د روح التع���اون األخوي بني مرص ودولة 
الكوي���ت، ومؤكدًا تطلع مرص لتطوير عالقات التعاون 
االقتص���ادي والتج���اري مع جممتع رج���ال األمعال 
وال���رشاكت الكويتية وتمنية اس���تمثاراهتا يف مرص 
ع���ىل خلفية الف���رص االس���تمثارية املتنوعة يف اكفة 
القطاعات التمنوية، وذلك يف ضوء ما تمتتع به مرص 
عىل امت���داد رقعهت���ا اجلغرافية من بنية أساس���ية 
حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل 
والطرق واملوانئ احلديث���ة، وكذلك االطار الترشييع 
املتط���ور لعملية االس���تمثار، باإلضاف���ة إىل اإلرادة 
القوية والقرار الس���يايس الدامع من أعىل مستوى، 
ويه لكه���ا عوام���ل متث���ل قاع���دة راخس���ة ودامعة 

لالستمثار األجنيب يف مرص. 
 م���ن جانهب���م؛ نقل رج���ال األمع���ال الكويتيني إىل 
الرئيس حتيات ش���قيقيه األمري نواف الصباح، وويل 
العهد مش���عل الصباح، معربني ع���ن ترشفهم بلقاء 
الرئي���س، والذي ميثل فرصة كب���رية لتعزيز أوارص 
األخ���وة والتعاون املش���رك، ومؤكدين تطلعهم لبحث 
إماكنات تعظمي التعاون بني البلدين الشقيقني، خاصًة 
مع توافر العديد من املجاالت والفرص االس���تمثارية 
الواع���دة يف م���رص، الس���ميا يف قطاع���ات الطاقة 
املتجددة والس���ياحة واإلنش���اءات والتطوير العقاري 

والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.
 مكا أشاد احلضور من اجلانب الكوييت مبا هشدته 
مرص خالل الس���نوات املاضية م���ن نقلة نوعية الفتة 
يف مجيع القطاعات التمنوية يف البالد عىل حنو غري 
مس���بوق ويف فرة زمنية قياسية، وكذلك ملا يملسونه 
م���ن املتابعة الخشصي���ة احلثيث���ة واملنتمظة للرئيس 
لإلجراءات املتخذة لتهسيل تدفق االس���تمثارات إىل 

مرص واكفة اإلجراءات ذات الصلة. 
 وهشد اللقاء التباحث بش���أن آف���اق تكثيف التعاون 
االقتص���ادي بني م���رص والكوي���ت لتحقيق املصاحل 
املش���ركة للجانب���ني، مع اس���تعراض خط���ط رجال 
األمعال الكويتيني لالس���تمثار يف مرص أو للتوس���ع 
يف مرشوعاهت���م القامئ���ة يف العديد م���ن املجاالت، 
والتش���ديد يف هذا الصدد عىل أمهية لٍك من جملس 
التع���اون املش���رك، ومنت���دى االس���تمثار واألمعال 
املرصي الكوي���يت، هبدف تعزيز التواصل بني ممثيل 
القط���اع اخلاص يف البلدين لدف���ع العالقات الثنائية 
االقتصادي���ة إىل آفاق أرحب تت���الىق مع مطوحات 
الشعبني الشقيقني، فضلًا عن تكثيف جممتع األمعال 
الكوييت لزياراته التفقدية لملرشوعات القومية الكربى 
يف مرص للتع���رف عىل أرض الواق���ع عىل الفرص 

االستمثارية املتاحة.
تنسيق وتعاون 

زي���ارة الوفد الكوييت والذي  مض حنو 45 من رجال 
األمع���ال واالقتصاد والتج���ارة والبنوك، متثل غالبية 
القطاعات االقتصادية الكويتية ،  هشدت أيضا اللقاء 

مع الدكتور مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء،  
مبقر اهليئة العامة لالس���تمثار،  وخ���الل اللقاء أكد 
مدب���ويل   معق وقوة العالقات ب���ني مرص والكويت، 
وُمش���ريا إىل الزي���ارات املتبادل���ة ب���ني البلدين عىل 
مس���توى القيادات وآخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح 

السييس،   إىل الكويت يف فرباير املايض. 
 وأضاف أن تع���دد التحديات الدولية الراهنة تفرض 
ع���ىل الدول العربي���ة تعزيز التنس���يق والتعاون فميا 
بيهن���ا؛ للتاكتف معا من أجل جماهبة هذه التحديات، 
خاصة يف ش���قها االقتصادي، السميا أن مؤسسات 
الفكر العاملية تؤك���د أن الظروف اليت مير هبا العامل 
اآلن يه األصعب منذ احل���رب العاملية الثانية، حيث 
تطال تداعي���ات هذه األزمات مجي���ع الدول مبختلف 

مستوياهتا.
م���رص  أن  مدب���ويل  مصط���ىف  الدكت���ور  وأوحض 
تأث���رت مثل غريها من دول الع���امل بالظروف العاملية 
احلالية اليت أدت إىل ارتفاع أس���عار الطاقة والسلع 
األساسية، وعىل الرمغ من جاحئة “كورونا” واألزمة 
الروس���ية-األوكرانية، اس���تطاعت الدولة املرصية أن 
تعرب هاتني األزمتني بأقل األرضار، مدعومة مبا تبنته 

من براجم لإلصالح االقتصادي. 
 وأك���د مدبوىل أن املواطن املرصي مل جيد أى نقص 
يف املعروض من الس���لع. وعندما ارتفعت األس���عار 
عىل مس���توى العامل، حرصنا أال من���رر هذه الزيادة 
مجيعه���ا عىل املواط���ن، حيث محتل���ت الدولة اجلزء 

األكرب مهنا.  
 وتاب���ع: توجد حالة من عدم اليقني حول ماهية الرؤية 
املس���تقبلية للوض���ع االقتص���ادي العامل���ي يف هذه 
الظ���روف االس���تثنائية، وال أحد يس���تطيع التنبؤ مبا 
سيكون هيلع الوضع بعد بضعة أهشر، مؤكدا أن أي 
استمثار طويل أو متوس���ط األجل ىف مرص سيكون 
له تأثري مضاعف بع���د أن يبدأ االقتصاد العاملي يف 

التعايف.
 وأض���اف: بالتأكيد ما حدث قد س���بب ضغوطا عىل 
االقتصاد املرصي، ولكن هذه األزمة س���متر، وحنن 

اس���تطعنا جتاوز أزم���ة جاحئة “كورون���ا” وحققنا 
خالهلا أرقام منو إجيابية مقارنة بدول العامل املختلفة، 

وذلك بهشادة املؤسسات الدولية املتخصصة.
 وأع���رب رئيس الوزراء عن ترحيب احلكومة املرصية 
بزيادة جحم االس���تمثارات الكويتية يف مرص خالل 
الف���رة املقبل���ة، وكذا حرصها ع���ىل تعزيز الرشاكة 
مع القطاع اخل���اص احمليل والدويل، خاصة مع ما 
تتبناه الدولة اآلن من سياسات حتفزيية لدمع القطاع 

اخلاص.
 وأش���ار، يف هذا الصدد، إىل أن قانون االس���تمثار 
املرصي يضمن معلية دخول وخروج رؤوس األموال 
واألرب���اح لملرشوع���ات يف أي وق���ت، مكا أصدرت 
احلكوم���ة قانون اإلفالس محلاية املس���تمثر يف حالة 

التصفية أو اإلغالق.
 ومطأن رئيس الوزراء الوفد الكوييت بش���أن مضان 
خ���روج رأس املال من الس���وق املرصية إذا ما رغب 

املستمثر يف ذلك، وكذا لتحويل األرباح للخارج. 
 وأض���اف: اختذنا العديد من اإلجراءات خالل العام 
املايض لهتيئة مناخ األمعال أمام املس���تمثرين، وأمه 
هذه اإلجراءات هو اإلعالن عن الرخصة الذهبية اليت 
يمت إصداره���ا مبارشة من جملس ال���وزراء، وجُيب 
احلص���ول علهيا مجي���ع املوافقات ال���ىت تصدر من 

مجيع اجلهات املعنية األخرى.
وأشار رئيس الوزراء إىل اإلجراءات اليت مت اختاذها 
لتسعري األرايض الصناعية عىل مستوى امجلهورية، 
وإقام���ة املرشوع���ات عىل ه���ذه األرايض إما بنظام 
المتل���ك أو حق االنتفاع، موحض���ا أنه يف حالة حق 
االنتفاع، مُيكن لملس���تمثر متل���ك األرايض بعد مدة 

معينة من بدء املرشوع إذا رغب يف ذلك.
 وتاب���ع: حددنا مدة ال تتجاوز 20 يوم معل للحصول 
عىل مجيع املوافقات والرخص اخلاصة باملرشوعات، 
ويوج���د جلنة ملتابعة هذا األمر، مكا مت إنش���اء جلنة 
حلل مشلكات املستمثرين إىل جانب اآلليات األخرى 
املوجودة بالفعل لتس���وية هذه املش���لكات مثل اللجنة 
القامئة يف اهليئة العامة لالس���تمثار، مؤكدا أن جلنة 

حل مشلكات املس���تمثرين مبجلس الوزراء تنظر يف 
هذه املش���لكات قبل أن تتطور إىل نزاعات أو قضايا 
حتكميي���ة، حيث قامت ه���ذه اللجنة بالفعل بتس���وية 

العديد من املشلكات.
 ودع���ا مدب���ويل يف هذا الس���ياق املس���تمثرين إىل 
التواصل املب���ارش معه لترسيع تنفي���ذ مرشوعاهتم 
املقبل���ة وإزالة أي���ة معوقات ، وجدد رئي���س الوزراء 
حرص احلكوم���ة عىل زيادة االس���تمثارات الكويتية 
يف م���رص، الفت���ا يف هذا الس���ياق إىل أن احلكومة 
لدهيا خريطة استمثارية لعدد كبري من املرشوعات يف 
مجيع املجاالت، مكا أكد أمهية تعزيز جماالت التبادل 

التجاري بني البلدين.
 وق���ال يف ه���ذا الص���دد: يوجد عدد م���ن األهداف 
والقطاع���ات اليت تولهيا احلكومة أولوية خالل الفرة 
احلالي���ة، وتمتث���ل يف: توط���ني الصناع���ة والركزي 
ع���ىل مرشوعات الطاقة اجلدي���دة واملتجددة، والبنية 
األساس���ية، واالتص���االت، واالس���تمثار الس���يايح 

والعقاري.
 وأوحض رئيس الوزراء أن احلكومة املرصية منفتحة 
عىل أية اتفاقات رشاكة مع اجلانب الكوييت يف جمال 
الصوامع واملراكز اللوجستية، قائال: هذه النوعية من 
املرشوعات هلا جدوى اقتصادي���ة كبرية، واحلكومة 
بذلت جهدا ملحوظا عىل مدار الفرة املاضية لتطوير 

هذه الصوامع واملراكز اللوجستية.
 وأضاف: احلكومة املرصية لدهيا أولوية قصوى فميا 
يتعلق بتحقي���ق معدالت تمنية أكرب، موحضا يف هذا 
الصدد أننا نواجه حتديات تتعلق بالزيادة الساكنية، 

وتوفري فرص معل للشباب.
 وأش���ار الدكتور مصطىف مدبويل إىل أنه سيمت عقد 
مؤمتر اقتصادي بناًء عىل تلكيفات الرئيس عبدالفتاح 
الس���ييس،   خ���الل الهشر اجلاري، حيث س���يضم 

املؤمتر الفاعلني يف الشأن االقتصادي. 
 وتط���رق مدبوىل إىل “وثيقة سياس���ة ملكية الدولة”، 
والىت تتضمن سياس���ة واحضة ملش���اركة الدولة يف 
القطاعات املختلفة، ومت بشأهنا إجراء حوار جممتيع 
تضمن 40 جلس���ة ش���ارك فهيا ح���وايل 1000 من 

اخلرباء واالقتصاديني. 
 وأوحض أن���ه خ���الل هش���ر نومف���رب املقبل س���وف 
تس���تضيف مرص مؤمت���ر املن���اخ COP27 والذي 
س���يكون فرصة كب���رية للتعرف عن ق���رب عىل أبرز 
املرشوع���ات يف جم���ال االقتصاد األخ���رض، وكذا 

خمتلف املرشوعات يف القطاعات املختلفة.  
 وخالل االجمتاع، ق���ال املهندس أمحد مسري، وزير 
التج���ارة والصناعة: إن الوف���د الكوييت يضم مُمثلني 
عن القطاعات االقتصادية املختلفة بدولة الكويت، وهو 

ما يعكس األمهية القصوى هلذا الوفد.
تعزيز الرشاكة 

 م���ن جانبه أكد دمحم امل���رصي، نائب رئيس احتاد 
الغرف التجارية، أن دعوة الوفد الكوييت لزيارة مرص 
تعكس حرص احلكومة املرصية عىل تعزيز الرشاكة 
مع القط���اع اخلاص احمليل والعاملي وزيادة نس���بة 
مسامهته يف االقتصاد املرصي لتصل إىل 65% بدال 
م���ن 30% يف الوقت احلايل، مؤك���دا أن ملف توطني 
الصناعة يف املنطق���ة العربية يعد من أولويات الدولة 

املرصية ىف املرحلة املقبلة.

اس���تعرضت الدكتورة يامسني فؤاد وزيرة البيئة واملنسق 
الوزاري ومبعوث مؤمتر املن���اخ خالل ختام االجمتاعات 
التحضريية ملؤمتر املناخ COP27 واملنعقدة بكينشاس���ا 
بدول���ة الكونغو الدميقراطية، ملخص���ا لملبادرات العاملية 
ال���يت س���تطلقها مرص خ���الل املؤمتر، حي���ث أكدت أن   
COP27  بوصف���ه مؤمت���را للتنفي���ذ حرص���ت م���رص 
خالل تصممي األي���ام املوضوعة له واملبادرات عىل وضع 
االحتياج���ات اإلنس���انية يف قل���ب معلية اخت���اذ القرار 
لملن���اخ، من خ���الل حتديد أمه املوضوع���ات اليت جيب 
طرحه���ا اكلطاقة والزراع���ة واملياه والتن���وع البيولويج 
باعتبارها اس���اس لالحتياجات االنسانية، ووضع تصور 
لكيفية املواجه���ة بالعم واحللول والمتوي���ل، والنظر إىل 
الفائت املستفيدة واملتأثرة من ترسيع وترية العمل املنايخ 

اكلشباب واملرأة واملجمتع املدين. 
وأوحضت وزي���رة البيئة أن تصممي املب���ادرات يأيت يف 
إطار معلية استشارية بالتعاون مع املؤسسات واملنمظات 
الدولي���ة الكربى لض���امن امليض يف االجت���اه الصحيح 
واتب���اع أفضل املامرس���ات، وبالتعاون م���ع منمظة األمم 
املتحدة والبنوك التمنوية، مب���ا يرايع ترسيع التنفيذ من 
أجل مصلحة البرش، من خالل نظام يضمن االس���تدامة 
ملا بعد مؤمتر املناخ COP27، وحيافظ عىل التوازن بني 

التخفيف والتكيف، ويضمن مشاركة مجيع األطراف. 
وحتدث���ت الوزي���رة عن املب���ادرة العاملي���ة لملخلفات 50 
حبل���ول 2050 ألفريقي���ا، واليت هت���دف إىل زيادة معدل 
تدوي���ر املخلفات الصلبة املنتجة بأفريقيا إىل 50% حبلول 
2050 والذي تشري األرقام إىل أنه ميثل حاليا 10% فقط، 
حيث تتي���ح املبادرة الفرصة للعم���ل بطريقة مبتكرة تقوم 
ع���ىل ارشاك القطاع اخلاص وغ���ري الرمسي، ومزيد من 
اإلج���راءات املنمظة مثل املس���وئلية املمت���دة لملنتج، ويف 
س���ياق متصل نبحث امليض قدما يف اتفاق البالس���تيك 

للبدء مبكرا فيه. 
وأش���ارت   إىل مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول 
املس���تدام )FAST( مع منمظة األغذي���ة والزراعة، اليت 
تأيت تلبية ألمه حتدي���ات عام 2022 وهو األمن الغذايئ، 
وت���رايع االحتياج���ات الوطنية وبن���اء الق���درات للقارة 
األفريقية وإصالح السياس���ات املتعلقة بالغذاء والزراعة، 
ومصادر المتوي���ل الالزمة للتنفيذ وكيفية الوصول إلهيا، 
مث تطرق���ت إىل مبادرة النقل املس���تدام مع برناجم األمم 
املتحدة للبيئ���ة وSLOCAT الذي يرك���ز عىل خيارات 
التنق���ل احل���رضي للعامل الن���ايم، مش���ددة عىل أمهية 
النقل الكهريب يف ختفيف االنبعاثات، مما تطلب تصممي 
مس���ارات خرضاء مرنة جمهزة للوص���ول لنقل حرضي 
منخفض االنبعاثات، وتقدم مرص منوذج معيل للعامل يف 
هذا الشأن خالل مؤمتر املناخ COP27 مكؤمتر للتنفيذ، 
من خالل حتويل اكفة وس���ائل النقل مبدينة رشم الشيخ 

للعمل بالكهرباء والغاز الطبييع. 
وتطرق���ت الوزيرة إىل مب���ادرة العمل من أج���ل التكيف 
مع املي���اه واملرونة )AWARE( بالتع���اون مع املنمظة 
)WMO(، واليت تركز إىل جانب السياسات وإجراءات 
احلف���اظ عىل املياه، عىل حتس���ني إدارة املياه والربط بني 
املياه وآثار تغري املناخ يف إطار حتقيق التمنية املستدامة،  
فضال ع���ن مبادرة التنوع البيولويج اليت س���ركز عىل 
احلل���ول القامئة عىل الطبيعة )NbS(، خاصة مع انعقاد 
مؤمتر األطراف التفاقية التنوع البيولويج COP15 يف 
ديمسرب بعد مؤمتر املناخ COP27، ورضورة الربط بني 
تغ���ري املناخ والتنوع البيولويج، فس���يمت إطالق “مبادرة 
رشاك���ة رشم الش���يخ للحل���ول القامئة ع���ىل الطبيعة”، 
هب���دف ترسيع وت���رية العمل حول العامل عىل اس���تعادة 
النظام البييئ وإدارته من منطلق االنس���انية املس���تدامة، 
ودور احلل���ول القامئة عىل الطبيعة يف تعزيز قدرة البرش 

والنظام البييئ عىل مواجهة آثار تغري املناخ. 
ويف ملف متويل املناخ، أش���ارت وزيرة البيئة إىل مبادرة 

“دليل رشم الش���يخ للمتويل الع���ادل” اليت تتناول انواع 
المتوي���ل املختلفة، وكيفية تقدميه بط���رق مبتكرة والعمل 
ع���ىل زيادة جحم المتويل وترسيع وت���رية الوصول إليه، 
وم���ا ميكن تقدمي���ه للدول النامي���ة، إىل جان���ب مبادرة 
أصدقاء ختض���ري املوازنات الوطنية يف أفريقيا والبلدان 
النامي���ة، واليت تعم���ل عىل دمع احلكوم���ات لهتيئة بيئة 
مواتي���ة للقط���اع اخل���اص حن���و االنتق���ال إىل اقتصاد 
منخفض الكرب���ون وقادر عىل التكيف م���ع تغري املناخ، 
مش���رية إىل اخلطوات املبكرة ال���يت اختذهتا مرص من 
خالل ق���رار ختضري املرشوعات الوطنية بنس���بة %100 
حبل���ول 2030، حيث وضعت مرص ص���وب أعيننا عند 
ختض���ري موازنهت���ا الوطنية تأثريات تغ���ري املناخ بتنفيذ 

مرشوعات أكرث مرونة وقدرة عىل مواجهة تلك اآلثار. 
وقال���ت الوزيرة: “ألن املجمتعات احمللية مه األكرث تأثرا 
بتغ���ري املناخ، حرصنا عىل االس���تفادة من فكرة املبادرة 
الوطني���ة امللهم���ة لتحس���ني األوضاع املجمتعي���ة )حياة 
كرمي���ة(، بإطالق مب���ادرة حياة كرمي���ة ألفريقيا، لتعزيز 
قدرة املجمتعات األفريقي���ة عىل مواجهة آثار تغري املناخ 
بالوصول املس���تدام للطاقة وإدارة املي���اه، وتعزيز آليات 
مواجهة الظروف املناخية احلادة والطارئة من خالل نظم 

اإلنذار املبكر. 
آثار اقتصادية 

من ناحية أخري ، ش���اركت الدكتورة يامسني فؤاد وزيرة 
البيئة واملنسق الوزارى ومبعوث مؤمتر املناخ cop27 ىف 
اجللس���ة الىت عقدها املجلس االطلنىط  للرشق األوسط 
إفراضيًا حتت عنوان “األث���ر االقتصادي واالجمتايع 
لتغ���ري املن���اخ يف منطق���ة ال���رشق األوس���ط ومش���ال 
إفريقي���ا” ، عىل هامش االجمتاع���ات التحضريية ملؤمتر 
املن���اخ COP27 واملنعقدة بكينشاس���ا بدول���ة الكونغو 
الدميقراطية.وذلك حبضور السفري ماجد السويدي نائب 
الرئيس التنفيذي ملؤمتر املناخ الثامن والعرشين ،الدكتور 
محمود حميي الدين املبعوث اخلاص لألمم املتحدة املعي 
بمتويل أجن���دة 2030 للتمنية املس���تدامة، الدكتور مراد 
وهبة املستش���ار اخلاص لربناجم األمم املتحدة اإلمنايئ 
ملدير الربناجم ، والربوفسور جيفريى سكس مدير مركز 
التمنية املستدامة مبعهد حبوث األرض جبامعة كولومبيا 
، والسيد إريك بيلوفس���يك نائب رئيس موظي مؤسسة 

روكفلر.
وأك���دت الدكتورة يامسني فؤاد وزيرة البيئة أن اجللس���ة 
ناقش���ت األثر االقتصادي واالجمتايع لتغري املناخ عىل 
بلدان الرشق األوس���ط ومش���ال إفريقي���ا والروابط بني 
العمل املنايخ والمنو االقتصادي والفقر وعدم املس���اواة 
يف املنطق���ة، وذلك قبل انطالق مؤمتر االطراف الس���ابع 
والعرشون الذى تس���تضيفه مرص مبدينة رشم الش���يخ 

نومفرب القادم.

     الرئيس السيسي يؤكد للوفد الكويتي : مصر تتمتع بفرض 
استثمارية متنوعة وفي مختلف القطاعات 

 مدبولي   يؤكد  حرص الحكومة على زيادة االستثمارات الكويتية 
فى مصر وضمان دخول وخروج رؤوس األموال واألرباح للمشروعات

مع بدء العد االنازلي إلنعقاده ..

خالل استقبال القاهرة لـ 45 رجل أعمال كويتيا

محيي السعيد

وزير الزراعة يبحث مع رئيس مجلس القطن األوزبكستاني آفاق التعاون المشترك

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  9  أكتوبر  2022  •  العدد  663

 COP27   تفاصيل كاملة حول وضع “متويل املناخ “ علي أجندة
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افتتح���ت الرشكة الوطنية مرص للطريان مكتهبا بالعامصة الليبية طرابلس بعد 
إغالق اس���مر مثانية أعوام، وذلك حبضور الس���فري تامر مصطىف الس���فري 

املرصي لدى دولة ليبيا والقنصل العام أمحد ماكوي.
وأوحض الطيار معرو أب���و العينني رئيس جملس إدارة الرشكة القابضة ملرص 
للط���ريان، أن إع���ادة افتتاح مكتب الرشكة بطرابلس يع���زز من تواجد الرشكة 
بمشال أفريقيا ويأيت يف ظل عودة حركة الطريان بني مرص وليبيا إىل معدالهتا 

الطبيعية مب���ا خيدم العالقات الوثيقة بني البلدين  الش���قيقني ىف لك املجاالت 
ويوف���ر خدمة أفضل لل���راكب خاصًة مع ارتفاع حركة س���فر العاملة املرصية 
إىل ليبي���ا.. جدي���ر بالذكر أن مرص للطريان اكنت قد اس���تأنفت رحالهتا إىل 
ليبيا حيث تسري الرشكة الوطنية  5 رحالت جوية منتمظة أسبوعيا بني مطارى 
القاه���رة الدويل وبين غازي باإلضافة إىل تش���غيل بع���ض الرحالت اخلاصة 

والرحالت غري املنتمظة وفق معدالت الطلب عىل السفر بني مرص وليبيا.

بعد 8 سنوات من اإلغالق..  
مصر للطيران تفتتح مكتبها 

بالعاصمة الليبية طرابلس

 

االتحاد المصري للتأمين
 يوقع بروتوكول تعاون مع 

نظيره الجزائري

افتتح املهندس طارق املال وزير البرتول والرثوة املعدنية، 
حمطة وق���ود »أوازيس« اجلدي���دة التابعة لرشكة توتال 
انرىج ب���أول طريق القاهرة – اس���كندرية الصحراوي، 

واليت تبلغ تلكفهتا االستمثارية 18 مليون جنيه.
وعق���ب االفتتاح رصح املال، بأن خطة انتش���ار حمطات 
الوقود اجلديدة ي���م تنفيذها مضن خطة حتقيق أهداف 
الدول���ة التمنوي���ة وتليب احتياجات أحصاب الس���يارات 
ومرت���ادي الطرق واحملاور الرئيس���ية، مش���رًيا إىل أن 
حمطات الموين واخلدمة اجلديدة تهشد تطوًرا ملحوظًا 
وتقدم خدمات ممزية ألحصاب الس���يارات، وأضاف أن 
هن���اك خططًا يم تنفيذها بالتوازي م���ع تنفيذ احملطات 
اجلدي���دة لتطوير وحتدي���ث حمطات الموي���ن واخلدمة 
القامئ���ة، إىل جان���ب التوس���ع يف حمط���ات اخلدمات 
املتاكملة، وأصبحت جماالت التحول الرمقي واس���تخدام 
التقنيات احلديثة مسة أساسية يف تنفيذ وتطوير حمطات 
الوق���ود، مكا يم فهيا مراعاة تش���غيل حمط���ات الوقود 
بالطاقة المشسية وكذلك تعظمي إجراءات االمن والسالمة 

والصحة املهنية واحلفاظ عىل البيئة .
وأكد املال عىل أن ما حدث من تطوير يف منظومة إمدادات 
الوقود للس���وق احمليل بداية من عام 2016 مع انطالق 
برن���اجم تطوير وحتديث قطاع الب���رتول والرثوة املعدنية، 
أوجد فرصًا ممزية للقطاع اخلاص لزيادة اس���تمثاراته 
بالس���وق احملىل، وأدى لتحس���ني نوعية اخلدمات اليت 
تقدم بالس���وق احمليل لصاحل املسهتلكني، حيث حجنت 
جهود تطوير املنظومة يف زيادة انتشار حمطات الموين 
بالوقود عىل مستوى امجلهورية وتقدمي منتجات برتولية 

عالية اجلودة .
وأش���اد امل���ال جبهود رشك���ة توتال يف جمال تس���ويق 
املنتج���ات البرتولي���ة الذي ميت���د منذ 25 عام���ًا وكذلك 
صفقات االس���تحواذ اليت نفذهت���ا فميا خيص حمطات 
الموين بالوق���ود والذي دمعت مركزها بالس���وق حيث 
متتل���ك 240 حمطة وقود يف الس���وق املرصي، موحضًا 
أن تواجد رشكة حبجم توتال بالس���وق املرصى يضيف 
للتنوع واخل���رة يف هذا املجال ويؤدي إىل التنافس���ية 
بني رشاكت التس���ويق مما هي���دف يف الهناية إىل تقدمي 
خدمات ممزية لملواطنني، مش���ريًا إىل أن حمطة توتال 
اجلديدة تمزي بقرهبا من املتحف املرصى الكبري وختدم 
مرتادى الطريق الدائرى من حائزى الس���يارات املتجهني 
إىل مدن الش���يخ زايد والسادات و6 أكتوبر وحمافظات 

الطريق الصحراوى إىل األسكندرية .

أعلنت املجموعة املالية هريميس للحلول المويلية، الرشكة 
املتخصصة يف جمال حلول التأجري الموييل والتخصمي 
مب���رص واململوكة بالاكم���ل لملجموعة املالي���ة هريميس 
القابض���ة، عن توقيع اتفاقية م���ع رشكة Klickit، ويه 
منصة رمقي���ة إلدارة املدفوعات الدراس���ية وحتصيلها؛ 
لزتويد املؤسس���ات التعلميية بباق���ة متاكملة من احللول 
املالية هبدف تطوير وتعزيز منو قطاع التعلمي يف مرص.

وذك���رت هريميس ىف بيان، أنه مبوجب الرشاكة س���وف 
تمك���ن ش���بكة املؤسس���ات التعلميي���ة التابع���ة لرشكة 
Klickit م���ن احلصول عىل خمتل���ف خدمات التأجري 
والتخص���مي اخلاصة برشكة املجموع���ة املالية هريميس 
للحلول المويلية، لمويل توسعاهتم الرأمسايل وسد أي 
جفوات يف احتياجات املدارس من الس���يولة النقدية عر 
حصوهلم عىل متويل مقدًما لتغطية الرس���وم الدراس���ية 
.Klickit املتوقعة اليت سيم حتصيلها من خالل منصة

وتابعت: “منصة Klickit ستقدم ألولياء األمور والطالب 
منصة دفع رقمية لتهسيل س���داد الرس���وم الدراس���ية 
برسع���ة وبأس���عار خمفضة، وذلك ع���ر توفري مجموعة 

كبرية من حلول الدفع من خالل رشاكهئا، باإلضافة إىل 
تقدمي أداة حتصيل رمقية هسلة لملدارس«.

وأضافت هريميس أن معلية المويل س���تمشل النفقات 
الرأمسالية وذلك من خالل خدمات التأجري اليت تقدمها 
“املجموع���ة املالي���ة هريمي���س للحل���ول المويلية” عىل 
خمتلف أن���واع األصول، وم���ن بيهنا املق���رات اإلدارية 

والتعلميية، واألدوات املدرسية، وشبكة النقل.

ت���رأس املهندس محم���ود عصمت وزير قط���اع األمعال 
العام، أمعال امجلعية العامة للرشكة القابضة للصناعات 
الكمياوي���ة، واليت اعمدت م���رشوع املوازنة التخطيطية 
املس���تقلة واملجمعة للرشك���ة القابضة ع���ن العام املايل 

.2023/2022
واس���تعرض احملاس���ب معاد الدين مصط���ىف العضو 
املنتدب التنفيذي للرشكة القابضة للصناعات الكمياوية، 
تقري���ر جمل���س اإلدارة الذي مشل أمه نت���اجئ األمعال 
املس���هتدفة للرشك���ة القابضة، حيث تس���هتدف القوامئ 
املالية املجمعة إمجايل إيرادات نشاط بقمية 26.5 مليار 
جني���ه، وصايف رحب 4.9 ملي���ار جنيه، وصادرات بقمية 
3 ملي���ارات جنيه مبعدل من���و 126% مقارنة بفعيل عام 

.2022/2021
وتضمن التقرير أبرز مرشوعات الرشاكت التابعة، ومهنا 
م���رشوع إعادة تأهيل مصنع “كمي���ا 1” إلنتاج حامض 
النيرتي���ك ون���رتات األمونيوم، مكا جيري حاليا دراس���ة 
احتياجات التطوير وتقيمي احلالة الفنية ملصنيع األمونيا 
واليوريا برشك���ة الدلتا لألمس���دة بالتعاون مع رشاكت 
عاملي���ة، إىل جانب م���رشوع إلنت���اج األمونيا اخلرضاء 
بالرشاك���ة مع القطاع اخل���اص بطاق���ة 1000 طن/يوم 

وبتلكفة استمثارية 750 مليون دوالر.

ومن بني املرشوعات اجلارية أيًضا، إنشاء وحدة مبخرات 
جديدة وتطوير لوحدة معاجلة الرصف الصنايع برشكة 
مرص لصناع���ة الكمياوي���ات، ومرشوع رشكة س���يناء 
لملنجن���زي لفص���ل احلديد ع���ن املنجن���زي بالرشاكة مع 
القط���اع اخلاص، ومصنع جديد لفلناكت القطار الرسيع 

برشكة سيجوارت.
وق���د وجه املهن���دس محم���ود عصم���ت، إدارة الرشكة 
القابض���ة للصناع���ات الكمياوي���ة ب���اإلرساع يف تنفيذ 
مرشوعات التطوير بالرشاكت التابعة وااللزتام باجلدول 
الزمين احملدد، مبا ينعكس عىل حتس���ن أداء الرشاكت 
وتعظمي العوائد احملققة وزيادة مسامههتا يف االقتصاد 

القويم.

وقعت رشكة مرص إيطاليا 
العقارية مذكرة تفامه مع 

مؤسسة رايز أب، إلنشاء مركز 
لالبتاكر وريادة األمعال يف 
مرشوع اكيرو بزينس بارك 

بالقاهرة اجلديدة عىل مساحة 
2500 مرت مربع.

وقال دمحم هاين العسال 
الرئيس التنفيذي والعضو 

املنتدب لرشكة مرص إيطاليا 
العقارية، يف بيان حصيف، إن 

هذه االتفاقية تأيت يف إطار 
اسرتاتيجية الرشكة لدمع 

الرشاكت الناشئة، وتوسيع 
نطاق حصوهلا عىل التهسيالت 

الالزمة لعملها.
وأضاف أن املرشوع يتيح أيضًا 
استضافة ورش العمل وجلسات 

بناء القدرات وتوفري فرص 
التعلمي هبدف ازدهار الرشاكت، 

مشريًا إىل أمهية الرشاكت 
يف دمع االقتصاد املرصي 

بوجه عام، وتجشيع الدولة 
هلا لتحقيق المنو االقتصادي، 

وحتقيق التحول الرمقي.
 من جانبه، قال دمحم خالد 

العسال الرئيس التنفيذي 
والعضو املنتدب لرشكة مرص 

إيطاليا العقارية، إن هذه 
االتفاقية تأيت يف إطار اهمتام 

الرشكة باملسامهة يف تطوير 
خمتلف املرشوعات اليت تصب 

يف صاحل الوضع االقتصادي 
بشلك عام، وحترص عىل دمع 

حتقيق رؤية مرص 2030.

 
وقع االحتاد املرصي للتأمني، 
بروتوكول تعاون مع االحتاد 

اجلزائري لرشاكت التأمني 
وإعادة التأمني، هبدف تعزيز 

التعاون وتبادل اخلربات 
بقطاع التأمني ىف البلدين.
وقام بتوقيع الربوتوكول، 

لك من عالء الزهريى رئيس 
االحتاد املرصى للتأمني، 

ويوسف بن ميسية رئيس 
االحتاد اجلزائري لرشاكت 

التأمني وإعادة التأمني.
جاء ذلك خالل فعاليات ملتىق 

رشم الشيخ للتأمني وإعادة 
التأمني يف نخسته الرابعة 
لعام 2022 “رشم رنديفو”، 

والذى نمظه االحتاد املرصي 
للتأمني، األسبوع املايض 
حبضور أكرث من 1000 

مشارك.
وقال عالء الزهريي رئيس 
االحتاد املرصى للتأمني، 

إن قطاع التأمني سيشارك 
بقوة ىف العديد من األحداث 

والفاعليات مبؤمتر املناخ 
cop27 املقام برشم الشيخ 

خالل نومفرب املقبل.
أضاف أن قطاع التأمني لديه 

الكثري من األفاكر واحللول 
ملواجهة التحديات الىت تواجه 

العامل حاليا سيمت عرضها 
خالل مقة املناخ املقبلة.

شيماء مرسي

توتال للطاقة : مصر مركز مهم الستثمارات الشركة يف القارة اإلفريقية

شراكة إستراتيجية بني هيرميس للحلول التمويلية و منصة Klickit لتزويد 
املؤسسات التعليمية بحلول مالية 

وزير قطاع األعمال العام يرأس عمومية القابضة الكيماوية العتماد موازنة 2023-2022

كابيتال جروب اإلماراتية تعلن 
بدء تشغيل منطقة أعمال في 

مصر مطلع 2023

مصر إيطاليا تتعاقد مع »رايز 
أب« إلنشاء مركز لريادة 

األعمال في القاهرة الجديدة

أعلنت رشكة اكبيتال جروب 
بروبرتزي  CGP اإلماراتية، بدء 
التشغيل الفعيل ملنطقة األمعال 
التابعة هلا يف مدينة الرشوق ، 
خالل الربع األول من عام 2023.

وقالت الرشكة اإلماراتية يف 
بيان حصيف، إن منطقة األمعال 
تديرها القرية الذكية، وتقع عىل 

مساحة 120 ألف مرت مربع، 
وتتكون من 12 مبىن، مشرية 

إىل أنه جاٍر االنهتاء مهنا 
متهيدًا لبدء استقبال أحصاب 

األمعال قريبًا.
وكشفت الرشكة، عن افتتاح 

مركز منوذيج خلدمات قطاع 
األحوال املدنية داخل مرشوعها 

السكين يف مدينة الرشوق.
ويقع مرشوع الربوج السكين 

يف مدينة الرشوق عىل مساحة 
5 ماليني مرت مربع، ويضم 

حوايل 1500 وحدة سكنية، 
إىل منطقة األمعال، ومدرستني 

دوليتني ونادي ريايض يضم 
أاكدميية كرة قدم لنادي 

مانشسرت سييت يف إفريقيا 
وحديقة مركزية عىل مساحة 

300 ألف مرت مربع.

اسالم عبدالفتاح

كش���ف   الدكت���ور مصط���ىف مدب���ويل، رئيس جملس 
الوزراء، عن تفاصيل املؤمتر االقتصادي الذي س���يعقد 
م���ن 23 إىل 25 أكتوب���ر  اجل���اري، وم���ا يتضمنه من 
ملفات س���تم مناقشهتا    ، وأوحض رئيس الوزراء، يف 
ترصحيات له، أن ج���دول األمعال املقرتح لملوافقة عىل 
خارطة طريق لالقتصاد املرصي، والبداية اكنت بتلكيف 
الرئيس السييس للحكومة بتنفيذ املؤمتر مبشاركة مجيع 

اخلراء واملتخصصني بالتوازي مع احلوار الوطين.
وأض���اف أن الدول���ة حريصة ع���ىل رشح لك التحديات 
اليت يواجهها االقتصاد املرصي، ومشاركة لك اخلراء 
واملتخصص���ني لوضع خارطة طري���ق، من خالل وضع 
سياس���ات واحضة وحمددة، ودع���وة املفكرين واخلراء 
واملعني���ني بلك التوجهات ، وتابع “مدبوىل”: نس���هتدف 
مش���اركة من 400 ل�500 مشارك من جهات دولية حملية 
ورؤس���اء احتادات الغرف وجمال���س التصدير وجممع 
رج���ال األمعال ورؤس���اء اجلامع���ات واللج���ان املعنية 
مبجلس النواب والش���يوخ السفارات وغريمه، باإلضافة 

إىل 21 جهة وحمور يناقشه املؤمتر خالل 3 أيام.
وح���دد  رئيس الوزراء أجندة معل أي���ام املؤمتر الثالثة، 
حيث يهش���د الي���وم األول عقد جلس���ة افتتاحية لتقدمي 
حملة عامة ملؤرشات أداء االقتصاد املرصي وبيان قدرة 
ومرون���ة االقتصاد عىل مواجهة األزمات تتبعها جلس���ة 
أخري تتحدث ع���ن رؤي وأفاكر كبار االقتصاديني حول 
ماهية السياس���ات االقتصادية اللكي���ة املطلوبة من واقع 
أفضل املامرس���ات الدولي���ة واألولوية الوطني���ة احلالية 
املطلوبة يف ضوء رؤية مرص 2030 ، وتتبعها جلسة عن 
السياس���ة املالية وجحم الدين وعالقته باالقتصاد تتبعها 
اجللسة األخرية وس���تتناول احلديث عن التمخض الذي 

يعاين العامل منه.
أم���ا اليوم الثاين فبعنوان “حمور متكني القطاع اخلاص 
وإق���رار سياس���ة ملكية الدول���ة واليت أعل���ن عهنا بعد 
40 جلس���ة ش���ارك فهيا حنو 1000 خبري ومتخصص 
وستكون الوثيقة مبثابة دستور معل، أما اجللسة الثانية 
فس���تكون حول فرص لملؤسسات للحصول عىل قروض 
ميرسة من مؤسس���ات دولية ونفذنا ه���ذا اللكام وإتاحة 
العديد من القروض ملؤسس���ات القط���اع اخلاص يلهيا 
جلس���ة تعرض دور الصندوق السيادي للدولة ودوره يف 
دمع المن���و االقتصادي وإدارة وتش���غيل أصول الدولة 
واجللس���ة األخرية يف هذا اليوم ستكون عن السياسات 

املالية لملؤسسات غري املرصفية.
ويبدأ اليوم الثالث، بتحدي���د القطاعات اليت يتكون مهنا 
االقتصاد املرصي وعىل مدار 3 س���اعات تقريًبا يتناول 
عدٌد من اجللس���ات املتوازية متخصصة لك جلسة تعين 
بقطاع حم���دد مثل الطاقة اجلديدة واملتجددة وهنا نتلكم 
م���ع القطاع اخلاص لتعظمي الرشاك���ة معه وهكذا بايق 
القطاعات مث���ل التطوير العقاري الزراعة واس���تصالح 
األرايض ومرشوعات الس���ياحة والطريان وآخر جلسة 

ستكون حلافز االستمثار .
وأوحض  رئي���س جملس ال���وزراء، أن���ه مت التوافق عىل 
إضافة قطايع التعلمي والصحة، يف حني تكون اجللس���ة 
األمه ح���ول خارطة طري���ق لتطوير الصناع���ة املرصية 
وتعظمي الصادرات ، وينهتي اليوم األخري جبلسة ختامية 
يع���رض فهيا ما مت يف اجللس���ات والتوصيات واإلعالن 
عهن���ا مبثابة خارطة طريق للدول���ة املرصية خالل الفرتة 

املقبلة.
وكش���ف  الدكتور   مدلويل   عن  إطالق موقع إلكرتوين 
لملؤمت���ر اعتباًرا من   امخليس املايض ، إلتاحة الفرص 
أم���ام لك الش���باب والالعب���ني لطرح أف���اكرمه وإتاحة 
الفرصة هلم للتعب���ري عن رؤامه ، مع إطالق تطبيق عىل 
اهلات���ف احملمول حىت نس���مع ألكر قدر م���ن الرؤية 

واألفاكر.
من جانهب���ا ، أكدت الدكتورة جهيان صاحل املستش���ار 
االقتصادي لرئيس الوزراء ، أن املؤمتر االقتصادي الذي 
دعا له احلكومة مبش���اركة املس���تمثرين ورجال األمعال 
يف الفرتة من 21 ايل 23 أكتوبر س���يهشد إطالق وثيقة 
سياس���ة ملكي���ة الدولة وال���يت تعد مبثاب���ة رشاكة بني 

احلكومة والقطاع اخلاص.
واضافت ص���احل  يف ترصحيات هلا أن املوقع الذي مت 
إطالقه امخليس املايض ،  خمصص الستقبال مقرتحات 
جمم���ع األمعال والقطاع االس���تمثاري لوضعها مضن 
أجندة املؤمتر،موحضة أن جلس���ات املؤمتر االقتصادي 
س���تكون عىل مدار 3 أيام  س���يم فهيا االسماع  لاكفة 
اآلراء من أجل الوصول إيل  خارطة طريق خالل املرحلة 
القادمة تزيد مرونة االقتصاد املرصي ، مش���رية إيل  أن 
اليوم األول لملؤمتر االقتصادي س���يكون حول السياسة 

النقدية وإدارة امللف املرصيف.
 مشاركة موسعة 

وتس���هتدف احلكومة  مش���اركة 450 ممثال لملؤسسات 
الدولي���ة واحمللية يف املؤمتر االقتصادي املرصي.  مكا 
قام���ت   بدعوة 21 جه���ة دولية وحملية لملش���اركة يف 

املؤمتر حبسب ترصحيات رئيس الوزراء  .
 وأشاد خراء بإعالن رئيس الوزراء أن املؤمتر يسهتدف 
الوص���ول إىل خريط���ة طري���ق عر توصي���ات واحضة 
للعمل عىل تنفيذها من ش���أهنا دمع االقتصاد املرصي،  
وتش���ديده عىل الزتام احلكوم���ة بتنفيذ خطة العمل اليت 
سيخرج هبا املؤمتر ، مؤكدين أن احلكومة تتطلع   لرشح 
اكف���ة التحدي���ات االقتصادية اليت تواج���ه مرص حاليا، 
واحلوار مع خراء االقتصاد واجلهات املشاركة لتحقيق 
أه���داف املؤمتر االقتصادي بناء ع���ىل تلكيفات الرئيس 

املرصي عبدالفتاح السييس.
 وتف���رض األزم���ات اليت مرت هبا اقتص���ادات العامل ، 
وبيهن���ا االقتصاد املرصي ، تف���رض نفهسا عيل جدول 
أمعال املؤمتر ، حيث تتضمن  يف اليوم األول استعراضا  

لت���ارخي االقتصاد املرصي خاصة يف العرش س���نوات 
األخرية والىت هشدت 5 أزمات كرى حملًيا وعاملُيا، مكا 
تتناول  اجللس���ة الثانية يف اليوم األول  ،  السياس���ات 
املطلوبة لتعزيز ق���وة االقتصاد املرصي يف التعامل مع 
األزمات،  وذلك حبضور  مجيع ممثيل احلكومة والوزراء 
االقتصاديني لعرض وجهات نظرمه لملش���اركني ومعل 
مداخ���الت لتوضيح الوض���ع وكيفية مس���اعدة القطاع 
اخل���اص ، حي���ث أعلن الدكتور  مصط���ىف مدبويل  أن  
املؤمتر االقتصادي سيم خالله فتح النقاش مع اخلراء 
واملفكرين والسياسيني حمليا ودوليا للوصول إىل أفضل 

احللول ووضع خارطة طريق واحضة. 
وس���يتطرق  املؤمتر  إىل اهمامات الدول���ة وأولوياهتا، 
ويهشد اليوم األول أيضا  جلس���ة عن السياسات املالية 
يرأهس���ا وزير املالي���ة املرصي الدكت���ور دمحم معيط، 
وجلس���ة أخرى عن مس���تويات التمخض ال���يت ارتفعت 
عاملًيا وحملًيا وكيفية مواجههتا، وهل السياسات النقدية 

ورفع أسعار الفائدة وحدها كفيلة مبواجههتا أم ال؟
  أجندة اليوم الثاين  ترتكز  عىل مناقشة وثيقة سياسة 
ملكية الدولة وسياس���ات املنافسة واليت سريأهسا وفق 
ج���دول املؤمتر أمح���د كوجاك نائ���ب وزي���ر املالية يف 
مرص،   حيث  أكد رئيس الوزراء   أن الدولة انهتت من 
مسودة هنائية عن فرص المويل وطرق تهسيل إجراءات 
احلص���ول عىل ق���روض م���ن املجمع ال���دويل هبدف 
مس���اعدة القطاع اخلاص، مث جلسة عن دور الصندوق 

السيادي املرصي.
وتتضمن اجللس���ة الثالث���ة كيفية تطوي���ر القطاع املايل 
يف مرص حبضور رئي���س هيئة الرقاب���ة املالية ورئيس 
البورصة املرصية، لدمع الرشاكت مالًيا وكيفية التوسع، 
جبانب مناقش���ة خمتلف القطاعات االقتصادية وأمهها: 

الطاقة واالتصاالت والتطوير العقاري.
 رسائل مطأنة 

ورأي خ���راء أن عق���د املؤمتر  االقتص���ادى الذى دعا 
الرئي���س عبدالفتاح الس���يىس   يبعث برس���ائل مطأنة 
لملس���تمثرين احملليني واألجانب، ويدفعهم لضخ مزيد 

من استمثاراهتم ىف السوق املرصية.
وقال املهندس أسامة فهمى، اخلبري االقتصادى الدوىل، 
إن الفرص االس���تمثارية ىف الس���وق املرصي���ة عديدة 
ومتنوعة،  الفتا إيل أن  وضعها أمام املس���تمثر، س���واء 
فرًصا صناعي���ة أو زراعية أو جتارية، يتطلب حتس���ني 
البيئة االستمثارية اخلاصة باملشاريع من حيث القوانني 

والعاملة والشفافية.
وتاب���ع فهمى أن املس���تمثر  األجنىب يس���ى دامًئا إىل 
األس���واق املس���تقرة اآلمنة، الىت تمتع بق���در عال من 
الش���فافية، وهبا معال���ة لدهيا الوىع ال���اكىف، وهو ما 
يتطل���ب وض���ع خطط قص���رية وطويلة األجل لتحس���ني 
البيئة االس���تمثارية، ومضاعفة فرص دخول مستمثرين 
أجانب لتمني���ة االقتصاد الوط���ى  ، معترا أن املؤمتر 
االقتصادى  ميثل فرصة جيدة ملناقشة مجيع التحديات 
واملعوقات أمام االستمثار األجنىب، وسبل زيادة معدالت 
التصدير والتمنية بصفة عامة، واحلصول عىل استدامة 
ىف اإليرادات ع���ر قنوات متعددة هل���ذه اإليرادات ىف 

االقتصاد الوطى .
  الدكتور كرمي عادل، رئيس مركز »العدل« للدراس���ات 
االقتصادي���ة واالس���رتاتيجية،  أوحض م���ن جانب���ه أن   

املؤمت���ر االقتصادى يس���هتدف خلق حال���ة من احلوار 
واملش���اركة ىف وض���ع الرؤى والسياس���ات املناس���بة، 
حلل املش���لكات احلالية ال���ىت تواجه االقتصاد املرصى 
نتيجة األزمات العاملية الىت يهشدها العامل، والىت أثرت 
بدورها عىل القطاعات االقتصادية املختلفة، عىل رأهسا 

الصناعة واالستمثار .
وتابع أن املؤمتر يس���هتدف   مج���ع رجال االقتصاد 
والصناع���ة واملس���تمثرين والقط���اع اخلاص ومجيع 
املس���ولني عن القطاع���ات الصناعية داخ���ل الدولة، 
للعمل عىل عرض التحديات احلالية، ووضع مجموعة 
م���ن التوصيات املقرتحة واحلل���ول املمكنة، مبا يدمع 
الصناع���ة الىت ترتب���ط بقطاعات اقتصادي���ة عديدة 
أمهها الزراع���ة واخلدمات اللوجس���تية واالتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات، ال���ىت تؤث���ر مجيًع���ا ىف 
الن���اجت احملىل اإلمجاىل للدول���ة ومزياهنا التجارى، 
فضاًل ع���ن التأثري عىل مناىح احلي���اة االقتصادية 

واالجماعية اكفة .
وأك���د أن املؤمت���ر يع���زز ثق���ة املس���تمثرين احملليني 
واألجان���ب، وجيعله���م متأكدين من وج���ود إرادة جادة 
ومس���اع حقيقية من القيادة السياسية ىف مرص ملعاجلة 
مشلكاهتم، وتوفري املناخ املناسب للعمل واالستمثار، مبا 

خيدم االقتصاد الوطى ىف الهناية.
 بدوره ، ش���دد الدكتور عبداملنعم الس���يد، مدير مكتب 
القاهرة للدراس���ات االقتصادية واالس���رتاتيجية، عىل 
أمهية  عقد املؤمتر االقتصادى   ىف وضع رؤية متاكملة 
للتحدي���ات واملعوق���ات االقتصادية ال���ىت تواجه الدولة 
واملواطن، واستعراض االقرتاحات واحللول املقرتحة هلا 
، مش���ريا إيل رضورة  حبث اإلج���راءات الالزمة لزيادة 
وجذب االس���تمثارات األجنبية، إىل جانب اس���تمثارات 
القط���اع اخلاص احملىل، من خ���الل منح حزم حتفزيية 
لملستمثرين، لزيادة جحم االستمثارات املبارشة، وجذب 
املصانع األوروبية الىت س���تتوقف أو س���تعاىن بس���بب 

نقص الطاقة خالل الفرتة املقبلة.
وأكد كذلك عيل  أمهية مناقشة اخلطوات املطلوبة إلعادة 
البورص���ة إىل ماكنهت���ا، وحتديد ال���رشاكت احلكومية 
الىت جيب طرحها ىف س���وق املال، وإجياد آليات لتنفيذ 
ذلك خبط���وات معلية، عالوة عىل معاجل���ة أزمة الفجوة 
المويلية الىت يعاىن مهنا االقتصاد الوطى، عر زيادة 
احلصيلة الدوالرية، ىف ظل زي���ادة الطلب عىل الدوالر، 
واحلاجة إىل سداد فاتورة االسترياد املرتفعة، وأقساط 
وفوائد الدي���ون األجنبية. ونوه كذل���ك إىل أمهية ترتيب 
األولوي���ات ىف املرشوع���ات القومية الىت ي���م تنفيذها، 
ىف الوقت احل���اىل، ىف ظل األزم���ات االقتصادية الىت 
يعاىن مهنا الع���امل حالًيا، فضاًل عن وضع حلول معلية 
لزيادة أعداد الس���احئني األجانب، ىف ظل معاناة مرص 
من نقص واخنفاض الس���احئني بسبب احلرب الروسية 

األوكرانية.
 ولفت  إىل أمهية البحث عن س���بل مض االقتصاد غري 
الرمس���ى إىل االقتصاد الرمسى، واالس���تفادة منه ىف 
زيادة الناجت اإلمجاىل احمل���ىل، وإجياد حلول وأدوات 

جذب للعاملني به، وأخذ خطوات جادة ىف هذا امللف.
 

   مدبولي : سنطرح كل التحديات التي يواجهها االقتصاد 
المصري أمام الخبراء والمتخصصين 

  المستشار االقتصادي لرئيس الوزراء  :  المؤتمر االقتصادي 
سيشهد إطالق وثيقة سياسة ملكية الدولة  

 خبراء : رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين واألجانب 
وتأكيد جديد علي أن مصر توفر مناخ آمن لالستثمار 

خارطة طريق جديدة لالقتصاد املصري علي 
طاولة مناقشات  »املؤمتر االقتصادي«

سليمان عالم

   رئيس الوزراء يكشف تفاصيل أجندة المؤتمر .. ويؤكد : نستهدف مشاركة 
من 400 لـ500 مشارك من جهات دولية ومحلية ورؤساء اتحادات الغرف 

ومجالس التصدير ومجتمع رجال األعمال ورؤساء الجامعات  

التىق الدكتور عامص اجلزار، وزير اإلساكن واملرافق 
واملجمعات العمرانية، بالدكتور جاو يب، نائب رئيس 
 ،»cscec« الرشكة الصينية العامة للهندسة املعامرية
واملس���ؤول عن املرشوعات الدولية، والوفد املرافق له، 
الس���تعراض املوقف التنفيذي ملرشوع منطقة األمعال 
املركزية بالعامصة اإلدارية اجلديدة، ومرشوع أبراج 
ال���داون ت���اون مبدينة العملني اجلديدة، وحبث س���بل 
تعمي���ق وتعزيز التعاون ب���ني اجلانبني، وذلك حبضور 

مسؤويل الوزارة، ورشكة انكوم.
واس���هتل الدكتور عامص اجلزار، اللق���اء، بالرتحيب 
بالدكت���ور ج���او يب، والوف���د املراف���ق ل���ه، مؤك���دًا 
أهن���م رشاكؤن���ا يف معلي���ة التمني���ة ال���يت تهشدها 
م���رص حالي���ًا، وذل���ك م���ن خ���الل تنفيذ ع���دد من 
املرشوع���ات القومي���ة الك���رى، ويف مقدمهتا منطقة 
 األمع���ال املركزي���ة بالعامص���ة اإلداري���ة اجلدي���دة،
مكا أعرب عن تقديره ملس���ؤويل رشكة انكوم، ودورمه 
البن���اء يف تهسي���ل معلي���ة التواص���ل واالتف���اق مع 

رشكة »cscec« الصينية؛ وفقًا لبيان.
وش���دد وزير اإلساكن، عىل رضورة االلزتام باملواعيد 
احمل���ددة لالنهتاء من تنفيذ م���رشوع منطقة األمعال 
املركزي���ة، بالعامصة اإلدارية اجلديدة، وبأعىل جودة، 
وأن تكون هناك متابعة دورية من املقر الرئييس للرشكة 
ملراح���ل العمل املختلفة بامل���رشوع، واإلرساع بحشن 
وتوريد مجي���ع املهامت الالزمة ألمعال التش���طيبات، 
مؤك���دًا أن القي���ادة السياس���ية، تويل اهمامًا كبريًا 
مب���رشوع منطقة األمعال املركزي���ة، ويه عىل ثقة من 
ق���درة رشكة »cscec« الصينية، ع���ىل االنهتاء من 
تنفيذ هذا املرشوع يف املوعد احملدد وبأعىل جودة.

وق���ال الوزي���ر: نتطلع إىل زي���ادة س���بل التعاون مع 
رشكة »cscec« الصيني���ة، انطالق���ًا م���ن التواجد 
الن���احج للرشك���ة يف الس���وق املرصية، وما ملس���ناه 
م���ن جدية الرشك���ة يف تنفي���ذ املرشوع���ات القومية 
اليت ُأس���ندت إلهيا، مش���ريًا إىل أن هن���اك عددًا من 
املرشوعات القومية اليت س���يم تنفيذها بالتعاون مع 
رشكة »cscec« الصينية، مطالبًا مسؤويل الرشكة، 
باالس���مرار عىل نفس املس���توى الذي ب���دأت به يف 
تنفيذ املرشوعات القومية يف مرص، حىت حتافظ عىل 
الثقة اليت تكونت لدى الدولة واحلكومة املرصية، جتاه 

الرشكة.
وأك���د الدكتور عامص اجلزار، ع���ىل امليض قدمًا مع 
رشكة »cscec« الصينية، يف االتفاق اخلاص بإدارة 
وتش���غيل منطقة األمعال املركزية بالعامصة اإلدارية 
اجلديدة، حيث يم العمل عىل وضع احملفزات وآليات 
جذب املس���تمثرين، ممنيًا للكيان الذي س���يم إقامته 
ب���ني رشكة »cscec« الصينية، ورشكة انكوم، وهيئة 
املجمعات العمرانية اجلديدة، إلدارة وتش���غيل منطقة 
األمع���ال املركزية، أن يكون ذراعًا قوي���ًا للهيئة، ميتد 
إلدارة وتش���غيل العديد م���ن املرشوعات يف خمتلف 

املدن اجلديدة.

وأوحض وزير اإلس���اكن، أن التعاون املمثر، والتواجد 
احلقي���ي لرشكة »cscec« الصيني���ة، يف م���رص، 
ب���دأ م���ع تنفيذ م���رشوع منطق���ة األمع���ال املركزية 
بالعامص���ة اإلداري���ة اجلدي���دة، مطالب���ًا مس���ؤويل 
رشكة »cscec« الصينية، بتعزيز التواجد يف السوق 
املرصية مكس���تمثر، وإنش���اء مق���ر دامئ للرشكة يف 
مرص، إلدارة أمعاهلا يف أفريقيا والرشق األوس���ط، 
وهذا س���يكون له أثر كبري يف زيادة جحم التعاون بني 
ال���وزارات املختلفة والرشكة، وس���ينظر إلهيا مكقاول 

يغلب هيلع الصفة احمللية.
وق���دم الوزي���ر عرض���ًا، ع���ن املرشوع���ات التمنوية 
بامل���دن  اإلس���اكن  وزارة  تنفذه���ا  ال���يت  املتنوع���ة 
اجلدي���دة، وع���رض الف���رص االس���تمثارية املتاحة، 
ال���يت ميك���ن لرشكة »cscec« الصينية، املش���اركة 
هب���ا، موحض���ًا أن هناك جم���االت أخ���رى للتعاون 
م���ع الرشك���ة، ومهنا تصني���ع العن���ارص واملكونات 
املرتبطة بأمعال البناء، وحنن مس���تعدون للرشاكة مع 

رشكة »cscec« الصينية، يف هذا املجال.
م���ن جانبه، نقل الدكتور جاو يب، نائب رئيس الرشكة 
 ،»cscec« الصيني���ة العام���ة للهندس���ة املعامري���ة
واملس���ؤول ع���ن املرشوع���ات الدولية، ش���كر رئيس 
جملس إدارة الرشكة، لوزير اإلس���اكن، ومس���ؤويل 
ال���وزارة، وهيئة املجمع���ات العمرانية اجلديدة، عىل 
التعاون املمثر واملسمر، ملساعدة الرشكة يف مواجهة 
العقبات، والتغلب عىل الصع���اب اليت واجهت تنفيذ 
مرشوع منطقة األمعال املركزي���ة بالعامصة اإلدارية 
اجلديدة، واستعرض نشاط الرشكة يف أفريقيا حيث 
تنف���ذ الرشكة مرشوعات يف 30 دولة أفريقية، مؤكدًا 
أن أنش���طة الرشكة مس���مرة يف أحن���اء العامل رمغ 

ظروف جاحئة كورونا.
وق���ال نائب رئي���س رشكة »cscec« الصينية: مقت 
بزيارة تفقدي���ة ملختلف األمعال مبوقع مرشوع منطقة 
األمعال املركزية بالعامصة اإلدارية اجلديدة، والتقيت 
مبديري املرشوع، واتفقت معهم عىل االنهتاء من تنفيذ 
املرشوع يف املوعد احملدد، وبأعىل جودة، وسنجعله 
حتف���ة معامرية، مؤكدًا أن اإلرساع مبعدالت العمل ال 

يؤثر عىل اجلودة.

خالل استقبال وزير اإلسكان لقياداتها 

شركة”cscec”  الصينية تستعرض حزمة مشروعاتها بالسوق املصري 
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تنظم امجلعية املرصية اللبنانية لرجال األمعال، برائس���ة املهندس فتح اهلل فوزي- اليوم 
األح���د-  ندوة ح���ول أمهية الرشاكة ب���ني الدولة والقطاع اخلاص لتجشيع االس���تمثار 
الري���ايض، ورعاية األبط���ال الرياضيني يف خمتلف األلعاب، حبض���ور الدكتور أرشف 
ص���ي ، وزير الش���باب والرياض���ة ورئيس املكت���ب التنفيذي ملجلس وزراء الش���باب 
والرياض���ة الع���رب.. رصح بذلك معر بلبع مستش���ار وزير الش���باب والرياضة وعضو 

جملس إدارة امجلعية املرصية اللبناني���ة لرجال األمعال.. وقال “بلبع”، إن الندوة تعقد 
بعن���وان: »االس���تمثار الري���ايض ودوره يف التمنية االقتصادي���ة واالجماعية«، وتأيت 
يف إط���ار دمع الرشاك���ة بني الدولة والقطاع اخلاص والدور الذي تلعبه وزارة الش���باب 
والرياض���ة يف املرشوعات االس���تمثارية املختلفة يف القطاع الري���ايض من بنية حتتية 

للرياضة وإعداد الشباب األبطال الدوليني.

اليوم.. اجلمعية املصرية
 اللبنانية تناقش تشجيع االستثمار 

الرياضي ودوره التنموي 

املنطقة االقتصادية لقناة السويس .. قبلة االستثمار 
األجنبي تٌعيد صياغة دورها يف االقتصاد املصري  

  ت���أيت  املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس، يف مقدمة  
أمه املراف���ق احليوية واالس���رتاتيجية للدول���ة،  وتعتر  
موارده���ا تعتر من أمه املوارد الس���يادية ىف االقتصاد 
الق���وىم، لذا توىل الدولة حكومة والرملان اهماًما كبرًيا 
بتلك املنطقة وتمنيهتا، إذ تع���د املنطقة االقتصادية لقناة 
الس���ويس وال���ىت متت���د مس���احهتا إىل 461 مك مربع 
ع���ىل جانىب القناة مس���تقبل واعد وم���رشق للعديد من 
االس���تمثارات ىف جماالت متنوعة ويسهتدف مهنا خلق 
منطقة معل ذات طبيعة تنافسية ىف جمال تقدمي األمعال 

للك من املستمثرين املرصيني واألجانب.
ويف ه���ذا اإلط���ار ، ضاعفت احلكوم���ة ىف موازنة هذا 
العام،   خمصصات املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس 
أكرث من مرة ونص���ف تقريًبا مقارنة مبخصصات العام 
املاىل الس���ابق، حيث بلغت املخصصات املالية لملنطقة 
ىف الع���ام املاىل احل���اىل 23/22 حن���و 42 مليار جنيه 
بارتفاع بلغت نسبته 177% عن خمصصات العام املاىل 
السابق 22/21، والذى بلغت خالله حواىل 15.1 مليار 
جني���ه، هذا حبس���ب األرقام وامل���ؤرشات الىت تضمهنا 
التقرير الصادر عن جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب 
حول اخلطة العامة للدولة وموازنهتا للسنة املالية احلالية 
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 وحبس���ب التقري���ر، طالب���ت اهليئ���ة العام���ة لملنطق���ة 
االقتصادية لقناة الس���ويس بدراسة إعفاهئا من اقتسام 
الفائض املقدر حتقيقه هناية العام املاىل مع وزارة املالية، 
حي���ث تقىض املادة 7 من القانون رمق 83 لس���نة 2002 
ب���رضورة االتفاق بني وزير املالية واهليئة العامة لملنطقة 
االقتصادية لقناة الس���ويس سنوًيا عىل نسبة املسدد من 
ص���اىف فوائض اهليئة ل���وزارة املالي���ة “اخلزانة العامة 
للدول���ة” بعد أداء الرضيبة، وألن هناك الزتامات مخضة 
مطلوب من اهليئة سدادها سنوًيا طالبت اهليئة بإعفاهئا 

من اقتسام الفوائض.
 وأوحض  التقري���ر، أن مطالب���ة اهليئ���ة العامة لملنطقة 
االقتصادي���ة هب���ذا الطل���ب ج���اء ىف ض���وء الزتاماهتا 
الضخم���ة س���نوًيا بش���أن مرشوع���ات تطوي���ر املوانئ 
الصناعي���ة واملناط���ق الصناعي���ة، وهو ما يف���وق قدرة 
اهليئ���ة عىل الس���داد ىف ظل اقتس���ام الفائض احملقق 
مع وزارة املالية، حي���ث تعتر تلك الفوائض أمه مصدر 
لمويل الزتامات اهليئة املالية ىف ضوء وجود مرشوعات 
اس���تمثارية ىف البنية التحتي���ة ومرشوعات قومية، وذلك 
حبسب ما أوحضته اهليئة ملجلس النواب وذكره التقرير 

الصادر عن املجلس “جلنة اخلطة واملوازنة به”.
 وأضاف التقرير، أن املنطقة االقتصادية لقناة السويس 
أوحضت ىف طلهبا، أن ما يم اقتس���امه وحتويله لوزارة 
املالية س���نوًيا من الفوائض احملقق���ة يصل لنحو مليار 
جني���ه هذا جبانب ما يس���دد من رضيب���ة دخل عىل تلك 
الفوائض بنس���بة 10% والىت تص���ل ل� 250 مليون جنيه 
تقريًب���ا، وهو م���ا يعوق اهليئ���ة عن المكن من س���داد 
الزتاماهتا املالية، لذا طالبت باإلعفاء من اقتسام الفائض 
حىت ال يش���لك ذلك املزيد من األعب���اء املالية اإلضافية، 
ولىك تمكن من حتس���ني قدرهتا عىل تنفيذ املرشوعات 
وجذب املزيد من االس���تمثارات والعوائ���د االقتصادية، 
وبالتاىل زيادة نصيب وزارة املالية من الفوائض احملققة 

ىف األعوام الالحقة.
 و أش���ار التقرير الصادر عن جلنة اخلطة واملوازنة إىل 
توصيات الرملان “ممثال ىف جملس النواب” بشأن خطة 
املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس هذا العام، حيث أكد 
التقرير توجيه الرملان برضورة تذليل اكفة العقبات اليت 
تعرتض املنطقة، وتقدمي لك ما حتتاجه يف املس���تقبل من 
دمع، مك���ا أوىص برسعة االنهت���اء من املرشوعات اليت 
تقوم هبا اهليئة، ورسعة االنهتاء من استيفاء مستحقاهتا 
لدى بعض املستمثرين، مع جدولة املستحقات “الديون” 
لدى املتعرثين مهنم، خاصة أن بعضها منذ عام 2015.

تطويراكنت  املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس  أعلنت 
قبل أيام  توقيع اتفاقية مع رشكة أجيلييت الكويتية بشأن 
تطوير وتش���غيل مراكز اخلدمات اللوجس���تية واألمعال 
امجلركية يف املنطقة، وج���اء التوقيع عىل هامش ملتىق 

األمعال املرصي الكوييت، الذي انعقد  بالقاهرة.
 ووق���ع العق���د لك من وليد مجال الدي���ن، رئيس املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس، وطارق سلطان، نائب رئيس 
رشكة أجيلي���يت، ومبوجب هذا العقد، تعمل أجيلييت مع 
املنطق���ة االقتصادي���ة عىل  تنفيذ رؤيهتا االس���رتاتيجية 
خاصة يف جم���االت اخلدمات واألنش���طة اللوجس���تية 
ودمع املناط���ق الصناعية من خالل تأس���يس ذراع تقين 
ولوجس���يت للهيئ���ة يس���امه يف إدارة النظام امجلريك 
اخلاص هب���ا عن طريق ميكن���ة النظم واألمع���ال داخل 
الدوائ���ر امجلركية اخلاصة باملنطق���ة والربط املعلومايت 
بني اجلهات احلكومي���ة املعنية بأمعال حفص الحشنات 

واس���تخدام اآلليات اإللكرتونية اليت تتناسب مع النظام 
امجلريك اجلدي���د بغ���رض تهسيل التج���ارة وترسيع 
معلي���ات الصادر والوارد ملس���تمثري املنطق���ة، وكذلك 
ميكنة دليل اإلجراءات امجلركية للنظم اخلاصة باملنطقة، 
من خالل إنش���اء مركز لوجيس���يت عىل مس���احة 100 
ألف م���رت مربع يف املنطقة الصناعي���ة بالخسنة ومركز 
آخر مبس���احة 100 ألف مرت مربع يف رشق بورس���عيد 
،باس���تمثارات تبلغ 60 مليون دوالر عىل أن يبدأ العمل 
يف املرحلة األوىل لملرشوع باملنطقتني عىل مساحة 25 
أل���ف مرت مربع للكا املنطقت���ني، ليدخال حزي التنفيذ يف 

النصف الثاين من العام املقبل 2023.
 وعق���ب توقي���ع العقد، ق���ال وليد مجال الدي���ن، رئيس 
املنطق���ة االقتصادي���ة لقن���اة الس���ويس إن  توقيع هذا 
العق���د  مع واحدة من الرشاكت الرائدة يف هذا املجال، 
لتش���غيل املركز اللوجيس���يت امجلريك املطور يأيت يف 
إطار اس���تمكال اهليئ���ة ملرحلة المك���ني مضن خطهتا 
االس���رتاتيجية 2025/2020 واس���تمكالًا لاكفة األنمظة 
واللواحئ األساس���ية لالستمثار باملنطقة، فضلًا عن خلق 
مناخ استمثاري قادر عىل حتقيق منو اقتصادي متاكمل 
ومستدام، مما يسامه يف توفري الكثري من فرص العمل، 
مك���ا أن هذا العقد س���ميكن اهليئة من إح���اكم الرقابة 
امجلركي���ة عىل حركة ت���داول الس���لع والبضائع داخل 
املنطق���ة االقتصادية ومن مث تهسيل اإلجراءات اخلاصة 
باإلف���راج امجلريك عهنا، وبالتع���اون مع مرشوع نافذة 
مم���ا يقلل م���ن زمن اإلف���راج امجلريك وع���دم تكدس 
البضائع وزيادة حركة التداول والتجارة حمليًا وإقلمييًا 

من خالل هذا املرشوع .
 وأضاف مجال الدين: “ أن هذا االتفاق يأيت اتساقًا مع 
سياس���ات الدولة املرصية يف تطوير خدمات التخليص 
امجلريك من خالل بناء منظومة آلية متاكملة لرفع كفاءة 
اخلدم���ات امجلركية وختفيف تك���دس البضائع وتقدمي 
خدم���ة عالية اجلودة لملس���تمثرين املتعاملني فضلًا عن 
أن التنسيق والتعاون الاكمل مع وزارة املالية ومصلحيت 
الرضائب وامجلارك ينعك���س باإلجياب عىل هذا النوع 
م���ن اخلدمات خاص���ة التاكم���ل الذي يم ب���ني اهليئة 

االقتصادية ومجيع اجلهات احلكومية.”
 ومن جانبه أكد طارق سلطان، نائب رئيس جملس إدارة 
أجيلييت: “لطامل���ا لعبت مرص دورًا مه���اًم يف التجارة 
العاملية واإلقلميي���ة، وإن مرشوع التحديث المطوح هذا، 
إىل جانب جهود التمنية االسرتاتيجية األخرى اليت تقوم 
هب���ا احلكومة، يظهران تصممي الدولة عىل أن تكون دولة 
اقتصادي���ة رائدة يف املس���تقبل، الفتًا إىل أنه من خالل 
تطوير وحتديث مراكز اخلدمات امجلركية واللوجستية، 
تعم���ل املنطقة االقتصادي���ة لقناة الس���ويس واحلكومة 
املرصية عىل جعل مرص واحدة من أكرث املشغلني تقدمًا 
يف العامل، ورشياًك جتاريًا ال غى عنه يف القرن احلادي 
والعرشين حكلقة وصل ملنطقة الرشق األوس���ط ومشال 

أفريقيا وآسيا وأوروبا. وسوف تمتع الرشاكت اليت هلا 
وجود يف مرشوعات املنطقة االقتصادية لقناة السويس، 
باالستفادة من أفضل بنية حتتية وخدمات لوجستية يف 
الع���امل، إضافة إىل موقعها املم���زي عىل مفرتق الطرق 

التجارية العاملية، وسط األسواق األرسع منوًا.”
اس���تعدادات اكن  وليد مجال الدين رئيس اهليئة العامة 
لملنطق���ة االقتصادية لقناة الس���ويس ت���رأس االجماع 
األول للجن���ة التنفيذية للهيئة مبق���ر املنطقة االقتصادية 
لقناة الس���ويس بالعامصة اإلداري���ة اجلديدة، حبضور 
نائيب رئيس اهليئة لش���ون املوان���ئ واملناطق الصناعية  
وقي���ادات اهليئة ملتابعة اس���تعدادات اهليئ���ة يف الفرتة 
املقبلة يف عدد من امللفات أبرزها تفعيل مذكرات التفامه 
اخلاصة مبرشوعات اهليدروجني األخرض واإلرساع يف 
االنهتاء من دراسات اجلدوى لتحويل املذكرات إىل عقود 

فعلية.
 مك���ا أكد وليد مجال الدين عىل أمهية مش���اركة اهليئة 
يف مؤمت���ر مق���ة تغري املن���اخ املقامة يف رشم الش���يخ 
نومف���ر املقب���ل، ملا ميثله هذا احلدث م���ن اهمام عاملي 
بقضايا التغري املنايخ واليت تدفع بش���دة حنو التحول 
الس���تخدام الطاق���ة النظيفة، مما يم���اىش مع أهداف 
املنطق���ة االقتصادية من حيث توط���ني صناعات الوقود 
األخرض ومتوين الس���فن هب���ا، مكا مت مناقش���ة آليات 
امحللة الرتوجيية حملي���ًا ودوليًا للهيئة بالزتامن مع مقة 
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 ويف الس���ياق ذاته أكد رئيس اهليئة عىل سيع املنطقة 
االقتصادي���ة لتمنية وتطوير البني���ة التحتية يف مناطقها 
الصناعية وموانهئا التابعة بشلك مسمر للتأكد من متام 
جاهزيهتا الس���تقطاب املزيد من املرشوعات الصناعية؛ 
خاصة وأن املنطق���ة االقتصادية مؤهلة للتعامل مع اكفة 
أنواع الصناعات اخلفيفة والثقيلة واملتوسطة، باإلضافة 
إىل الدور احلي���وي ملوانهئا التابع���ة يف حركة التجارة 
فضلًا عن التاكمل بني املناطق الصناعية واملوانئ والذي 
جيع���ل من املنطقة االقتصادية وجهة واعدة لالس���تمثار 

إقلمييًا ودوليًا.
 وعقب اجماع رئيس اهليئة بقيادات املنطقة االقتصادية 
،قام جبولة تفقدية داخل املقر اجلديد لتفقد سري األمعال 
وتنفيذه���ا والتأكيد عىل االنهتاء م���ن مجيع اإلجراءات 
اإلدارية اليت تهس���ل مناخ األمعال للعاملني باهليئة فور 

انتقاهلم ملاكتهبم اإلدارية.
 وج���اء  هذا االجماع مبب���ى اهليئة بالعامصة اإلدارية 
اجلديدة  مضن استعدادات الوزارات واهليائت واجلهات 
املختلف���ة بالدول���ة لالنتقال التدرجي���ي للعمل من احلي 
احلك���ويم بالعامص���ة اإلدارية اجلدي���دة ، وذلك تنفيذًا 
لتوجهيات القيادة السياس���ية باالنتق���ال إىل العامصة 

اإلدارية اجلديدة خالل الفرتة املقبلة.

شارك الدكتور دمحم فريد رئيس اهليئة العامة للرقابة 
املالي���ة يف فعالي���ات امللت���ىق الرابع للتأم���ني وإعادة 
التأمني ال���ذي نمظه االحتاد امل���رصي للتأمني خالل 
األس���بوع املايض برشم الشيخ حبضور ممثلني أكرث 
من 35 دولة ح���ول العامل وحبضور 1100 من خراء 

التأمني باكفة التخصصات.
ألىق الدكتور دمحم فريد اللكمة الرئيسية اليت تناولت 
رؤي���ة اهليئة لتطوير وتمنية قط���اع التأمني كونه العب 

رئييس يف دمع منو االقتصاد القويم.
حيث أل���ىق الدكت���ور فريد الضوء ع���ىل ما يتعرض 
له الع���امل حاليًا من اضطراب���ات متنوعة خلقت أزمة 
مركب���ة ما بني تداعيات جاحئة كورونا وتبعات احلرب 
الروس���ية األوكراني���ة واختناقات سالس���ل االمداد 
بالتوازي مع تبين دول العامل املتقدم سياس���ات نقدية 
توسعية تس���ببت يف زيادة املعروض النقدي، وهو ما 
تسبب يف خلق موجات تضخمية يف خمتلف األسواق 
دفع البنوك املركزية للتحول اىل سياس���ات انمكاشية 
رفعت معها أس���عار الفائدة إىل مستويات استثنائية 
األمر الذي تس���بب يف تفامق األوضاع ورفع من تلكفة 
االئمان الالزم للمنو والتمنية، والتحمك يف مستويات 

البطالة.
ليؤكد الدكتور فريد أن األزمة احلالية ليس���ت جبديدة 
هشد الع���امل أزمات مماثلة ويه أزمة مآهلا إىل زوال 
والتح���دي حاليا ه���و كيفية إداراهت���ا بالطريقة اليت 
ختف���ف من ح���دة تبعاهتا حلني جتاوزه���ا وتصحيح 

املسارات االقتصادية والتعايف للعودة اىل المنو.
تطرق الدكتور فريد يف معرض حديثه إىل انعاكسات 
األزمة العاملية عىل االقتصاد املرصي واكفة األنشطة 
املكون���ة ل���ه ومهنا نش���اط التأمني الذي أك���د أنه من 
القطاع���ات ال���يت جيب أن تتح���يل باملرون���ة الاكفية 
للتعام���ل مع املخاطر اجلديدة والقدمية املتحورة وذلك 
يف ض���وء تبين اهليئة العامة للرقابة املالية بيئة رقابية 
مرنة تحمس لاكفة األنشطة املالية غري املرصفية المنو 
بانضباط، منو ي���رايع يف اعتب���اره المشول وإدارة 
املخاط���ر وفق أفض���ل املعايري واملامرس���ات العاملية، 
بالتوازي مع االس���تفادة من التطبيق���ات التكنولوجية 
اجلدي���دة يف اتاح���ة وتوفري منتج���ات تأمينية جديدة 

ومبتكرة تليب احتياج���ات اكفة فائت املجمع خاصة 
الشباب، وذلك لتحقيق مستويات المشول التأميين.

فميا عر الدكتور فريد خالل احلوار الذي أجراه معه 
عالء الزهريي رئيس االحتاد املرصي للتأمني عن عدم 
رضاءه بش���لك كبري عن مستويات المشول التأميين 
ونط���اق التغطي���ة التأمينية وكذلك قمي االش���رتااكت 
والتعويض���ات، مؤك���دا ان قط���اع التأم���ني املرصي 
يس���تحق أفض���ل من ذل���ك ولديه طاقة اكمن���ة تؤهله 
لملسامهة بش���لك أكر يف الناجت احمليل اإلمجايل 

أسوة بالدول املجاورة.
أوحض الدكت���ور فريد بأنه يف وج���ود األزمات تزداد 
جحم التعويضات وبالتايل يم إعادة تسعري املخاطر 
بالشلك الذي يتناسب مع املستجدات سواء للحياة أو 
لملمتلاكت، ولك���ن أؤكد أن معدالت المنو االقتصادية 
الكبرية يه أمه الس���بل لتعوي���ض األثار اليت ترتبت 
عىل األزمات وليس هذا فقط يف قطاع التأمني حفسب 

ولكن عىل اكفة املستويات.
فمي���ا أوحض الدكت���ور فريد أن قط���اع التأمني قادر 
عىل تدع���مي معدالت االدخار القويم عر القيام بدور 
مؤثر يف تعبئة مزيد من األموال وتوجهيها لالستمثار 

واإلنتاج وخلق الوظائف.
مك���ا أن اهليئة تعم���ل عىل تطوي���ر الترشيعات وكذا 
اصدار التعديالت املطلوبة ملساعدة منو قطاع التأمني 
بالزتامن مع رسعه إص���دار املوافقات عىل املنتجات 

التأمينية اجلديدة، مك���ا أن اهليئة حريصة عىل دمع 
خطط للتح���ول الرمقي واعماد التكنولوجيا بش���لك 
أكر لملس���اعدة يف تهسيل التوزيع واالنتش���ار عىل 
نطاق واس���ع، حيث أن رسعة ومس���احة التوزيع يعد 
من أكر العوائق امام القطاعات املالية بشلك عام مما 
يصعب معه وص���ول األفراد إىل اخلدمات واملنتجات 

املالية بغرض االدخار أو االستمثار.
مك���ا أن اهليئة تعمل عىل تنفي���ذ خطة ربط الكرتوين 
اكمل ب���ني رشاكت التامني يف م���رص وذلك لتحديث 
البيانات والتعرف عىل تارخي العمالء ورسعة البت يف 
املوافق���ات، وكذا جتربة الربط االلكرتوين مع عدد من 

رشاكت التأمني املؤهلة يف الوقت احلايل.

شدد فريد عىل أمهية اس���تمكال املعاجلة االكتوارية 
للتسعري بش���لك مناس���ب وذلك من خالل واالعماد 
عىل اجل���داول االكتوارية املرصي���ة اجلديدة واملبنية 
عىل معلومات واقعيه لتحسني التسعري ويكون بشلك 

اكرث تناسبا مع السوق املرصية.
أك���د الدكتور فريد أن اهليئ���ة تعمل دوما عىل اختاذ 
لك م���ا يلزم من اجراءت لتوزان حقوق اكفة األطراف 
املتعاملة داخل املنظومة التأمينية وهلا أدوات لتحقيق 
ذلك أمهها التوعية وكذلك صندوق محاية حقوق محلة 
الوثائق، مؤك���دا ان محاية حقوق املتعاملني يعزز من 

الثقة واملصداقية وحيافظ عىل مسعة القطاع.

اس���تقبل املهندس ط���ارق امل���ال وزير الب���رتول والرثوة 
املعدني���ة، وزي���ر الطاقة البلغارى روس���ني هريس���توف، 
حبضور الس���فري البلغارى بالقاهرة ديان اكتراتش���يف، 
والوفد املرافق هلام، حيث مت حبث أوجه وفرص التعاون 

بني البلدين يف جماالت الغاز والطاقة.
وأب���دى الوزير البلغارى رغبة ب���الده يف أن يكون الغاز 
املرصى أحد الروافد املهمة يف تلبية جانب من احتياجات 
بلغاري���ا م���ن الغاز الطبيى املس���ال يف ظ���ل العالقات 
التارخيي���ة املمزية واحلرص عىل توس���يع أطر التعاون، 
 خاصة يف جمال توريد الغاز املسال والطاقة بصفة عامة.
ومن جانبه، أش���ار املال إىل أمهي���ة الطاقة واهمام دول 
العامل بتأمني إمداداهت���ا خاصة من الغاز الطبيى، وأن 
هن���اك فرصا جي���دة للوصول بإم���دادات الغاز املرصى 
جلن���وب رشق أوروب���ا من خ���الل بلغاريا ال���يت متتلك 
بنية أساس���ية قوية يف جمال الغ���از، وخاصة يف ضوء 
 تدش���ني خط أنابيب للغاز الطبيى بني بلغاريا واليونان.
ومت خ���الل املباحث���ات االتف���اق ع���ىل اإلع���داد لتوقيع 
والعمل���ى  الف���ى  التع���اون  لتطوي���ر  تف���امه  مذك���رة 
الب���رتول  جم���ال  يف  والتج���ارى  والتكنول���وىج 
 والغ���از مبا حيق���ق الفائ���دة املش���رتكة للك���ا البلدين.

حرض املباحثات اجليول���وىج عالء البطل، رئيس اهليئة 
املرصية العامة للب���رتول، والدكتور جمدى جالل رئيس 
الرشكة املرصي���ة القابضة للغ���ازات الطبيعية إجياس، 
واملهندس يارس صالح رئيس رشكة جاسكو، واملهندس 
ياس���ني دمحم نائب رئيس إجياس للعمليات والشباكت، 
ودينيس���تا زالتيفا املدير التنفي���ذى لرشكة بوجلرجاس 

البلغارية.

بقيمة 650 مليون جنيه.. 
“منصات” تتعاقد مع تحالف 
سوليد وديتاك لتنفيذ أعمال 
بالعاصمة اإلدارية

اتفاق تعاون بين »البحث 
العلمي« و »اتصال « لدعم 
افكار الشباب في انترنت 
األشياء والذكاء اإلصطناعي

»قرة إنرجي« تحصل علي 
أعمال في  مشروع الفسطاط 
بقيمة 1.7 مليار جنيه

وقعت رشكة منصات 
للتطوير العقاري، عقد 
رشاكة اسرتاتيجي مع 
حتالف رشكيت سوليد 
لإلنشاءات، ودار التجارة 
واملقاوالت “ديتاك” لتنفيذ 
أمعال اهليلك اخلرساين 
اخلاص مبرشوع جتاري 
إداري يف العامصة اإلدارية 
بقمية 650 مليون جنيه.
وقال أمحد أمني مسعود، 
رئيس جملس إدارة رشكة 
منصات للتطوير العقاري، 
إن التلكفة االستمثارية 
لملرشوع تصل إىل 2.5 
مليار جنيه، ومن املقرر 
االنهتاء من تنفيذه بشلك 
اكمل يف 2025.
وأكد رئيس جملس إدارة 
رشكة منصات للتطوير 
العقاري، أن الرشكة أبرمت 
العديد من الرشااكت 
اإلسرتاتيجية، حيث أسندت 
االستشارات اهلندسية 
لرشكة Pinnacle، بيمنا مت 
إسناذ االرشاف عىل تنفيذ 
املرشوع لرشكة صبور 
لالستشارات اهلندسية، مكا 
مت إسناد إدارة املرشوع يف 
مرحليت التصممي والتنفيذ 
لرشكة إهياف - مهندسون 
استشاريون.

وقع الدكتور محمود صقر، 
رئيس أاكدميية البحث العيمل 
والتكنولوجيا والدكتور 
دمحم شديد، املدير التنفيذي 
للجمعية املرصية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 
والربجميات »اتصال« 
بروتوكول تعاون مشرتك 
لتجديد مسرية النجاح ملدة 
ثالث أعوام أخري، عيل 
هامش حفل ختام فعاليات 
الدورة السادسة لتحدي مرص 
إلنرتنت األشياء والذاكء 
االصطنايع، ويأيت تعاون 
األاكدميية كرشيك أسايس 
يف هذا التحدي فنيًا وماديًا 
عىل مدار 6 أعوام اكملة؛ 
هبدف دمع وتمنية الرشاكت 
الريادية التكنولوجية يف 
جمال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واإللكرتونيات، 
مع الرتكزي عىل إنرتنت 
األشياء، هبدف تاكمل 
وتنسيق اجلهود لعدد من 
املؤسسات الدامعة لريادة 
األمعال املرصية والرشاكت 
التكنولوجية الناشئة.

اختار اجلهاز املركزي 
للتعمري- جهاز تعمري 
القاهرة الكربى، رشكة قرة 
إنريج لتنفيذ منطقيت 
الفسطاط الثقافية والفسطاط 
االستمثارية مضن املرشوع 
القويم التابع لوزارة 
اإلساكن واملرافق واملجمتعات 
العمرانية لتطوير منطقة 
تالل الفسطاط، إلعادة إحياء 
القاهرة التارخيية بشلك 
عرصي واستغالل مجيع 
العوامل الثقافية والبعد األول 
عامصة ملرص مت انشاؤها بعد 
دخول اإلسالم- الفسطاط- 
لتكون حدائق الفسطاط درة 
خرضاء يف قلب القاهرة.

وقال املهندس أمين قرة 
رئيس الرشكة، إن أهداف هذا 
املرشوع بشلك خاص تتوافق 
مع أهداف رشكتنا، مشريا إىل 
أمهية إمعار األرض وحتقيق 
االستدامة وتقدمي حلول 
مبتكرة مستدامة يف جمال 
املقاوالت والطاقة تساعد 
يف صناعة مستقبل أفضل، 
ليجعلنا هذا االختيار األول 
للعمالء لتنفيذ تلك النوعية 
من األمعال اليت حتتاج 
للتطبيقات احلرجة والدقيقة 
من حيث االشرتاطات الفنية 
والتشغيلية ومعايري جودة 
عالية.

وزير الطاقة البلغارى يطلب تزويد بالده بالغاز املصري 

بمشاركة 80 شركة.. 

“عبدالوهاب”  يستعرض الفرص الواعدة مبصر أمام  
منتدى االستثمار والشراكة املصري- البرتغالي األول

افتتح – األس���بوع املايض- املستش���ار دمحم عبدالوهاب 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالس���تمثار واملناطق احلرة، 
منتدى االس���تمثار والرشاكة امل���رصي- الرتغايل، األول 
من نوعه بالعامصة لش���بونة، مبشاركة أكرث من 80 رشكة 

مرصية وبرتغالية.
وشارك يف املنتدى »فرانسيسكو أندريه«، سكرتري الدولة 
للش���ؤون اخلارجية والتع���اون الرتغايل، والس���فري وائل 

النجار، سفري مرص لدى لشبونة.
وأل���ىق املستش���ار دمحم عبدالوه���اب لكمة، يف اجللس���ة 
االفتتاحي���ة لملنت���دى، أكد خالهلا أن التغ���ريات الرسيعة، 
ال���يت يهشدها االقتص���اد العاملي، تف���رض تعزيز التعاون 
االس���تمثاري والتج���اري بني مرص وخمتل���ف دول العامل، 
مؤك���ًدا عىل اآلف���اق الكب���رية الواعدة للرشاك���ة املرصية 
الرتغالي���ة يف تعزيز قدرات التصنيع ونق���ل التكنولوجيا، 
واالس���تفادة من مرص كس���وق اس���تمثارية واس���هتالكية 
تنافس���ية، متتل���ك موقعا فري���دا يربط بني ق���ارات العامل، 
باإلضاف���ة إىل متتعها مب���زيات اتفاقيات جت���ارة حرة مع 
أوروب���ا وأفريقيا واملنطقة العربية، مم���ا مُيهد الطريق أمام 

مرص لتصبح مركًزا إقلميًيا لسالسل التوريد.
وأكد رئيس هيئة االستمثار مواصلة حتسني مناخ األمعال 
ودمع القطاع اخلاص وتيس���ري مجيع اإلجراءات لألنشطة 
االس���تمثارية، اليت يأيت عىل رأهس���ا )الرخصة الذهبية( 
لل���رشاكت، ال���يت تنف���ذ مرشوع���ات اس���رتاتيجية تهسم 
يف حتقي���ق خطة م���رص التمنوية، داعي���ا جممع األمعال 
الرتغايل إىل دراس���ة الفرص االس���تمثارية املتنوعة اليت 
تقدمها مرص لملستمثرين، ومؤكًدا يف الوقت نفسه حرص 
هيئ���ة االس���تمثار عىل تجشي���ع لك ال���رشاكت الرتغالية 
عىل زيادة اس���تمثاراهتا يف مرص؛ لتتناس���ب مع مستوى 

العالقات الثنائية بني البلدين.
ويف الوق���ت نفس���ه، أوحض »عبدالوه���اب« أن املنت���دى 

االس���تمثاري يتضمن، عىل هامش فعاليات���ه، عدة لقاءات 
ثنائي���ة مكثفة بني رجال األمعال م���ن اجلانبني؛ هبدف بناء 
رشااكت اس���تمثارية حتت رعاية اهليئة العامة لالستمثار، 
اليت تعهدت بتيس���ري اكفة اإلجراءات أمام االس���تمثارات 
الرتغالية يف مرص، ودمع االس���تمثارات املشرتكة للقطاع 
اخلاص بالبلدين، خاصة يف ظل ما تتبناه احلكومة املرصية 

من سياسات جادة لتحفزي القطاع اخلاص.
م���ن جانبه، أكد »فرانسيس���كو أندريه«، س���كرتري الدولة 
للش���ون اخلارجية والتعاون الرتغايل، أن انعقاد املنتدى 
يعكس رغبة البلدين يف توسيع وتعميق التعاون االقتصادي 
املش���رتك، يف الوق���ت الذي يهشد فيه الع���امل تفامقا لعدة 
أزم���ات، مضيفا أن جحم التجارة ب���ني البلدين هشد منوا 
مطردا خالل الس���نوات امخل���س املاضية؛ حيث قفز جحم 
التب���ادل التجاري من 218.4 ملي���ون يورو يف عام 2017 
ليص���ل إىل 339.1 مليون يورو يف ع���ام 2021، ما يؤكد 
أن مرص رشي���ك موثوق به لملس���امهة يف حتقيق التمنية 

االقتصادية.

رضوى عبداهلل

داليا احمد

حبث دمحم ش���اكر وزير الكهرب���اء والطاقة املتجددة مع 
دمحم عبد اهلل املسؤول التنفيذي برشكة فودافون مرص 
والوف���د املرافق له، س���بل دمع وتعزيز التعاون بني قطاع 

الكهرباء والطاقة والرشكة.
وتناول اللقاء مناقش���ة رغبة مس���ؤولو رشك���ة فودافون 
م���رص ىف زيادة ف���رص التعاون م���ع قط���اع الكهرباء 
لزي���ادة االعماد ع���ىل الطاقات املتجددة مل���ا هلا من أثر 
عظ���مي للحفاظ عىل البيئة، وكذل���ك تأكيدمه عىل رغبهتم 
ىف املش���اركة ىف مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية لتغري املناخ COP27 املقرر انعقاده يف مدينة 

رشم الشيخ يف نومفر القادم.
وأكد ش���اكر عىل اجلهود اليت يق���وم هبا قطاع الكهرباء 
بالتنس���يق مع اكفة القطاعات والوزارات املعنية لألعداد 
لتنظ���مي مؤمتر األطراف التفاقي���ة االمم املتحدة االطارية 
لتغري املناخ COP27 املق���رر ليكون هذا املؤمتر منوذج 
م���رشف يلي���ق باملاكنة العالي���ة ملرصنا احلبيب���ة مرحبًا 

باملشاركة الفعالة لاكفة األطراف ىف هذا املؤمتر.
وأش���ار الوزي���ر إىل اس���رتاتيجية الدول���ة اليت هتدف 
لزيادة مس���امهة نس���بة الطاقة املتجددة يف مزجي الطاقة 
الكهربائية، واالهمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة 
املتج���ددة لتنوي���ع مص���ادر إنت���اج الطاق���ة الكهربائية 
واالس���تفادة من ثروات مرص الطبيعية وخباصة مصادر 
الطاق���ة اجلدي���دة واملتجددة، واليت تس���هتدف الوصول 
بنس���بة مس���امهة الطاقة املتجددة يف م���زجي الطاقة يف 

مرص إىل 42% حبلول عام 2035.
وأوحض ش���اكر، أن هناك تعاون مع رشاكت عاملية للبدء 
ىف املناقش���ات والدراس���ات لتنفيذ مرشوعات جتريبية 

إلنتاج اهليدروجني االخرض يف مرص خكطوة اوىل حنو 
التوس���ع يف هذا املجال وص���واًل إىل إماكنية التصدير، 
مؤك���دًا ع���ىل اس���تعداد القط���اع للتعاون م���ع خمتلف 

األطراف ىف هذا املجال.
ون���وه الوزير باجلهود اليت تقوم هب���ا مرص لتكون ممر 
لعب���ور الطاقة النظيفة اليت تمتع هب���ا القارة األفريقية، 
وحت���رص مرص عىل دمع جهود ال���دول األفريقية للنفاذ 

للطاقة النظيفة من املصادر املتجددة.
م���ن ناحيت���ه، أكد دمحم عب���د اهلل املس���ؤول التنفيذي 
برشكة فودافون مرص عىل ح���رص الرشكة عىل زيادة 
االعماد عىل الطاقة املتج���ددة يف توفري الطاقة الالزمة 
ملهاهت���م واملش���اركة ىف مؤمتر األط���راف التفاقية األمم 

.COP27 املتحدة االطارية لتغري املناخ

التقت الدكتورة رانيا املش����اط، وزيرة التعاون الدويل، هيلدا 
لكميتس����دال، س����فرية مملكة ال����روجي بالقاه����رة، حبضور 
مسويل رشكة س����اكتك الروجيية العاملة يف جمال الطاقة 
املتج����ددة ومه إجنا س����اثرن، مديرة العالق����ات احلكومية، 
ودمحم عام����ر، املدي����ر اإلقليمي للرشكة، ومس����ويل قطاع 
االتص����االت وتطوي����ر األمع����ال، حيث مت حبث س����بل تعزيز 
التعاون املش����رتك، واستفادة الرشكة من المويالت التمنوية 
والعالق����ات مع رشاكء التمنية، فض����ال عن حبث الرشااكت 
الثنائي����ة يف إطار املنص����ة الوطني����ة لملرشوعات اخلرضاء 

برناجم “ُنَويف«.
وهشد اللقاء مناقش����ة آليات تدع����مي معل الرشكة يف مرص 
م����ن خالل الموي����الت التمنوي����ة، ودور ال����رشااكت الدولية 
م����ع رشاكء التمنية متعددي األط����راف والثنائيني يف حتفزي 
مشاركة القطاع اخلاص احمليل واألجنيب يف جهود حتقيق 

التمنية والتحول إىل االقتصاد األخرض.
مك����ا مت التطرق إىل الرشااكت اجلارية بني رشكة س����اكتك 
الروجيي����ة ومؤسس����ات الموي����ل الدولية لالس����تمثار يف 
مرشوع����ات الطاق����ة املتج����ددة يف مرص يف إط����ار التعاون 
متع����دد األط����راف، وتعزيز االس����تمثار يف جه����ود التحول 
األخرض، حيث يم العمل عىل إصدار سندات لصاحل رشكة 
س����اكتك الروجيية لمويل عدد من املرشوعات مضن حمطة 
بنبان للطاقة المشسية، مبا يعزز العمل املنايخ وحيفز آليات 
الموي����ل املبتكر، حيث تعد الصفقة يه األوىل من نوعها يف 

قارة أفريقيا.
ويشارك يف الس����ند البنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية 

واملؤسس����ة األمريكي����ة للتمنية الدولي����ة DFC، وغريمه من 
املؤسسات فضال عن املستمثرين من القطاع اخلاص.

وتن����اول االجم����اع أيًضا حبث س����بل ال����رتوجي للرشااكت 
اإلمنائية بني رشكة س����اكتك الروجيية ومؤسسات المويل 
 ،COP27 الدولي����ة، يف إطار االس����تعدادات ملؤمت����ر املناخ
وإب����راز الدور الذي تقوم به ه����ذه الرشااكت لتحفزي القطاع 
اخلاص، وفتح آفاق المويالت التمنوية املبتكرة، ومناقش����ة 
املرشوع����ات اليت تنفذه����ا الرشكة يف جم����ال اهليدروجني 
األخرض.. وأكدت وزيرة التع����اون الدويل، أن حتفزي العمل 
املن����ايخ والتحول إىل االقتصاد األخ����رض، لن يتأىت بدون 
العمل املش����رتك بني احلكومات واملؤسسات الدولية ورشاكء 
التمنية والقطاع اخلاص وكذلك املنمظات غري اهلادفة للرحب، 

الفتة إىل أن الدولة املرصية.

وزير الكهرباء يبحث مع فودافون مصر سبل زيادة 
االعتماد على الطاقات املتجددة

املشاط تبحث مع سكاتك النرويجية تعزيز االستثمار 
مبشروعات الطاقة املتجددة يف مصر

    المنطقة  توقع عقدا مع  أجيليتي الكويتية  لتطوير 

الخدمات الجمركية باستثمارات 60 مليون دوالر

     وليد جمال الدين :  المنطقة االقتصادية تسعي  لتنمية 

وتطوير البنية التحتية في مناطقها الصناعية وموانئها التابعة   

الستقطاب المزيد من المشروعات الصناعية

داليا أحمد

املنياوى.. 

  مضاعفة مخصصات المنطقة في الموازنة الجديدة  لـ42 مليار جنيه  بزيادة  %177 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  9  أكتوبر  2022  •  العدد  663

مطالبا شركات التأمين بإعادة النظر في تسعير المنتجات بالسوق المحلية

رئيس هيئة الرقابة املالية : تطوير السياسات االستثمارية للكيانات التأمينية 
ضرورة لتقويتها أمام املخاطر والتزامها جتاه حملة الوثائق
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يقدمها : مهاب العجمى بورصة

10 الرقابة املالية تصدر قرارا 
بشأن تقييم أصول »تارجت« 

املزمع االستحواذ عليها

أص���درت اهليئة العام���ة للرقابة املالية، بيانًا بش���أن تقيمي 
األص���ول العقاري���ة اململوك���ة لرشكة تارجت لالس���تمثار 
العقاري والس���يايح، واملزمع االستحواذ علهيا من جانب 
رشك���ي املجموعة املرصي���ة العقارية، ورواد الس���ياحة - 

رواد.
وقال���ت الرقاب���ة املالية، يف بيان ص���ادر األربعاء املايض، 

إنه تقرر إلزام املخاطب بالتقيمي بتلكيف أحد املستش���ارين 
املاليني املس���تقلني املقيدين بجسالت اهليئة لتقيمي األصول 
العقاري���ة اململوك���ة لرشك���ة تارجت لالس���تمثار العقاري 

والسيايح املزمع االستحواذ علهيا من جانب الرشكتني.
ونوهت إىل أنه يف ضوء ما يمت التوصل إليه س���يمت اختاذ 
اإلجراءات القانونية حيال ما يتكشف للهيئة من خمالفات.

وافقت امجلعي���ة العامة غ���ر العادية لرشكة 
املرصيني لإلس���ان والتمني���ة والتعمر عىل 
دجم 5 رشاكت تابعة هلا، وذلك عىل أس���اس 

القمية الدفرتية وفقًا لقوامئ ديمسرب 2021.
وقالت الرشكة يف بيان لبورصة مرص األربعاء 
امل���ايض، إن العمومية ق���ررت اندماج لك من 
إمرالد لالستمثار العقاري، وإمرالد للتطوير 
وإدارة املرشوع���ات، وإيدج للتطوي���ر وإدارة 
املرشوعات، وأودن لالستمثار والتمنية، وأودن 
لالس���تمثار والتس���ويق العق���اري، يف رشكة 

املرصيني لإلسان.
واعمتدت العمومية تقرير اللجنة املش���لكة من 
اهليئة العامة لالستمثار واملناطق احلرة بشأن 
االندم���اج، الي انهتت يف تقريرها إىل حتديد 
صايف حقوق امللكية للك من الرشكة الداجمة 
وال���رشاكت املندجم���ة ع���ىل أس���اس القمية 
الدفرتي���ة.. مكا وافق���ت العمومية عىل حتديد 
رأس امل���ال املصدر لملرصيني لإلس���ان بعد 
االندم���اج مببلغ 300 مليون جنيه، ورأس املال 
املص���در للرشكة هو عب���ارة عن ناجت إمجايل 
ص���ايف حق���وق امللكية لملرصيني لإلس���ان 

والبالغ 190.24 مليون جنيه، وصايف حقوق 
مس���امهي إمرالد لالستمثار العقاري والبالغ 

172.82 مليون جنيه.
وكذلك صايف حقوق مس���امهي إيدج للتطوير 
والبالغ 136 جنهيًا، وصايف حقوق مسامهي 
إمرال���د للتطوير والبال���غ 68.03 ألف جنيه، 
وصايف حقوق مس���امهي أودن لالس���تمثار 
والبالغ 108.39 مليون جنيه، وصايف حقوق 
مس���امهي أودن لالس���تمثار والتسويق البالغ 

926.51 ألف جنيه.
 وذلك بعد اس���تبعاد االستمثارات املتبادلة مع 
تقريب إمجايل حقوق امللكية للرشكة الداجمة 
وال���رشاكت املندجم���ة ع���ىل أس���اس القمية 
الدفرتية إىل مبلغ 472.46 مليون جنيه، وبعد 
جتني���ب مبلغ 172.46 مليون جنيه حبس���اب 

االحتياطيات بالرشكة الداجمة بعد االندماج.
وق���ررت العمومية تعديل القمية االمسية لهسم 
الرشك���ة بعد االندم���اج ليصب���ح 10 قروش 

للهسم.

قال���ت البورص���ة املرصي���ة، إن هناية احلق 
يف التوزي���ع النقدي لرشك���ة مرص لصناعة 
الكمياوي���ات، بإغ���الق جلس���ة ي���وم اإلثنني 
املواف���ق 24 أكتوب���ر اجل���اري.. وأوحضت 
البورص���ة، يف بي���ان األربع���اء املايض، أنه 
تقرر توزيع كوبون مرص لصناعة الكمياويات 
رمق )60( بواقع 1.50جنيه للهسم الواحد، 
ت���رصف عىل قس���طني القس���ط األول قميته 
0.75 جني���ه وي���مت رصفه إعتب���اًرا من 27 
أكتوبر اجلاري، والقسط الثاين قميته 0.75 

جنيه ويمت رصفه يف 29 ديمسرب املقبل.
يش���ار إىل أن مرص لصناع���ة الكمياويات، 
جسل���ت ص���ايف رحب بل���غ 211.04 مليون 
جنيه منذ بداية يوليو 2021 حىت هناية يونيو 
2022، مقاب���ل 133.1 ملي���ون جنيه أرباحًا 

خالل العام املايل السابق له.
وارتفعت إيرادات الرشكة خالل العام املايل 
املايض لتجس���ل 550.7 مليون جنيه بهناية 
يوني���و 2022، مقاب���ل 480.6 مليون جنيه 

خالل العام املايل السابق له.

قالت البورصة املرصية، إن جلنة القيد وافقت 
عىل حتويل 2 مليون هسم من أهسم الرشكة 
القابضة املرصي���ة الكويتي���ة، اململوكة ألحد 
املسامهني، ليكون التداول علهيا بالدوالر بداًل 

من التداول علهيا باجلنيه املرصي.
وأوحضت البورصة، يف بيان صادر الثالثاء 
املايض، أنه بذلك يصبح عدد األهسم املتاحة 
للتداول بال���دوالر بعد التعديل حنو 752.51 
ملي���ون هسم، وعدد األهس���م املتاحة للتداول 

باجلنيه حنو 374.36 مليون هسم.
يش���ار أن القابضة املرصية الكويتية، جسلت 
ص���ايف رحب بل���غ 215.88 مليون دوالر منذ 
بداية يناي���ر حىت هناية يونيو املايض، مقابل 
109.29 مليون دوالر خ���الل الفرتة نفهسا 
م���ن العام امل���ايض، مع األخ���ذ يف االعتبار 

حقوق األقلية.
وارتفع نصيب مس���امهي الرشكة األم خالل 

س���تة األهش���ر إىل 143.44 ملي���ون دوالر، 
مقاب���ل 87.91 ملي���ون دوالر خ���الل الفرتة 

نفهسا من 2021.
مكا بل���غ نصيب احلقوق غر املس���يطرة من 
األرب���اح خ���الل الفرتة حن���و 72.44 مليون 
دوالر، مقاب���ل 21.37 ملي���ون دوالر خ���الل 

الفرتة املقارنة من العام املايض.
وارتفعت إيرادات الرشكة خالل ستة األهشر 
األوىل م���ن العام اجل���اري لتجسل 549.1 
ملي���ون دوالر بهناي���ة يوني���و، مقابل 349.3 
ملي���ون دوالر خالل الف���رتة نفهسا من العام 

املايض.
وبش���أن القوامئ غر املجمعة، تراجعت أرباح 
الرشكة املس���تقلة خالل النص���ف األول من 
العام اجلاري إىل 5.72 مليون دوالر، مقابل 
29.5 ملي���ون دوالر خالل الفرتة نفهسا من 

.2021

مساهمو املصريني لإلسكان يقرون دمج 5 شركات تابعة

البورصة تعلن نهاية احلق وموعد توزيع كوبون
 مصر لصناعة الكيماويات

البورصة تقر قيد تخفيض رأسمال املتحدة لإلسكان 
عبر إعدام أسهم اخلزينة

بورصة مصر تقر حتويل 2 مليون من أسهم القابضة 
املصرية الكويتية للتداول بالدوالر

واصلت احلكومة إجراءاهتا لتنشيط وحتفزي 
سوق األوراق املالية ،ويف هذا اإلطار أصدر 
الدكت���ور مصطىف مدب���ويل رئيس جملس 
ال���وزراء، ق���راًرا بتعدي���ل أح���ام الالحئة 
التنفيذية لقانون س���وق رأس املال رمق 95 
لسنة 1992،  وتضمن القرار  املواد املنمظة 
لعمل صناديق االستمثار وكذلك استحداث 
مواد جديدة لتنظمي إصدار س���ندات التمنية 
املستدامة، وذلك ملزيد من التيسر يف معل 
صناديق االستمثار، ودمع جهود الدولة  يف 

حتقيق أهداف التمنية املستدامة. 
و ق���ال  الدكتور دمحم فري���د رئيس اهليئة 
العامة للرقابة املالية، إن قرار رئيس جملس 
الوزراء رمق )3456( لس���نة 2022 بتعديل 
بعض أحام الالحئة التنفيذية لقانون سوق 
رأس املال واملنش���ور يف اجلريدة الرمسية 
)أ(،   تضم���ن  مك���رر  بعدده���ا رمق 38 
اس���تحداث أن���واع جديدة من الس���ندات، 
يه؛ س���ندات التمنية املستدامة، والسندات 
املرتبط���ة بالتمنية املس���تدامة، والس���ندات 
ذات البع���د االجمت���ايع، وس���ندات متكني 
املرأة، وس���ندات املناخ، والس���ندات الُبنية 

)االنتقالية(. 
وتاب���ع رئي���س اهليئة،   أن تلك  الس���ندات   
ت���أيت اس���تمكالًا جله���ود اهليئ���ة احلثيثة 
يف اس���تمكال تطوي���ر األدوات المتويلي���ة 
غ���ر املرصفية ال���ي تدمع جه���ود حتقيق 
أهداف التمنية املس���تدامة حيث س���بق وأن 
مت استحداث الس���ندات اخلرضاء مبوجب 
التعديالت الي متت عىل الالحئة التنفيذية 

لقانون سوق رأس املال يف عام 2018.
 وأضاف “فري���د”، يف بيان حصيف،   أنه 
نظرًا ألمهية أدوات الدين يف أس���واق املال 
واعمتاد الكيانات وال���رشاكت علهيا كأحد 
اآللي���ات المتويلي���ة اهلامة لتطوي���ر وتمنية 
أمعاهلا، ج���اءت الفكرة حنو ط���رح أدوات 
متويلي���ة جدي���دة ملواجهة حتدي���ات التغر 
املنايخ والتحول حن���و االقتصاد األخرض 

واملرشوعات صديقة البيئة ومتكني املرأة.
 وأش���ار إيل  أن التعديالت اجلديدة ستؤثر 
بش���لك ملحوظ عىل بيئة االستمثار بتوجيه 
فكر املستمثرين إىل أمهية مراعاة اجلوانب 
االجمتاعي���ة والبيئي���ة يف مرشوعاهتم مبا 
يعمل عىل إعادة ترتيب أولويات االس���تمثار 
من خ���الل زي���ادة املرشوع���ات ذات األثر 
االجمت���ايع والبي���ي اإلجي���ايب، فضل���ًا 
عن دوره���ا يف جذب االس���تمثار األجنيب 
لألس���واق احمللية يف ظ���ل التوجه الدويل 
إلصدار تلك الس���ندات، حيث يتطلع الكثر 
م���ن املس���تمثرين ممن حيظون باملس���ولية 
والويع إىل ما هو أبعد من جمرد استمثار 
رؤوس أمواهل���م لتحقيق عائ���د مادي عىل 
أمواهلم، إذ حيرصون عىل أن تهسم طريقة 
ختصي���ص أمواهلم املس���تمثرة يف حتقيق 

االستدامة البيئة واملجمتع وتعزيزها. 
 ولفت  فريد، اىل أن العديد من املؤسس���ات 
االستمثارية تس���ى جاهدة  لعمل التوازن 
ب���ني حتقيق  أهدافهم املالي���ة والقمي البيئية 
واملجمتعية، وهو ما يمسى ب� »االس���تمثار 
املستدام« والذي يعد أحد أشال االنضباط 
االس���تمثاري الذي يرايع املعاي���ر البيئية 
واالجمتاعي���ة ومعاير حومكة املؤسس���ات، 
مم���ا ي���ؤدي إىل إحداث تأث���ر إجيايب يف 
املجمت���ع أو البيئ���ة أو االقتص���اد كلك ، 
منوها  إىل أن تل���ك التعديالت تأيت مضن 
جه���ود الدول���ة املبذولة يف توط���ني التمنية 
املستدامة واإلهسام يف إحراز تقدم منشود 
يف تنفيذ أهداف التمنية املس���تدامة األممية 
مبا يس���اعد عىل حتقيق أهداف رؤية مرص 
2030، وذلك من خالل اس���تخدام حصيلة 
الس���ندات املذكورة يف متوي���ل مرشوعات 
سياس���ات ومبادرات ترتبط بأهداف التمنية 
املس���تدامة؛ مبا يس���اعد بش���لك فعال يف 
تقوية البنية التحتية األساسية مكياه الرشب 
وال���رصف ال���ي والكهرب���اء والطاق���ة 
وتعزيز اخلدمات األساس���ية مث���ل التعلمي 
والتدري���ب املهين والرعاي���ة الصحية، عىل 
حنو يؤدي إىل توسيع نطاق براجم امحلاية 
االجمتاعية وش���بات األمان، باإلضافة إىل 
توفر المتويل الذي يس���هتدف املرشوعات 
واملبادرات أو السياس���ات الي تدمع قضية 
متكني املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني، 
فضلًا عن الدور الذي تلعبه س���ندات املناخ 
والس���ندات الُبني���ة يف متوي���ل املرشوعات 

الصديقة للبيئة.
  وش���دد رئي���س “ الرقاب���ة املالي���ة”  عىل 
أمهي���ة صدور قرار رئي���س جملس الوزراء 
بتعدي���ل الالحئ���ة التنفيذية لقانون س���وق 
رأس امل���ال يف هذا التوقيت حيث تس���تعد 
مرص الس���تضافة مؤمتر األطراف السابع 

والعرشين التفاقي���ة األمم املتحدة اإلطارية 
لتغ���ر املن���اخ “COP 27    ” نياب���ة عن 
الق���ارة األفريقية، نظرًا ألن صدور الترشيع 
يعين بإصدار سندات ختصص حصيلهتا 
لمتويل املرشوع���ات الصديقة للبيئة بغرض 
تقليل االنبعاثات والتخفي���ف من آثار تغر 
املناخ وظاهرة االحتباس احلراري، ومتويل 
اجلهات  الي ترغب يف االنتقال بأنشطهتا 
وتطويره���ا لتك���ون أقل تأثرًا ع���ىل البيئة، 
حيمل إش���ارة قوية لملجمتع الدويل بتبين 
مرص خطوات عىل أرض الواقع يف س���بيل 
اهمتامه���ا بقضية املناخ عىل حنو يعزز من 
مانة مرص عىل املس���توى الدويل يف هذا 

امللف.
 تيسريات لصناديق االستمثار 

 من ناحية أخري ، كش���ف رئيس اهليئة عن 
أن تعديالت الالحئة التنفيذية لقانون سوق 
رأس املال ق���د تضمنت أيضًا إجراء بعض 
التيس���رات يف معل صناديق االس���تمثار 
تنش���يطًا ألداهئ���ا، حي���ث مت الن���ص عىل 
أن يك���ون احل���د األدىن ل���رأس مال رشكة 
صندوق االس���تمثار )2%( من جحمه وحبد 
أقىص مخس���ة ماليني جنيه مرصي أو ما 
يعادهلا بالعمالت األجنبية، مع منح اخليار 
للصن���دوق يف زي���ادة رأس ماله مبا جياوز 
امخلس���ة ماليني جنيه املذكورة حال رغبته 
يف ذلك، مبا يؤدي إىل إمانية زيادة جحم 
الصن���دوق دون التقيد بزيادة رأس ماله إذا 
اكن رأس امل���ال ه���ذا يبلغ مخس���ة ماليني 
جني���ه، وهو األمر الذي مين���ح مرونة كبرة 
يف معل صناديق االستمثار وإزالة ما اكن 

يعوق مواصلهتا لنشاطها بهسولة ويرس. 
 ويف ضوء أن القواعد الي اكن معمولًا هبا 
قبل التعدي���ل اكنت تقيض بأال جتاوز قمية 
وثائق االس���تمثار الي يصدرها الصندوق 
مخس���ني مثل رأس املال مبا اكن يستوجب 
يف لك مرة يرغب فهي���ا الصندوق إصدار 
وثائق جتاوز مخس���ني مث���ل رأس ماله، أن 
يقوم بزيادة رأس املال حىت يستوعب وثائق 

االستمثار املراد إصدارها.
 مك���ا تضمن���ت التعدي���الت كذلك إس���ناد 
مهمة إع���داد القوامئ املالية لرشكة صندوق 
االس���تمثار إىل رشكة خدمات اإلدارة بدلًا 
من مدير االس���تمثار، نظرًا التساق ذلك مع 
طبيعة معل رشكة خدمات اإلدارة باعتبارها 
املسولة عن تقيمي صايف أصول الصندوق 
وإعداد بيان يويم بعدد الوثائق القامئة يمت 
اإلفص���اح عنه بصورة يومية أو أس���بوعية 
وفق���ًا ملتطلبات ن���رشة االكتت���اب اخلاصة 

بالصندوق. 
صنادي���ق  ع���ىل  للتيس���ر  واس���مترارا   
االس���تمثار،   ألزم���ت تعدي���الت الالحئ���ة 
التنفيذية لقانون س���وق رأس املال صناديق 
االستمثار بإعداد تقارير نصف سنوية عن 
أداهئا ونتاجئ أمعاهلا تتضمن البيانات الي 
تفصح ع���ن املركز املايل للصندوق بصورة 
اكملة وحصيح���ة بناًء عىل الق���وامئ املالية 
املعدة يف هذا الشأن وذلك بدلًا مما هو اكن 
منصوص هيلع يف هذا اإلطار من أن تكون 

تلك التقارير بشلك ربع سنوي.

واكن  الدكت���ور دمحم فري���د رئيس اهليئة 
العامة للرقاب���ة املالية،  أكد يف ترصحيات 
س���ابقة أن  الف���رتة املقبلة س���تهشد مزيدا 
من تمنية أس���واق الرشاكت عىل مس���توى 
اخلدم���ات املالي���ة غر املرصفي���ة، ومحاية 
املس���هتلكني وتطوي���ر البعد االس���تمثاري 
لرشاكت التأمني، وإع���الن تعديالت جديدة 
يف قانون س���وق رأس املال، وتطوير سوق 

السندات.
تأثريات إجيابية 

  حن���ان رمس���يس، مدي���ر إدارة العم���الء 
برشك���ة احلري���ة لت���داول األوراق املالي���ة،  
علقت عيل اخلطوات األخرة الي اختذهتا 
اهليئة العامة للرقابة املالية وإدارة البورصة 
املرصي���ة،  مؤكدة أهنا  انعكس���ت بش���لك 
إجيايب عىل تعامالت األفراد واملؤسس���ات 
خالل األس���ابيع القليلة املاضي���ة، وهو ما 
جت���يل يف االنفراجة ال���ي هشدها مؤرش 
واملتوس���طة، السميا  الصغرة  املرشوعات 
الق���رارات املتعلق���ة بإلغاء األك���واد ومعلية 
التنفي���ذ العك���ي وآخرها وض���ع حدود 

الرشاء باهلامش.
وذكرت “رمس���يس” أن التعديالت األخرة 
مه���دت األداء اإلجيايب للتعامالت ومواجهة 
األزم���ات اخلارجية و احمللية، موحضة أن 
الق���رارات أدت إىل إع���ادة هيلكة األزمات 
الداخلية وانعاهسا عىل أداء السوق بشلك 
إجيايب خاصة عىل مؤرش egx70 ، مؤكدة  
أن االهمتام جبذب املستمثر احمليل خاصة 
تعام���الت األفراد يعيط وجه���ة نظر جيدة 
لالس���تمثار وزيادة معليات الثق���ة وتوجيه 

معلية االدخار إىل البورصة املرصية.
وأضاف���ت أن ختفيف قيود قيد والش���طب 
لل���رشاكت يف البورصة خالل الفرتة املقبلة 
س���وف يعزز عدد الرشاكت حم���ل الطرح 
بالس���وق الرئيي وبورصة النيل، ما يودي 
إىل تن���وع رشاحئ االس���تمثار والعمل عىل 

حتسني خمتلف القطاعات االستمثارية.
حتفزي 

وتعليقا عيل اإلج���راءات احلكومية األخرة 
لتحفزي س���وق األوراق املالي���ة أكد اخلبر 
االقتص���ادي ج���ون ل���واك     أن  اهل���دف 
من تعديالت قانون س���وق املال هو تيس���ر 
إج���راءات قي���د ال���رشاكت بالبورصة، من 
خ���الل إتاحة إمانية القي���د املؤقت ألهسم 
ال���رشاكت املرصي���ة واألجنبي���ة جب���داول 
البورص���ة وذلك بدلًا من التجسيل املس���بق 
لدى اهليئة، والذي اكن يش���رتط اس���تيفاء 
قواعد القيد من حيث عدد املسامهني ونسبة 

األهسم حرة التداول .
 واضاف أن هذا التعديل س���يعيط مساحة 
لقط���اع القي���د بالبورص���ة للتع���رف عىل 
ال���رشاكت الراغبة يف القيد، ومس���اعدهتا 
عىل اس���تيفاء القواعد قب���ل التقدم بإجراء 
الط���رح ، وتاب���ع يف ترصحي���ات ل���ه أن���ه  
حبس���ب بيان اهليئة العام���ة للرقابة املالية، 
ف���إن اهلدف من التعديالت عىل قواعد وقيد 
وش���طب األوراق املالية بالبورصة املرصية، 
استمكالًا جلهود اهليئة الرامية لتيسر بيئة 
ممارسة أمعال اكفة األنشطة املكونة للقطاع 

املايل غ���ر املرصيف اخلاضع���ة إلرشاف 
ورقابة اهليئة . 

ورأي أن مواجهة ركود سوق املال املرصي 
تتطلب إج���راء تهسي���الت يف قواعد القيد 
بالبورص���ة لتجشيع ال���رشاكت عىل القيد 
والطرح، مشرا إيل أنه  من بني التهسيالت 
املقرتح���ة إع���ادة النظ���ر يف رشط ع���دد 
املسامهني، حيث تش���رتط البورصة للطرح 
أال يقل عدد املس���امهني بالرشكة عن 300 
مس���امه بالس���وق الرئيي و100 مسامه 
بسوق املرشوعات الصغرة واملتوسطة، وال 
بد م���ن مراجعة هذا الرشط لتيس���ر القيد 
والطرح، مكا جيب إلغاء رشط أال تقل نسبة 
األهسم ح���رة التداول عن 10% من إمجايل 
أهسم الرشك���ة أو 8/1 يف األلف من رأس 
املال الس���ويق حر التداول بالبورصة مبا ال 
يق���ل عن 5% من أهس���م الرشكة، وعىل أن 
تلزتم الرشاكت الراغبة يف الطرح خطة معل 
لزيادة نس���بة األهسم حرة التداول وحتقيق 

أرباح مستقبلية”. 
 وأك���د  أن���ه جيب وض���ع حمف���زات للقيد 
 ،2005 ع���ام  ح���دث  مثمل���ا  بالبورص���ة، 
وال���ي هش���دت ازده���اًرا بالبورص���ة من 
حي���ث عدد الرشاكت املدرج���ة، إضافة إىل 
إعفاء ال���رشاكت الراغبة يف القيد بس���وق 
املرشوعات الصغرة واملتوسطة من رسوم 

القيد، وختفيضها للسوق الرئيي .
 واعترب  لواك  أن  تعديل احلدود الس���عرية 
بالبورص���ة املرصية إىل 20% يؤثر س���لبًا 
ع���ىل قواعد ال���رشاء باهلام���ش، حيث قد 
يؤدي اخنفاض س���عر الهسم بنس���بة %20 
إىل خس���ارة حمفظة العمي���ل، وعدم وجود 
مضانه عىل معليات رشائه باهلامش، بدليل 
أن البنوك احمللية الي مولت املس���تمثرين 
لل���رشاء باهلامش تكبدت خس���ائر مخضة 
خ���الل الهش���ور املاضي���ة، مم���ا أدى إىل 
ع���زوف اكمل ع���ن اس���تخدام اآللية خالل 
الف���رتة املاضي���ة، وهو م���ا يتطلب رضورة 
تعديل قواعد القيد لوضع حدود سعرية أقل 
للرشاكت املمسوح بالتداول علهيا بالرشاء 

باهلامش .
وش���دد ع���يل رضورة تعديل آلي���ة مراجعة 
الرشاكت املمسوح بالتداول علهيا من خالل 
آلية ال���رشاء باهلامش واس���تحداث قامئة 
إضافية لألهسم الي استبعدت من القامئة، 
موحضًا أن إدارة البورصة املرصية تراجع 
قامئة األهسم املمس���وح بالتداول علهيا من 
خالل آلي���ة الرشاء باهلام���ش دوريًا لك 6 
هشور، وحال خ���روج هسم من هذه القامئة 
يهش���د معليات بيع مكثفة تؤدي إىل حتقيق 
خس���ائر للعميل واجله���ة املمول���ة للرشاء 
باهلامش، مقرتحًا أن ي���مت نقل األهسم من 
هذه القامئة تدرجييًا لتجنب حدوث خسائر 

مخضة عىل األهسم.
قرارات إجيابية 

  دمحم ماه���ر، الرئي���س التنفي���ذي ونائب 
رئيس جملس إدارة مجموعة برامي القابضة، 
وص���ف  قرارات اهليئة العامة للرقابة املالية 
والبورصة املرصية بش���أن معية الطروحات 
بأهنا  إجيابية بشلك كبر، خاصة مد فرتة 
تجسيل ال���رشاكت إىل 6 أهش���ر بدلًا من 
هش���ر و احد لمتكني الكيان���ات من االنهتاء 
من إجراءات القيد و إعادة اهليلكة بش���لك 

أكرث دقة ووضوح.
وأضاف أن أطراف سوق املال تعمل بشلك 
كب���ر خ���الل الف���رتة األخرة ع���ىل تبادل 
وجهات النظر و اآلراء، لتذليل املعوقات الي 
تعرق���ل أداء البورصة املرصي���ة يف معلية 
الطروحات وقي���د الرشاكت حمل الطرح، و 
هو ما س���وف ينعكس بشلك إجيايب خالل 
الفرتة املقبلة عىل رغبة الرشاكت ىف التوجه 
لعمليات الطروح���ات وزيادة الرشاحئ حمل 

الطرح.
 ولفت  إىل أن هناك بعض املعوقات الي ما 
زال���ت تواجه معلية قيد الرشاكت من قواعد 
قيد وش���طب، مهنا الي تعرقل إعادة هيلكة 
ال���رشاكت، والقواعد املتعلقة باإلفصاح عن 
األحداث اجلوهرية وهو ما تسيع البورصة 
يف تدريب مسؤويل عالقات املستمثرين ىف 
التكيف مع تلك القواعد و القوانني بش���لك 

تدرجيي.
وأض���اف أن هن���اك عوام���ل إجيابية خالل 
الوق���ت احلايل جل���ذب رشاحئ خمتلفة مرة 
أخري لس���وق امل���ال بيهنا  عودة الس���يولة 
خ���الل اآلون���ة األخ���رة للبورصة بش���لك 
تدرجي���ي، و أيًضا رغب���ة الرشاكت يف بيع 
حص���ص بش���لك مبارش عىل مس���تمثرين 

اسرتاتيجيني.

البورصة تربح نحو 6.1 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع املاضي.. ومحللون يكشفون األسباب 

أك���د رايم ال���داكين، رئي���س البورص���ة 
املرصي���ة، أن اجلهود ال���ي تبذهلا إدارة 
البورصة املرصية يف س���ياق نرش الويع 
والثقاف���ة املالية بني الطالب والش���باب يه 
إح���دى الراكئز األساس���ية لتطوير وتمنية 

مستدامة لسوق األوراق املالية املرصي.
جاء ذلك خالل لكمته االفتتاحية الي القاها 
مبناس���بة انطالق أوىل ال���رباجم التدريبية 
ملبادرة سفراء البورصة املرصية، حبضور 
ومشاركة األس���تاذ الدكتور إمساعيل عبد 
الغفار رئيس األاكدميية العربية لتكنولوجيا 
العلوم والنقل البحري، وأمحد عبد الرمحن 
نائب رئي���س اهليئة العام���ة للرقابة املالية، 
ووعدد م���ن أعضاء هيئ���ة التدريس للفرع 
التابع للكية لندن لالقتصاد مبقر األاكدميية 

بالقاهرة.
وم���ن خ���الل مب���ادرة س���فراء البورصة 
املرصية الي دشنهتا إدارة البورصة مطلع 
النصف الثاين من العام اجلاري، بالتعاون 
م���ع مؤسس���ة البورصة املرصي���ة للتمنية 
املس���تدامة واألاكدميية العربية لتكنولوجيا 

العل���وم والنق���ل البح���ري مت اختيار عدد 
من ط���الب لكية لن���دن لالقتص���اد، والي 
تس���تضيف األاكدميي���ة فرعه���ا بالقاهرة، 
بع���د حضور املش���اركني ل���رباجم تدريب 
متخصص���ة، ومكثف���ة يف عل���وم وأدوات 
والي���ات التحلي���ل األس���ايس والفين، إىل 
جان���ب ال���رشح اخل���اص ملنظومة س���وق 
األوراق املالية امل���رصي والتطبيق العميل، 
من خالل تطبيق احملااكة س���توك رايدرز 

آلليات العمل املطبقة داخله.
وأوحض رايم ال���داكين، خ���الل لكمته، أن 
 EGX تنظ���مي مب���ادرة س���فراء البورصة
براجمه���ا  ألوىل   Ambassadors
التدريبي���ة لطالب املرحل���ة الثانوية، تدخل 
أنشطة التوعية بدور وأمهية سوق األوراق 
املالي���ة مرحلة جديدة، تتس���م بالديناميكية 
والتع���اون ب���ني خمتلف األط���راف متكهنا 
م���ن الوصول للك فائت املجمتع ال س���ميا 
طلبة املرحلة الثانوية وتعزيز قدراهتم املالية 
ومتكيهنم م���ن امتالك مه���ارات ذات قمية 

مضافة عند اخنراطهم يف سوق العمل.

أعلنت رشكة يب تك، عن استمثار جديد 
من قبل الرشكة السعودية املرصية 

لالستمثار واململوكة بالاكمل لصندوق 
االستمثارات العامة الصندوق السيادي 

السعودي وأحد أكرب الصناديق السيادية 
يف العامل

ومن املقرر أن تقوم الرشكة السعودية 
املرصية لالستمثار برشاء حصة 

أقلية ذات أمهية يف رشكة يب تك من 
صندوق رشاكء التمنية األفرييق الثاين 
 African Development Partners

II التابع لرشكة رشاكء التمنية 
 Development Partners الدولية

International وىه رشكة استمثارية 
هتدف لالستمثار يف الرشاكت بإفريقيا 
ذات معدالت المنو الكبرية واليت هتدف 
خللق أثر يف املجمتعات ودمع االبتاكر.

أرباح الزيوت المستخلصة 
تتراجع 29 % خالل شهرين

أرقام كابيتال والمجموعة 
المالية هيرميس تتوليان دور 

مستشاري صفقة بي تك

قناة السويس لتوطين 
التكنولوجيا تقترح توزيع 

كوبون نقدي 5.25 جنيه للسهم

مصر لتأمينات الحياة ترفع 
حصتها في أسهم بنك البركة 

بقيمة 68.9 مليون جنيه

أعلن جملس إدارة رشكة الزيوت 
املستخلصة ومنتجاهتا، تراجع أرباح 

الرشكة خالل هشر يوليو املايض، 
بنسبة 29%، عىل أساس سنوي.

وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص األربعاء املايض، أهنا حققت 

صايف رحب بلغ 543 ألف جنيه خالل 
الفرتة من يوليو إىل أغسطس 2022، 

مقابل رحب بقمية 765 ألف جنيه خالل 
الفرتة املقارنة من العام املايض.

يشار إىل أن الزيوت املستخلصة 
ومنتجاهتا، جسلت أرباحًا بلغت 

حنو 17.19 مليون جنيه خالل العام 
املايل املايض، مقابل خسائر بقمية 

20.55 مليون جنيه خالل العام املايل 
السابق له.

وارتفعت إيرادات الزيوت املستخلصة 
خالل العام املايل املايض لتجسل 

2.82 مليار جنيه بهناية يونيو 
املايض، مقابل 1.88 مليار جنيه 

خالل العام املايل السابق له.

اقرتح جملس إدارة رشكة قناة 
السويس لتوطني التكنولوجيا، 

إجراء توزيعات نقدية عىل 
املسامهني بقمية 477.2 مليون 

جنيه عن أرباح العام املايل املايض 
)سبمترب 2021 - أغسطس 2022(.

وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص األربعاء املايض، أن املقرتح 
تضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 

5.25 جنيه للهسم.
ويشار إىل أن قناة السويس لتوطني 
التكنولوجيا حققت صايف رحب بلغ 
516.43 مليون جنيه خالل الفرتة 

من سبمترب 2021 حىت هناية 
أغسطس 2022، مقابل 498.57 

مليون جنيه أرباح خالل العام املايل 
السابق له.

وارتفعت إيرادات الرشكة إىل 
589.09 مليون جنيه مقابل 514.95 
مليون جنيه يف العام املايل السابق 

له.

قالت رشكة التجاري الدويل 
للمسرسة، إن رشكة مرص لتأمينات 

احلياه، رفعت حصهتا يف أهسم بنك 
الربكة مرص من 5.26% إىل %7.26.

وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص الثالثاء املايض، أن مرص 

لتأمينات احلياه اشرتت 5.3 مليون 
هسم بقمية امجالية 68.92 مليون 

جنيه مبتوسط سعر رشاء 13 جنيه 
للهسم.

وأضافت أن نسبة حصص 
املجموعات املرتبطة باملسامه يه 

4.50% لرشكة مرص للتأمني.
وحقق بنك الربكة مرص، أرباحًا 

بلغت 783.11 مليون جنيه خالل 
الفرتة من يناير حىت هناية يونيو 

املايض، مقابل أرباح بلغت 611.88 
مليون جنيه يف الفرتة املقارنة من 

2021، مع األخذ يف االعتبار حقوق 
األقلية.

وارتفع صايف دخل البنك من العائد 
خالل الستة األهشر األوىل من العام 
اجلاري إىل 1.6 مليار جنيه، مقابل 

دخل بلغ 1.35 مليار جنيه يف 
النصف األول من العام املايض.

وعىل مستوى األمعال املستقلة، 
ارتفعت أرباح البنك إىل 783.11 

مليون جنيه خالل النصف األول من 
العام اجلاري، مقابل أرباح بقمية 
620.62 مليون جنيه يف النصف 

األول من 2021.

رئيس البورصة: مبادرة السفراء خطوة جديدة 
الستدامة منو سوق املال الوطني

العجمي ..

داليا احمد

قررت جلنة قي���د األوراق املالية بالبورصة 
املرصية، قي���د ختفيض رأس املال املصدر 
لرشك���ة املتح���دة لإلس���ان والتعمر من 
342.655 ملي���ون جني���ه إىل 335.578 
مليون جنيه بتخفيض قدره 7.077 مليون 

جنيه.
وأوحض���ت البورص���ة، يف بي���ان صادر 
األربعاء امل���ايض، أن التخفيض عن طريق 
إعدام أهسم اخلزينة البالغ عددها 5.661 

مليون هسم ليصبح رأس املال املصدر بعد 
التخفيض 335.578 ملي���ون جنيه موزًعا 
عىل ع���دد 268.462 ملي���ون هسم بقمية 

امسية 1.25 جنيه للهسم.
وأضافت أنه س���تدرج أهس���م الرشكة بعد 
التخفي���ض عىل قاعدة البيانات اعتباًرا من 
بداية جلس���ة تداول يوم االثنني املوافق 10 
أكتوب���ر اجلاري مكا ييل ) ص 1 : ص 16 

( 268,462,429 هسم.

وائل خطاب

»قبلة احلياة« من احلكومة لسوق األوراق املالية 
تعديل الئحة قانون سوق  المال لتحفيز عمل صناديق االستثمار ودعم التنمية المستدامة

ارتف���ع امل���ؤرش الرئيي للبورص���ة املرصية 
»إجيى إكس 30« بنس���بة 1.87% ليغلق عند 
مس���توى 10010.78 نقطة، خالل جلس���ات 
األس���بوع املايض، فميا تراجع مؤرش األهسم 
الصغرة واملتوسطة »إجيى إكس 70 متساوى 
األوزان«، بنس���بة 1.56% ليغلق عند مستوى 
2215.49 نقطة، وجسل مؤرش »إجيى إكس 
100 متس���اوى األوزان« هبوًطا بنحو %0.99 
ليغلق عند مس���توى 3156.68 نقطة، وجسل 
م���ؤرش »إجي���ى إك���س 30 حم���دد األوزان« 
صع���وًدا بنح���و 1.53% ليغلق عند مس���توى 
12330.22 نقط���ة، ونزل مؤرش متزي بنس���بة 

0.94% ليغلق عند مستوى 3521.08 نقطة.
رأس املال السوىق

ورحب رأس املال السوىق للبورصة، حنو 6.1 
مليار جنيه، ليغلق عند مس���توى 694.2 مليار 
جنيه، بنس���بة منو 0.9%، وصع���د رأس املال 
السوىق لملؤرش الرئيىس من 431 مليار جنيه 
إىل 437.3 ملي���ار جنيه، بنس���بة منو %1.5، 
فميا تراجع رأس املال ملؤرش األهسم الصغرة 
واملتوسطة من 131.1 مليار جنيه إىل 130.6 

مليار جنيه بنسبة اخنفاض %0.4.
وزاد رأس امل���ال مل���ؤرش األوس���ع نطاًقا من 
562.1 ملي���ار جني���ه إىل 567.9 مليار جنيه 
بنس���بة منو 1%، وصعد رأس املال الس���ويق 
لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إىل 2.1 مليار 

جنيه بنسبة منو %0.1.
إمجاىل قمية التداول

وبالنسبة للتداول تراجع إمجاىل قمية التداول 
بالبورصة املرصية إىل 9.7 مليار جنيه خالل 
األسبوع املايض، ىف حني بلغت مكية التداول 
حن���و 2.068 ملي���ار ورقة منف���ذة عىل 162 
ألف معلي���ة، وذلك مقارنة بإمجاىل قمية تداول 
قدرها 45.4 مليار جنيه، ومكية التداول بلغت 
2.738 مليار ورقة منفذة عىل 236 ألف معلية 

خالل األسبوع قبل املايض.

أما مؤرش متزي، بل���غ إمجاىل قمية التداول به 
حنو 14.8 ملي���ون جنيه، وبلغت مكية التداول 
34.1 ملي���ون ورقة منفذة ع���ىل 1329 معلية 
خالل األس���بوع املايض، واستحوذت األهسم 
ع���ىل 51.05% م���ن إمج���اىل قمي���ة التداول 
داخل املقص���ورة، ىف حني مثلت قمية التداول 

للسندات حنو %48.95.
ووزعت إمجاليات الت���داول للرشاكت املدرجة 
ىف م���ؤرشات البورصة ب���ني 1.7 مليار جنيه 
بامل���ؤرش الرئي���ىس للبورصة حبج���م تداول 
314.9 ملي���ون ورق���ة مالي���ة منف���ذة، وعدد 
معليات 45.7 ألف معلية، وبلغت قمية التداول 
ب�«إجي���ى إكس 70« حن���و 1.4 مليار جنيه، 
حبج���م تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من 
خالل 74.1 أل���ف معلية، وبلغت قمية التداول 
ب�«إجي���ى إكس 100« حن���و 3.1 مليار جنيه 
حبج���م تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة من 

خالل 119.7 ألف معلية.
البورص���ة ترحب حن���و 6.1 مليار جنيه 
امل���ايض..  األس���بوع  جلس���ات  خ���الل 

وحمللون يكشفون األسباب 

وأعلنت البورص���ة املرصية، عن قامئة األوراق 
املالي���ة املمسوح بالتداول علهيا بثالث عالمات 
عرشية خ���الل األس���بوع اجل���اري بناء عىل 
أسعار إغالق األربعاء، هناية جلسات األسبوع 
املايض، ومضت 81 رشكة، وذلك بعد إضافة 
رشك���ة حق اكتت���اب رشكة التوفي���ق للتأجر 
المتوييل-أيه.يت.ليس بعد تراجع سعر الهسم 

0.326 جنيه.
وج���اءت أبرز الرشاكت املوجودة بالقامئة: ابن 
س���ينا فارما، جنوب الوادى لألمسنت، جولدن 
برامي���دز بالزا، القلعة لالستش���ارات املالية، 
مجموع���ة عام���ر القابضة، أوراس���كوم املالية 
القابض���ة، أوراس���كوم لالس���تمثار القابضة، 
احلدي���د  لالس���تمثارات،  القابض���ة  النع���مي 

والصلب املرصية، بامل هيلز للتعمر.
هشادات اإليداع الدولية

وكش���ف تقري���ر البورص���ة األس���بوىع، عن 
أرصدة الرشاكت من هشادات اإليداع الدولية 
ح���ىت هناية األس���بوع امل���ايض، وبلغ رصيد 
هشادات إيداع مدينة نرص لإلسان والتعمر 
678.385 مليون هشادة، اإلسكندرية للزيوت 

املعدنية- أموك 402.164 مليون هشادة، البنك 
التج���اري ال���دويل 315.245 مليون هشادة، 
املجموعة املالية هرميس القابضة 288.674 
مليون هشادة، ىج ىب أوتو 222.966 مليون 

هشادة.
املرصي���ة  إي���داع  وبل���غ رصي���د هش���ادات 
لالتصاالت 169.704 ملي���ون هشادة، إيديتا 
للصناع���ات الغذائية عن���د 122.412 مليون 
هش���ادة، رشكة حدي���د ع���ز 73.621 مليون 
هشادة، ليس���يكو مرص 1.982 مليون هسم، 

وفًقا للتقرير األسبوىع للبورصة املرصية.
هناية جلسات األسبوع

وتباينت مؤرشات البورصة، خبتام تعامالت 
جلس���ة األربعاء، هناية جلس���ات األسبوع 
امل���ايض، إذ ارتفع امل���ؤرش الرئيي فميا 
تراجع مؤرشا إجيي إكس 70 وإجيي إكس 
100، ورحب رأس املال الس���ويق 3.4 مليار 
جنيه ليغلق عند مس���توى 694.163 مليار 

جنيه.
وارتفع م���ؤرش »إجيي إكس 30« بنس���بة 
0.88% ليغلق عند مس���توى 10010 نقطة، 
وهب���ط مؤرش »إجي���ي إكس 50« بنس���بة 
0.01% ليغل���ق عند مس���توى 1907 نقطة، 
وقف���ز م���ؤرش »إجي���ي إك���س 30 حمدد 
األوزان« بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 
12330 نقطة، وزاد مؤرش »إجيي إكس 30 
للعائ���د اللكي« بنس���بة 0.86% ليغلق عند 

مستوى 4048 نقطة.
فمي���ا تراجع م���ؤرش ال���رشاكت الصغرة 
واملتوس���طة »إجي���ى إكس 70 متس���اوى 
األوزان« بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 
2215 نقط���ة، وهبط م���ؤرش »إجيى إكس 
بنس���بة %0.35  100 متس���اوى األوزان« 

ليغلق عند مستوى 3156 نقطة.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  9  أكتوبر  2022  •  العدد  663

    رئيس  »الرقابة المالية » : استحداث أنواع جديدة من 
السندات  استكماال لتطوير األدوات التمويلية غير المصرفية  

 فريد : التعديالت الجديدة  تعيد ترتيب أولويات 
االستثمار من خالل زيادة المشروعات ذات األثر االجتماعي 

والبيئي اإليجابي
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هيئة السلع التموينية
 تتعاقد على شراء 38 ألف 

طن زيت طعام مستورد

تعاق���دت اهليئ���ة العامة للس���لع المتوينية نيابة 
ع���ن وزارة المتوي���ن والتج���ارة الداخلية، عىل 
رشاء 38 ألف طن زيت خام مس���تورد بالدوالر 
تضمنت 11 ألف ط���ن زيت عباد و27 ألف طن 

زيت صويا خام.
وذك���رت اهليئة - يف بيان هلا- أن ذلك يأيت يف 

إطار خطة الوزارة لتعزيز أرصدهتا من الس���لع 
األساسية، مش���رة إىل أن الوصول يف الفرتة 

من 25 نومفرب إىل 10 ديمسرب. 
من جانب آخر، أعلنت اهليئة عن إلغاء ممارسة 
الزيت احمليل الرتفاع األس���عار عن األس���عار 

التقديرية.

 
»تراثنا« ينطلق اليوم مبشاركة  5 دول عربية  وأكثر من 

1100 مشروع تراثي وفني من مصر
حتت رعاية الرئيس عبد الفتاح الس���ييس ، تنطلق اليوم 
فعاليات معرض تراثنا 2022  ،     وتس���متر حىت 15 
أكتوب���ر مبركز مرص لملعارض الدولية مبحور املش���ر 
بالتجمع اخلامس ،  ويش���ارك يف املعرض  حنو 5 دول 
عربية، وأكرث من 1100 مرشوع ترايث وفين من مرص.
وأكدت نيف���ن جامع الرئي���س التنفي���ذي جلهاز تمنية 
املرشوعات أن الدورة احلالية  س���وف تهشد ختصيص 
جن���اح اكمل خلدمات جه���از تمنية املرشوع���ات ليتيح 
ل���زوار املع���رض التعرف ع���ىل اكفة خدم���ات اجلهاز 
املالية وغر املالية والتقدم للحصول عيل هذه اخلدمات 
باإلضافة إىل التوعية باملزايا والتيس���رات اليت يوفرها 
قانون تمنية املرشوع���ات لملرشوعات الصغرة القامئة 
واجلديدة مما يعد فرصة لالس���تفادة من هذه اخلدمات 

املتنوعة.
 وأشارت جامع  إىل أن اجلناح سيضم أيضا مجموعة 
من اخلرباء املتخصص���ن من اجلهاز لتقدمي عدد كبر 
م���ن اخلدم���ات التس���ويقية والفنية لاكف���ة املرشوعات 
الرتاثية سواء من العارضن املشاركن أو من أحصاب 
املرشوع���ات الرتاثية بوجه عام والذي���ن حيتاجون إىل 
استشارات فنية أو تسويقية لتطوير منتجاهتم واالرتقاء 

جبودهتا.
 وأضافت  أن هذه اخلدمات يمت تقدميها جمانا وتتضمن 
تصممي العالمة التجارية »الش���عار« لملرشوع وإنشاء 
وتصممي املواقع اإلليكرتونية وصفحات التس���ويق عىل 
منص���ات التواصل االجمت���ايع، باإلضافة إىل اماكنية 
تسويق منتجات هذه املرشوعات  يف املنصات التجارية 
الك���ربى من رشاكء اجلهاز مثل أمازون مرص وجوميا، 
باإلضافة ايل تقدمي استشارات متخصصة لتطوير لك 
منتج لتناسب احتياجات املسهتلكن وأذواقهم املعارصة 
مؤك���دة أن اجلهاز يعمل باس���مترار ع���ىل تطوير هذه 
اخلدم���ات لتتفق مع التغرات الرسيع���ة اليت تهشدها 
األس���واق حاليا يف آليات البيع والرشاء وذلك ملساعدة 
أحص���اب املرشوع���ات عىل االس���تفادة م���ن الفرص 
التس���ويقية الواعدة املتاحة اليكرتونيا وحتس���ن جودة 

منتجاهتم لتنافس حمليا وعامليا.
 ودع���ت  الرئي���س التنفيذي جلهاز تمني���ة املرشوعات   
أحصاب املرشوعات اليدوي���ة والرتاثية لزيارة املعرض 
للتعرف عىل اخلدمات اليت يقدمها اجلهاز واالس���تفادة 
مهنا وأشارت إىل أمهية تعرف الشباب بشلك عام عىل 
خدمات اجله���از إلقامة مرشوعات صغ���رة جديدة أو 

تطوير مرشوعاهتم القامئة خالل فرتة املعرض.
 يذكر  أن فعاليات  الدورة الرابعة ملعرض تراثنا  تنطلق  
يومي���ا م���ن 11 صباحا إىل 10 مس���اء ما ع���دا  اليوم 
األحد 9 أكتوبر  حيث يفتح املعرض أبوابه للجمهور من 

الساعة 4 عرصًا.
ويعد    معرض تراثنا   أكرب ملتىق لملبدعن واحلرفين 
والصناع املهرة من خمتل���ف حمافظات امجلهورية من 
ناحية، ونافذة لتسويق منتجاهتم من ناحية أخرى سواء 
من خالل البيع املبارش أو عن طريق إبرام التعاقدات مع 

جهات خمتلفة والتصدير للخارج.
م���ن جانهبم عرب ع���دد م���ن العارض���ن والعارضات 
املش���اركن يف معرض تراثنا للحرف اليدوية والرتاثية 
يف نخست���ه الرابع���ة 2022 ع���ن س���عادهتم بإتاح���ة 
الفرصة هلم لملش���اركة يف فعالي���ات املعرض باعتباره 
فرصة تس���ويقية ممزية، تفتح هلم افاق تسويقية جديدة 
فض���ال عن كوهن���ا جتربة مم���زية ت���رثي خرباهتم يف 
تبادل األف���اكر واألذواق مع زمالءمه من العارضن من 
ناحية وم���ع الزبائن ورواد املعرض م���ن ناحية أخرى، 
مش���يدين برعاية الرئيس عبد الفتاح الس���ييس رئيس 
امجلهوري���ة لملعرض وتوجهياته بتقدمي خمتلف س���بل 
الدمع ألحصاب املرشوعات الصغرة مما جشعهم عىل 

االسمترار وتطوير انتاجهم لك عام.
 وم���ن املق���رر أن حيتضن معرض تراثن���ا الذي ينمظه 
جهاز تمنية املرشوعات املتوس���طة والصغرة ومتناهية 
الصغر حنو 1116 عارضا  من الفنانن واحلرفين يف 
جمال املنتجات الرتاثية واليدوية، وذلك يف دورته الرابعة 
واملقام فعالياهتا يف مركز مرص بأرض املعارض الدولية 

خالل الفرتة من 9 أكتوبر وحىت 15 أكتوبر.
وحبس���ب ترصحي���ات لملهندس طارق حب���ي، وكيل 

جملس إدارة غرفة صناعة منتجات األخش���اب واألثاث 
، تش���ارك الغرفة  ىف معرض “تراثنا” للحرف اليدوية 
والرتاثية  ، وأوحض حبي أن هذه يه املشاركة الثالثة 
للغرف���ة باملع���رض  ، منوها أهنا ت���أيت بغرض تجشيع 
املصن���ع املب���دع  يف مرص ع���ىل تس���ويق منتجاهتم 
املمتزية مبعرض مهم وفعال، عالوة عىل تعريف املجمتع 
امل���رصي بإماكنيات املصنعن املرصي���ن وإماكنياهتم 
يف إنت���اج منتجات خبامات مرصي���ة 100 % بداية من 
اخلش���ب، الدهان���ات، اإلس���فنج ، النح���اس، احلديد، 

الربدي، وجريد النخل.
 وقال  معرو عرنسه، عضو هيئة املكتب  يف ترصحيات  
حصفي���ة   إن  الغرف���ة  تش���ارك جبن���اح مت تصمميه 
ليناس���ب فاعليات املعرض وذلك عىل مساحة 21 مرتا، 
وقد قامت الغرفة بدفع اكفة تاكليف املعرض، ويأىت ذلك 
يف إطار دمع و تجشيع الغرفة للصناع  عيل استخدام 

و تصممي القطع باستخدام خامات حملية. 
“حياة كرمية “ يف املعرض 

 وتفعيال ملش���اركته يف املبادرة الرائس���ية حياة كرمية 
، خص���ص جهاز تمني���ة املرشوع���ات،  جناحا اكمال  
ملنتج���ات أحصاب املرشوعات املمولة يف معرض تراثنا 
2022، ملس���اعدهتم عىل تس���ويق منتجاهت���م وفنوهنم 
الرتاثية اخلاصة بلك حمافظة، وذلك من أجل اسمترار 

هذه األنشطة وتطوير منتجات مرشوعاهتم القامئة.
 و قالت نيف���ن جامع، الرئيس التنفي���ذي جلهاز تمنية 
املرشوع���ات، يف بيان هلا ،  إن جهاز تمنية املرشوعات 
يقدم أوجه الدمع اكفة، لملس���تفيدين -خاصة الش���باب 
والسيدات- مببادرة حياة كرمية الذين يرغبون يف إقامة 
مرشوع���ات جدي���دة أو أحصاب املرشوع���ات القامئة، 
موحضة أن أف���رع جهاز تمنية املرشوعات تقوم بتقدمي 
خدمات متنوعة مهن���ا الفنية واملالية يف القرى واملراكز 
املسهتدفة، ومن اخلدمات املُقدمة دورات تدريبية جمانية 
لتعريفه���م بأس���س إقامة املرشوعات وإدارهتا بش���لك 
س���لمي، وتتيح دراس���ات جدوى اسرتشادية ملرشوعات 
متنوعة تتفق مع طبيعة واحتياجات لك حمافظة، مضيفة 
أن العارضن املش���اركن يف هذه ال���دورة من معرض 
تراثنا 2022 قد اس���تفادوا من ه���ذه اخلدمات مكا مت 
تعريفه���م مبزايا وتيس���رات قانون تمني���ة املرشوعات 
ملس���اعدهتم عىل ب���دء مرشوعاهتم اجلدي���دة أو تطوير 

القامئة.
يأيت ذلك يف إطار مس���امهة جه���از تمنية املرشوعات 
يف »حي���اة كرمي���ة«، واهمتام���ه بمتوي���ل اآلالف من 
املرشوع���ات الصغ���رة ومتناهية الصغ���ر يف املراكز 
والقرى املسهتدفة من املبادرة والرتكزي عىل املرشوعات 
اإلنتاجي���ة والرتاثية اليت تس���تخدم امل���وارد الطبيعية 
املتوف���رة يف احملافظات لملش���اركة يف املبادرة، وذلك 
بناء عىل الدراس���ات االقتصادية ودراس���ات اجلدوى 
االسرتش���ادية اليت أعدها اجلهاز ملس���اعدة الش���باب 
وتجشيعه���م عىل إقامة مرشوع���ات صغرة أو متناهية 

أو تطوير مرشوعاهتم القامئة.

مشاركة ذوي اهلمم 
مك���ا أعلنت نيفن جام���ع  أن  104 عارضن من ذوي 
اهلمم يش���اركون يف معرض تراثن���ا 2022 الذي يقام 
حت���ت رعاية   رئيس امجلهورية، وذلك من خالل عرض 
منتجات 15 مجعية أهلية خمصصة لرعاية ذوي اهلمم 
وم���ريض الرسطان من خمتل���ف حمافظات امجلهورية 

باإلضافة إىل املرشوعات اخلاصة هبم. 
 يأيت ذلك يف إطار مس���امهة جه���از تمنية املرشوعات 
يف االس���رتاتيجية الوطني���ة اليت يتبناه���ا الرئيس عبد 
الفتاح الس���ييس  ،  املعنية بتقدمي خمتلف أوجه الدمع 
لذوي اهلمم، باعتبارمه رشاكء أساس���يون يف نس���يج 
الوط���ن وفاعلون يف جماالت التمني���ة املختلفة، خاصة 
املبدع���ون مهنم وأحصاب الفن���ون الرتاثية اليت تعكس 

اهلوية املرصية.
وأش���ارت “جام���ع”، يف بي���ان حص���ي،   إىل أن 
جه���از تمنية املرشوعات حي���رص عىل دمع ذوي اهلمم 
املشاركن يف معرض تراثنا الذى ينمظه اجلهاز سنوًيا 
س���واء بش���لك فردي أو من خالل امجلعي���ات األهلية 
اليت تدمع تدريهبم وتجشيعهم ع���ىل اإلنتاج والتطوير 
واالبت���اكر، وذلك بتهسيل مش���اركهتم يف أكرب ملتىق 
لملبدعن واحلرفي���ن، باعتباره نافذة تس���ويقية كبرة 
ملنتجاهت���م ومش���غوالهتم اليدوية، مما يس���اعدمه عىل 
حتقي���ق مبيعات جيدة خالل مش���اركهتم يف املعرض، 
جبان���ب إتاحة الفرص التصديرية هلم، مبا ينعكس عىل 

منو مرشوعاهتم الصغرة ومتناهية الصغر.
مشاركة سوهاجية 

وتش���ارك خمتلف حمافظ���ات امجلهوري���ة باملعرض ، 
حيث أعل���ن  اللواء طارق الفىق حمافظ س���وهاج،  أن  
35 عارض���ا وعارض���ة من أحصاب احل���رف الرتاثية 
واملنتج���ات اليدوية من أبناء حمافظة س���وهاج س���وف 
يش���اركون بعرض منتجاهت���م يف مع���رض “تراثنا”، 
والذي يقام بالقاه���رة، حتت رعاية   الرئيس عبدالفتاح 
الس���ييس، يف الفرتة من 9 وحىت 15 أكتوبر اجلاري، 
وذلك باجلناح اخلاص بربناجم التمنية احمللية بصعيد 

مرص.
 وأكد حمافظ س���وهاج عيل اهمتام القيادة السياس���ية 
بتمنية التكتالت االقتصادية مبحافظة سوهاج، ومساعدة 
أحصاب احلرف الرتاثي���ة واملنتجات اليدوية يف تطوير 
منتجاهت���م وتس���ويقها وفقا ألحدث أس���اليب العرض 
والتس���ويق، مش���را إىل  تقدمي لك الدمع واملس���اندة 
لملرشوع���ات الصغ���رة ومتناهية الصغ���ر باحملافظة 
ومس���اندة أحصاهبا من خالل توفر املعارض الدامئة 
هلم بأماكن ممتزية باحملافظة، وتهسيل حصوهلم عيل 
ق���روض ميرسة من صندوق التمني���ة احمللية وبرناجم 
مرشوعك للتوس���ع يف تل���ك الصناع���ات واملرشوعات 

وتطويرها و توفر فرص معل مستقرة وناحجة .

يص���ف خرباء  قط���اع الصناعات اهلندس���ية  بأنه ميثل 
“ احلص���ان ال���راحب “  يف ملف الص���ادرات املرصية ، 
حيث ي���أيت يف مقدم���ة الصناعات اليت حتق���ق قفزات 
تصديرية بشلك سنوي رمغ األحداث االقتصادية العاملية  
، وتتجاوز اس���تمثارات هذا القطاع أكرث من 200 مليار 
جني���ه وفق تقديرات مركز حتدي���ث الصناعة، مبا جيعله  
أحد أمه القطاعات الرئيسية يف مؤرش األداء الصنايع، 
حيث يعترب قطاعا  جاذبا  لالستمثار ومؤثرا  يف قطاعات 

أخري، خاصة أنه يتداخل مع قطاعات إنتاجية عدة.
 قطاع  الصناعات اهلندس���ية اس���تفاد بص���ورة كبرة 
م���ن التطور الكب���ر الذي تهشده الدول���ة املرصية خالل 
الس���نوات المثاين املاضية، س���واء من الش���بكة القومية 
للط���رق، جبان���ب املوانئ ال���يت تهسل حرك���ة البضائع 
للداخل واخلارج، ويسهتدف قطاع الصناعات اهلندسية 
ارتفاع���ات س���نوية يف الص���ادرات تتج���اوز 15 % رمغ 

الظروف االقتصادية العاملية.
ويس���هتدف قطاع الصناعات اهلندسية خلق طفرة كبرة 
يف الصادرات حيث مت قبل أيام  إطالق فعاليات النخسة 
الرابعة من بعثة “HATS” 2022 اليت ينمظها املجلس 
التصديري للصناعات اهلندس���ية بالرشاكة مع مرشوع 
تطوي���ر التجارة وتمني���ة الصادرات املمول م���ن الواكلة 
األمريكية للتمنية الدولية، مبش���اركة أكرث من 80 مشاٍرك  

دويل من 22 دولة من  أفريقيا وأوروبا  وآسيا.
وأكد املهندس رشيف الصياد رئيس املجلس التصديري 
للصناعات اهلندسية، أن النخسة الرابعة من بعثة هاتس 
ت���أيت يف ظل ظ���روف صعبة عىل حرك���ة التجارة نتيجة 
األحداث العاملية وموجات الت���م واحلرب األوكرانية 
الروس���ية، حي���ث يعترب هات���س فرصة مالمئ���ة لزيادة 
ص���ادرات  قطاع���ات األجه���زة املزنلي���ة وأدوات املائدة 
واملطب���خ، مش���را إىل أن النس���خ الث���الث املاضية من 
البعثة س���امهت يف حتقيق زيادة ملحوظة يف الصادرات 

للقطاعات املشاركة.
وكش���ف الصي���اد ، أن، أن ص���ادرات قطاعات األجهزة 
املزنلي���ة و أدوات املائ���دة و املطب���خ جسل���ت عام 2020 
مس���توى  1.092 ملي���ار دوالر لرتفع ه���ذا الرمق إىل 
1.614 ملي���ار دوالر عام 2021 بنس���بة ارتفاع %47 ، 
مش���را إىل أن صادرات القطاعات الثالثة خالل أول 8 
أهش���ر من 2022 جسلت مس���توى 1.099 مليار دوالر 

لتسمتر طفرة القطاعات املشاركة يف بعثة هاتس.
وأعل���ن املهندس رشيف الصياد،  أن���ه مت  عقد عرشات 
اللق���اءات الثنائي���ة ب���ن 36 رشكة مرصية و املش���رتين 
الدولي���ن املش���اركن يف HATS،  إيل جان���ب  تنظمي 
زيارات ميدانية لملصانع اهلندس���ية لتعريف املش���رتين 
باإلماكنيات الصناعية اهلندس���ية والتطورات الكبرة يف 

الصناعة الوطنية خالل السنوات املاضية.
وقال رشيد بنجلون، مدير مرشوع تطوير التجارة وتمنية 
الصادرات يف مرص املُمول من الواكلة األمريكية للتمنية 
الدولية:” حنن س���عداء برشاكتنا مع املجلس التصديري 
للصناعات اهلندسية لملسامهة يف دمع ومساندة تواجد 
36 رشك���ة مرصي���ة ُمص���درة من ال���رشاكت الصغرة 
واملتوسطة يف إطار فعاليات معرض هاتس مرص 2022  
يف نخست���ه الرابعة، والذي يضم 80 مش���رتي دويل من 
22 دول���ة من خمتلف األس���واق الواعدة لقطاع الس���لع 

اهلندس���ية، األمر الذي س���يعيط دفعة كبرة للرشاكت 
لتعزيز التعاون املش���رتك مع نظراهت���ا األجنبية هبدف 
زي���ادة قدرات هذه الرشاكت الصغرة واملتوس���طة عىل 
االرتقاء مبستوى املنتجات املُصدرة، ومساندة الرشاكت 
الصغ���رة اجلديدة يف كيفية اخرتاق ودخول األس���واق 

والتصدير”.
   عقود  تصديرية 

 يم ح���ي املدي���ر التنفي���ذي لملجل���س التصدي���ري 
للصناع���ات اهلندس���ية،  أعلن���ت م���ن جانهبا تش���كيل 
فريق معل متاكم���ل من املجلس ملتابع���ة االتفاقات اليت 
مت التوص���ل إلهي���ا   داخل هاتس، وكذل���ك تهسيل عقد 
اللقاءات واالجمتاعات عىل هامش البعثة، مكا يمت توفر 
خدمات الرتمجة الفورية للرشاكت املشاركة تهسيلًا عىل 

امجليع لالتفاق عىل العقود التصديرية.
وأضاف���ت، أن بعثة »هاتس« أح���د أمه الفاعليات اليت 
ينمظها املجلس التصديري للصناعات اهلندس���ية سنويًا 
هبدف مس���اعدة املصدري���ن املرصي���ن املتخصصن 
يف قطاع���ات األجه���زة املزنلي���ة وأدوات املطب���خ املائدة 
والضيافة، الخرتاق أس���واق دولية جديدة والوصول إىل 
فرص تصديري���ة حقيقية وواعدة، مض���ن خطة املجلس 
للهنوض بالصادرات واسمترار حصوة الصادرات اليت 
جيري حتقيقها للع���ام الثاين عىل التوايل رمغ األحداث 

العاملية.
وأكدت »حي«، أن مع���رض هاتس يعد احلدث األكرب 
واألخضم الوحيد يف م���رص الذي خيدم هذه القطاعات 
املهم���ة بطريقة فعالة ومالمئة لطبيع���ة هذه القطاعات من 
خالل اس���تضافة بعثة من أكرب املش���رتين الدولين بأمه 
األس���واق الواعدة، حلضور احل���دث يف القاهرة وعقد 
لقاءات ثنائية متخصصة مع الرشاكت املرصية املشاركة 

وزيارات ميدانية لملصانع.
طفرة  

وهشدت الصادرات املرصية  غر البرتولية خالل الفرتة 
)يناي���ر – ديمس���رب( 2021 قمية قدره���ا حنو 32.342 

مليار دوالر مقابل قمية قدرها 25.427 مليار دوالر خالل 
عام 2020 لتحقق ارتفاعًا بقمية وصلت 6.9 مليار دوالر 
بنسبة 23%.، وحيتل القطاع اهلنديس الرتتيب الرابع يف 
الصادرات املرصية الصناعية، وجسلت صادرات السلع 
اهلندس���ية 3.4 ملي���ار دوالر، وعن مؤرشات 2022 فقد 
أعلن املجلس التصديري للصناعات اهلندس���ية، ارتفاع 
الصادرات اهلندس���ية بنسبة 24% خالل الفرتة من يناير 
إيل أغس���طس 2022 لتجسل 2.44 مليار دوالر مقابل 

1.96 مليار دوالر خالل نفس الفرتة من عام 2021.
وأض���اف املجل���س التصدي���ري للصناعات اهلندس���ية 
يف تقريرل���ه   ، أن الصادرات حققت زيادة بنس���بة %5 
ىف هشر أغس���طس 2022 باملقارن���ة بنفس الهشر  من 
2021 حيث بلغت 294 مليون دوالر يف أغسطس 2022 
باملقارن���ة ب 279 ملي���ون دوالر ىف اغس���طس 2021.

مكا كش���ف أن مجيع القطاع���ات املندرجة حتت املجلس 
التصدي���ري حققت زيادات ملحوظة يف أول 8 أهشر من 
2022 باملقارنه بنفس الفرتة عام 2021 مما يعكس رؤية 
املجلس اليت تسهتدف حتقيق زيادة سنوية تصل نسبهتا 

%15
صادرات األجه���زة الكهربائية قفزت بنس���بة 31% وبلغ 
االرتف���اع يف صادرات الاكب���الت 57% وحققت مكونات 
السيارات زيادة 15.5% وبلغت زيادة صادرات األجهزة 
املزنلية 7% و الطملب���ات و املراجل و احملراكت ارتفعت 
65% و ص���ادرات اآلالت و املعدات حققت 131% وأخرا 
تشكيل املعادن ارتفع 153%، وعن أمه الدول اليت زادت 
الصادرات اهلندسية الهيا يف نفس الفرتة يه، أوروبا ) 
اململكة املتحدة - فرنس���ا – التشيك - اسبانيا– ايطاليا 
- مالط���ا – هولندا ( اس���يا ) الس���عودية – االمارات - 
الكوي���ت - األردن –لبن���ان ( افريقيا )اجلزائر- املغرب- 
ليبي���ا - كينيا - تونس - غانا( حبس���ب املدير التنفيذي 

لملجلس التصديري للصناعات اهلندسية .  

أص���در املهندس أمحد مس���ر صاحل، وزير 
التجارة والصناع���ة، قرارا مبد العمل حبظر 
تصدير بعض أنواع اخلردة واخلامات وورق 
الدش���ت ملدة س���تة أهشر اعتب���ارًا من أول 

أكتوبر اجلاري.
واكنت نيفن جامع، وزيرة التجارة والصناعة 
الس���ابقة قد أص���درت يف م���ارس املايض 
القرار رمق 190 لس���نة 2022 حبظر تصدير 
بعض أنواع اخلردة واخلامات وورق الدشت 
مل���دة 6 أهشر، وج���اء قرار الوزير املنش���ور 
مبلحق اجلريدة الرمسية »الوقائع املرصية« 
لميد العمل بالقرار القدمي ستة أهشر أخرى.
وتتضمن أن���واع اخلردة احملظور تصديرها 
نصف خام )مات(؛ حناس مرس���ب وحناس 
غر نيق؛ أقطاب موجبة )أنودات( من حناس 
للتنقي���ة بالتحلي���ل الكهرب���ايئ وحناس نيق 
وخالئط حناس���ية، بأش���اكل خام وفضالت 
وخردة حن���اس وقضب���ان وعي���دان وزوايا 
وأش���اكل خاص���ة )بروفي���الت(، من حناس 
وأصن���اف أخرى م���ن حن���اس مصبوبة أو 
مقولب���ة أو مبصوم���ة أو مطرق���ة، ولكن غر 

مشغولة بأكرث من ذلك.
مكا تتضمن أنواع خردة الرصاص بأشاكل 
خ���ام وخردة وفضالت م���ن رصاص وألواح 
وصف���احئ وأرشط���ة م���ن رص���اص بمسك 
يتج���اوز 0.2 مم ومصنوع���ات أخ���رى من 

رص���اص وخردة وفضالت م���ن حديد صب 
)زهر(، وخردة وفض���الت من خالئط صلب 
مقاوم للصدأ، وغرها م���ن خردة وفضالت 
من خالئط صلب وخردة وفضالت من حديد 
أو صلب مط���يل بالقصدير وخردة وفضالت 
رقائق وش���ظايا وفضالت التفريز واخلراطة 
ونش���ارة وبرادة وس���واقط معلي���يت البصم 

والتقطيع، وإن اكنت يف حزم.
وتتضم���ن األن���واع أيضا خ���ردة الصفيح 
املكب���وس من علب املواد الغذائية والكمياوية، 
وخ���ردة وفض���الت أخ���رى م���ن س���بائك 
)اینج���وت( ناجتة ع���ن إعادة صه���ر خردة 
احلدي���د أو الصل���ب وخ���ردة وفضالت من 
ألومنيوم وخملف���ات صلبة ناجتة عن معليات 
اجللفنة بالزنك )م���ات اجللفنة(، وغرها من 
رماد وبقاي���ا حمتوية بصورة رئيس���ية عىل 
زنك، وزنك بأش���اكل خ���ام وخردة وفضالت 
م���ن زنك واتربة ومس���احيق ورقائق من زنك 

ونفايات وفضالت من ورق أو ورق مقوى.
يذكر أن ال���وزارة أرجعت صدور ذلك القرار 
طلبات مقدمة من غرفة الصناعات اهلندس���ية 
وغرفة الصناعات املعدنية حول ترضر العديد 
من الرشاكت من ع���دم توافر خردة وخامات 
بعض أصن���اف املعادن وارتفاع أس���عارها 
حملي���ًا، وبن���اء هيلع ص���در الق���رار بالنظر 
ألمهية خ���ردة املع���ادن يف حتقي���ق التمنية 

مد العمل بحظر تصدير بعض أنواع اخلردة 
واخلامات وورق الدشت ملدة 6 أشهر

 

أعلن الس���يد القصر وزير الزراعة واستصالح األرايض، أن 
صادرات مرص الزراعية جتاوزت 5 مالين و19 ألفا و411 طنا 
ح���ىت اآلن بزيادة قدرها 258 ألف���ا و824 طنا عن نفس الفرتة 

من العام املايض حيث اكنت 4 مالين و760 ألفا و587 طنا.
ج���اء ذلك وفقًا لتقري���ر تلقاه من الدكتور أمح���د العطار رئيس 
اإلدارة املركزي���ة للحجر ال���زرايع حول إمج���ايل الصادرات 
الزراعي���ة خالل الف���رتة من أول يناي���ر 2022 وحىت 4 أكتوبر 

.2022
وأش���ار التقرير إىل أن أمه الص���ادرات الزراعية يه املواحل، 
البطاطس، البصل الطازج، عن���ب، المطامط الطازجة، البطاطا، 
الفراولة، الفاصوليا الطازجة واجلوافة، الثوم، املاجنو، البطيخ، 

رمان.
وبل���غ إمجايل الصادرات الزراعية من املواحل مليون و632 ألفا 
936 طن���ا، باإلضافة إيل تصدير 855 ألف 920 طن البطاطس 
الطازج���ة، لتحتل املرك���ز الثاين يف الص���ادرات الزراعية بعد 
املواحل، بيمنا مت تصدير 343 ألفا و22 طن بصل، حمتال املركز 

الثالث يف الصادرات.
واحت���ل العنب ع���ىل املركز الراب���ع يف الص���ادرات الزراعية 
بإمج���ايل 150 ألفا و317 طنا، يف حن احتلت الفاصوليا عىل 
املركز اخلامس يف الص���ادرات بإمجايل 134 ألفا و297 طنا، 
بيمنا احتلت صادرات مرص من البطاطا عىل املركز الس���ادس 

بإمجايل مكية بلغت 84 ألفا و192 طنا.

عق���دت غرفة صناعة احلبوب باحت���اد الصناعات املرصية 
برائس���ة النائب طارق حسانن، رئيس جملس إدارة الغرفة 
اجمتاعا لشعبة األرز، حبضور رجب حشاتة رئيس الشعبة، 
والنائ���ب جمدي الولييل، عضو جملس إدارة الغرفة ومعرو 
اهليامت���ي عضو جمل���س إدارة الغرفة ومبش���اركة ممثيل 

أحصاب مضارب األرز جبميع حمافظات امجلهورية.
واس���تعرض االجمتاع رشح فك���رة املنظومة اليت طرحهتا 
وزارة المتوين والتجارة الداخلية بشأن توريد األرز الشعر 
لل���وزارة وال���يت مت اعمتادها من رئيس ال���وزراء؛ ملا ميثله 
حمصول األرز الشعر من اسرتاتيجية هامة ويعترب مبثابة 

احملصول احمليل الوحيد الذي يوجد فيه اكتفاء ذايت.
ومت االس���متاع لرؤية أحصاب الصناع���ة، مكا مت اخلروج 
من االجمتاع مبوافقة أحصاب املضارب عىل املشاركة يف 
منظومة وزارة المتوي���ن والتجارة الداخلية الواعدة اهلادفة 
لتحقيق اس���تقرار وثبات لألس���عار وانس���يابية يف تدفق 
األرز الش���عر ألحصاب الصناعة، ووصول األرز األبيض 

لملواطنن باكفة طوائفهم بأسعار مناسبة للك الفائت.
مك���ا مت االتفاق عىل وض���ع إعالن عىل مداخ���ل وبوابات 
املضارب عن سعر األرز طبقا للقرار الوزاري خبط واحض، 
بسعر 6850 جنهيا لطن األرز عريض احلبة وبسعر 6600 
جني���ه لرفيع احلبة، وأن يمت التق���دم للتجسيل يف املنظومة 
المتوينية لدى هيئة الس���لع المتوينية وهيئة سالمة الغذاء، 
عىل أن تتواصل هيئة س���المة الغذاء مع صاحب املرضب 
وإرسال بريد الكرتوين مبوعد املعاينة وبعدها أخذ املوافقة 

وإضافة املرضب إىل املنظومة.
ورصح النائب طارق حس���انن رئي���س جملس إدارة غرفة 
صناع���ة احلبوب باحتاد الصناع���ات املرصية، توافر األرز 
يف األس���واق وبمكيات كبرة يف ظل حرص وزارة المتوين 
والتجارة الداخلية عىل توفر السلع الغذائية طوال الوقت، 
تنفي���ذا لتوجهي���ات القيادة السياس���ية باس���مترار وجود 

خمزون اسرتاتيجي من مجيع املنتجات الغذائية.
وأوحض رج���ب حشاتة، رئيس ش���عبة األرز بغرفة صناعة 
احلبوب باحتاد الصناعات املرصية، أن شعبة األرز ملزتمة 
بق���رارات الدكتور عىل املصييحل وزي���ر المتوين والتجارة 
الداخلية، حول توريد األرز الش���عر، الفتا إىل أن أس���عار 
األرز يف األس���واق تهشد اس���تقرارا خاص���ة بعد القرار 
اخل���اص بتحديد حد أقىص لس���عر كيل���و األرز األبيض 
السائب ب�12 جنهيا وكيلو األرز األبيض املعبأ ب�15 جنهيا 

حكد أقىص للسعر لكنه قد ينخفض عن ذلك.

ارتفعت صادرات مرص من الصناعات الغذائية إىل اململكة 
العربية السعودية خالل الفرتة “يناير-أغسطس” من العام 
احل���ايل بنحو 24% لتبلغ ما قميته 260 مليون دوالر مقابل 

نفس الفرتة من العام املايض.
وذك���ر املجلس التصديري للصناع���ات الغذائية يف بيان له 
األربعاء املايض، أن السوق السعودي يعد من أمه األسواق 
املس���توردة لألغذية املصنعة املرصية يف عام 2021 بقمية 
بلغت 305 مالين دوالر متثل 7.5% من إمجايل صادرات 
قطاع الصناعات الغذائية البالغة 4.1 مليار دوالر يف هناية 

.2021
وأض���اف أنه خالل البعثة التحضرية اليت قام هبا املجلس 
إىل اململكة العربية الس���عودية بالتع���اون مع مكتب المتثيل 
التجاري جبدة خالل الفرتة من 24 – 30 س���بمترب 2022 
مت االجمتاع مع االحتاد العام للغرف التجارية الس���عودي 

وغرف جتارة الرياض، وجده، ومكة املكرمة.
مك���ا مت عقد اجمت���اع مع عدد من الرشاكت االستش���ارية 
ومجموع���ة من كبار مس���توردي األغذي���ة باململكة لدعوهتم 
لملش���اركة يف بعثة الرشاكت املرصية، حي���ث أبدت اكفة 
كيانات األمعال الس���عودية الدمع الاكمل والرتحيب بزيادة 
ال���رشاكت املرصية جبانب املوافقة عىل الرشاكة يف تنظمي 

هذا احلدث املهم.

غرفة صناعة احلبوب تستعرض منظومة 
توريد األرز الشعير لوزارة التموين

سيد اجلارحي

داليا احمد

   المعرض أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة 
من مختلف محافظات الجمهورية  ونافذة لتسويق المنتجات 

   استثمارات   القطاع تتجاوز  أكثر من 200 مليار جنيه  ..  3.4  مليار 
دوالر صادرات في 2021 وقفزة في صادرات أول 8 أشهر من 2022

التموين توضح شروط قبول تظلمات امتالك 
سيارة حديثة أو مرتبات حكومية مرتفعة

انطالق فعاليات معرض بيزنكس الدولي
 يف نسخته اخلامسة ديسمبر املقبل

خاطبت وزارة المتوين مديرياهتا بش���أن 
البطاق���ات المتوينية اخلاص���ة باملواطنن 
اليت جاءت هلم رس���الة عرب بون الرصف 
“مرتبات حكومية عالية أو سيارات حديثة 
موديل 2018 فأكرث” واملستندات املطلوبة 
الس���تالم ماكتب المتوين واملراكز املطورة 

تظملاهتم.
وطالب���ت الوزارة حبس���ب ق���رار صادر 
ع���ن الدكت���ور مع���رو مدكور مستش���ار 
وزي���ر المتوين والتج���ارة الداخلية، لنظم 
املعلومات والتحول الرمقي من  املس���ول 
عن اس���تالم التظملات من ماكتب المتوين 
ومراكز اخلدمة املط���ورة التابعة لملديرية 
ب���رضورة اس���تالم ص���ور ضوئي���ة من 
البطاق���ة المتوينية وبطاق���ة الرمق القويم 
ل���رب األرسة املس���هتدف، إضاف���ة إىل 
تقدمي املواطن أصل مفردات مرتب حديث 
بش���عار  املس���هتدفن خمتومة  لألف���راد 
امجلهورية، وتقدمي جواب من املرور يفيد 
بعدم امتالك س���يارة للفرد املسهتدف أو 
يف حالة امتالك سيارة يفيد بنوع وموديل 
السيارة حىت عام 2017 خمتومة بشعار 

امجلهورية.
وأكدت الوزارة رضورة مجتيع التظملات 

من ماكتب المتوين ومراكز اخلدمة املطورة 
وإرساهلا مجمعة وعدم إرسال لك إدارة 
ع���ىل حدا م���ع إرفاق إس���طوانة مدجمة 
خاص���ة بتظملات األجور املرتفعة وأخرى 
خاصة بتظملات الس���يارات حتتوي عىل 
التظمل���ات ال���يت مت قبوهلا فق���ط، وعدم 
إرسال التظملات عن طريق الربيد عىل أن 
يمت إرساهلا مع مندوب م�ن املديرية عىل 
عمل مبا مت إرساله ملراجعة املستندات مع 
اللجن���ة املختصة، وال ي���مت النظر إىل أي 

تظملات عىل خالف ذلك.

أعلنت رشك���ة بزينك���س القابضة ع���ن موعد 
انطالق فعاليات الدورة اخلامس���ة من معرض 
بزينكس يف ديمسرب املقبل، مبمىش أهل مرص 
وذلك حت���ت رعاي���ة وزارة التخطي���ط والتمنية 

االقتصادية.
وقال���ت الرشكة يف بي���ان، إن معرض بزينكس 
يع���رض ف���رص االس���تمثار التجاري���ة احلية 
بمن���وذج الفرنش���ايز وغره���ا م���ن أش���اكل 
الرشااكت االس���تمثارية باإلضافة إىل العديد 
م���ن ف���رص االس���تمثار يف املج���ال العقاري 
التج���اري واإلداري وكذل���ك خمتلف الصفقات 
التجاري���ة م���ع ُمقديم اخلدمات، س���واء اكنت 

قانونية أو حُماسبية أو تسويقية.
وأضاف���ت، أن املع���رض وجه���ة الستكش���اف 
الف���رص االس���تمثارية والتجاري���ة والبدء يف 
تنفيذه���ا داخ���ل م���رص ومجي���ع دول الرشق 
األوس���ط، حي���ث يعمل ع���ىل مج���ع اجلهات 
احلكومية والكيانات التجارية واملالية واإلدارية 
للعم���ل ع���ىل تطوير وإع���ادة تش���كيل حماور 

االستمثار يف العامل العريب.
وأش���ارت الرشك���ة إىل أنه عىل م���دار األربع 
س���نوات املاضية، اس���تطاع معرض بزينكس 
استقطاب أكرث من 35 ألف زائر، و500 عارض 

باإلضافة إىل أكرث من 450 صفقة جتارية.
وُيق���ام ع���ىل هام���ش املع���رض مؤمتر مرص 

لألمعال B ’Talks ملناقش���ة فرص االستمثار 
مبختل���ف املج���االت وآخ���ر تط���ورات األمعال 
بالس���وق املرصي، حبضور مُمثيل اجلهات من 
الوزراء واملسؤولن والكيانات احلكومية وخرباء 
ومستش���اري إدارة وتطوير األمعال باإلضافة 
إىل أحصاب أكرب العالمات التجارية يف مرص 

والرشق األوسط.
ويتضمن املؤمتر عدة جلس���ات يش���ارك فهيا 
عدد كبر من املسؤولن احلكومين التنفيذين، 
إىل جان���ب أحصاب أكرب العالم���ات التجارية 
يف مرص وال���رشق األوس���ط، ورواد األمعال 
وأحصاب املرشوعات الصغرة واملتوسطة، من 
خالل اجللس���ات النقاشية اليت ختتص بلك ما 
حتتاجه العالمات التجارية للتوس���ع واالنتشار 
والتطور، وذلك بداية من وضع االسرتاتيجيات 
وتطبيقها وتدريب اكفة العاملن، باإلضافة إىل 
دراس���ة األسواق ووضع آليات التشغيل وخطة 
التوسع وصولًا إىل حتقيق أفضل أمثلة حلقوق 

االمتياز التجاري.
تق���ام فعالي���ات مع���رض بزينك���س يف دورته 
اخلامس���ة ع���ىل مدار ثالث���ة أي���ام يف الفرتة 
م���ن 1 إىل 3 ديمس���رب 2022 يف ممىش أهل 
م���رص وذلك عىل مس���احة 1750 مرتًا مربعًا، 
ويس���هتدف أكرث من 50 عارضًا باإلضافة إىل 

أكرث من 10 آالف زائر.

رضوى عبداهلل اسالم عبدالفتاح

  قطاع الصناعات الهندسية  »احلصان الرابح« يف ملف الصادرات املصرية 

صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ماليني طن ألول 
مرة بزيادة أكثر من 258 ألف طن عن العام املاضي

 ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى 
السعودية لتبلغ 260 مليون دوالر خالل 8 شهور

محمد عارف

 

منظمة التجارة العاملية تخفض توقعاتها
 للصادرات والواردات العاملية

رويرتز
قالت منمظ���ة التج���ارة العاملي���ة إن حركة 
التج���ارة العاملي���ة س���تفقد زمخه���ا العام 
املقبل وس���ط ارتفاع أسعار الفائدة وتقلص 

إمدادات الطاقة وارتفاع األسعار.
وتق���در منمظة التج���ارة العاملي���ة أن حركة 
البضائع العاملية س���تمنو بنسبة 1 يف املائة 
العام املقبل، باخنف���اض حاد عن توقعاهتا 
البالغ���ة 3.4 يف املائة الربيع املايض، وفق 

مديرة املنمظة جنوزي أوكوجنو إيوياال.
ونقل���ت حصيف���ة “ذا هي���ل” األمريكية عن 

مدي���رة املنمظ���ة إن التوقع���ات يه مؤرش 
آخ���ر عىل أن االقتصاد العاملي يتباطأ حيث 
حذرت األمم املتحدة هذا األس���بوع من أن 
تشديد السياس���ة النقدية األمريكية يشلك 
هتديًدا للدول الفق���رة وقد يدفع العامل إىل 

ركود عاملي.
وقالت مديرة املنمظة للصحفين إن التجارة 
العاملية قد تنخفض العام املقبل إذا تصاعد 
الغزو ال���رويس ألوكراني���ا، منتقدة جهود 
الدول للح���د من صادرات امل���واد الغذائية 

واألمسدة والوقود.
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تحت رعاية الرئيس السيسي 

املهندس أمحد مسري

حب���ث دمحم عبدالكرمي املدير التنفيذي ملركز حتديث الصناعة 
والق���امئ بأمعال رئي���س جملس إدارة التمني���ة الصناعية، مع 
إهي���اب دري���اس رئيس املجل���س التصديري لألث���اث، وطارق 
حبي القامئ بأمعال رئيس غرفة صناعة األخش���اب، س���بل 

تمنية القطاع وصادراته.
وأوحض عبدالكرمي، أنه مت حبث سبل التعاون بن مركز حتديث 
الصناعة واملجل���س التصديري لألثاث وغرفة األخش���اب يف 
تمنية وتطوير الصناعات الصغرة واملتوسطة اخلاصة بقطاع 

األثاث، وفقًا لواكلة أنباء الرشق األوسط.
وأكد أمهي���ة التكتالت الصناعية، والعم���ل عىل تكرار منوذج 
مدينة طهطا لألثاث، والتواصل مع العمالء غر الفاعلن حلهثم 

لالستفادة خبدمات مركز حتديث الصناعة.
وهشد اللقاء االتفاق عىل خطة معل س���يمت العمل علهيا الفرتة 
القادم���ة مع املجل���س التصديري والغرف���ة الصناعية لتعظمي 
االس���تفادة من خدمات مرك���ز حتديث الصناع���ة يف امللفات 

املختلفة وعىل أولويهتا ملف التصممي.

مركز حتديث الصناعة يبحث سبل 
تنمية قطاع األثاث املصري

السيد القصري

نيفني جامع

يم حي رشيف الصياد
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