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رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

16  أكتوبر  2022

اقتصاديون يرصدون أسباب حتقيق  تدفقات االستثمار األجنبي املباشر أعلي زيادة  منذ 10 سنوات   
 

03      صـــــــ ورقة بردى

»املركزي املصرى« يطلق استراتيجية الشمول املالي »2022-2025« بشعار املساهمة يف حتقيق النمو االقتصادي 

مصر واإلمارات حتتفالن بنصف بنكا القاهرة و CIB يلحقان ببنكي االهلي و مصر فى رفع العائد علي شهادات االدخار بالعملة األجنبية
قرن من العالقات القوية 

 القاهرة تستضيف االحتفالية
  بدء  من 26 أكتوبر  الجاري لمدة ثالثة أيام
 تحت شعار » مصر واإلمارات قلب واحد« 

08      صـــــــ شركات

10      صـــــــ البورصة

باألرقام .. الغاز املصري 
اكتفاء  ذاتي وطفرة

فى التصدير 

البرملان يعطي الضوء 
األخضر لتحول

 مصر إلي مركز إقليمي 
لصناعة السيارات 

 

أعلنت وزارة الصحة والس���ان، االنهتاء من إجراء مليون و397 ألفا 
و982 معلية جراحية، مضن مبادرة  الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، 
إلهن���اء ق���وامئ االنتظ���ار ومنع ترامك ق���وامئ جدي���دة يف التدخالت 
اجلراحي���ة احلرجة ال���ي تمشلها املبادرة، وذل���ك منذ انطالقها يف 

هشر يوليو عام 2018.
وأوحض الدكتور حس���ام عبدالغفار املتحدث الرمسي لوزارة الصحة 
والس���ان، أن ال���وزارة تابعت أك���ر من 43752 حال���ة بعد إجراء 
العمليات، للتأكد من جودة اخلدمة املقدمة لملرىض، خالل الفرتة من 
يناير إىل أكتوبر 2022، باإلضافة إىل املتابعة واملراجعة املس���مرة 

لنسب اإلسناد واإلجناز يف مجيع التخصصات الطبية.
وأك���د »عبدالغفار« أن املب���ادرة تمشل جراح���ات )القلب، العظام، 
الرمد، األورام، القس���اطر املخية، قس���طرة القلب، املخ واألعصاب، 
زراع���ة اللك���ى، زراع���ة الكب���د و زراع���ة القوقع���ة(، باإلضافة إيل 
اس���تحداث 3 ختصصات جديدة، مشلت جراحات )الصدر، العيوب 
اخللقي���ة لألطف���ال و زرع النخاع(، وفقا لتوجهي���ات   الرئيس عبد 

الفتاح السييس.
 وأش���ار »عبدالغفار« إىل توزيع املرىض مركزيًا عىل املستشفيات 
التابع���ة لملبادرة، لض���ان حصوهلم عىل اخلدم���ة الطبية بأقىص 

رسعة ممكنة، مشريًا إىل أن  احلاالت املُتعلقة بعمليات القلب املفتوح 
ال تتعدي الثالثة أسابيع يف رسعة اإلجراء.

 وأضاف »عبدالغف���ار« أن خدمات مبادرة رئيس امجلهورية إلهناء 
ق���وامئ االنتظار جمانية بالامل، واملريض ال يتحمل أي أعباء مادية، 

حي���ث أن املب���ادرة قامئة عىل ختفي���ف معاناة غ���ري القادرين، 
وإج���راء اجلراحات العاجل���ة واحلرجة بأع���ىل جودة ويف 

أرسع وقت ممكن.
 وأش���ار »عبدالغفار« إىل اهمام الوزارة برفع مستوى 
األداء باملستش���فيات لتق���دمي أفض���ل خدم���ات طبية 
لملرىض، من خالل التدريب املس���مر للكوادر الطبية 
وتزويد املستشفيات باملس���تلزمات واألجهزة احلديثة 
الالزم���ة إلجراء التدخالت اجلراحي���ة، باإلضافة إىل 
التطوير املس���مر للنظام املميك���ن اخلاص بالعمل يف 

املبادرة لتهسيل متابعة واستخراج البيانات.
 يذك���ر  أن املبادرة س���امهت منذ إطالقه���ا يف تفعيل 

منظوم���ة إلكرتوني���ة موحدة تربط بني اجله���ات املُصدرة 
لقرارات العالج سواء عىل نفقة الدولة، أو التأمني اليحص، 

بناء عىل الس���عة االستيعابية للك مستشىف مع إمانية حتويل 
احلاالت بني القطاعات املقدمة للخدمة.

وزير املالية: الهيكل املالى العاملى لم ُيعد صديقا لألسواق الناشئة

 ينطلق اليوم  األحد مؤمتر اس���بوع القاهرة 
اخلامس لملياه الذى يس���مر حىت األربعاء 
م���ن نفس االس���بوع حتت رعاي���ة الرئيس 
عب���د الفتاح الس���يىس، حيث ي���م اإلعداد 
للفعاليات املعنية بقطاع املياه مضن برناجم 
رائس���ة مؤمتر املناخ COP27 املقرر عقده 

برشم الشيخ نومفرب املقبل.
 وهي���دف أس���بوع القاهرة لملي���اه إىل رفع 
ال���وىع بقضايا املياه، وتعزي���ز االبتارات 
ملواجه���ة التحديات املائية امللحة بأس���اليب 
غري تقليدية باستخدام التكنولوجيا احلديثة، 
ودمع وتنفي���ذ سياس���ات اإلدارة املتامل���ة 
لملي���اه، والتوصل حللول مس���تدامة إلدارة 
امل���وارد املائي���ة ملواجهة الزيادة الس���انية 
والتغريات املناخية، حيث س���يم عقده حتت 
عنوان "املياه ىف قلب العمل املنايخ" وذلك 
إميانًا من الدولة املرصية بأمهية حمور املياه 

ىف ملف تغري املناخ.
 يذكر  أن هناك جه���ود  مبذولة ىف اإلعداد 
لي���وم املي���اه واملزمع عقده مض���ن برناجم 
رائس���ة مؤمتر املن���اخ الق���ادم، حيث تقرر 
ختصي���ص يوم اكم���ل عن املي���اه، وإطالق 
مبادرة دولي���ة للتكيف مع التغريات املناخية 
بقطاع املياه بالتعاون مع عدد من املنمظات 
ورشاكء التمني���ة، وقيام مرص بقيادة تنظمي 
"جناح املياه" والذى سينعقد عىل مدار أيام 
املؤمت���ر بالتعاون مع أكر م���ن 20 منمظة 
دولية، وذلك ىف إطار مس���اىع مرص لدجم 

ملف املياه والعمل املنايخ.
 وحيظى أس���بوع القاه���رة اخلامس لملياه 
بالرعاي���ة الرشفية لملجل���س العاملى لملياه 
وجامع���ة ال���دول العربية، وم���ن املنتظر أن 
يهشد مش���اركة واسعة من الوزراء والوفود 
الرمسي���ة وكبار املس���ولني ىف قطاع املياه 
م���ن  الصل���ة  ذات  األخ���رى  والقطاع���ات 

خمتل���ف دول الع���امل، باإلضاف���ة للعمل���اء 
والربملاني���ني واملنمظ���ات واملعاه���د الدولية 
ومنمظات املجمع املدىن والعديد من الفائت 
اكلس���يدات واملزارع���ني والقانوني���ني م���ن 

خمتلف دول العامل.
 وتتضم���ن فعاليات األس���بوع عق���د العديد 
م���ن االجماع���ات رفيعة املس���توى وورش 
العمل اإلقلميية واجللس���ات الفنية، وتقدمي 
عروض ومش���اراكت م���ن متحدثني دوليني 
بارزين، وتق���دمي أحباث عملي���ة من خرباء 
وأس���اتذة وطلبة وخرجيى جامعات وطالب 
مدارس، مك���ا يقام عىل هامش األس���بوع 
مع���رض لتكنولوجيا ال���رى احلديث والرى 
الذىك وأس���اليب إع���ادة اس���تخدام املياه 
وتقني���ات معاجلة املياه، مك���ا يم عقد عدد 
من املسابقات خالل احلدث، ومهنا مسابقة 
أفضل م���رشوع خترج، ومس���ابقة عرض 
أحباث رس���ائل املاجس���تري والدكتوراه ىف 
ث���الث دقائق، واملس���ابقة القومية لرتش���يد 
استخدام املياه "حافظ علهيا تالقهيا" والىت 
ُتق���ام بني املزارع���ني للع���ام اخلامس عىل 
التواىل م���ن خالل أس���بوع القاهرة لملياه 
ومسابقة "شباب املبتكرين ىف جمال املياه" 
مبش���اركة الطلبة من مدارس املتفوقني عىل 

مستوى امجلهورية.
 مكا سيم خالل األس���بوع إعداد الصياغة 
الهنائي���ة لرس���ائل "حوار السياس���ات ىف 
البل���دان الىت تعاىن من ندرة املياه من أجل 
حتقيق أهداف التمنية املستدامة" والذى مت 
إطالقه خالل أسبوع القاهرة الرابع لملياه، 
حي���ث متثل ه���ذه اجللس���ات عالمات عىل 
طريق اإلعداد ملؤمت���ر األمم املتحدة املعىن 
مبراجعة منتصف املدة الشاملة لعقد العمل 
ىف جمال املياه والذى س���يعقد ىف نيويورك 

خالل هشر مارس 2023.

كتب - أحمد ابراهمي

اليوم .. انطالق أسبوع القاهرة اخلامس 
للمياه  برعاية  الرئيس السيسى 

 

كتبت - رضوى عبداهلل

املهندس محم���ود عصمت،  هشد 
وزير قط���اع األمعال الع���ام، يوم 
أمس الس���بت   ،  م���رامس توقيع 
عق���ود متوي���الت لتطوير رشاكت 
األدوية التابعة للوزارة، مببلغ 3.4 

مليار جنيه.
وأك���د الوزير عىل إمي���ان الوزارة 
بأمهي���ة االس���تمثار يف صناع���ة 
األدوية الي متثل أحد الصناعات 
االسرتاتيجية، من خالل ما جيري 
تنفيذه م���ن مرشوعات للتوافق مع 
 GMP متطلب���ات التصنيع اجليد
بال���رشاكت التابع���ة، مب���ا يهسم 
يف متك���ني الرشاكت م���ن زيادة 
والتوسع  السوقية حمليا  حصهتا 

يف التصدير للخارج.
املهن���دس محم���ود  أك���د  مك���ا 
عصم���ت، احلرص ع���ىل توطني 
ال���دواء  صناع���ة  تكنولوجي���ا 
القطاع  بالتعاون والرشاك���ة مع 
اخلاص، مش���رًيا إىل مس���ايع 
الوزارة اجلادة للتوسع يف إنتاج 
الفعالة  الدوائية واملواد  اخلامات 
الرشاكت  إح���دى  مع  بالرشاكة 
العاملي���ة ذات اخل���ربة يف ه���ذا 

املجال.
ومت توقي���ع العق���ود ب���ني الرشكة 
ورشاكهت���ا  لألدوي���ة  القابض���ة 
التابع���ة م���ن ناحي���ة، وم���رصف 
أبوظ���ي اإلس���اليم _مرص من 

ناحية أخرى.
م���ن جانب���ه، أع���رب دمحم عيل 
والعض���و  التنفي���ذي  الرئي���س 
أبوظ���ي  مل���رصف  املنت���دب 
اإلس���اليم- مرص، عن اعزتازه 
بمويل البنك لصفقة هبذه األمهية 
و هذا احلج���م و ىف قطاع يأىت 
ىف مقدم���ة أولويات الدولة، وذلك 
تأكيدا عىل اسرتاتيجية املرصف 
الي تركز ع���ىل تقدمي مجموعة 
شاملة ومبتكرة من احللول املالية 
ال���رشاكت واألفراد  لعمالئه من 
م���ع  التع���اون  جه���ود  وت���دمع 
واملؤسسات احلكومية  الرشاكت 
املؤثرة وخصوصًا قطاع صناعة 

األدوية.
هش���د توقيع العق���ود، من جانب 
لألدوي���ة:  القابض���ة  الرشك���ة 
الدكت���ور أمحد جح���ازي رئيس 
والدكت���ور  اإلدارة،  جمل���س 
أرشف اخل���ويل العضو املنتدب 
التنفيذي، والدكتور مجال عوض 
املالية  للش���ؤون  املنتدب  العضو 
واالستمثار، ومن جانب مرصف 
م���رص،  اإلس���اليم-  أبوظ���ي 
دمحم ع���يل الرئي���س التنفيذي 
السيد  املنتدب، ودمحم  والعضو 
رئيس قطاعات متويل الرشاكت، 
وهش���ام العط���ار رئي���س قطاع 

متويل الرشاكت احلكومية. 

وزير قطاع األعمال العام يشهد  توقيع عقود متويالت 
لتطوير شركات األدوية التابعة بـ3.4 مليار جنيه

كتب - أسامة السيد

محافظ البنك املركزى املصري يطــــالب بضــــرورة 
توافر االستجابـــات املاليـــة للــــدول النامــــية

خالل ترأسه اجتماع محافظى البنك الدولى وصندوق النقد

 تفاصيل »احلوار املجتمعي«
»لـ»الرقابة  املالية

حول تطوير قواعد 
القيد فى البورصة 

مصر تطرح فرصا 
استثمارية علي كبري 

شركات االتصاالت العاملية 

بعد إقرار  القانون .. 3 حاالت
ال ميكن التصالح فيها مبشروع
 قانون مخالفات البناء اجلديد

شركات األسمنت ترد علي قرار
 احلكومة بتحديد سعر جديد لبيع

 الغاز الطبيعي املورد للصناعة 

اجلوع ، تضخم األسعار ، فقر الطاقة والركود املنتظر.. ملــــفات تبـــحث عــن حلول  فى زمن التقلبات

علي هامش »اجتماعات الخريف«..

اقتصــاديـــو العــالـــم يصــــرخـــون : »األســـــوأ لــــم يـــأت بعد«

»الصناعة« تفرض نفسها علي جدول أعمال املؤمتر االقتصادي 
مقترحات تطوير صناعة السياحة تتصدر لقاء رئيس الوزراء مع مجموعة من املطورين واملستثمرين السياحيني 

يناق���ش  جمل���س النواب، يف جلس���ته 
العام���ة  اليوم  األح���د ،   تقرير اللجنة 
املش���رتكة من جلنة الش���ون الدستورية 
والترشيعي���ة، ومكت���ب جلن���ة الزراع���ة 
والري واألمن الغذايئ والروة احليوانية 
عن مرشوع قان���ون ُمق�دم م�ن احلكومة 
بتعدي���ل بعض أح���ام قان���ون الزراعة 

الصادر بالقانون رمق 53 لسنة 1966.
هي���دف م���رشوع القان���ون إىل محاي���ة 
األم���ن القويم الغ���ذايئ ومحاية الرقعة 
الزراعية واحلفاظ عىل خصوبهتا وردع 
املخالفني املتسببني ىف تآلك آالف األفدنة 
وتبويرها والبناء علهيا، والي تؤثر تأثرًيا 
مب���ارًشا عىل االقتصاد القوىم والتمنية 
املس���تدامة واإلنتاج ال���زرايع من خالل 

تش���ديد العقوبة املقررة عىل هذا الفعل أو 
الروع فيه.

تعدي���اًل  القان���ون  م���رشوع  وتضم���ن 
باالس���تبدال لنص امل���ادة 156 من قانون 
الزراعة الصادر بالقانون رمق 53 لس���نة 
1966، حي���ث  ين���ص عيل رف���ع احلدين 
األدىن واألقىص للغرامة، مع اس���تحداث 
عقوبة لملهندس امل���رشف عىل التنفيذ أو 
املقاول حبس���ب األحوال، وكذلك الشطب 
من جسالت نقابة املهندس���ني أو جسالت 

احتاد املقاولني.
مك���ا اعتربت املادة اجلرامئ املش���ار إلهيا 
م���ن اجلرامئ املخلة بالرشف واألمانة، وما 
يرتتب علهيا من آث���ار، مكا مت منح احلق 

لوزي���ر الزراع���ة أو م���ن يفوضه ىف وقف 
أسباب املخالفة وإزالهتا بالطريق اإلداري 
وإعادة ال���يء ألصله عىل نفقة املخالف، 
وألزم���ت رشاكت املرافق األساس���ية من 
الكهرباء واملي���اه والغاز بقطع تلك املرافق 
أو عدم توصيلها أو نقلها حبسب األحوال 

إىل العقار حمل املخالفة.
وينص مرشوع القان���ون مكا وافقت علبه 
اللجن���ة ع���ىل أن يعاقب لك م���ن خيالف 
أح���ام امل���ادة 152 من ه���ذا القانون أو 
ال���رشوع فهي���ا باحلبس م���دة ال تقل عن 
س���نتني وال تزي���د ع���ىل مخس س���نوات 
وبغرام���ة ال تقل ع���ن مخمسائة ألف جنيه 
وال تزي���د عىل عرشة ماليني جنيه، وتتعدد 

العقوبة بتعدد املخالفات.
 ويعاقب املهندس املرشف عىل التنفيذ أو 
املقاول باحلبس ملدة ال تقل عن س���نتني وال 
تزيد عىل مخس سنوات وبغرامة ال تقل عن 
مائ���ة ألف جنيه وال تزيد عىل ثالثة ماليني 
جنيه، وحُيمك فضال عن ذلك بشطب امس 
املهن���دس أو املق���اول من جس���الت نقابة 
املهندس���ني أو جسالت احت���اد املقاولني، 
حبس���ب األحوال، وذلك مل���دة ال تزيد عىل 
س���نة، وىف حال���ة العود يكون الش���طب 
ملدة مس���اوية ملدة العقوب���ة املقيدة للحرية 
احملكوم هب���ا هيلع ، وجي���ب أن يتضمن 
احلمك الص���ادر بالعقوبة األم���ر باإلزالة 
وإعادة اليء ألصل���ه عىل نفقة املخالف 

ومصادرة اآلالت واألدوات واملس���تلزمات 
املستخدمة ىف ارتاب اجلرمية.

وين���ص م���رشوع  القان���ون أيض���ا عيل 
أن���ه " لوزير الزراعة أو م���ن يفوضه من 
احملافظني أن يأمر بوقف أسباب املخالفة 
وإزالهتا بالطريق اإلداري وإعادة اليء 
ألصله عىل نفقة املخالف "  ، فميا يوجب  
عىل الرشاكت القامئة عىل إدارة وتشغيل 
املرافق األساس���ية من كهرباء ومياه وغاز 
عدم توصيل أو قطع تلك املرافق أو نقلها، 
حبسب األحوال، إىل العقار حمل املخالفة 
، وتعت���رب اجلرامئ املنص���وص علهيا ىف 
هذه امل���ادة من اجل���رامئ املخلة بالرشف 

واألمانة".

أك���د دمحم معيط وزير املالية، أن اهليلك 
امل���اىل العاملى مل ُيعد صديًقا لألس���واق 
الناش���ئة، حي���ث إن الوصول لألس���واق 
الدولية لمويل احتياجات البلدان النامية 
أصبح »ُملكًفا جًدا«، موحًضا أننا نتطلع 
إىل أن تك���ون بن���وك »التمني���ة متعددة 
األطراف« الص���وت الدامع لالقتصادات 
الناشئة، خاصة يف ظل التحديات العاملية 
املتش���ابكة، الي طالت سالسل اإلمداد 
والتوري���د، وتس���ببت يف ارتفاع تاليف 
الموي���ل، وإحداث موج���ة تضخمية غري 
مس���بوقة مل نهشدها منذ أك���ر من 40 

عاًما.
قال الوزير ، يف ع���دة لقاءات منفصلة مع 
ممثيل بنوك »HSBC«، و»اليورو لكري«، 
و»يب. إن. يب. باريب���ا«، و»يوروم���ي«، 
دىب  و»اإلم���ارات  يس«،  يب.  و»إي���ه. 
الوط���ي«، ع���ىل هام���ش مش���اركته يف 
اجماعات صندوق النقد والبنك الدوليني، 
إنه جيب مضان إتاح���ة متويالت خرضاء 
ميرسة للدول الناشئة حتقق أهداف التمنية 
املستدامة، وتدمع االنتقال العادل إىل تمنية 
منخفض���ة االنبعاثات بآليات متويل مبتكرة 

أبرزها السندات اخلرضاء والزرقاء.
ودىع الوزير -  يف بيان صادر عن وزارة 
املالية - مؤسسات المويل الدولية، وبنوك 
التمنية متعددة األط���راف إىل تعزيز قدرة 
البلدان األفريقية عىل االستفادة من جملس 
االس���تقرار امل���ايل »FSB«، وصن���دوق 
نظ���ًرا  »RST«؛  واالس���تدامة  املرون���ة 
لدورمها اجلوه���ري يف دمع الدول النامية 
يف مواجه���ة التغ���ري املن���ايخ، وجاحئ���ة 
كورون���ا، فضاًل عىل دورمها يف حتس���ني 
مرونة ه���ذه البلدان ىف مواجهة الصدمات 

املستقبلية.
أض���اف الوزي���ر، أن البن���وك العاملية ُتعد 
أكرب دامع للتحول لالقتصاد األخرض، من 
خالل تبنهيا سياس���ات وخطط ومبادرات 
ال���ة تس���هتدف التنوع ب���ني مرشوعات  فعَّ
التكيف والتخفيف م���ن تداعيات التغريات 
املناخي���ة، مش���دًدا ع���ىل رضورة تاتف 
اجله���ود ملواجه���ة التحدي���ات المويلي���ة 
التمنوية، خاص���ة يف ظل الظروف الراهنة 
الي ألقت بظالهلا عىل اقتصادات العامل.

وتاب���ع: "إنن���ا نعمل جاهدي���ن عىل جذب 

اس���تمثارات صديقة للبيئة، مثل: »تصنيع 
الس���يارات الكهربائية أو امل���زودة بالغاز 
الطبيىع، والطاقة المشسية، واهليدروجني 
األخ���رض، وحتلية مي���اه البح���ر، وتوليد 
الطاقة م���ن الرياح«، وإننا حريصون عىل 
تنوي���ع مص���ادر وأدوات الموي���ل ما بني 
وس���ندات  الس���ندات اخلرضاء،  إصدار 
البان���دا، مك���ا  وس���ندات  الس���اموراي، 
نس���هتدف أيًضا إصدار س���ندات التمنية 

املستدامة ذات البعد االجمايع".
وذكر أن ارتفاع قمية الصادرات املرصية 
بنس���بة 36٪ خ���الل النص���ف األول من 
2022 يؤك���د أننا ع���ىل الطريق الصحيح 
للوص���ول إىل حمل ال���� 100 مليار دوالر 
س���نوًيا، موحًض���ا أن حتويالت املرصيني 
العاملني باخلارج هش���دت تطوًرا ملحوًظا 
خالل السنوات امخلس املاضية مبا يؤكد 

ثقهتم يف االقتصاد املرصي.
أكد الوزير، أننا نعمل عىل توسيع مشاركة 
القط���اع اخل���اص باملج���االت احليوية من 
خالل »وثيقة سياس���ة ملكية الدولة« الي 
ُتعد مبثاب���ة خريطة مس���تقبلية تفتح آفاًقا 
اس���تمثارية جدي���دة، وترخس آلي���ات قوية 
لتنظمي الس���وق، وتتيح فرًصا اس���تمثارية 

ذهبية ىف قطاعات واعدة.

مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون حكومي حلماية  
الرقعة الزراعية واألمن الغذائي 

  إجراء مليون و 397 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة 
رئيس اجلمهورية إلنهاء قوائم االنتظار

  تعديالت بقانون الزراعة  تشمل الحبس سنتين وغرامة تصل ل5 ماليين جنيه للمهندس المشرف على بناء عقار 

مخالف.. و المجلس يناقش إنشاء "األعلى للسيارات "  اإلثنين.. ووزير التعليم يواجه 46 أداة رقابية في جلسة الثالثاء

 »المياه فى قلب العمل المناخي« عنوان المؤتمر.. ورعاية 
شرفية من المجلس العالمى للمياه والجامعة العربية  

خالل لقائه مع ممثلي البنوك العالمية

وزير املالية: قرار إعفاء 
املصريني باخلارج من جمارك 
السيارات متاح لـ4 أشهر فقط
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ق���ال وزير املالي���ة، دمحم معيط، إن قرار المس���اح للعاملني يف اخلارج 
باسترياد سيارة معفاة من الرضائب سيكون متاحًا ألربعة أهشر فقط.

ووافق جملس الوزراء ىف اجمتاعه، برائس���ة الدكتور مصطىف مدبويل، 
عىل مرشوع قانون بش���أن منح بعض التيسريات لملرصيني املقميني يف 

اخلارج، استجابة ملطالب املرصيني ىف اخلارج.
وينص مرشوع القانون عىل أنه »اس���تثناًء من القواعد واألحاكم املنمظة 

للرضائب والرسوم املستحقة عىل استرياد سيارات الركوب لالستعامل 
الخش���ي، وأحاكم اإلعفاءات امجلركية املق���ررة وفقا لقانون امجلارك 
الصادر بالقانون رمق 207 لس���نة 2020، والضوابط االستريادية املقررة 
يف الش���أن ذاته، حي���ق لملرصي الذي ل���ه إقامة س���ارية يف اخلارج، 
استرياد س���يارة ركوب خاصة واحدة الستعامله الخشّي، معفاة من 

الرضائب والرسوم اليت اكن يتعنّي أداؤها لإلفراج عن السيارة.

وزير املالية: قرار إعفاء 
املصريني باخلارج من جمارك 
السيارات متاح لـ4 أشهر فقط

 انخفاًضا فى عجز  
امليزان التجارى خالل 

يوليو 2022

التموين تتيح القمح للمطاحن 
ومصانع القطاع اخلاص بـ8700 
جنيه للطن حتى منتصف نوفمبر

رئيس التجارة الداخلية يفتتح فرع 
سلسلة جتارية بالتجمع اخلامس 

باستثمارات 190 مليون جنيه

 

أعلنت حكومت���ا مجهورية مرص العربية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة عن تنظمي احتفالية مخضة حتت شعار “ 
مرص واإلمارات قلب واحد”؛ وذلك لالحتفاء مبرور 50 

عامًا عىل تأسيس العالقات املرصية اإلماراتية.
وق���ال الدكتور مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء: 
إن احلكومة املرصية حريصة، من خالل هذه االحتفالية، 
ع���ىل تأكيد مع���ق العالقات االس���راتيجية م���ع دولة 
اإلمارات، وإبراز مدى المتزي واخلصوصية اليت مجتع 
البلدي���ن، وأن هناك امتدادا ش���عبيا إىل جانب التعاون 
احلك���ويم، وتفامها سياس���يا وتوافق���ا يف الرؤى بني 
قي���اديت البلدين، وهناك توجيه م���ن الرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس، رئيس امجلهورية، بتعزي���ز أطر التعاون بني 

البلدين.
وأك���د مدب���ويل أن احلكومة املرصية تتطلع الس���تقبال 
األخ���وة اإلماراتيني، املش���اركني يف ه���ذه االحتفالية، 
ب���ل الود، مكا أهنا حريصة ع���ىل أن خترج االحتفالية 
مبستوى رفيع يليق بعمق عالقة البلدين؛ شعًبا وحكومة.
من جانبه ، قال صاحب المسو الش���يخ دمحم بن راشد 
آل مكت���وم، نائب رئيس الدولة، رئي���س جملس الوزراء 
ح���امك ديب: اس���تعرضنا يف اجمتاع جمل���س الوزراء 
50 عام���ًا م���ن العالق���ات اإلماراتية املرصي���ة املمتزية 
واملس���تقرة، اليت يرعاها  أيخ رئي���س الدولة والرئيس 
امل���رصي � حفظه���م اهلل � ووجهنا بتنظ���مي احتفاليات 
خاصة؛ احتفاًء وترسيخًا هلذه العالقات األخوية العربية 
االس���تثنائية املمتدة عرب 50 عامًا.. حفظ اهلل اإلمارات 

ومرص ».
بدورها ، أكدت الدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة التخطيط 
والتمنية االقتصادية، معق العالقات املرصية اإلماراتية 
يف خمتل���ف املجاالت السياس���ية واالقتصادية، إضافة 
إىل التع���اون االس���تمثاري ب���ني البلدين، مش���رية إىل 
توجهيات القيادة السياس���ية املرصي���ة بتعميق التعاون 
م���ع دولة اإلم���ارات يف مجيع املج���االت، وعىل رأهسا 
املجال االقتصادي الس���تغالل الفرص الواعدة للتعاون 

بني البلدين.
وتض���م االحتفالية أجندة من الفعالي���ات املتنوعة، اليت 
ُت�نظم ع���ىل مدار 3 أيام يف العامصة املرصية القاهرة، 
خالل الف���رة من 26 - 28 من هش���ر أكتوبر اجلاري؛ 
هبدف االحتفاء واالع���زاز بالعالقات األخوية الراخسة 
اليت تربط مجهورية مرص العربية بدولة االمارات؛ قيادة 
وحكومة وشعبًا، واالحتفاء مبناسبة مرور 50 عامًا عىل 
تأس���يس العالق���ات املمتزية بني البلدين، واس���تعراض 
مس���رية الرشاكة واإلجنازات ال���يت حتققت خالل 50 
عام���ًا يف املجال االقتص���ادي، واالجمتايع، والثقايف، 

وغريها من املجاالت.
وتت���وزع االحتفالية عىل 3 أيام؛ حيث تتضمن يف اليوم 
األول اس���تعراض العالقات االقتصادية ب���ني البلدين، 
وأمه حمطات وجت���ارب النجاح يف ه���ذا املجال، فميا 

يضم اليوم الثاين عرضًا لقصص جناح القطاع الثقايف 
واإلعاليم، وأب���رز املرشوعات واحملطات يف اجلوانب 
الرياضية والفنية والثقافي���ة وغريها، فميا خُتتمت األيام 
حبف���ل فيّن ثقايّف خضم يش���ارك في���ه أكرث من 7000 

خشصية.
  استمثارات مشرتكة وعالقات جتارية 

 وحبس���ب األرقام واإلحصائيات الرمسية ، بلغت قمية 
االس���تمثارات اإلماراتي���ة يف م���رص 1.9 مليار دوالر 
خ���الل النصف األول م���ن العام امل���ايل 2022/2021 
حمقق���ة منًوا نس���بته 169%، مقارنة ب���� 712.6 مليون 
دوالر قمي���ة االس���تمثارات اإلماراتي���ة يف مرص خالل 
النص���ف األول من العام املايل 2021/2020. حبس���ب 

مركز معلومات جملس الوزراء املرصي.
وجس���ل جحم التب���ادل التجاري ب���ني اإلمارات ومرص 
ما قميته 1.2 ملي���ار دوالر خالل الربع األول من العام 
2022، وجسلت الصادرات املرصية إىل دولة اإلمارات 
العربي���ة املتحدة 576.7 ملي���ون دوالر يف الربع األول 
م���ن العام  اجل���اري، بمنو نس���بته 69.5%  ، وجسلت 
الواردات املرصية من اإلمارات اخنفاًضا بنس���بة %19 
بعد أن جسلت 642.9 مليون دوالر يف الربع األول من 

العام احلايل.
وصدرت مرص لإلمارات ما قميته 351.6 مليون دوالر 

م���ن اللؤل���ؤ الطبييع واألجح���ار الكرمية خ���الل الربع 
األول م���ن العام احلايل، و64.1 مليون دوالر من اآلالت 
واألجهزة الكهربائية، باإلضافة إىل 29.4 مليون دوالر 

قمية ما صدرته مرص إىل اإلمارات من الفاكهة.
يف املقابل اس���توردت مرص لدائن ومصنوعاهتا بقمية 
144.9 ملي���ون دوالر خ���الل الرب���ع األول م���ن العام 
احلايل، و67.6 مليون دوالر قمية ما اس���توردته مرص 
من وق���ود وزيوت معدنية من اإلم���ارات، باإلضافة إىل 
53.4 مليون دوالر قمية اس���ترياد مرص حديد وصلب 

من اإلمارات.
وتمشل قامئ���ة أبرز االتفاقيات بني م���رص واإلمارات :  
اتفاقي���ة تطوير حمط���ات إلنت���اج اهليدروجني األخرض 
، و اتفاقي���ة الرشاك���ة الصناعي���ة التاكملية بني مرص 
واإلم���ارات ، و مرشوع بناء 25 صومعة لتخزين الحمق 

واحلبوب.
عالقات  غري قابلة للتغري

أمح���د العن���اين، عض���و املجل���س املرصي للش���ؤون 
اخلارجي���ة، يؤك���د أن  العالق���ات املرصي���ة اإلماراتية 
راخسة ووطي���دة، مكا أن العالق���ات الدولية بني الدول 
عرضة للتغري بش���ل ع���ام إال أن العالق���ات املرصية 

اإلماراتية ثابتة عىل أساس األخوة وراخسة ال تتغري.
وأضاف   أن بعض الدول تربطها عالقات اس���راتيجية 

يأيت عىل رأهسا العالقات املرصي���ة اإلماراتية، فهناك 
رشاكة كبرية عىل املستوى التجاري، وتعترب مرص من 
أمه الدول املصدرة لإلمارات، وكذلك وجود استمثارات 
إماراتية مبليارات الدوالرات، ويه الرشيك األول ملرص 
يف املنطق���ة العربي���ة، وهذا فميا خيص االس���تمثارات 

والعالقات التجارية.
 وأوحض  أنه من الناحية السياسية فهناك تنسيق اكمل 
يف لك القضايا اإلقلميية املطروحة عىل الساحة، وتأيت 
يف إطار توافيق بني البلدين، وتتناول الدولتان القضايا 
اإلقلميية والعاملية بنوع من التوازن الاكمل، إضافة إىل 
الرشاكة األمنية أيضا، وميكننا أن نقول إن لكا البلدين 
يدمعان بعضهام البعض يف لك امللفات، وال خيىف عىل 
أحد الدور اإلمارايت منذ ح���رب أكتوبر حىت ثورة 30 

يونيو وما بعدها.
 التعاون مسمتر 

ونقلت اإلمارات ومرص مستوى العالقات الثنائية بيهنام 
خالل األعوام األخرية إىل مراحل متقدمة مما أهسم يف 
تعزيز حضورمها كأحد أمه الالعبني األساس���يني يف 

املنطقة عىل املستوى السيايس واالقتصادي.
وبلغ جح���م التبادل التجاري غ���ري النفيط بني البلدين 
خالل النصف األول من ع���ام 2021 حنو 13.3 مليار 
درمه مقارن���ة بنح���و 12.5 مليار درمه خ���الل الفرة 
ذاهت���ا من عام 2020، بمنو وص���ل إىل 7%  ، فميا بلغ 
جحم ذلك التبادل خالل عام 2020 حنو 26 مليار درمه 
مقاب���ل 22.1 مليار درمه خالل عام 2019، وبمنو أكرث 
من 17% عىل الرمغ من تداعيات اجلاحئة عىل أنش���طة 

التجارة إقلمييًا وعامليًا.
ومتثل دولة اإلمارات ثاين أكرب رشيك جتاري ملرص عىل 
املس���توى العريب، فميا تعد م���رص خامس أكرب رشيك 
جتاري عريب لدولة اإلم���ارات يف التجارة غري النفطية 
وتستحوذ عىل 7% من إمجايل جتارهتا غري النفطية مع 
ال���دول العربية ، وعىل الصعيد االس���تمثاري، تعد دولة 
اإلمارات أكرب مستمثر يف مرص عىل الصعيد العاملي، 
برصيد اس���تمثارات ترامكي يزيد عىل 55 مليار درمه 

)15 مليار دوالر أمرييك(.
وتعمل أك���رث من 1250 رشك���ة إماراتية يف مرص يف 
مش���اريع واس���تمثارات تمشل خمتلف قطاعات امجللة 
والتجزئ���ة، والنق���ل والتخزين واخلدمات اللوجس���تية، 
والقطاع املايل وأنش���طة التأمني، وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، والعقارات والبناء، والس���ياحة، والزراعة 

واألمن الغذايئ.
ويف املقابل، تس���تمثر الرشاكت املرصي���ة بأكرث من 4 
مليارات درمه )1.1 مليار دوالر أمرييك( يف األسواق 
اإلماراتية، وتمشل مش���اريعها كذل���ك القطاع العقاري 

واملايل واإلنشاءات وجتارة امجللة والتجزئة.

هشدت يامسني فؤاد وزي���رة البيئة مرامس توقيع 
بروتوكول تعاون بني وزارة البيئة ومؤسس���ة حياة 
كرمية بش���أن دجم املتطلبات البيئية واملناخ مضن 

أنشطة مؤسسة حياة كرمية.
قام بالتوقيع لك من عىل أبوسنة الرئيس التنفيذي 
جلهاز ش���ون البيئ���ة، والدكتور ط���ارق العريب 
الريئ���س التنفيذي جلهاز تنظ���مي إدارة املخلفات، 
وآية القامري رئيس جملس أمناء مؤسس���ة حياة 
كرمية، وذلك باملركز الثقايف التعليمي البييئ )بيت 

القاهرة( بالفسطاط، وفقا لبيان الوزارة.
وأكدت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون يأيت يف 
إطار ما تقوم ب���ه وزارة البيئة من خالل جهازهيا 
جهاز ش���ون البيئة وجهاز تنظمي إدارة املخلفات 
من جه���ود محلاية البيئة وتمنيهت���ا، وانطالقا من 
س���ى ال���وزارة وجهازهي���ا للحفاظ ع���ىل البيئة 
وتدعمي حق املواط���ن املرصي يف العيش يف بيئة 
حصية س���لمية وك���ذا احلق يف املس���كن املالمئ 
واألم���ن اليحص مبا حيف���ظ الكرامة اإلنس���انية 
وحيقق العدالة االجمتاعية ومشاركة اكفة اجلهات 
واملؤسس���ات الوطني���ة يف تنفيذ املب���ادرات اليت 
تطلقه���ا الدولة واليت من مضهنا مبادرة الس���يد 

رئيس امجلهورية حياة كرمية.
وأوحضت وزيرة البيئة أن بروتوكول التعاون هيدف 
إىل التنسيق بني اكفة أطرافه يف املوضوعات ذات 
االهمتام املش���رك واليت من مضهنا نرش الويع 

والثقافة البيئية، ودجم األبعاد البيئية ومفاهمي تغري 
املناخ )التخفي���ف - التكيف( واس���تدامة املوارد 
الطبيعية، والقيام بأنش���طة بيئية مضن األنش���طة 
اليت تقوم هبا مؤسس���ة حياة كرمية باحملافظات 

املسهتدفة مبا حيقق اهلدف املرجو منه.
وين���ص بروتوكول التع���اون املش���رك عىل قيام 
جه���از ش���ون البيئة بالعم���ل عىل رف���ع الويع 
والتدري���ب البييئ لكوادر مؤسس���ة حياة كرمية، 
والقي���ام حبم���الت مش���ركة من اكف���ة األطراف 
بشأن نرش الثقافة والويع البييئ يف احملافظات 
املس���هتدفة، ومشاركة مؤسس���ة حياة كرمية يف 
مح���الت التجشري ال���يت يقوم هبا جهاز ش���ون 
البيئة، والتعاون بني جه���از تنظمي إدارة املخلفات 
ومؤسس���ة حياة كرمي���ة يف تنفيذ وحدات بيوجاز 
لتولي���د الطاقة من املخلف���ات الزراعية واحليوانية 

طبقا ملا هو خمطط يف هذا الشأن.
ويتضمن بروتوكول التعاون دجم مؤسس���ة حياة 
كرمية األبعاد البيئية ومفاهمي تغري املناح تكيف - 
حتفيف مضن األنش���طة اليت تقوم هبا، ومشاركة 
املعلومات والبيانات واألنش���طة اخلاصة مببادرة 
حياة كرمية م���ع جهاز ش���ون البيئة حىت ميكن 
العمل عىل احتس���اب نس���ب اخلف���ض احملققة 
وإج���راءات التكي���ف الناجت���ة عن تلك األنش���طة 
وتوثيقها ودراس���ة عرضها مض���ن أمعال مؤمتر 

تغري املناخ )cop27( برشم الشيخ.

داليا احمد

كش���ف اجلهاز املركزى للتعبئ���ة العامة 
واإلحصاء عن تراج���ع قي�مة العج�ز ىف 
املي����زان التج����ارى خ���الل يوليو 2022 
بنس���بة 28.7% إىل 2.7 ملي�����ار دوالر، 
خ������الل هشر يولي���و 2022، مقابل 3.8 
ملي����ار دوالر لنف����س الهشر م����ن العام 

الساب�ق.
وأوحضت النش�����رة الهشري���ة لبيانات 
ع���ن  الص���ادرة  اخلارجي���ة،  التج����ارة 
اإلحص���اء، ارتف���اع قمي����ة الص���ادرات 
بلغ����ت 3.13  %، حي����ث  بنس���ب�ة 2.2 
ملي�ار دوالر خ����الل هش��ر يوليو 2022، 
مقاب��ل 3.07 ملي���ار دوالر لنفس الهشر 
م�ن الع��ام الس���اب�ق، ويرج��ع ذلك إل��ى 
ارتف��اع قمي�ة ص��ادرات بعض الس�ل��ع، 
وأه��مها منتجات البرتول بنسبة 89.4 
%، أمسدة بنسبة 6.7 %، لدائن بأشاكهلا 

األولية بنسبة 3.4 %.

إبراه���م عمشاوي  الدكت���ور  افتت���ح 
مس���اعد أول وزي���ر المتوي���ن ورئيس 
جهاز تمني���ة التج���ارة الداخلية فرع 
سلس���لة جتاري���ة بالتجم���ع اخلامس 
مبس���احة تتج���اوز 6700 م���رت مربع 
للف���رع باس���تمثارات تقدر مب���ا يقرب 
190 مليون جني���ه، ويوفر 500 فرصة 
معل مبارشة جبانب فرص العمل غري 

املبارشة.
وتفقد عمشاوى الف���رع حيث يتضمن 
لك منتج���ات الس���لع الغذائي���ة وغري 
اللح���وم  منتج���ات  كذل���ك  الغذائي���ة 
الطازجة واألمساك املجمدة والطازجة، 
ويتضمن لك السلع األساسية، مطالبا 
باس���مترار ط���رح الع���روض لتجشيع 
املسهتلك عىل التسوق وإتاحة السلع 
بأسعار مناسبة مبا خيفف العبء عىل 

املواطن.

أك���د الدكت���ور عيل املصي���ي وزير 
المتوين  والتج���ارة الداخلية أنه وجه 
بإتاح���ة رشاء الحمق م���ن جانب هيئة 
السلع المتوينية ملن يرغب من مطاحن 
72% إلنتاج اخلزب الفينو والس���يايح، 
املخب���وزات، واحللوي���ات،  ولصن���اع 
واملكرونات،  بس���عر 8700 جنيه للطن 
الواحد، وذلك من خ���الل التقدم بطلب 

للهيئة السلع المتوينية.

وزير احلج والعمرة السعودي: إلغاء كافة القيود 
لتسهيل قدوم املعتمرين من مصر

متويالت جديدة للمشروعات متناهية الصغر 
لرفع كفاءتها البيئية واحلد من التلوث

أعلن وزير احلج والعمرة باململكة 
الدكت���ور  الس���عودية  العربي���ة 
توفي���ق بن ف���وزان الربيعة، إلغاء 
اكف���ة الرشوط والقي���ود الصحية 

واإلجرائية لملعمترين املرصيني.
وقال الدكتور الربيعة - يف مؤمتر 
حصيف، مبقر السفارة السعودية 
بالقاه���رة، حبضور س���فري خادم 
القاهرة  ل���دى  الرشيفني  احلرمني 
أس���امة بن أمحد نق���يل، وعدد من 
مس���ؤويل وزارة احل���ج والعمرة 
والس���فارة - إن ه���ذه التهسيالت 
بتوجيه ك���رمي من حكوم���ة خادم 
احلرم���ني الرشيفني امللك س���ملان 
بن عبدالعزيز آل س���عود، يف إطار 
اململكة  تقدمها  ال���ي  التهسيالت 
لتيسري القدوم لتأدية نسك العمرة 
الروض���ة الرشيفة  والص���الة يف 

للقادمني من مجيع دول العامل.
وأع���رب - خ���الل املؤمت���ر - ع���ن 
ش���كره وتقديره حلفاوة الرتحاب 
ال���ي حظ���ي هب���ا  واالس���تقبال 
والوف���د املراف���ق ل���ه يف القاهرة، 

األخوي���ة  بالعالق���ات  منوًه���ا 
والتارخيية املمت���زة بني البلدين 
الش���قيقني، يف ظل قيادة الرئيس 
وخ���ادم  الس���يىس  عبدالفت���اح 
احلرمني الرشيفني امللك سملان بن 

عبدالعزيز آل سعود وويل عهده.
وتط���رق وزي���ر احل���ج والعم���رة 
إىل تط���ور اخلدم���ات اإللكرتونية 
ال���ي تقدمه���ا منص���ة “نس���ك« 
لتهسي���ل احلصول   )nusuk.sa(
عىل تأش���ريات العم���رة والزيارة 
عىل م���دار الس���اعة، وجحز اكفة 
اخلدمات من )نقل وسكن وغريها 
م���ن خالل األجهزة  من اخلدمات( 
الذكي���ة، لتهسي���ل الوص���ول إىل 
احلرم���ني الرشيفني، مب���ا يف ذلك 
أمتت���ة مجي���ع إج���راءات الس���فر 

واحلجوزات للخدمات.
مكا حت���دث الدكت���ور الربيعة عن 
التط���ورات الرسيعة الي هشدها 
واملش���اعر  الرشيف���ني  احلرم���ني 
التحتي���ة  البني���ة  يف  املقدس���ة 

والتنظميية.

الرئي���س  نيف���ني جام���ع،  أك���دت 
التنفيذي جلهاز تمنية املرشوعات 
املتوس���طة والصغرية ومتناهية، 
الصغ���رية  املرشوع���ات  دمع  أن 
ومتناهي���ة الصغ���ر بيئيا من أمه 
أولويات اجلهاز وحمور أس���اىس 
يف خطط معله املس���تقبلية، وذلك 
متاش���يا مع توجهات الدولة للحد 
من التلوث والتوسع يف استخدام 
الطاقة النظيفة وتجشيع أحصاب 
املرشوعات عىل اس���تخدام بدائل 
أمث���ل للطاق���ة التقليدي���ة امللوثة 
للبيئ���ة، ل���ذا مع���ل اجله���از عىل 
التوس���ع يف متوي���ل امجلعي���ات 
األهلي���ة جكهات وس���يطة لتقدمي 
متوي���ل لرف���ع كف���اءة املرشوعات 
متناهية الصغ���ر بيئيا مع تدريب 
تلك امجلعي���ات والعاملني  كوادر 

اخلدم���ات  ه���ذه  لتق���دمي  فهي���ا 
املرشوعات  ألحص���اب  والوصول 
خمتل���ف  يف  الصغ���ر  متناهي���ة 
ع���ىل  احملافظ���ات وتجشيعه���م 
والضواب���ط  باملعاي���ري  االل���زام 
البيئي���ة مب���ا يتفق م���ع توجهات 

الدولة.
جاء ذلك تعليقا عىل توقيع عقدين 
ب���ني جه���از تمني���ة املرشوع���ات 
املرشوع���ات  تمني���ة  ومجعي���ة 
لمتوي���ل  بالفي���وم  الصغ���رية 
الصغ���ر  متناهي���ة  املرشوع���ات 
باحملافظ���ة بامج���اىل يصل إىل 
10 ماليني جنيه لمتويل أحصاب 
املرشوع���ات الزراعي���ة متناهي���ة 
الصغر القامئة واملرتبطة باإلنتاج 
ال���زرايع لتوف���ري طملب���ات الري 

الي تعمل بالطاقة المشسية.

رضوى عبداهلل

اس���تعرض امخليس امل���ايض، رئيس جملس 
ال���وزراء، الدكتور مصطىف مدب���ويل، تقريرا 
من أس���امة اجلوهري، مساعد رئيس الوزراء، 
رئي���س مركز املعلومات ودمع اخت���اذ القرار، 
تضم���ن رص���دًا لملقرحات اليت اس���تقبلها 
املوقع اإللكروين لملؤمتر االقتصادي من قبل 
اخلرباء واملهمتني بالش���أن االقتصادي وذلك 

منذ إطالق املنصة يف 5 أكتوبر اجلاري.
وخالل التقرير، أش���ار رئيس مركز املعلومات 
ودمع اخت���اذ القرار، التابع ملجل���س الوزراء، 
إىل أن املوقع اإللكروين لملؤمتر االقتصادي 
استقبل يف أقل من أسبوع من إطالقه، خالل 
الف���رة م���ن 5 إىل 11 أكتوب���ر اجلاري، حنو 
115 مقرحا يضم العديد من األفاكر والرؤى 

اجلديرة باالهمتام والدراسة من قبل احلكومة 
املرصية.

وأضاف أسامة اجلوهري: بلغ عدد مشاهدات 
املوق���ع اإللكروين لملؤمت���ر االقتصادي حنو 
15 ألف مش���اهدة خالل األيام الثالثة األوىل 
من تدش���ني املوق���ع، مش���ريا إىل أن الدكتور 
مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء، لّكف 
مركز املعلومات ودمع اخت���اذ القرار بالرصد 
والتحلي���ل ال���دوري مجليع املقرح���ات اليت 
ي���مت تقدميها عرب املوقع االلك���روين لملؤمتر 
االقتص���ادي، وتقدميها للحكومة لالس���تفادة 
مهنا وتضميهنا يف س���ياق ال���رؤى واألفاكر 
العملية اليت س���يمت طرحها من خالل جلسات 
املؤمتر، م���ع إماكن دعوة أحص���اب عدد من 

ال���رؤى واألفاكر املمت���زية لطرحها ىف املؤمتر 
االقتصادى.

وتابع أن ذلك ي���أيت يف إطار حرص احلكومة 
عىل االس���تفادة من مجيع قن���وات التواصل 
املمكن���ة، ومن لك ال���رؤى واملقرح���ات اليت 
يطرحها اخلرباء للهنوض باالقتصاد املرصي 
وتعزي���ز مرونته وصالبته يف مواجهة األزمات 

االقتصادية العاملية املتالحقة.
وأش���ار التقرير إىل أن رائسة جملس الوزراء 
أطلق���ت املوق���ع اإللكروين اخل���اص باملؤمتر 
االقتص���ادي بت���ارخي 5 أكتوب���ر اجلاري من 
)gov.eg.www.eec2022(؛  الرابط  خالل 
وذلك بغ���رض إتاحة مجيع املعلومات اخلاصة 
باملؤمتر حلظة بلحظ���ة، وتهسيل معلية إطالع 

املعنيني علهيا مب���ا يمشل التفاصيل اخلاصة 
باملؤمتر، واجللس���ات املختلف���ة، والبث احلي 
لفعالي���ات املؤمتر، مكا يوفر املوقع اإللكروين 
مس���احات تفاعلية ومعلوماتي���ة لتعزيز قنوات 
التواصل ب���ني احلكومة واخل���رباء واملهمتني 
بالش���أن االقتصادي واالس���تفادة من آراهئم 

ومقرحاهتم.
وأض���اف أن ذل���ك ي���أيت يف إط���ار اجلهود 
اجلارية من قبل احلكومة املرصية لعقد املؤمتر 
االقتصادي خالل الفرة من )23-25( أكتوبر 
2022 اس���تجابًة لتلكيف الرئي���س عبدالفتاح 
السييس، رئيس امجلهورية، يف هذا الصدد.

 

ارتفاع تصنيف مصر مبؤشرات احلوكمة 
الصادرة عن البنك الدولي لعام 2021

صندوق النقد الدولي يتوقع منو اقتصاد 
مصر بنسبة 6.6% يف 2022

ال���دويل مؤرشات  البن���ك  أصدر 
احلومك���ة العاملي���ة خ���الل هشر 
س���بمترب امل���ايض؛ حي���ث ارتفع 
تصنيف مرص بغالبية املؤرشات 
بفضل جه���ود الدول���ة يف تنفيذ 
أهداف التمنية املس���تدامة 2030 
بأبعاده���ا الثالث���ة، االقتصادية، 
واالجمتاعي���ة، والبيئية، وتفعيل 
ملاكحفة  الوطنية  االس���رتاتيجية 

الفساد.
الدويل،  البنك  وعكست مؤرشات 
نت���اجئ جهود الدول���ة يف ملفات 
واحلومك���ة  الفس���اد  ماكحف���ة 
وس���يادة القانون؛ حيث تضمنت 
النت���اجئ ارتف���اع تصنيف مرص 
يف مؤرش السيطرة عىل الفساد، 
وال���ذي يقي���س مدى اس���تخدام 
الس���لطة العام���ة للحصول عىل 
ماكس���ب خاص���ة، مب���ا ىف ذل���ك 
األش���اكل املختلف���ة من الفس���اد، 
الكبري والصغري، ومدى س���يطرة 
املص���احل  وأحص���اب  النخ���ب 
الخشصية عىل القرارات، وكذلك 
م���ؤرش س���يادة القان���ون، وه���و 
معين بقياس مدى ثقة املتعاملني 
القوان���ني  بتطبي���ق  والزامه���م 
ىف املجمت���ع، وباألخ���ص إنف���اذ 
العق���ود، وحق���وق امللكية، ومعل 

الرشطة واحملامك، باإلضافة إىل 
احمتالية حدوث جرامئ وعنف.

النت���اجئ ارتفاع  مك���ا تضمن���ت 
تصنيف م���رص يف مؤرش جودة 
األط���ر التنظميي���ة، والذي يقيس 
م���دى قدرة احلكوم���ة عىل إعداد 
وإج���راءات  سياس���ات  وتنفي���ذ 
جيدة، من ش���أهنا أن تساعد عىل 
القط���اع اخلاص،  تعزيز تمني���ة 
باإلضاف���ة إىل مؤرش االس���تقرار 
الس���يايس وغي���اب العنف، وهو 
مع���ين بقياس احمتالي���ة وجود 
عدم اس���تقرار س���يايس أو عنف 
ناجت عن األوضاع السياسية مبا 
ىف ذل���ك اإلره���اب، وكذلك مؤرش 
حرية ال���رأى واملس���ائلة، والذى 
يقي���س حرية التعب���ري واإلعالم، 
وم���دى مش���اركة املواطن���ني ىف 
وإنش���اء  احلكوم���ات  اختي���ار 

النقابات واالحتادات.
وتقوم هيئ���ة الرقابة اإلدارية يف 
هذا اإلط���ار، بالتعاون مع جهات 
الدولة املعني���ة، برصد املؤرشات 
الدولي���ة املختلف���ة؛ للوقوف عىل 
تصنيف مرص ووضع اإلجراءات 

الالزمة لتحسني ذلك التصنيف.

أ ش أ
توقع صن����دوق النق����د الدويل منو 
االقتص����اد امل����رصي بنس����بة %6.6 
خ����الل 2022 رمغ تزاي����د الضغوط 
عىل االقتصاد العاملي من التمخض 
والعملي����ة العس����كرية يف أوكرانيا 
وتش����ديد السياس����ات النقدي����ة يف 

االقتصادات املتقدمة.
تقري����ر  يف   - الصن����دوق  ورحج 
آف����اق االقتص����اد العامل����ي الصادر 
يف اجمتاع����ات اخلري����ف احلالي����ة 
الدوليني  النقد والبن����ك  لصن����دوق 
- من����و اقتص����ادات منطق����ة الرشق 
األوس����ط وآسيا الوس����ى بنسبة 
 ،  2023 يف  و%3.6   2022 يف   %5

وسط تأثر متباين بتداعيات األزمة 
الروسية األوكرانية.

يشار إىل أن األزمة يف رشق أوروبا 
أثرت سلًبا عىل املعروض من النفط 
ومنتج����ات الطاق����ة، ما رفع س����عر 
النفط إىل حنو 140 دوالرا للربميل 
، ووفر دفعة لمنو اقتصادات الدول 
املص����درة للنفط والغ����از يف منطقة 

اخلليج.
وتوق����ع الصن����دوق ارتف����اع معدل 
الت����مخض العامل����ي إىل 8.8% خالل 
العام اجل����اري، ليرتاج����ع بعد ذلك 
يف  و%4.1   2023 يف   %6.5 إىل 
2024، وذلك بعد أن اكن عند %4.7 

يف 2021.

شيماء مرسي

هش���د الدكتور دمحم فري���د صاحل رئيس 
اهليئ���ة العامة للرقابة املالية، مرامس توقيع 
اتفاقي���ة تعاون بني مركز املديرين املرصي 
التاب���ع للهيئة واالحت���اد املرصي للجهات 
العامل���ة يف جمال المتويل االس���هتاليك، 
هبدف تطوير قدرات العاملني يف أنش���طة 
المتوي���ل االس���هتاليك املرخ���ص هلم من 
اهليئة، فمي���ا يتعلق بنرش مبادئ احلومكة 
واملس���ولية البيئية واالجمتاعية، وذلك عرب 
تنظ���مي ب���راجم تدريبية وتق���دمي هشادات 
مهنية وخدمات استشارية متخصصة من 

خالل املركز خالل الفرة املقبلة.
وقع االتفاقية ع���ن مركز املديرين املرصي 
الدكتور دمحم مصطىف س���لميان الرئيس 
التنفي���ذي لملركز وع���ن االحتاد املرصي 
المتوي���ل  العامل���ة يف جم���ال  للجه���ات 
االس���هتاليك س���عيد عيل زع���ر رئيس 

جملس إدارة االحتاد.
ت���أيت اتفاقي���ة التع���اون يف ضوء حرص 
إدارة اهليئ���ة العام���ة للرقاب���ة املالية عىل 
االرتقاء مبس���توى اكفة العنارص البرشية 
العامل���ة يف اكف���ة رشاكت القطاع املايل 
غري امل���رصيف، األم���ر ال���ذي يهسم يف 
تعزيز كفاءة وتنافسية األسواق املالية غري 
املرصفية واألنشطة اليت متارس فهيا، وهو 
ما يدمع يف هناية املطاف جهود اهليئة حنو 
حتقيق رؤيهتا بضامن اس���تقرار األسواق 

وسالمة التعامالت.
خالل م���رامس التوقيع أك���د الدكتور دمحم 
فري���د، ح���رص اهليئ���ة عىل تطوي���ر قدرات 
الكوادر البرشية العاملة مبختلف األنش���طة 
املالية غ���ري املرصفية التابعة إلرشاف اهليئة 
ع���رب تزوي���دمه باكف���ة املع���ارف واملهارات 
واخل���ربات املرتبطة مبامرس���ة مهام معلهم، 
وذلك مع مواكبة أفضل املامرس���ات الدولية 
وأحدث االجتاهات ومناجه العمل، وذلك مبا 
يهسم يف اس���تدامة معلية التطوير، موحضا 
أن االتفاقية تأيت انطالقا من مسولية اهليئة 
جتاه الرشاكت العامل���ة بالقطاع املايل غري 

املرصيف والعاملني هبا.
جدي���ر بالذكر أن مرك���ز املديرين املرصي 
التابع للهيئة العامة للرقابة املالية يعمل عىل 
تعزيز ون���رش مفاهمي وتطبيق فكر ومبادئ 
حومكة الرشاكت واملس���ولية االجمتاعية 
والبيئية يف مرص والرشق األوسط ومشال 
إفريقي���ا وذلك م���ن خالل إص���دار األدلة 
االسرش���ادية وتقدمي اخلدمات يف جمال 
التدريب واالستش���ارات ملعاونة الرشاكت 
الراغب���ة يف تطبيق املفاهمي املش���ار إلهيا 
وتطويره���ا بالطرق الس���لمية طبقًا ألفضل 

املامرسات الدولية.

رئيس هيئة الرقابة املالية يشهد توقيع اتفاقية تعاون بني 
»املديرين املصري« و »االحتاد املصري للتمويل االستهالكي« 

داليا احمد

بعد إقرار  القانون ..     3 حاالت ال ميكن التصالح فيها مبشروع قانون مخالفات البناء اجلديد

توقيع بروتوكول تعاون لدمج املتطلبات البيئية
واملناخ ضمن أنشطة »حياة كرمية«

تفاهم سياسي وتعاون اقتصادي 

مصر واإلمارات حتتفالن بنصف قرن من العالقات القوية 

 مدبولي : توجيه من الرئيس   السيسي  بتعزيز أطر التعاون بين البلدين

 محمد بن راشد آل مكتوم : العالقات بين البلدين متميزة ومستقرة واستثنائية 

»مركز املعلومات« يرصد 115 مقترًحا للخبراء للمساهمة بالرؤى واألفكار يف املؤمتر االقتصادي

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  16  أكتوبر  2022  •  العدد  664

 القاهرة تستضيف االحتفالية  بدء  من 26 أكتوبر  الجاري لمدة ثالثة أيام تحت شعار » مصر واإلمارات قلب واحد« 
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قال الس���فري نادر س���عد املتح���دث بامس جملس ال���وزراء، إن 
تعدي���الت قان���ون التص���احل عاجل���ت لك احل���االت اليت ميكن 

التصاحل بشأهنا.
وأوحض س���عد أن احلاالت اليت ال ميك���ن التصاحل فهيا تمتثل 
يف وج���ود هتديد للس���المة اإلنش���ائية، أو بن���اء عىل األرايض 
اخلاضعة لقان���وين محاية اآلثار، أو تعدٍّ ع���ىل مياه هنر الهنر، 

فلن يمت التصاحل معها.
وأش���ار سعد إىل أنه من مضن التهسيالت اليت منحها مرشوع 
القان���ون؛ المساح بتقس���يط مبلغ التصاحل عىل مدة 5 س���نوات 

بدلًا من 3 سنوات.
مك���ا أوجب عىل جهة اإلدارة واللج���ان املُنوط هبا حفص طلبات 
التصاحل االلزام بالرد عىل الطلب خالل فرة ال تتجاوز 3 أهشر 
من تسمله، وحال رفض الطلب ميكن لملواطن تقدمي تظمل وجلنة 

التظملات ملزم���ة بالرد خالل فرة ال تتج���اوز ال�60 يومًا، وإذا 
مل ت���رد اللجنة خالل تلك املدة ف���إن ذلك يعترب موافقة عىل طلب 

التصاحل.
مك���ا يحمس القانون اجلديد فور إق���راره بتقدمي طلبات التصاحل 
عىل خمالفات البناء لملتقاعس���ني خالل املدد السابقة، وبالنسبة 
للقرى فاملس���احات املُخالفة اليت تقل ع���ن 200 مر وال تتجاوز 
أريض و3 أدوار ل���ن يك���ون هناك جلان لملعاينة بالنس���بة هلا، 
وسيعتد مبا تقدم به صاحب طلب التصاحل، مبا ُيهسم يف رسعة 

البت يف الطلبات املُقدمة.
واكن جمل���س الوزراء برائس���ة مصطىف مدبويل،  قد وافق عىل 
م���رشوع قانون بش���أن تقنني أوض���اع بعض خمالف���ات البناء 

والتصاحل فهيا.
وأج���از مرشوع القانون تقنني ه���ذه األوضاع يف األمعال اليت 

ارتكب���ت باملخالفة ألحاكم القوانني املنمظ���ة للبناء الصادرة قبل 
العم���ل بأحاكم هذا القانون، وكذا يف حاالت تغيري االس���تخدام 
يف املناط���ق اليت ال يوجد هلا خمططات تفصيلية معمتدة، واليت 
ثبت القيام هبا قبل العمل بأحاكم هذا القانون، وذلك عىل النحو 

املبني به، وفقًا لبيان حصيف.
ووفق���ا لنص املرشوع، جيوز أيًضا تقن���ني األوضاع والتصاحل 
ع���ن املخالف���ات البنائية، واليت مت���ت قبل العم���ل بأحاكم هذا 
القانون، وذلك يف ع���دد من احلاالت األخرى، وتمتثل يف اآليت: 
األمعال اليت ال خُتل بالس���المة اإلنشائية للبناء، وفقا للضوابط 
اليت حتدده���ا الالحئة التنفيذي���ة هلذا القان���ون، والتعدي عىل 
خط���وط التنظمي املعمت���دة مىت وافقت اجله���ة اإلدارية املختصة 
عىل التصاحل، ووفًقا للضواب���ط اليت حتددها الالحئة التنفيذية 
هلذا القانون.. مكا تمشل احلاالت: التعدي عىل حقوق االرتفاق 

املق���ررة قانونا م���ىت مت االتفاق بني طال���ب التصاحل وأحصاب 
حقوق االرتفاق ع���ىل النحو الذي تبينه الالحئ���ة التنفيذية هلذا 
القانون، ويس���تثىن من اش���راط االتفاق املش���ار إليه اإلخالل 
حبقوق االرتفاق من اكفة أحصابه، واملخالفات اليت متت باملباين 
واملنش���آت ذات الطراز املعامري املمت���زي، وداخل حدود املناطق 
ذات القمي���ة املمتزية الصادر بتحديدها قرار من املجلس األعىل 
للتخطيط والتمنية العمرانية، مىت وافق اجلهاز القويم للتنسيق 
احلض���اري.. وتمشل أيض���ًا جتاوز قيود االرتف���اع املقررة من 
س���لطة الطريان املدين طاملا اكنت غري مؤثرة عىل حركة املالحة 
اجلوي���ة، ومىت وافقت وزارة الطريان املدين عىل ذلك، أو جتاوز 
متطلبات شون الدفاع عن الدولة مىت وافقت وزارة الدفاع عىل 
ذل���ك، والبناء ع���ىل األرايض اململوكة للدول���ة مىت قدم صاحب 

الشأن طلًبا لتوفيق أوضاعه وفًقا للقانون.
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املشاركون يف االجمتاعات يدركون أن العامل يواجه حتديات خطرية 
تتعلق بتداعيات جاحئ���ة كورونا واحلرب الدائرة ىف أوكرانيا وأزمة 
الغذاء والطاقة العاملية ، وتش���ل ه���ذه األزمات املتفامقة خطرًا عىل 
سبل كس���ب العيش وتلحق الرضر بالفائت األكرث احتياجًا واألوىل 
بالرعاي���ة ، م���ا يعين أن هن���اك حاجة ماس���ة إىل أن يتخذ واضعو 
السياس���ات واملنمظات الدولية والقطاع اخل���اص إجراءات حامسة 

ومنسقة لبناء القدرة عىل الصمود ىف هذا العرص من التقلبات.
جدول األمعال الذي حتدد مس���بقا  الجمتاعات األيام الس���بعة اكن 
واحض���ا يف تركزيه عيل األزمات اليت يعيهشا العامل يف ظل أزمات 
متالحق���ة ، وصلت ذروهت���ا يف العامني األخريين بأزميت انتش���ار 
ف���ريوس كورون���ا واحلرب الروس���ية األوكرانية ، حفملت جلس���ات 
ومناقشات االجمتاعات عناوين اكن أبرزها  "  “الطريق إىل األمام.. 
معاجل���ة االزمات املتع���ددة يف زمن التقلبات”  ويه اجللس���ة اليت 
ناقش���ت  مش���لات التباطؤ االقتصادي العاملي وارتفاع التمخض، 
وأزمة الغذاء والطاقة، واحلرب يف أوكرانيا، والتأثري السليب املسمتر 

لفريوس كورونا، وتغري املناخ ، وتفامق الفقر.
مكا محلت جلس���ات أخ���ري عناوين ”تغ���ري املناخ وانع���دام األمن 
الغذايئ يف إفريقي���ا جنوب الصحراء” و” ديون الرشاكت والرمقنة 
يف آس���يا” و” الهنوض م���ن أجل الناس والكوك���ب”  ، و  ” تأثري 
ارتفاع أس���عار الطاقة عىل األرس األوروبية” و” ديناميكيات األجور 
بعد كورون���ا”، و” فروق األجور بني القطاع���ني العام واخلاص عرب 
البلدان والتوقيتات” و” منمظات املجمتع املدين يف املراقبة والتقيمي 
يف عامل دينامييك ورسيع التغري” و” تغري املناخ والمنو يف القوقاز 
وآسيا الوسىط” واضطرابات سلسلة التوريد والتمخض يف إفريقيا 
جن���وب الصح���راء” و” هل ترتاج���ع توقعات الت���مخض؟” و“المنو 

الشامل: أساس االنتعاش الدامئ” .
 مكا ناقش���ت االجمتاع���ات موضوعات "سياس���ة البن���ك املركزي 
األورويب ومب���ادرات معايري بيانات صن���دوق النقد الدويل وماكحفة 
التمخض مع تش���ديد األوضاع املالي���ة"  و"الرضائب زمن التمخض 

املرتفع ".
االجمتاع���ات ج���اءت يف توقيت تتوايل فيه  التحذيرات بش���أن أداء 
االقتص���اد العاملي يف ض���وء التطورات اجليوسياس���ية والضغوط 
التضخمية املتصاعدة وذلك يف خمتلف االقتصادات املتقدمة، وكذلك 
السياس���ات النقدية التش���ديدية اليت تتبناها البنوك املركزية الكربى 
، و ج���اء حتذير صندوق النقد الدويل يف تقري���ر أصدره  قبل أيام 
من  أن "  األس���وأ مل يأت بعد بالنس���بة لالقتص���اد العاملي " ، مكا 
توق���ع أن تؤدي زيادات أس���عار الفائدة إىل ركود اقتصادي معيق ، 
وحذر  التقرير  من رياح معاكسة شديدة يواجهها االقتصاد العاملي 
مما دفع مس���ؤويل الصندوق خلفض توقعات المنو، وطالبوا البنوك 

املركزية العاملية حبسن الترصف يف حرهبم ضد التمخض.
التقرير محل  نظرة تشاؤمية عن حارض ومستقبل  االقتصاد العاملي  
، مرجع���ا ذلك إيل عوامل من بيهنا تعطل سالس���ل اإلمداد واحلرب 
الروسية يف أوكرانيا واليت أدت الرتفاع أسعار الطاقة والغذاء عىل 
م���دار األهشر املاضي���ة. ، مبينا أنه  نتيجة هل���ذا االرتفاع، ارتفعت 
مع���دالت التمخض يف عدد من دول العامل مم���ا دفع البنوك املركزية 
الختاذ قرارات متسارعة لرفع الفائدة بشل حاد من أجل السيطرة 

عىل التمخض.
واضاف الصندوق أن االقتصاد العاملي س���وف يمنو بنس���بة %3.2 

ه���ذا العام مقارنة بتقديرات س���ابقة بمنو نس���بته 4.4%، أما 
يف ع���ام 2023، فإن الصن���دوق يرى منوًا عامليًا بنس���بة 

2.7% مقارنة بتقديراته الس���ابقة بمنو نسبته %3.8  ، 
وذلك حتت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة الذي هيدد 

بتباط���ؤ االقتصاد األم���رييك، وأزمة الطاقة يف 
أوروبا، واس���مترار  بعض إجراءات اإلغالق 

بس���بب كوفيد-19 وتراجع العقارات يف 
الصني.

التقرير تن���اول أوضاع االقتصادات 
الكربى ، مش���ريا إيل أن  التمخض 
يرتفع  يف الواليات املتحدة،  وتزيد 
معدالت الفائدة وه���ذا املزجي يؤدي 
اىل إنفاق املس���هلكني والنشاط يف 

قطاع اإلس���اكن، وبالتبعي���ة يقود ذلك 
إىل تباط���ؤ اقتص���ادي ، مك���ا أن هناك 

تقلبات اقتصادية شديدة يف أوروبا، وذلك مع 
ارتفاعات حادة يف أسعار النفط والغاز الطبييع 

وتوقع���ات مبزيد م���ن االرتفاعات يف ظل اس���تعداد 
الق���ارة العجوز لفرض املزيد م���ن العقوبات عىل قطاع 

الطاقة الرويس.
و يف الصني صاحبة ث���اين أكرب اقتصاد يف العامل فإن هناك 

قيود إغ���الق تفرض من آن آلخ���ر يف أماكن وأقال���مي متفرقة لكبح 
انتش���ار فريوس كورونا، وهذه اإلجراءات من شأهنا اإلرضار بأداء 

االقتصاد.
وحذر الصندوق م���ن أن ارتفاع معدالت الفائدة وزيادة تلفة الغذاء 
قل���ال   الطلب ع���ىل الصادرات، وهو ما هي���دد املاليني حول العامل 

بالوقوع حتت براثن الفقر.
 العامل وأزمة الغذاء 

خالل اجمتاع���ات وزراء املالية عىل هامش اجمتاعات صندوق النقد 
ال���دويل، مت التطرق إىل تأث���ري احلرب الروس���ية يف أوكرانيا عىل 
أسعار الغذاء عامليًا ، حيث  محلت  وزيرة اخلزانة األمريكية "جانيت 
يلني" ما وصفته بالترصفات الروسية  املسوئلية عن دخول العامل يف  

أزمة شديدة يف الغذاء .
الوزيرة األمريكية اكنت تتح���دث حبضور افرتايض من وزير املالية 
ال���رويس "أنطون س���يلوانوف"  ، وقال���ت إن نظ���ام الرئيس بوتني 
واملس���ؤولني الذين ميثلون روس���يا حىت يف هذا االجمتاع يتحملون 

مسؤولية أزمة إنسانية وشيكة يف ظل احلرب الدائرة" .
مكا سلط رئيس البنك الدويل "ديفيد مالباس" الضوء عىل بذل البنك 
جهودا غري مس���بوقة ملواجهة األزمات اليت حتيط بالعامل ، حيث قام 
بضخ  ما يقرب من 115 مليار دوالر حكزم   متويلية يف عام 2022، 
وذل���ك هب���دف دمع الدول يف مواجهة جاحئ���ة كورونا ودمع األنمظة 

التعلميية.
 مك���ا قام  البنك بضخ متويالت بنحو 31.7 مليار دوالر لدمع جهود 
ماكحف���ة التغ���ريات املناخية باإلضافة إىل 13 ملي���ار دوالر كمتويل 

طارئ للرشاكء من أجل مواجهة تداعيات احلرب يف أوكرانيا.
وقالت كريس���تالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدوىل،  إن  
تتابع األزمات مثل وباء كورونا واألزمة الروس���ية األوكرانية س���وف 
تؤثر عىل مع���دل منو االقتصاد العاملي خالل عام 2023 ، الفتة إيل 
أن الكث���ري من اقتصادي���ات العامل تتجه حنو الركود مع اس���مترار 

ارتفاع معدالت التمخض.

للمساح بتدف����ق الغذاء من املناطق ذات الفوائض إىل املناطق ذات 
االحتي����اج ، وزي����ادة  إنتاج الغذاء وحتس����ني التوزيع، مبا يف ذلك 
عن طريق مضان الوص����ول الاكيف لألمسدة وتنويع احملاصيل ، 
وأخ����ريا  رضورة االس����تمثار يف الزراعة القادرة عىل محتل تغري 

املناخ لزيادة احملاصيل يف املستقبل .
إذن جي����ب عىل املجمت����ع الدويل أن يقوم بتح����رك حامس لضامن 
توف����ر المتويل الالزم من أج����ل التعامل مع األزم����ة اآلنية وتعزيز 
األمن الغذايئ عىل املدى املتوس����ط إىل الطويل ، مكا ينبيغ إتاحة 
المتويل الاكيف لملؤسس����ات املتخصص����ة يف األمن الغذايئ، مثل 
برن����اجم األغذية العامل����ي ومنمظة األغذية والزراع����ة التابعة لألمم 
املتح����دة، نظ����را لدورها احليوي يف ظل وجوده����ا حمليا يف كثري 
من البلدان وتركزيها الدامئ عىل التلفة اإلنس����انية النعدام األمن 

الغذايئ احلاد.
وهن����اك حاج����ة ملحة ملزيد من املنح والمتوي����ل امليرس من املاحنني 
واملنمظات الدولية من أجل دمع املساعدات النقدية والعينية للفائت 
األكرث معان����اة من انعدام األم����ن الغذايئ ، ويف بع����ض البلدان، 
س����تكون هناك حاجة لتخفيف أعباء الديون ع����يل العديد من دول 

العامل .
 منطقتنا تدفع المثن 

إذا ما راجعنا معظم التحليالت املتاحة والبيانات املتداولة واألرقام 
الصادمة اليت حتوهيا س����نعرف أن منطقتن����ا يه من تدفع المثن 
األك����رب واألفدح ، م����ن بني خمتلف بالد العامل ، فوفق  حمللني فإن 
األمن الغذايئ العريب واإلفرييق س����يتحرك إىل األس����وأ تدرجييا 
بس����بب األزمة يف سالس����ل اإلمدادات يف العامل، وازدياد أسعار 
الغذاء، وكذلك التغ����ريات املناخية اليت ترضب احملاصيل خاصة 

يف القارة المسراء.
 وعندم����ا دقت منمظ����ة األغذية والزراعة وبرن����اجم األغذية العاملي 
ناق����وس اخلطر من جماع����ة اكرثية هتدد العديد م����ن الدول جراء 
األزم����ات االقتصادية واملناخية ، ع����يل هامش اجمتاعات امجلعية 
العام����ة ل����ألمم املتح����دة يف نيويورك، مؤخ����را ، ذك����رت من بني 
إحصاءاهت����ا أن   حن����و مليون خش����ص يف الع����امل - الصومال 
وأفغانس����تان والمين - مهددون ب�"جماعة اكرثي����ة"  ، و"قد يكون 
مصريمه املوت يف األهشر املقبلة يف غياب مساعدات إنسانية ".

وعندم����ا حددت املنمظ����ة  19 دولة  ك"نقاطا س����اخنة" للجوع يف 
الع����امل ، ذكرت أن  س����تة مهنا وضعت يف "ح����ال تأهب قصوى" 
من قبل األمم املتحدة ويه  "أفغانستان وإثيوبيا ونيجرييا وجنوب 
الس����ودان والصومال والمين"  ، وقالت إنه يف هذه الدول الس����ت 

سيستوىف 970 ألف خشص حبلول يناير 2023. 
وتابعت أنه يف غياب مس����اعدات إنسانية مناسبة يتوقع وفاة أربعة 
اطفال أو راش����دين من أصل 10 آالف خشص يوميا يف الصومال 

حبلول ديمسرب.
إذن لك هذه األرقام الصادمة تؤكد أننا وحدنا يف أفريقيا والوطن 
العريب وبلدان العامل الثالث من ندفع المثن لسياس����ات ورصاعات 
دول أخ����ري تتحمك يف مص����ري العامل ، والغريب أهنا يف س����بيل 
وصوهلا لذلك تتحمك يف ث����روات بالدنا العربية واألفريقية وتضع 
أيدهي����ا علهيا ، ما يؤكد أنه من دون اس����تعادتنا لرثواتنا وحتمكنا 
فهيا ل����ن تقمي هذه ال����دول ملنطقتنا وزنا ، وب����دون التحرك لتفعيل 
اتفاقيات التجارة احلرة األفريقية والعربية ، لن يكون لبلداننا وضع 

يف حسابات هذه الدول .
 حصي���ح أن  قضية األمن الغذايئ  باتت يه امللف األول عىل طاولة 
اكف���ة دول الع���امل يف ظل األزمات اليت تتف���امق كوهنا ذات تأثريات 
مبارشة ع���ىل األوض���اع االقتصادية واالجمتاعي���ة، فانعدام األمن 
الغذايئ يصاحبه عدم اس���تقرار وتوت���رات، وأحيانا جهرة مجاعية   
، وحصي���ح أن امجليع يدركون أن ع���دد األخشاص الذين يواجهون 
انعدام األمن الغذايئ احلاد من املتوقع أن يسمتر يف االرتفاع بشل 
كبري، فاحلرب األوكرانية فامق���ت أزمات الغذاء والطاقة ما قد يكون 
له آثار مدمرة عىل االقتصادات اهلش���ة بالتوازي مع أزمة مناخ وما 
س���ببته من كوارث طبيعية عىل رأهسا اجلفاف .. حصيح لك ذلك ، 
لك���ن الصحيح أيضا أن دول العامل الكربى ختدم مصاحلها وحدها 
، وتس���يع إيل تفعيل التكتالت فميا بيهنا وختفيف تداعيات األزمات 
عيل ش���عوهبا ، واحلقيق���ة أن اللوم ال يوجه هنا لل���دول اليت تضع 
مصاحلها ومصاحل ش���عوهبا كأولوية ، وإمن���ا اللوم جيب أن يوجه 
لدول منطقتنا ال���يت اكن علهيا أن تدرك أن ما يف أيدهيا وأراضهيا 
من ثروات ميكن له يف حال حس���ن اس���تغالله أن يضعها يف ماكنة 
أخ���ري ، ال نبال���غ إن قلنا أهنا ال تقل ع���ن التواجد يف مقاعد قيادة 

العامل ، ال االسمترار يف ذيل األمم .
حضور مرصي 

ب���يق الق���ول أن م���رص جسلت حض���ورا ممت���زيا خالل 
"اجمتاعات اخلريف " وطرحت عيل طاولة املناقش���ات 
العدي���د من القضاي���ا املهمة ، س���واء فميا خيص 
االقتص���اد العاملي أو امل���رصي ، وقال الدكتور 
دمحم معيط وزير املالية  إن  أن العامل اليوم، 
ىف أم���س احلاجة للتع���اون االقتصادى، 
ىف مواجهة الصدمات الدولية املزدوجة، 
يعانهيا  ال���ىت  الضخم���ة  والضغ���وط 
االقتص���اد العامل���ي، مب���ا يفرض عىل 
ال���دول املتقدم���ة اإلرساع مبس���اعدة 
البل���دان النامي���ة؛ ملجاهب���ة التداعيات 
الراهنة والتعامل امل���رن معها، عىل حنو 
يهسم ىف حتقيق أهداف التمنية املس���تدامة، 
موحًضا أنه ل���وال جناح مرص ىف التنفيذ املتقن 
لربن���اجم اإلصالح االقتصادي؛ ل���اكن املوقف أكرث 
تعقيًدا مع أزمة كورونا، مث احلرب ىف أوروبا، مبا ترتب 
علهيام من حتديات مش���رتكة، وتداعي���ات بالغة اخلطورة، 
امتدت لالحتياجات األساسية لملواطنني مبختلف أحناء العامل، 
حيث أدى اخت���الل مزيان العرض والطلب؛ نتيجة جلوء الكثري من 
الدول لإلغالق الاكمل ىف ظل اجلاحئة، ومن مث توقف جعلة اإلنتاج، 
وحدوث حالة اس���تثنائية من تباطؤ النش���اط االقتصادي، عىل حنو 
انعكس ىف اضطراب حاد بسالس���ل اإلمداد والتوريد، وارتفاع غري 

مسبوق ىف معدالت التمخض.
وأك���د  الوزير، ىف لقائه م���ع وزراء مالية مجموعة ال���دول الصناعية 
الس���بع عىل هامش مش���اركته ىف اجمتاعات صن���دوق النقد والبنك 
الدولي���ني بواش���نطن،  ال���زام م���رص  بامليض ىف مس���رية حتقيق 
االنضباط املاىل، من خالل اسمترار العمل عىل حتديد األولويات؛ مبا 
ُيهسم ىف رفع كفاءة اإلنفاق العام، واسهداف القطاعات ذات األولوية 
الوطنية، مع التوس���ع ىف امحلاية االجمتاعية برباجم أكرث اس���هداًفا 
للفائت األوىل بالرعاية، ىف إطار حرص الدولة عىل بذل أقىص جهود 
ممكنة لتخفيف حدة األزمة العاملية، واآلثار السلبية لملوجة التضخمية 
العاملي���ة، وقد بادرنا بإقرار حزمة مالي���ة واجمتاعية بنحو 135 مليار 
جني���ه لدمع الف���ائت األك���رث احتياًجا، وزي���ادة األجور واملعاش���ات 
وخمصصات البطاقات المتوينية، وتوسيع براجم الضامن االجمتايع 
وتاكفل وكرامة ورفع حد اإلعفاء الرضييب الحتواء الصدمات العاملية 

املزدوجة، والتخفيف عن املواطنني بقدر اإلماكن. 
أض����اف الوزير، إننا حريص����ون عىل حتقيق املس����هدفات املالية 
والتمنوي����ة، وتوفري ف����رص العمل، رمغ ما تتع����رض له املوازنة من 
ضغوط ش����ديدة نتيجة األزمة العاملية الراهنة، الفًتا إىل أننا نفذنا 
إصالح����ات هيلية، ُتس����اعدنا ىف التعايف االقتص����ادى وحتقيق 
المنو املس����تدام، وتنويع اهليل اإلنتايج، والرتكزي عىل الصناعة 
والزراعة واالتص����االت وتكنولوجيا املعلومات، عىل حنو ُيهسم ىف 
تعزيز اإلنت����اج احملىل وحتفزي الصادرات ىف ش����ىت القطاعات، 
وتعزيز تنافس����ية املنتجات املرصية ىف األسواق احمللية والعاملية، 
عىل حنو ُيساعد ىف حتفزي االستمثار، وتعظمي مسامهات القطاع 

اخلاص ىف خمتلف األنشطة االقتصادية.

 ركود اقتصادي 
  ماري باجنيس���تو، مديرة سياس���ات التمنية والرشااكت يف البنك 
ال���دويل، قالت بدورها  إن البنك الدويل يتوقع تباطؤ المنو االقتصاد 
العامل���ي خالل العام املقبل، بأرسع وترية منذ 8 س���نوات، بس���بب 
األزم���ات احلالي���ة ، وتابع���ت : "نتوق���ع أن يتجه الع���امل إىل ركود 
اقتص���ادي، والبداية اكنت يف الدول املتقدمة، وس���يكون لذلك تأثري 
أيضا عىل الدول النامية.. فبعد القفزة الكبرية يف المنو خالل عايم 
2021 و2022، نتوقع أن يرتاجع المنو من 5.2 باملائة إىل 1 باملائة 

فقط، وهذا االخنفاض هو األرسع منذ 8 سنوات" .
مكا توقعت باجنيس���تو، أن تنخفض وترية المنو االقتصادي بشل 
أك���رب مع زيادة تداعيات األزمات ال���يت يواجهها العامل مبا يف ذلك 
تأثريات  كورونا ، واحلرب يف أوكرانيا، وتأثرياهتا عىل أسعار الغاز 
والسلع الغذائية، إىل جانب تأثريات التغري املنايخ ، مضيفة أن "لك 

هذه األزمات معا تشل خطرا هيدد بتباطؤ المنو االقتصادي"   .
 وقال���ت   إن زيادة مع���دالت التمخض وم���ا يتبعها من رفع 
ملعدالت الفائدة، لكبح االرتفاع يف األس���عار، هيدد أيضا 
برك���ود اقتصادي ، وتابعت : ال���دول املتقدمة حتاول 
أن تكب���ح التمخض بدون أن خُتفض المنو، وأعتقد 
أن ه���ذه املهم���ة صعبة للغاية، وس���تؤدي إىل 
اخنفاض مسمتر يف المنو" ، وأشارت إىل 
حماوالت حس���ب احملفزات املالية غري 
املس���بوقة اليت جرى خضها خالل 
أزمة كورونا، موحضة أن هذا األمر 
س���يكون له أيض���ا تداعيات عىل 
معدالت المن���و االقتصادي ، قائلة 
: "الدول النامية أيضا ستعاين من 
ارتفاع معدالت الفائدة، وحماوالت 
حسب ح���زم التحفزي، باإلضافة إىل 
الق���روض اخلارجية ال���يت تضغط عىل 

ماليها، واخنفاض قمية العمالت".
وذكرت  باجنيس���تو إن "90  باملائة  من الدول 
تعاين معدالت تمخض تفوق 5 باملائة، وبالتايل هذه 
الدول علهيا أن تعاجل التمخض، ورفع أس���عار الفائدة 
ب���دون الوقوع يف رك���ود.. وهذا حتٍد كب���ري"  ، موحضة 
أن  احل���رب األوكرانية فامقت أس���عار الطاقة والغذاء، واليت 
اكنت ب���دأت يف االرتفاع حىت من قبل احلرب ، وس���امهت احلرب 
أيضا يف ارتفاع أس���عار األمسدة ونقصه���ا، وهو ما عزز من أزمة 
ارتفاع أس���عار األغذي���ة  ، وتابعت : أزمة ارتفاع أس���عار األغذية، 
تصيب الفقراء بش���ل أس���ايس، فاألرس الفقرية تنفق ثليث دخلها 
ع���ىل األغذية.. ومن هنا أعلن البنك الدويل يف مايو عن حزمة بقمية 
30 ملي���ار دوالر ملس���اعدة الدول النامية ع���ىل مواجهة أزمة ارتفاع 

أسعار األغذية  .
  البنك الدويل بالتأكيد يري أنه بعيد متاما عن املس���وئلية عن األزمة 
العاملي���ة ، وأنه عيل العكس م���ن ذلك تدخل للتخفيف من تداعياهتا ، 
وحبس���ب مس���ؤوليه ، فإنه معل  عىل التصدي ألزمة ارتفاع أسعار 
األغذي���ة عىل ع���دة حماور، يف مقدمها وض���ع خطط محاية لألرس 
الفق���رية والضعيفة، ملس���اعدهتا عىل محتل ارتفاع األس���عار ، مكا 
أنه معل يف حمور آخر يمتثل يف  – حبس���ب مسؤوليه -  مساعدة 
املزارع���ني عىل االس���مترار يف اإلنتاج، ومواجه���ة نقص األمسدة 
وارتف���اع أس���عارها، لضامن تأمني وتوف���ري اإلنتاج للع���ام املقبل، 
وح���ىت ال حيدث نقص مس���متر يف األغذية  ، أم���ا  احملور الثالث 
الذي معل هيلع البنك ال���دويل، فيتعلق بالقيود التجارية اليت فامقت 
ارتفاع أسعار األغذية والطاقة، من خالل التنسيق مع الدول ومنمظة 

التجارة العاملية، لتنظمي هذه القيود والتأكد من أهنا مؤقتة.
حتذي���رات البنك الدويل طالت أيض���ا تداعيات األزمات احلالية عىل 
رأس املال البرشي،  وأش���ارت إىل أن جاحئة كورونا اكن هلا تأثري 
س���ليب عىل التعلمي، متوقعة أن تزيد نس���بة فقر التعلمي بنس���بة 70  
باملائ���ة  ، وتوقع���ت أن "  حنو 11 مليون من الفتيات قد ال يعدن أبدا 
إىل امل���دارس، مكا أن مس���تويات العنف ضد النس���اء ارتفعت  " ، 
وأضافت أن "اخلس���ائر اكنت أكرب للفتيات فمي���ا يتعلق بالوظائف 
والتعلمي واألمعال.. وهذا لكه سيؤدي إىل اخنفاض بنسبة 10 باملائة 
عىل الدخل، وتأثريات سلبية عىل المنو، واملزيد من انعدام املساواة".

ومن أجل التصدي هلذه التداعيات السلبية،  ذكر  البنك الدويل  أنه 
ضاع���ف خمصصاته لتمنية رأس امل���ال البرشي بالدول النامية إىل 

م���ا ال يقل ع���ن 24 مليار دوالر، مع الرتكزي عىل التعلمي األس���ايس 
باعتباره أمر مهم وله أولوية قصوى.

 بؤر ساخنة 
التحذي���رات من تداعيات أزمة الغذاء العاملية متعددة ومتنوعة ، حيث 
خلص تقرير أممي مشرتك إىل أن أزمة الغذاء العاملية تضيق اخلناق 
عىل 19 "بؤرة جوع ساخنة" حيث من املتوقع أن يسمتر ارتفاع عدد 
األخش���اص الذين يواجهون انعدام األم���ن الغذايئ يف مجيع أحناء 
العامل برسعة بس���بب تزايد الرصاعات والظواهر املناجية القاس���ية 
وع���دم االس���تقرار االقتصادي، والذي تفامق أيض���ًا نتيجة اجلاحئة 

واآلثار املتتالية لألزمة يف أوكرانيا.
ودع���ا  التقرير  ال���ذي أصدرته منمظ���ة األغذية والزراع���ة )الفاو( 
وبرن���اجم األغذية العاملي،  قبل أيام ، إىل اختاذ إجراءات إنس���انية 
عاجلة إلنقاذ األرواح وسبل العيش ومنع املجاعة حيث من املتوقع أن 
يتف���امق انعدام األمن الغذايئ احلاد يف الفرتة ما بني  أكتوبر 2022 

إىل   يناير 2023.
 وق���ال التقري���ر إن انعدام األم���ن الغذايئ احل���اد يتصاعد برسعة 
وينت���رش يف مجيع أحناء العامل. ويعاين الناس يف أفقر البلدان عىل 
وجه اخلص���وص، الذين مل يتعافوا بعد من تأثري جاحئة كوفيد-19، 
من اآلثار املتتالية للرصاعات املسمترة، من حيث األسعار، وإمدادات 
الغ���ذاء واألمسدة، فضل���ًا عن حالة الط���وارئ املناخي���ة ،   وبدون 
اس���تجابة إنس���انية موسعة عىل نطاق واس���ع تتضمن يف جوهرها 
مس���اعدات زراعية يف الوقت املناسب ومنقذة لألرواح، مفن املرحج 

أن يزداد الوضع سوءًا يف العديد من البلدان يف األهشر املقبلة. 
       

ويس���لط التقرير الضوء عىل املجاع���ة اليت تلوح يف األفق يف القرن 
األفرييق، حيث من املتوقع أن تسمتر أطول موجة جفاف منذ أكرث من 
40 عاما ،  فقد أدت ندرة املياه إىل اخنفاض معدالت احلصاد ونفوق 
املاش���ية، وأجربت مائت اآلالف من األخش���اص عىل ترك أراضهيم 
حبث���ًا عن األرزاق، مع زيادة خماطر الرصاع القامئ عىل املوارد بني 

املجمتعات احمللية.
 وذكر أنه من املتوقع أن يواجه ما يصل إىل 26 مليون خشص أزمة 
م���ن انعدام األمن الغذايئ أو أس���وأ )املرحل���ة الثالثة من التصنيف 
املرح���يل املتاكمل لألمن الغذايئ وم���ا فوقها( يف الصومال وجنوب 
ورشق إثيوبي���ا ومش���ال ورشق كيني���ا ،  ومع تعرض املس���اعدات 
اإلنسانية خلطر االخنفاض بسبب نقص المتويل، يلوح شبح الوفيات 

عىل نطاق واسع بسبب اجلوع يف أفق الصومال بشل كبري. 
وفقًا للتقرير، ال تزال أفغانستان وإثيوبيا ونيجرييا وجنوب السودان 
والصوم���ال والمي���ن يف "حالة تأهب قصوى" حي���ث يواجه حوايل 
مليون خشص مس���تويات اكرثية من اجلوع )املرحلة اخلامس���ة من 
التصني���ف املرحيل املتاكمل لألمن الغذايئ( ،  فاجلوع واملوت واقع 
يويم يف هذه الدول وقد تتكشف املستويات القصوى للوفيات وسوء 
التغذي���ة دون اختاذ إجراءات فورية ، ويعد هذا رمق قياس���يا وميثل 
زيادة قدرها عرشة أضعاف معا اكن هيلع قبل س���ت سنوات عندما 

واجه ساكن دولتني فقط املرحلة اخلامسة.
ويقول التقري���ر إن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وهاييت 
وكينيا ومنطقة الس���احل والسودان وس���وريا ال تزال "مقلقة للغاية" 
وت���زداد تده���ورا، وقد مت متديد حالة التأه���ب إىل مجهورية أفريقيا 
الوسىط وباكستان ، مكا متت إضافة جواتمياال وهندوراس ومالوي 
إىل قامئ���ة البل���دان، فميا ال تزال رسيالناك  وزميبابوي ومدغش���قر 

تعترب "بؤر جوع."
 وشدد التقرير عىل أن الرصاع العنيف ال يزال احملرك الرئييس 
للجوع احلاد، حيث تشري التحليالت إىل اسمترار هذا االجتاه يف 
عام 2022، وركز بش����ل خاص عىل الوضع يف إثيوبيا، حيث من 
املتوقع أن يتصاعد الرصاع يف العديد من املناطق، مما س����يؤدي 

إىل زيادة االحتياجات اإلنسانية.
 وتب����ى الظواهر املناخي����ة املتطرفة مث����ل الفيضانات والعواصف 
االس����توائية واجلفاف من العوامل احلامسة النعدام األمن الغذايئ 
يف أج����زاء كث����رية من الع����امل، وجتىل "وضع طبي����يع جديد" من 
الظواهر القاس����ية املتتالية، ال س����ميا يف النقاط الساخنة ،  فعىل 
س����بيل املثال، أثرت الفيضانات املدمرة عىل 33 مليون خشص يف 
باكس����تان وحدها هذا العام، ويواجه جنوب السودان العام الرابع 

عىل التوايل من الفيضانات الشديدة. 
 ع����ىل الصعيد االقتصادي، يس����متر االرتفاع املتفامق لألس����عار 
العاملية لملواد الغذائية والوقود واألمسدة يف دفع األسعار احمللية 

وخل����ق حاالت من عدم االس����تقرار االقتصادي ، مكا  أدى ارتفاع 
معدالت التمخض إىل إجبار احلكومات عىل سن إجراءات لتشديد 
السياس����ة النقدية يف االقتصادات املتقدمة، األمر الذي أدى أيضًا 
إىل زيادة تلفة االئمتان يف البلدان منخفضة الدخل، مما حيد من 
قدرة العدد املزايد من البلدان املثقلة بالديون عىل متويل استرياد 

املواد األساسية.
 ولفت التقري����ر إيل أنه يف مواجهة حتديات االقتصاد اللي هذه، 
تضطر العديد من احلكومات إىل اختاذ تدابري تقش����ف تؤثر عىل 
الدخ����ل والق����وة الرشائية - ال س����ميا بني األرس األك����رث ضعفا ، 
ويش����ري التقرير إىل أنه من املتوقع أن ت����زداد هذه االجتاهات يف 
األهش����ر املقبلة، مع زي����ادة الفقر وانعدام األم����ن الغذايئ احلاد، 
فضل����ًا عن خماطر اضطرابات مدنية نامجة عن املظامل االجمتاعية 

واالقتصادية املزايدة.
 وش����دد التقري����ر عىل أن املس����اعدات اإلنس����انية رضورية إلنقاذ 
األرواح ومنع املجاعة واملوت واالهنيار التام لسبل العيش ،  وأشار 
إىل أن انع����دام األمن والعوائ����ق اإلداري����ة والبريوقراطية والقيود 

املفروض����ة عىل احلرك����ة واحلواجز املادية حتد بش����دة 
من وصول العامل اإلنس����انيني إىل األخشاص الذين 

يواجه����ون اجلوع احل����اد يف 11 من "بؤر اجلوع 
الس����اخنة" ه����ذه، مبا يف ذلك مجي����ع البلدان 

الس����تة اليت يواجه فهيا الس����اكن املجاعة 
أو ُيتوق����ع أن يواجهوا فهيا املجاعة، أو 

يتعرضون خلطر ظروف اكرثية.
وذكر التقري����ر أن  انعدام األمن 
الغ����ذايئ  ال ي����زال يف ازدياد 
من����ذ ع����ام 2018. وحىت قبل 
الغ����زو ال����رويس ألوكراني����ا، 
املناخي����ة  الصدم����ات  اكن����ت 
املتصاع����دة من حي����ث التكرار 

اإلقلميية  والرصاع����ات  واحِلدة، 
املتأجج����ة، واجلاحئ����ة األخرية، قد 

بدأت أرضارها تتضح بصورة متوالية، 
حمدث����ة اضطراب����ات يف إنت����اج الغ����ذاء 

وتوزيع����ه، ومتس����ببة يف رف����ع تاكليف توفري 
الطع����ام لألف����راد واألرس ، واختذ املوقف منعطفا 

أك����رث حدة عند ان����دالع احل����رب يف أوكرانيا ،  فقد 
دفعت احلرب أس����عار الغذاء واألمسدة إىل مس����تويات 

أع����ىل – مما أرض باملس����توردين وأدى بعدة بلدان إىل فرض 
قيود عىل الصادرات.

واكن����ت النتيجة يه انعدام األمن الغذايئ احلاد بات خطرا حمدقا 
بأرواح وأرزاق عدد غري مسبوق من البرش بلغ 345 مليون نمسة. 
وهناك أكرث من 828 ملي����ون نمسة حول العامل ينامون جوىع لك 

ليلة، طبقا لربناجم األغذية العاملي.
وذكر أن تأثري صدم����ة الغذاء مملوس يف لك ماكن. وتبلغ املعاناة 
أس����وأ درجاهتا يف 48 بلدا، كثري مهن����ا يعمتد إىل حد كبري عىل 
ال����واردات م����ن أوكرانيا وروس����يا – ومعمظها بل����دان منخفضة 
الدخ����ل. وقراب����ة نصف هذه البلدان معرض����ة إىل حد كبري للتأثر 
هبذه الصدمة، نظرا مل����ا تواجهه من حتديات اقتصادية حادة ومن 

ضعف يف املؤسسات وما تتسم به من هشاشة.
تاكليف مالية 

 وإىل جانب اخلس����ائر البرشية، تتصاعد التاكليف املالية أيضا ،  
فيف دراس����ة جديدة خلرباء صندوق النقد الدويل، من املقدر لتأثري 
ارتفاع تاكليف استرياد الغذاء واألمسدة بالنسبة للبلدان املعرضة 
بدرج����ة كبرية النعدام األمن الغ����ذايئ أن يضيف 9 مليارات دوالر 
إىل الضغوط الواقعة عىل مزيانياهتا العمومية – يف عايم 2022 
و2023. وسيتس����بب هذا يف تآلك االحتياطي����ات الدولية للبلدان، 

وإضعاف قدرهتا عىل دفع مقابل وارداهتا من الغذاء واألمسدة.
 مجتع غالبية التقاري����ر أن هناك حاجة للقيام بتحرك قوي وعاجل 
عىل مستوى السياسات يف أربعة جماالت، بغية التخفيف من أزمة 
الغذاء العاملي����ة وجتنب املعاناة اإلنس����انية ، وتمتثل هذه املجاالت 
يف  الدمع العاج����ل والاكيف لملواطنني املعرض����ني النعدام األمن 
الغذايئ عن طريق املساعدات اإلنسانية من برناجم األغذية العاملي 
وغ����ريه من املنمظات، إىل جانب التداب����ري املالية احمللية الفعالة ، 
فضال عن احلفاظ ع����ىل االنفتاح التجاري، مبا يف داخل املناطق، 

علي وقع أخطر أزمة اقتصادية يواجهها العالم ، جاءت اجتماعات 
صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة األمريكية واشنطن ، 
فيما يعرف ب "اجتماعات الخريف " ، لتفرض أزمة الغذاء العالمية 
نفسها علي االجتماعات التي يشارك فيها كبار اقتصاديي العالم 
وحاملي الحقائب االقتصادية المختلفة بدول العالم ومسؤولي 
البنوك المركزية  ،  إلي جانب برلمانيين، وكبار المسؤولين 
من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، 
واألكاديميين لمناقشة القضايا موضع االهتمام العالمي، 
ومنها اآلفاق االقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية 
االقتصادية، وفعالية المعونات. 

  أزمات  الغذاء والطاقة وتغيرات المناخ فرضت نفسها علي جدول أعمال اجتماعات صندوق 
النقد والبنك الدوليين بالعاصمة األمريكية واشنطن

 حضور مصري متميز باالجتماعات وطرح لقضايا االقتصاد العالمي والمصري وتأكيدات علي 
التزام الحكومة بالتوسع فى الحماية االجتماعية لتخفيف حدة األزمة العالمية

اجلوع ، تضخم األسعار ، فقر الطاقة والركود املنتظر.. ملــــفات تبـــحث عــن حلول  فى زمن التقلبات

البنك
 الدولي  يتوقع  أن يتجه 

االقتصاد العالمي إلي الركود  
خالل العام المقبل  بأسرع 

وتيرة منذ 8 سنوات
 بسبب األزمات

 الحالية  

دول
 العالم الكبرى تعمل 
لمصلحتها وتنشئ 

التكتالت حماية لها وبالدنا 
العربية واإلفريقية عاجزة 

عن تفعيل اتفاقيات 
ومناطق التجارة

 الحرة 

علي هامش »اجتماعات الخريف«..

اقتصــاديـــو العــالـــم يصــــرخـــون : »األســـــوأ لــــم يـــأت بعد«

التقارير العاملية حتدد »19 بؤرة ساخنة للجوع » أغلبها يف املنطقة العربية والقارة اإلفريقية 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  16  أكتوبر  2022  •  العدد  664
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

 – )CIB( شارك البنك التجاري الدويل
أك���ر بنك قطاع خ���اص يف مرص – يف 
تنظمي أك���ر مبادرة مرصي���ة لتنظيف 
مياه النيل جسلت يف موسوعة جينيس 
العاملية بالتعاون مع مؤسس���ة “شباب 
خ���ال ي���وم امخليس  بيح���ب مرص “ 

املوافق 29 سبمتر 2022.
مت إط���اق املب���ادرة يف 16 حمافظة من 
حمافظات م���رص املطلة عىل هنر النيل، 
حتت رعاية رائسة مقة COP27 ووزارة 
البيئ���ة، ووزارة امل���وارد املائية والري، 
ووزارة التمني���ة احمللية، بالتعاون مع 

األمم املتحدة.
دف���ع دور  املب���ادرة إيل  ه���ذه  هت���دف 
يف  امل���دين  املجمت���ع  مؤسس���ات 
احملافظ���ات املطل���ة ع���ىل هن���ر النيل 
وتجشيع الش���باب عىل القيام بدورمه 
يف احلف���اظ ع���ىل هن���ر الني���ل وزيادة 

الويع بأمهي���ة إعادة التدوي���ر وإدارة 
النفايات، ومحاية هنر النيل من التلوث 
والنفاي���ات الباس���تيكية، للحفاظ عىل 
التنوع البيولويج املايئ، مكا تس���امه 
ه���ذه املب���ادرة يف دمع جه���ود الدول���ة 
يف حتقي���ق أهداف التمنية املس���تدامة 
م���ن خال متكن املواطن���ن من العيش 
يف بيئ���ة نظيفة واحلص���ول عىل مياه 

صاحلة للرشب.
ويف هذا الس���ياق رصحت د. داليا عبد 
القادر، رئيس قطاع المتويل املس���تدام 
ب���� CIB، أن البنك يتطلع بأن تس���متر 
هذه املبادرة مع مؤسس���ة شباب بيحب 
مرص من خا ل التنسيق مع مؤسسات 
الدول���ة واملجمت���ع امل���دين وأن تك���ون 
بداي���ة لعدي���د م���ن املب���ادرات القومية 
اليت تستعيد نظافة وقدسية هنر النيل 

رشيان احلياة يف مصر.

البنك املركزي : ارتفاع
 املعدل السنوي للتضخم

 إلى 18% يف سبتمبر

أعل����ن البنك املركزى املرصي، عن ارتفاع املعدل الس����نوي للتمخض األس����ايس -وفقا 
ملؤرشاته- إىل 18% يف سبمترب املايض مقارنة بنحو 16.7% يف أغسطس السابق له.

وذكر املركزي ، أن الرمق القيايس ألس����عار املس����هلكني جسل معدال هشريا بلغ %1.6 
يف س����بمترب املايض، مقابل معدال هشريا بلغ 0.4% يف ذات الهشر من العام السابق، 

ومعدال هشريا بلغ 0.6% يف أغسطس 2022.
وأظه����رت بيانات اجله����از املركزي للتعبئة واإلحصاء امل����رصي أن الرمق القيايس العام 

ألس����عار املس����هلكني إلمجايل امجلهورية بلغ )133.8( نقطة لهشر س����بمترب 2022، 
مجسل����ًا بذلك ارتفاعًا قدره 1.6% عن هشر أغس����طس 2022.. وعزا اجلهاز يف بيان ، 
أن أمه أسباب هذا االرتفاع ترجع إىل ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 
)1.8%(، مجموعة األلبان واجلنب والبيض بنسبة )4.4%(، مجموعة اخلرضاوات بنسبة 
)6.2%(، مجموعة الدخان بنس����بة )3.5%(، مجموعة الس����لع واخلدمات املستخدمة يف 

صيانة املزنل بنسبة )%3.7(.

يف ضوء التوجهيات الرائس���ية بدمع التعاون والتاكمل املرصي اإلفرييق، 
واس���متراًرا لدوره الرائد يف حتقيق التاكمل املرصيف بني البنوك املركزية 
اإلفريقية، استضاف البنك املركزي املرصي برناجما تدريبًيا بالتعاون مع 
املعهد النقدي للكوميس���ا )CMI( حول “التحدي���ات اليت تواجه البنوك 
املركزية بدول الكوميسا يف جمال الرقابة واإلرشاف”، وذلك خالل الفرتة 

من 25 إىل 29 سبمترب 2022.
شارك يف الربناجم 40 مشارًك ميثلون 12 بناًك مركزًيا من البنوك املركزية 
األعضاء بالكوميسا والبالغ عددها 21 بناًك، فضاًل عن وفد املعهد النقدي 
للكوميس���ا برائس���ة الدكتور لوكس جنورويج مدير املعهد، حيث هشدت 
الفعاليات مناقشة التحديات اليت تواجه املراقبني بالبنوك املركزية، وكيفية 
تقي���م هذه التحدي���ات وإدارة املخاط���ر النامجة عهنا محلاي���ة القطاعات 

املرصفية واالستقرار املايل.
وأكدت الدكتورة جنالء نزىه - مستش���ار حمافظ البنك املركزي املرصي 
للش���ون اإلفريقية، عىل أمهية موضوع الربناجم التدرييب، خاصة يف ظل 
املتغريات العاملية واإلقلميية الراهنة، مشرية إىل أن البنك املركزي املرصي 
حريص عىل االس���مترار يف جه���وده لدمع بناء ق���درات العاملني بالبنوك 
املركزية اإلفريقية، الس���ميا وأن مرص ت���رأس حالًيا جلنة حمافظي البنوك 

املركزية بدول الكوميسا.
ويف نف���س اإلط���ار، أعرب عبد العزي���ز نصري - املدي���ر التنفيذي لملعهد 
املرصيف املرصي، عن اس���تعداد املعهد - باعتباره الذراع التدرييب للبنك 
املرك���زي املرصي - للتع���اون مع كفة البنوك املركزي���ة بالقارة اإلفريقية، 
لتوف���ري الرباجم التدريبية املتخصصة ذات األولوية للكوادر املرصفية هبذه 

البنوك.
وم���ن جانب���ه توجه الدكت���ور لوكس جن���وروىج - مدير املعه���د النقدي 

للكوميسا، بالشكر للبنك املركزى املرصي عىل مسامهته املسمترة يف بناء 
قدرات البنوك املركزية بالكوميس���ا، الفتا إىل تطلع املعهد ملزيد من التعاون 

مع البنك املركزى خالل السنوات القادمة.
وخالل الربناجم التدرييب، الذي شارك فيه حمارضون من قطاعات الرقابة 
واإلرشاف بالبنك املركزي املرصي، مت تقس���م املشاركني إىل مجموعات 
معل ملناقشة القضايا والتحديات املطروحة، وعرض احللول املمكنة للتغلب 
علهيا، وذلك كتدريب معيل عىل كيفية معاجلة املش���لات يف جمال الرقابة 

واإلرشاف.
 وىف هناية الربناجم، مت صياغة مجموعة من املقرتحات والتوصيات، واليت 
من ش���أهنا تدعم أمن وس���المة النظم املرصفي���ة والرقابة واإلرشاف يف 
القارة اإلفريقية، متهيًدا ملناقش���ها عىل مستوى حمافظي البنوك املركزية 

يف اجمتاعهم السنوي القادم املزمع عقده بالقاهرة نومفرب املقبل.

شارك بنك القاهرة يف فعاليات معرض “تراثنا” للحرف 
اليدوية كرشيك اس���رتاتيجي حرصي لملعرض والذي 
نمظه جه���از تمني���ة املرشوعات املتوس���طة والصغرية 
ومتناهي���ة الصغر للعام الثاين عيل التوايل حتت رعاية  
الرئيس عبد الفتاح الس���ييس خالل الفرتة من 9 وحيت 

15 أكتوبر 2022.
جاءت مش���اركة البن���ك يف املعرض يف إط���ار مبادرته 
املجمتعية bGreen واليت أطلقها منذ بداية عام 2020 
هب���دف دمع اإلقتص���اد األخرض ونرش ال���ويع البييئ 
وال���ذي يعد م���ن أمه حماوره دمع املنتج���ات الصديقة 
للبيئة، حيث يقوم البنك بتقدمي الدمع واملس���اندة الاكملة 
لاكفة املش���اركني باملعرض من أحصاب احلرف اليدوية 

واملرشوعات الصديقة للبيئة.
وهبذه املناس���بة، أكد ط���ارق فايد رئيس جملس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لبن���ك القاهرة حرص البنك عيل أن 
يكون رشياًك إس���رتاتيجيًا لملع���رض للعام التايل عيل 
التوايل، فضلًا عن الرعاية الس���ابقة لفعاليات املعرض 
يف نخستيه األويل والثاني���ة إنطالقًا من أمهيته البالغة 
وما يقدمه من فرص تسويقية ممتزية ألحصاب احلرف 
اليدوية والرتاثية لتس���ويق منتجاهتم، مش���ريًا إيل أنه 
من خالل تلك الرشاكة يواص���ل البنك دمعه لملنتجات 
الصديق���ة للبيئ���ة من خ���الل جهود عدي���دة ويف إطار 
مبادرت���ه bGreen  واليت أطلقها البنك منذ بداية عام 
2020 هب���دف دمع اإلقتص���اد األخ���رض ونرش الويع 
البي���يئ وال���ذي يعد م���ن أمه حم���اوره دمع املنتجات 
الصديق���ة للبيئة، مبا يتوافق م���ع جهود الدولة املرصية 
والتوجهات العاملية يف هذا الش���أن اس���تعدادًا ملؤمتر 

.27 COP األطراف
ويف نفس الس���ياق أكدت هايدي النحاس رئيس قطاع 
اتصاالت املؤسس���ة والتمنية املس���تدامة ببنك القاهرة 
ح���رص البنك ع���يل الرشاكة اإلس���رتاتيجية مبعرض 
تراثنا لتقدمي الدمع واملس���اندة لملشاركني باملعرض من 
أحصاب احل���رف اليدوية واملرشوعات الصديقة للبيئة، 
موحض���ة أن اإلس���تدامة البيئية تعد حمورًا أساس���يًا 
خلطة معل البنك يف كفة سياساته وممارساته للحفاظ 
عيل البيئة من خالل إط���الق مرشوعات بيئية يف إطار 

.bGreen مبادرتنا
هذا وقد ق���ام البنك بإطالق مرشوع���ات عديدة أبرزها 

مب���ادرة نرش الويع البييئ ب���ني تالميذ املدارس داخل 
150 مدرس���ة بالتع���اون م���ع وزارة الرتبي���ة والتعلم، 
ومرشوع تنظيف هنر النيل والش���واطئ باألس���كندرية 
والس���احل المشايل ودمع احلرف واملنتجات الصديقة 
للبيئة.ومرشوع تدريب الشباب من رواد األمعال داخل 
12 جامع���ة وحهثم عيل إقام���ة مرشوعات دامعة للبيئة 
يف خمتل���ف املج���االت، فضلًا عن مش���اركة البنك يف 
مهرجان Greenish لنرش الويع البييئ بني املواطنني 
 Greek حبضور أكرث من 1000 ش���اب وفت���اة مبقر
Campus، فضلًا عن مش���اركة البنك يف رعاية ودمع 
األمع���ال الفنية املمت���زية لطالب لكية الفن���ون امجليلة 
جبامع���ة حلوان من خالل إنتق���اء أفضل 12 لوحة فنية 
مت رمسها من طلبة وطالبات اجلامعة ويمت إس���تخدامها 
يف التصممي���ات الدعائي���ة للبنك خ���الل العام اجلديد 
2022 للتوعي���ة والتعبري عن أهداف التمنية املس���تدامة 
اليت حددهتا األمم املتحدة لتحقيق التمنية الشاملة، مكا 
قام البنك بإطالق مبادرة “لتنظيف هنر النيل” بالقناطر 

اخلريية بالزتامن مع اليوم العاملي للنظافة.
مك���ا يعم���ل البن���ك ع���يل إص���دار تقري���ر اإلنبعاثات 
الكربونية لتقيم نسبة األس���هالك واإلنبعاثات متهيدًا 
إلعداد خطة إس���رتاتيجية خلفض األنبعاثات واألجتاه 
حن���و Zero Carbon” “  ملواكبة السياس���ة الوطنية 
لإلس���تدامة، وإجراء أول ماراث���ون صديق للبيئة حتت 
ممس���ي Green Run لنرش ال���ويع البييئ واحلث 

عيل عدم تداول البالستيك أحادي اإلستخدام.

وافق����ت جلنة قي����د األوراق املالية بالبورص����ة املرصية، قيد 
زي����ادة رأس املال املرخص به لبنك التعمري واإلس����اكن، من 
3 مليارات جنيه إىل 10 مليارات جنيه، جبدول قيد األوراق 

املالية املرصية "أهسم".
وقالت البورصة يف بيان ، إن اللجنة قررت قيد أهسم زيادة 
رأس امل����ال املصدر واملدفوع لبنك التعمري واإلس����اكن، من 
1.518 ملي����ار م����رصي إىل 5.313 ملي����ار جنيه مرصي 
بزي����ادة قدرها 3.795 مليار جنيه مرصي موزعة عىل عدد 
379.5 ملي����ون هسم )بواق����ع 2.5 هسم جماين للك هسم 
أصيل قب����ل الزيادة( بالقمية االمسي����ة البالغة 10 جنهيات 
للهس����م الواحد متوياًل من االحتياطي����ات واالرباح املرحلة، 
الظاه����رة يف الق����وامئ املالية للبنك عن الع����ام املايل املنهى 
يف 31 ديمس����رب 2021، جبدول قيد االوراق املالية املرصية 

" أهسم".
وأوحضت البورص����ة، أن احلق يف التوزيع املجاين )بواقع 
2.5 هسم جماين للك واحد هسم اىلص( ملش����رتى الهسم 
حىت هناية جلس����ة تداول يوم األربع����اء املوافق 26 أكتوبر 
2022.. ووافقت اللجنة عىل إدراج أهسم البنك بعد الزيادة 

املجانية عىل قاعدة البيانات مع حتديد س����عر مرجيع عىل 
أهسم البن����ك اعتباًرا من بداية جلس����ة تداول يوم امخليس 

املوافق 27 أكتوبر 2022.
وحقق بنك التعمري واإلس����اكن، عن النصف األول من العام 
اجلاري، صايف رحب بل����غ 1.3 مليار جنيه منذ بداية يناير 
حىت هناية يونيو املايض، مقابل 1.004 مليار جنيه أرباحًا 
خالل نفس الفرتة من العام املايض، مع األخذ يف االعتبار 

حقوق األقلية.
وارتفعت إي����رادات الفوائد خالل النص����ف األول من العام 
اجلاري لتجسل 4.37 مليار جنيه، مقابل 3.31 مليار جنيه 

خالل نفس الفرتة من العام املايض.
وارتف����ع هامش الفوائد خالل الس����تة أهش����ر لتجسل حنو 
2.09 ملي����ار جنيه بهناية يونيو، مقاب����ل 1.61 مليار جنيه 

خالل نفس الفرتة من العام املايض.
وع����ىل صعيد القوامئ غ����ري املجمعة، ارتفع����ت أرباح البنك 
خالل الستة أهشر األوىل من العام اجلاري إىل 1.2 مليار 
جنيه بهناية يوني����و 2022، مقابل 1 مليار جنيه خالل نفس 

الفرتة من 2021.

 

CIB  يشارك يف إطالق أكبر مبادرة لتنظيف 
مياه نهر النيل ُتسجل يف موسوعة جينيس

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  16  أكتوبر  2022  •  العدد  664

استمرارًا لدوره الريادي في دعم التكامل المصرفي اإلفريقي..

املركزي املصري يستضيف برنامًجا تدريبًيا حول التحديات التي 
تواجه البنوك املركزية بدول “الكوميسا«

 

لدعم الحرف والمنتجات الصديقة للبيئة..

»بنك القاهرة« شريًكا استراتيجًيا ملعرض »تراثنا« 
للعام الثاني على التوالي

من 3 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه

البورصة تقر قيد زيادة أسهم رأسمال بنك التعمير واإلسكان 

أ ش أ
مثن صندوق النقد الدويل، سياسات وخطط 
البنك املركزي املرصي يف مواجهة التداعيات 
االقتصادية األخرية لاقتصاد العاملي، داعيا 

إىل اسمترار خطط مواجهة التمخض.
وارتف���ع التمخض األس���ايس يف مرص خال 
هش���ر س���بمتر امل���ايض 18% عىل أس���اس 
س���نوي، وفق بيان���ات البنك املرك���زي، الذي 
يس���هدف الوصول إىل معدل تمخض بن %5 

و%9.
وقال أنطونيو جارسيا باساكل، نائب رئيس 
قسم أس���واق املال والنقد يف صندوق النقد 
ال���دويل رًدا عىل س���ؤال لواكلة أنباء الرشق 
األوسط يف مؤمتر عقده الصندوق،  الثاثاء 
امل���ايض ، مضن فعاليات اجمتاعات اخلريف 
حول تقرير الت���وازن املايل العاملي، إن البنك 
املركزي املرصي رف���ع الفائدة قبل عدة أهشر 
وهيلع أن يس���متر يف ه���ذا الهن���ج ملواجهة 

التمخض.
وذك���ر الصندوق يف تقري���ره آلفاق االقتصاد 
العامل���ي الص���ادر ع���ن اجمتاع���ات اخلريف 
احلالي���ة أن االقتصاد العاملي يهشد عدًدا من 
التحديات فالتمخض بلغ أعىل مستوياته منذ 
عدة عقود، وضاقت األوضاع املالية يف معظم 
مناط���ق الع���امل، فميا ظلت األزمة الروس���ية 
األوكرانية مص���در ضغط آخر عىل االقتصاد 
العاملي، باإلضاف���ة إىل جاحئة كورونا اليت 

طال أمدهها.

 صندوق النقد يثمن خطط
 البنك املركزي املصري يف مواجهة

التداعيات االقتصادية

 انهي البنك املركزي املرصي بصياغة اس���رتاتيجية 
المشول املايل )2022-2025(، مبا هيدف إىل تعزيز 
المشول املايل لملجمتع وحتقيق المنو االقتصادي ، 
وذلك يف إطار اجلهود املبذولة عىل مس���توى الدولة 
لتحقيق المتكني االقتص���ادي لملواطنني والرشكت، 
مب���ا يمتاىش مع أه���داف التمنية املس���تدامة ورؤية 

مرص 2030.
وُأعدت االسرتاتيجية عىل أساس عيمل وذلك اعمتاًدا 
عىل نتاجئ املس���ح املي���داين للخدم���ات املالية، الذي 
ُنفذ عىل عينة ممثلة لألفراد واملرشوعات املتوس���طة 
والصغ���رية ومتناهية الصغر )القطاع الرمسي وغري 
الرمس���ي(، بالتعاون م���ع اجلهاز املرك���زي للتعبئة 
العامة واالحصاء، وبدمع فين من االحتاد األورويب، 
والوكل���ة األملانية للتعاون ال���دويل )GIZ(، وهو ما 

يعكس الرشاكة االسرتاتيجية مع رشكء التمنية.
وتأيت صياغة اس���رتاتيجية المشول املايل )2022-
2025(، يف إط���ار حرص البن���ك املركزي املرصي، 
عىل التعاون مع كفة مؤسسات الدولة، هبدف إتاحة 
اخلدمات املرصفية لاكفة فائت املجمتع- بعدالة وجودة 
وتلفة مناس���بة -ومتكيهنم اقتصادًيا، باإلضافة إىل 
حومكة الرقابة عىل الكيانات املرصفية مبا يدمع قوة 
اجلهاز املرصيف، ويعزز المنو االقتصادي املستدام، 
ويس���امه يف متابعة تطور نس���ب حصول املواطنني 
واملؤسس���ات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة 
عىل اخلدم���ات املالي���ة والمتويل من خ���الل حتديد 

مجموعة من املؤرشات املتعارف علهيا دولًيا.
مك���ا تأيت االس���رتاتيجية اس���تمكااًل ودمًعا للجهود 
اليت اختذها البنك املرك���زي املرصي- من مبادرات 
ومرشوع���ات- لتعزيز مع���دالت المش���ول املايل يف 
مرص عىل مدار الس���نوات الس���ابقة، حيث ارتفعت 
تل���ك املعدالت من 33% يف ع���ام 2017، إىل %56.2 

بهناية 2021.
وقال البنك إن االس���رتاتيجية  الوطنية للمشول املايل 
واملع���دة  ملدة 3 س���نوات   تس���هدف متكني الفائت 
املهمشة من اخلدمات املالية املتنوعة واليت تعمتد عيل 

التقنيات الرمقية بغرض حتقيق التمنية املستدامة .
وترتكز  االس���رتاتيجية اليت أعده���ا البنك املركزي   
عيل اتاح���ة المتويل متناه الصغر من خالل رشكت  
المتويل االسهاليك لألفراد باملناطق األويل بالرعاية 
عيل مس���توي احملافظات خالل 3س���نوات مقبلة  ، 

مكا  سيمت االعمتاد عيل املعلومات والبيانات املتاحة 
واالك���رث دقة املوجودة لدي اجله���از املركزي للتعبئة 
العامة واالحصاء يف وصول كفة اخلدمات المتويلية 
لألفراد وأحصاب املرشوعات الصغرية واملتوس���طة 

ومتناهية الصغر.
وتس���هدف  تلك اإلج���راءات   بصورة أمشل حرص 
القطاع االقتصادي غ���ري الرمسي ومعاونة احلكومة 
ل���إلرساع يف معليات دجمه لملنظوم���ة االقتصادية 
باإلضاف���ة حلرص كف���ة املعام���الت املالية س���واء 
املرصفي���ة وغري املرصفية لداخ���ل القطاع املرصيف 
واملايل ودخوهلا بص���ورة أكرث تنظميا ورشعية لدي 

اخلزانة العامة 
 حماور االسرتاتيجية 

 ح���دد البنك املرك���زي املرصي 4 حماور رئيس���ية 
لتطبي���ق وتعزي���ز المش���ول املايل لملجمت���ع والمنو 
االقتص���ادي ، وقال   إنه أعاد صياغة اس���رتاتيجية 
المش���ول املايل 2022-2025، هبدف تعزيز المشول 
امل���ايل وحتقيق المنو االقتصادي يأيت ذلك بالتوازي 
م���ع توجهات البنك املركزي املرصي لتحقيق المتكني 
االقتص���ادي لملواطنني وال���رشكت مبا يمتاىش مع 

أهداف التمنية املستدامة ورؤية 2030.

 وترك���ز  االس���رتاتيجية اجلدي���دة للمش���ول املايل 
عىل أربعة حماور أساس���ية يمت العمل علهيا، إتاحة 
اخلدمات املرصفية لاكفة فائت املجمتع بعدالة وتلفة 
مناس���بة لمتكيهنم اقتصادي���ا، وحومكة الرقابة عىل 
القطاع املرصيف لدمع قوة اجلهاز املرصيف، وتعزيز 

المنو االقتصادي املستدام.
وتضمن���ت احمل���اور األربعة ال���ىت حدده���ا البنك 
املرك���زي، التثقيف امل���ايل ومحاية حق���وق العمالء، 
والتن���وع يف املنتج���ات واخلدمات وف���ق احتياجات 
العم���الء، وهتيئة بيئة العم���ل لملرشوعات الصغرية 
ومتناهية الصغر واملتوسطة، جبانب اخلدمات املالية 

الرمقية. 
 والمش���ول املايل يمتث���ل يف  أن جتد املؤسس���ات 
واألف���راد يف املجمت���ع منتج���ات مالي���ة مناس���بة 
الحتياجاهت���ا من القطاع املرصيف مثل احلس���ابات 
اجلارية وحس���ابات التوفري وخدمات التأمني والدفع 
اإللكرتوين والتحويل واالئمت���ان والمتويل من خالل 
اجله���ات املرخص هب���ا للعمل يف املج���ال وبتلفة 

مناسبة وهسل احلصول علهيا.
ويس���هدف المش���ول املايل  مجيع الف���ائت خاصة 
ه���ؤالء  الىت ليس هلم تعامالت مع البنوك، والمشول 

امل���ايل مهم لملواطنني لتوفري فرصة مناس���بة إلدارة 
أمواهلم ومدخراهتم بش���لك أمن، والبعد عن القطاع 
غري الرمسي الذي ال خيض���ع للرقابة وقد يعرضهم 
لعمليات نصب، وهو أحد األس���باب الرئيس���ية للمنو 

االقتصادي واالستقرار املايل.
ظهر المش���ول املايل ألول مرة يف ع���ام 1993، بعد 
إغ���الق فرع أحد البنوك الك���ربى يف رشق إجنلرتا، 
والذي أثر عىل قدرة الساكن عىل الوصول للخدمات 
املرصفي���ة، واهمت العامل بالظاه���رة وقها ووضعها 

املؤسسات املالية الدولية عىل أجندة أولوياهتا.
واعمتدت مقة العرشين يف سول 2010، خطة شاملة 
للمشول املايل للتوس���ع يف اس���تخدام التكنولوجيا 
ومتك���ني األفراد من التواصل مع اخلدمات املرصفية 
أونالي���ن، خاص���ة أن تعزيز المشول امل���ايل يؤدي 

لوجود فرص لتعمم اخلدمات املالية بني املواطنني.
ويف 2011 أطلق البن���ك الدويل مؤرش عاملي لتعمم 
اخلدم���ات املالي���ة يف أكرث من 140 دولة، لدراس���ة 
كيفية تعامل املواطنني مع البنوك س���واء باالدخار أو 

االقرتاض أو سداد املدفوعات.
يذكر أنه تقديًرا جلهود البنك املركزي املرصي، يف 
تعزيز المشول امل���ايل ودمع المتكني االقتصادي 
لملواطنني والرشكت، وتيس���ري وصول اخلدمات 
املرصفية واملالية إىل مجيع فائت املجمتع، حصد 
البنك املركزي يف هشر سبمترب املايض  النصيب 
األك���رب من جوائز التحالف الدويل للمشول املايل 
 ،)Alliance for Financial Inclusion(
والذي يضم يف عضويته أكرث من 101 مؤسس���ة 

مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة.
 وج���اء ذلك خالل املش���اركة يف فعاليات املؤمتر 
الس���نوي الثاين عرش للتحال���ف الدويل للمشول 
امل���ايل بالبحر املي���ت يف األردن خالل س���بمترب  
2022، حيث فاز البنك املركزي املرصي جبائزيت 
االبت���اكر يف اخلدم���ات املالية الرمقي���ة وااللزتام 
بتحقي���ق مس���هدفات المشول امل���ايل، وذلك من 
بني مخ���س جوائز يقدمها التحالف س���نوًيا، مكا 
مت تكرمي���ه لوصوله للتصفي���ة الهنائية - مضن 3 
دول - جلائزيت المتزي املؤسيس والمشول املايل 

للشباب. 

»املركزي« يطلق استراتيجية الشمول املالي »2022-2025« بشعار املساهمة يف حتقيق النمو االقتصادي  

  4 محاور لالستراتيجية .. والبنك : ٌأعدت علي أساس 
علمي وتستهدف  إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات 

المجتمع وتمكينهم اقتصادًيا

  COP27تم إطالق المبادرة في إطار استضافة مصر لمؤتمر
لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها

 

محافظ القليوبية ورئيس البنك الزراعي يشهدان املؤمتر اجلماهيري للشمول املالي بقرى حياة كرمية
أكد عالء ف���اروق، رئيس جمل���س إدارة البنك الزرايع 
امل���رصي ،أن البن���ك يعمل جنًب���ا إىل جن���ب مع كفة 
مؤسس���ات الدولة لتحقيق األهداف واملبادئ األساسية 
لملبادرة الرائس���ية “حياة كرمي���ة “، خاصة ما يتعلق 
ب���دمع جهود الدول���ة لالرتق���اء باملس���توى االجمتايع 
واالقتص���ادي والبييئ، تنفيًذا لتوجهي���ات الرئيس عبد 

الفتاح السييس رئيس امجلهورية .
وقال فاروق : “ما يقوم به البنك الزرايع املرصي لتحقيق 
أه���داف مبادرة حي���اة كرمية، هو مبثابة دس���تورمعل، 
وحم���ور رئييس يف اس���رتاتيجية البنك، حيث نركز يف 
األساس عىل إتاحة حزمة متاكملة من الفرص المتويلية 
لتحفزي وتجشيع س���اكن الريف عىل العمل واالنتاج من 
خالل إطالق مرشوعات متناهية الصغر، واقامة أنشطة 
إنتاجية صغرية هبدف توفري فرص معل حقيقية لمتكني 
املرأة والش���باب، وتوفري مصدر دخ���ل جيد للك أفراد 
األرسة وحيق���ق احلياة الكرمية هل���م، وهو مايهسم يف 
حتس���ني جودة املعيش���ة، وحيقق نقلة تمنوية وحضارية 

يف مجيع قرى الريف املرصي«.
وأش���ار إىل حرص البنك عىل تنظم مؤمترات ولقاءات 
مجاهريية وقوافل توعوية جتوب كفة قرى”حياة كرمية 
للتوعي���ة باخلدم���ات املرصفية والمتويلي���ة اليت يقدمها 
البنك لس���اكن الري���ف، وحتفزيمه للتعام���ل مع القطاع 
املرصيف الرمسي لتحقيق المش���ول املايل ألمهيته ىف 
حتس���ني معدالت المنو االقتصادى وزيادة الويع املايل 
لملرأة والش���باب ومتكني كفة ف���ائت املجمتع من إدارة 

أموالھم ومدخراتھم بشلك آمن.
ج���اء ذلك خالل االحتف���ال الذي نمظ���ه البنك الزرايع 
املرصي الس���تقبال أبطال حتدي جتديف هنر النيل يف 
مدينة بهن���ا مبحافظة القليوبية، مضن مس���ار التحدي 
ال���ذي بدأ من أس���وان جنوبًا ويس���متر حىت رأس الرب 
مشال���ًا يف رحلة تس���متر بط���ول هنر الني���ل ملدة هشر 
كم���ل، وذلك حبض���ور احملافظ عب���د امحليد اهلجان 
حماف���ظ القليوبية، وس���ايم عبد الص���ادق نائب رئيس 
جمل���س إدارة البنك الزرايع امل���رصي، والدكتور خالد 
بس���يوين رئيس قط���اع المشول امل���ايل بالبنك املركزي 
املرصي، وش���ريين بركت مقرر املجلس القويم لملرأة 
بالقليوبية، وعدد من مس���ويل وقي���ادات البنك املركزي 
املرصي ورؤساء املجموعات والقطاعات بالبنك الزرايع 

املرصي. 
م���ن جانبه أك���د الل���واء عبد امحليد اهلج���ان حمافظ 

القليوبية عىل أمهية التوسع يف متويل كفة املرشوعات 
متناهي���ة الصغر والصغرية واملتوس���طة ودمع األفاكر 
االبتاكري���ة وإطالق الطاق���ات الاكمنة لدى الش���باب، 
ومتك���ني املرأة اقتصادًيا مبا حيس���ن مع���دالت المنو 
االقتصادي، مش���رًيا إىل أمهية ال���دور الذي يقوم به 
البنك الزرايع املرصي يف قرى حياة كرمية، وخاصة 
م���ا يتعلق بتوف���ري الفرص المتويلية لتجشيع س���اكن 
الريف عىل العمل واالنتاج لتحس���ني مس���توى معيشة 
االفراد، عالوة ع���ىل دوره الوطين لدمع جهود التمنية 
الش���املة ودمع القطاع ال���زرايع واالنتاج احليواين، 
فض���ال عن اللقاءات امجلاهريية ال���يت يقوم هبا البنك 
يف قرى حي���اة كرمية لتحقيق المش���ول املايل لزيادة 
ال���ويع والتثقيف املايل لملرأة الريفية وس���اكن الريف 

بشلك عام .
وكن احملاف���ظ قد افتتح أح���دث مراكز خدمات تطوير 
األمع���ال مبدينة بهنا مبحافظ���ة القليوبية مضن مبادرة 
رواد الني���ل اليت أطلقها البن���ك املركزي املرصي لدمع 
ري���ادة األمعال وذلك يف إط���ار حرص البنك عىل تنويع 
خدماته املرصفية والمتويلية يف كفة احملافظات ودمع 
املرشوعات الناش���ئة والصغرية واملتوس���طة وتجشيع 
رواد األمع���ال ع���ىل إط���الق مرشوعاهت���م خاصة يف 

جماالت التصنيع والزراعة والتحول الرمقي.
وأش���اد احملافظ بافتت���اح البنك ملرك���ز خدمات تطوير 
األمع���ال مبدينة بهن���ا، مضن مب���ادرة رواد النيل اليت 
أطلقه���ا البنك املرك���زي املرصي لدمع ري���ادة األمعال 
،ويف إط���ار حرص البنك ع���ىل تنويع خدماته املرصفية 

والمتويلية لملرشوعات الناش���ئة والصغرية واملتوسطة 
وتجشي���ع رواد االمعال عىل إطالق مرشوعاهتم خاصة 

يف جماالت التصنيع والزراعة والتحول الرمقي.
من ناحيته وجه املهن���دس حامت قنديل صاحب مبادرة 
حتدي التجديف يف هنر النيل، الش���كر للبنك الزرايع 
امل���رصي عىل رعايته لتح���دي التجديف يف هنر النيل 
ودمعه املتواصل الجناح هذا التحدي، مش���ريًا إىل أن 
الرحلة من أس���وان لرأس الرب بطول هنر النيل ش���اقة 
وتصادف الكثري م���ن الصعوب���ات والتحديات ،لكهنا 
يف الوقت نفس���ه محتل العديد من الرسائل لعل أمهها 
ح���ث امجليع عىل العمل واالنت���اج رمغ لك التحديات 
ملس���اندة جه���ود الدولة يف حتقيق المن���و االقتصادي 

ورفع مستوى معيشة كفة املواطنني .
وق���ال: إن البنك الزرايع املرصي لديه حتدي كبري يف 
هذا الش���أن وهو دمع املرشوع���ات الصغرية ومتناهية 
الصغ���ر وتوفري لك التهسي���الت الجناحها، من خالل 
توفري قروض بتهسيالت كب���رية وفوائد قليلة لتجشيع 
تلك املرشوعات، إىل جان���ب دوره يف حتقيق المشول 
املايل من خ���الل الفعاليات واللق���اءات التثقيفية اليت 
يقوم هبا يف القرى لتوعية املرأة بش���لك خاص بأمهية 

المشول املايل.
وتق���وم فكرة فاعليات حتدى جتديف هن���ر النيل بقيام 
بطيل مرص يف رياضة التجديف حامت قنديل و إبراهم 
أيوب وعدد من الش���باب والش���ابات مماريس رياضة 
التجديف باحملافظات بالتجديف يف املسافة بني مدينة 
أس���وان وحىت مدينة رأس الرب بدمياط عىل مدار حنو 

هشر كمل، ويقوم بالتوقف يف عرشات القرى الواقعة 
عىل مسار رحلته للتعريف مبا يهشده الريف املرصي 
م���ن تطورات أجيابية خالل تلك الفرتة يف إطار مبادرة 
حياة كرمية مكا تسهدف الفعاليات رفع الويع البييئ 
واحلفاظ ع���يل هنر الني���ل ملواكبة اس���تعدادت مرص 
الس���تضافة املؤمتر الس���ابع والعرشي���ن لتغري املناخ 

. )COP27(
ويق���وم البنك الزرايع املرصي خ���الل فرتة الفعاليات 
بتنظ���م مؤمترات ولقاءات مجاهريية يف القرى الواقعة 
عىل مسار التحدي حتت رعاية البنك املركزي املرصي 
،وبالتنس���يق مع املجل���س الق���ويم لملرأة،وحبضور 
أبطال التجديف املش���اركني يف احل���دث ،يمت خالهلا 
دعوة الس���يدات الريفيات ومعل التثقيف املايل هلم من 
جانب موظيف البن���ك، باإلضافة إىل تعريفهم بالفرص 
المتويلية اليت يتيحها البنك يف جمال المتويل متنايه 
الصغ���ر مثل “ب���اب رزق ومرشوعك باي���دك”، واقامة 
املرشوعات واالنش���طة االقتصادي���ة الصغرية هبدف 
تجشيعهن عىل العمل واالنت���اج لمتكيهنن اقتصاديًا، 
مبا ينعكس عىل زيادة مس���توى دخل االرسة وحتسني 

مستوى معيشها.
وكن اللواء عب����د امحليد اهلجان حماف����ظ القليوبية 
قد اس����تقبل مبكتبه بدي����وان ع����ام احملافظة مبدينة 
بهنا ع����الء فاروق رئيس جملس إدارة البنك الزرايع 
امل����رصي لبحث س����بل تعزيز التعاون املش����رتك بني 
احملافظة والبنك لتحقيق التمنية الزراعية ومس����اندة 
جهود الدولة لتعظم االس����تفادة من القطاع الزرايع 
واهسام����ه يف االقتص����اد الق����ويم مكا اس����تعرضا 
اجلانب����ني جه����ود البن����ك يف دمع وتعزي����ز القدرات 
اإلنتاجية لصغ����ار املزراعني ومريب الرثوة احليوانية 

لزيادة االنتاج الزرايع واحليواين .

ضمن فعاليات تحدي تجديف نهر النيل..

  عالء فاروق : البنك يعمل مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق 

األهداف والمبادئ األساسية للمبادرة الرئاسية »حياة كريمة«

ويفتتحان أحدث مركز لتطوير األعمال في مدينة بنها ضمن مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي

ناصر ..

خاص احلصاد
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

قال���ت كريس���تالينا جورجيف���ا -املدي���ر العام 
لصن���دوق النق���د ال���دويل يف لكمه���ا خ���الل 
اجللس���ة العام���ة ملجليس حمافظ���ي صندوق 
النق���د ال���دويل ومجموعة البنك ال���دويل واليت 
ترأهسا حس���ن عبداهلل حمافظ البنك املركزى 
امل���رصى، أهنا تتطلع لزي���ارة مرص قريبًا حىت 
أهنا ال تس���تطيع االنتظار إىل حني موعد انعقاد 
مؤمتر املناخ COP27 الذى تس���تضيفه مرص 

يف هشر نومفرب املقبل.
وعربت املدير الع���ام لصندوق النقد الدوىل عن 
شكرها العميق حملافظ البنك املركزى املرصى 
حسن عبداهلل عىل لكمته اجلامعة، الىت ألقاها 
ىف افتتاح اجللس���ة العام���ة الجمتاع جمليس 
احملافظني والذي ينعق���د بعد توقف دام لثالث 
سنوات متتالية بسبب تداعيات جاحئة كورونا.

وأضافت جورجيف���ا “أنه منذ اجمتاعنا األخري 
مع���ًا، هشد الع���امل جاحئة وحروًب���ا وتضخًم 
أدى إىل أزمة يف تلفة املعيش���ة”، مشرية إىل 
أن الوب���اء دفع صانيع السياس���ات إىل اختاذ 
إجراءات غري عادي���ة محلاية األرس والرشكت 
م���ن تداعيات���ه، فميا بلغ اإلنف���اق اإلضايف يف 
هذه العملي���ة 10% من الناجت احمليل اإلمجايل 

العاملي يف ال�18 هشر األوىل من اجلاحئة.
وأشارت كريس���تالينا أن صندوق النقد الدويل 
مّول برسعة قياس���ية 93 دولة بنحو 260 مليار 

دوالر، ملواجهة تداعيات جاحئة كوفيد-19، وأنه 
منذ بدء احلرب يف أوكرانيا، قدم صندوق النقد 
ال���دويل دمعه حل���واىل 16 دولة م���ا يقرب من 
90 ملي���ار دوالر، فميا أعرب���ت 28 دولة أخرى 
ع���ن رغبه���ا يف تليق الدمع امل���ايل، يأيت ذلك 
باإلضافة إىل ختصي���ص 650 مليار دوالر من 

حقوق الحسب اخلاصة خالل العام املايض.
وأوحض���ت مدير عام صندوق النقد الدويل بأن 
اخت���الالت الع���رض والطلب، ودمع سياس���ات 
الوب���اء يف أوروبا، واحل���رب يف أوكرانيا، أدت 
إىل زيادة الضغوط اخلاصة بالتمخض، ووصل 
“الدين السيادي” هذا العام إىل 91% من الناجت 

احمليل اإلمجايل عىل مس���توى العامل، مؤكدة 
“حنن اآلن ندخل منطقة خطرة حيث العامل أكرث 
انقس���اًما وهشاش���ة وعرضة للصدمات، اليت 

ميكن أن ترضب البلدان برسعة”.
أضاف���ت أن الصن���دوق أعل���ن توقعات���ه للمنو 
العامل���ي يف العام املقبل بنح���و 2.7%، وهو ما 
يع���د التخفي���ض الرابع خ���الل 12 هشًرا، مكا 
يوجد احمتال بنس���بة 4:1 ألن ينخفض   إىل أقل 

من %2.
 ولفتت كريس���تالينا إىل أن أك���رث من 60% من 
البل���دان منخفضة الدخل وأك���رث من 25% من 
األسواق الناشئة قد بدأت تعاين بشلك حقيىق 

من أعباء الديون أو تقرتب من املعاناة مهنا.
ويف هناية لكمها قالت كريستالينا: “خالل الوباء، 
رأينا أن إقراضنا االحرتازي وصل إىل 141 مليار 
دوالر وهو مثال واحض عىل كيف ميكن أن يساعد 
الوصول املبك���ر إىل دمع األموال يف احلفاظ عىل 
الس���يولة، مكا واف���ق صندوق النق���د الدويل عىل 
توفري متويل إضايف للبلدان اليت ترضرت بش���دة 

من أزمة الغذاء العاملية.
جاء ذلك خالل لكمها باجللسة العامة ملجليس 
حمافظ���ي البنك الدوىل وصندوق النقد املنعقدة 
مض���ن االجمتاع���ات الس���نوية للبن���ك الدويل 
وصندوق النقد املُنعقدة يف العامصة األمريكية 

واشنطن يوم امجلعة أمس األول .

أث���ى البيان الرمسي الصادر عن اجمتاع الوزراء 
واحملافظني ملجموعة الدول ال�24 احلكومية الدولية 
املعنية بالش���ؤون النقدي���ة والتمنية، عىل املنصات 
الوطنية اليت هتدف إىل حتف���زي المتويل املنايخ، 
مش���رًيا إىل أن هذه املنصات ميك���ن تكرارها يف 
العدي���د من ال���دول هبدف تنش���يط العمل املنايخ 
والتحول األخرض،وذلك عىل خلفية إطالق املنصة 

الوطني���ة لملرشوع���ات اخل���رضاء »ُنَويف« 
واليت ت���أيت يف إط���ار تكثي���ف جهود 

الدولة املرصية للتحول إىل االقتصاد 
األخ���رض واالس���تعدادات ملؤمتر 

املن���اخ COP27، واالنتقال من 
مرحل���ة التعه���دات إىل مرحلة 

التنفيذ،
وكنت وزارة التعاون الدويل 
قد أطلقت املنص���ة الوطنية 
اخل���رضاء  لملرشوع���ات 
برن���اجم “ُن���َويف”، مطل���ع 
خ���الل  امل���ايض،  يولي���و 
تنس���ييق  تع���اون  منص���ة 

مش���رتك حرضهت���ا اجلهات 
الوطني���ة املعني���ة، وأك���رث من 

التمنية  ل���رشكء  155 ممث���اًل 
والثنائيني،  األط���راف  متع���ددي 

وذلك تنفيًذا لليفات د.مصطىف مدبويل 
رئيس الوزراء، بإعداد قامئة املرشوعات اخلرضاء 
والرتوجي هلا، حيث مت إعداد الربناجم وفًقا للرتابط 
الوثيق بني قطاعات املي���اه والغذاء والطاقة، هبدف 
حتفزي المتويالت التمنوي���ة امليرسة والدمع الفين 
وتجشي���ع اس���تمثارات القط���اع اخل���اص لقامئة 
املرشوع���ات اليت تأيت حتت مظلة االس���رتاتيجية 

الوطنية للتغريات املناخية،وفقا لبيان.
وص���در البي���ان اخلت���ايم ملجموعة ال���دول ال�24 
احلكومية الدولية املعنية بالشون النقدية والتمنية، 
بع���د انه���اء اجمتاعه���ا عىل مس���توى ال���وزراء 

واحملافظني بالعامصة األمريكية واشنطن، والذي 
يعق���د يف إط���ار فعالي���ات االجمتاعات الس���نوية 
لصن���دوق النقد الدويل ومجموع���ة البنك الدويل، 
حي���ث ش���اركت الدكت���ورة رانيا املش���اط، وزيرة 
التعاون الدويل وحمافظ مرص لدى مجموعة البنك 
الدويل، يف االجمتاع ممثلة للحكومة املرصية، مكا 
هشد االجمتاع مش���اركة اكريستالينا جيورجيفا، 
املدي���ر الع���ام لصندوق النق���د ال���دويل، و ديفيد 
مالب���اس، رئيس مجموع���ة البنك الدويل، 
وأعض���اء مجموعة ال�24 م���ن أفريقيا 
وآس���يا وأمري���اك الالتينية وممثيل 

صندوق النقد والبنك الدوليني.
وق���د ش���ارك الوف���د امل���رصي 
بفاعلي���ة يف صياغة  املش���ارك 
البي���ان اخلتايم الص���ادر عن 
مجموعة ال���دول ال�24، ليعكس 
أولوي���ات الدول���ة املرصية يف 
الفرتة احلالية واالس���تعدادات 
 ،COP27 املن���اخ  ملؤمت���ر 
واإلج���راءات اليت مت اختاذها 

لتحفزي هذه اجلهود.
ال�24،  الدول  وأبدت مجموعة 
يف البيان اخلت���ايم، تطلعها 
إىل أن يمث���ر مؤمت���ر املن���اخ 
انعقاد يف  املق���رر   ،COP27
م���رص خالل الهشر املقبل، عن نتاجئ 
جيدة حتفز اجلهود الدولية للتصدي للتغريات 

املناخية وفقدان التنوع البيولويج.
ودع���ت املجموع���ة، املجمتع ال���دويل خالل مؤمتر 
املن���اخ COP27 لوضع أجن���دة عاجلة ومطوحة 
لتوس���يع نطاق مص���ادر المتويل املي���رس واملنح، 
وزي���ادة المتويالت املتاحة من بنوك التمنية متعددة 
األطراف وحتفزي االس���تمثارات اخلاصة، للتوسع 
يف جهود التكيف والتخفيف، واالنتقال من مرحلة 
التعه���دات إىل مرحلة التنفيذ، مك���ا طالبت البنك 

الدويل وبن���وك التمنية متع���ددة األطراف لصياغة 
اسرتاتيجياهتا متوسطة املدى لدمع أجندات املناخ 

والتمنية.
وأكد البيان أن المتويل املنايخ ال ييف باحتياجات 
ال���دول النامية لتحقي���ق أهداف املن���اخ والتمنية، 
حيث يواجه صانعوا السياسات يف الدول النامية 
قيوًدا كبرية لتعزيز االس���تمثار يف حتقيق التعايف 
والتمنية املس���تدامة، مطالبة الدول املتقدمة بالوفاء 
بتعهداهت���ا بتوفري 100 مليار دوالر س���نوًيا للدول 
النامي���ة وزي���ادة ه���ذه املبالغ بش���لك كبري خالل 
السنوات املقبلة يف إطار اجلهود امجلاعية لمتويل 

املناخ والتصدي لتداعياته.
مك���ا أش���ار البيان اخلت���ايم، إىل أمهي���ة تعزيز 
التع���اون متعدد األطراف القوي واملنس���ق ملعاجلة 
أزميت الطاقة والغذاء اللتني يعاين مهنم العامل يف 
الوق���ت احلايل، مرحًبا باجلهود اليت تبذهلا الدول 
واملنمظ���ات الدولي���ة من أجل مواجه���ة أزمة تزايد 

انعدام األمن .
ويف لكمته س���لط ديفيد مالباس، رئيس مجموعة 
البن���ك ال���دويل، الضوء ع���ىل العالق���ات القوية 
مع ال���دول األعضاء ومن بيهن���ا مجهورية مرص 
العربية، مش���رًيا إىل أن البنك أت���اح 6.3 مليار 
دوالر ل����49 دول���ة يف األهش���ر األوىل من األزمة 
الروس���ية األوكراني���ة ح���ىت يوني���و 2022، من 
بيهنا 500 ملي���ون دوالر ملرص لدمع جهود األمن 
الغ���ذايئ وتعزيز القدرة عىل الصمود عىل خلفية 
اإلصالحات اليت تقوم هبا الدولة لتحسني جهود 

األمن الغذايئ.
مكا تناول جهود مجموع���ة البنك الدويل، لتعزيز 
العم���ل املن���ايخ والتحول األخ���رض، واحلد من 
انبعاث���ات الغازات الض���ارة يف القطاعات كثيفة 
االنبعاثات، مؤكًدا أمهية العمل مع مرص من أجل 
.COP27 جناح النخسة املقبلة من مؤمتر املناخ

من ناحيها أشارت كريستالينا جيورجيفا، املدير 
العام لصندوق النقد الدويل.

 

 

 

 

احتف���ل بنك مرص مؤخرا بإط���الق الدورة األوىل 
م���ن برناجم���ه اجلدي���د لالبتاكر التش���اريك مع 
الرشكت الناش���ئة “برناجم بن���ك مرص لترسيع 
 Banque Misr( ”وترية منو الرشكت الناشئة
Acceleration Program(، وذل���ك بانضمم 
عدد م���ن الرشكت الناش���ئة العامل���ة يف جمال 
التكنولوجي���ا امل���ايل، وقد حرض احلفل الس���ادة 
نائ���يب رئي���س جمل���س اإلدارة؛ عاك���ف املغريب 
وحسام عبد الوهاب وفريق معل قطاع املرشوعات 
االس���رتاتيجية، والسادة ممثيل الرشكت الناشئة 
املنضم���ة للربناجم يف دورت���ه االويل؛ رشكة اجل 
Amanleek.( لي���ك  ام���ان  )Agel(، رشك���ة 

)Bringy(، رشك���ة  برجن���ي  com(، رشك���ة 
 ،)Seqoon( رشكة سكون ،)Haktiv( هاكتيف

.)Zammit( رشكة زاميت
يذك���ر أن “برناجم بنك م���رص لترسيع وترية منو 
ال���رشكت الناش���ئة” هي���دف اىل دمع الرشكت 
الناشئة املنضمة للربناجم واالستفادة من حزمة من 
اخلدمات التسويقية واالستش���ارية واالستمثارية 
وتوفري مساحات معل للرشكت وفرص رشاكت 
مع البنك، ويأيت ذل���ك يف اطار حرص البنك عىل 
دمع رواد األمعال والرشكت الناشئة وتقدمي كفة 
اخلدمات واملنتجات اليت تليب احتياجاهتم لتذليل 

كفة العقبات اليت قد تواجههم.
وسوف تقوم الرشكت الناشئة الواقع علهيا االختيار 

ببدء برناجم م���رسع منو الرشكت الناش���ئة والذي 
يص���ل مدته 6 أهش���ر، ويقوم الربن���اجم عىل تقدمي 
خدمات دمع ع���ىل الصعيد التكنولويج واالنتش���ار 
يف االس���واق، باإلضافة اىل احلص���ول عىل فرص 
استمثارية مس���تدامة، وذلك عن طريق االستفادة من 
خ���ربات بنك مرص من خالل تقدمي رؤس���اء قطاعات 
بن���ك مرص  لاكفة س���بل ال���دمع التق���ين وتزويدمه 
خبرباهتم الواسعة لتلبية احتياجات السوق املرصي، 
مكا يمت تدريهبم والعمل عىل حبث س���بل التعاون مع 
املديرين املتخصصني بالبن���ك لتأكيد تبادل اخلربات 
والبناء املشرتك لمناذج معل وخدمات جديدة تناسب 
العمالء بشلك أفضل. مكا يعمل الربناجم عىل توفري 
عدد س���اعات تدريبية مع استشاريني دوليني وفرص 

فتح أسواق جديدة.
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر أن بن���ك مرص ي���ويل أمهية 
ك���ربى لقط���اع املرشوعات عىل اخت���الف اجحامها 
وترس���يخ مفهوم ري���ادة األمعال باعتباره���ا قاطرة 
المنو االقتص���ادي، لذا فقد قام البن���ك بافتتاح عدد 
من مراكز خدم���ات تطوير األمعال، وذلك هبدف دمع 
رواد األمعال وإطالق الطاقات الاكمنة لدى الش���باب 
وزيادة عدد املرشوعات الصغرية واملتوسطة وتجشيع 
الرشكت الناشئة والقامئة يف القطاعات االقتصادية 
املس���هدفة؛ لتعزيز املنتج احملىل من خالل صناعة 
وطنية متتلك القدرة عىل املنافسة وغزو أسواق جديدة 

عىل الصعيد الدويل.

بنك مصر يستكمل دعمه لرواد األعمال ويطلق الدورة 
األولى من برنامج اإلبتكار التشاركي

 

طالب حس���ن عبداهلل حمافظ البن���ك املركزى ىف  لكمته 
خ���الل ترأسه  للجلس���ة العامة ملجل���يس حمافظى البنك 
ال���دوىل وصن���دوق النق���د املنعقدة مض���ن االجمتاعات 
الس���نوية للبن���ك الدويل وصن���دوق النق���د يف العامصة 
األمريكية واش���نطن يوم امجلعة أم���س األول ، برضورة 
اسمترار دمع البنك الدوىل وصندوق النقد الدوىل لمتويل 
جهود ماكحفة انتش���ار فريوس كورون���ا بالبلدان النامية 
وتوس���يع نطاق هذا الدمع للقضاء عىل انتشار الفريوس 
بش���لك هناىئ بعد أن كبد االقتصاد العاملى خسائر كبرية 

وانمكاش ملحوظ.
وعرب حمافظ البنك املركزى عن س���عادته بانعقاد اجللسة 
العامة ملجل���ى حمافظى البنك ال���دوىل وصندوق النقد 
بعد توقف اجمتاعاهتا ملدة ثالث س���نوات بسبب تداعيات 
اجلاحئ���ة ،معتربًا أن ذل���ك دليال ع���ىل اإلرادة امجلاعية 
غري العادي���ة لملجمتع الدوىل ومنمظاته واليت حمست لنا 

مباكحفة جاحئة مبثل هذا احلجم.
وأش���ار أنه خالل فرتة توقف ه���ذه االجمتاعات منذ ثالث 
سنوات تعرض االقتصاد العاملى لصدمات متعددة، حيث 
أثرت  تداعيات احلرب يف أوكرانيا واس���مترار انتش���ار 
الوب���اء عىل مس���تقبل االقتصاد العاملي،وس���بل العيش، 
مشريًا إىل أن لك هذه املستجدات خلقت نوًعا جديًدا من 
التحديات واملقايضات الصعبة أمام مس���ويل وواضىع 

السياسات.
أوحض  أن قضي���ة تغري املن���اخ خلقت نوع���ًا جديدًا من 
التحدي���ات اهليلية عىل العامل وأن���ه ميكن أن يدفع تغري 
املن���اخ حنو 132 مليون خشص حول الع���امل إىل الفقر 
املدقع، مش���ريًا إىل أن ق���روض مجموع���ة البنك الدويل 
لالس���تمثارات املتعلقة باملناخ قاربت ال�  32 مليار دوالر 
خالل السنة املالية املاضية ، ويزتايد دمع التكيف مع تغري 

املناخ بشلك كبري.
ولف���ت إىل أن مجموع���ة البن���ك ال���دويل أطلق���ت حزمة 
االس���تجابة لألزم���ات بقمية 170 ملي���ار دوالر أمرييك 
ت���دمع املناف���ع العامة العاملية ، واليت تع���ود بالفائدة عىل 
مجيع الدول. موحًضا ان أن تلك احلزمة هتدف ملس���اعدة 
األعضاء ع���ىل بناء املرونة ضد تغري املن���اخ واألوبئة يف 
املس���تقبل ، مكا أطلق صندوق النقد الدويل مرفق املرونة 

واالستدامة.
وقال حس���ن عب���داهلل: »نتطل���ع إىل توس���يع نطاق هذه 
احلزمة ، يف الوقت املناسب ، لتمشل املزيد من التحديات 
اهليلية« وأضاف: مك���ا وافق صندوق النقد الدويل عىل 
قان���ون جديد وهو نافذة متويل الصدمات الغذائية للبلدان 

األكرث احتياًجا«.
تابع حمافظ البنك املرك���زى : »هناك حاجة إىل مزيد من 
اجله���ود لض���من أن التعهدات املقدم���ة إىل “الصندوق 
االس���تمئاين للمنو واحلد من الفق���ر” ، وكذلك “صندوق 
العامل���ي  المط���وح  تل���يب  واالس���تدامة” ،  املرون���ة 
لتوجيه 100 ملي���ار م���ن حق���وق الحس���ب اخلاصة غري 

املستخدمة طوًعا.
وأك���د أنه مبج���رد مضان متويل ه���ذه الصناديق ، ميكن 
النظ���ر يف توجيه جزء م���ن احتياطي���ات حقوق الحسب 

اخلاصة من خالل بنوك التمنية متعددة األطراف.
أشار حمافظ املركزي، إىل املؤسسات املالية الدولية ، وال 

س���ميا بنوك التمنية متعددة األطراف ، تلعب  دوًرا مهًم 
يف دمع االنبعاثات املنخفضة واالنتقال العادل إىل املرونة 
املناخية. مع تهسيل الوصول وزيادة خمصصات المتويل 
املنايخ ، وتوسيع أدواهتم امليرسة واقباهلم عىل املخاطر 

املتعلقة باملناخ.
ووجه الدعوة لاكفة املؤسسات الدولية حلضور مقة املناخ 

املنعقدة ىف رشم الشيخ نومفرب املقبل .
ىف س���ياق متصل أكد حمافظ البنك املركزى املرصى أن 
التمخض العاملى بلغ أعىل مستوياته منذ عدة عقود تزامنا 
مع تزايد انعدام األمن الغذايئ واخللل الكبري يف سالسل 

إمدادات الطاقة،  وتفامق املشلات املتعلقة بالديون.
مش���ريًا إىل أن الظروف املالية العاملية تزداد صعوبة، يف 
الوقت الذي يزيد فيه تدف���ق رأس املال والتقلبات الكبرية 
يف أسعار الرصف مما يضع الدول النامية حتت ضغوط 

استثنائية.
وع���رب حمافظ البن���ك املرك���زى املرصي ع���ن قلقه فميا 
خي���ص األوض���اع االقتصادية بال���دول النامي���ة خاصة 
البلدان منخفضة ومتوس���طة الدخل واليت تواجه لك هذه 
التحديات، والذى تأىت ىف ظل حتديات هائلة أخرى لتنفيذ 
متطلب���ات تمنوية ُملحة ، مع عدم كفاية المتويل وحمدودية 

الوصول إىل األسواق.
وأشار إىل وقوع العديد من هذه البلدان يف منطقة الرشق 
األوسط وأفريقيا، مؤكدا أنه وباإلضافة إىل توفري المتويل 
األسايس، واملش���ورة السياسية، وتمنية القدرات اليت مت 
توفريها يف العامني املاضيني هلذه البلدان ، إال أنه ينبىغ 
ع���ىل صندوق النق���د الدويل ومجموعة البن���ك الدويل أن 
تقوم مبهام أكرث ل���دمع األعضاء خاصة ىف تلك الظروف 

احلرجة.
وأكد حس���ن عبداهلل أن هناك العديد من األولويات اليت 
يضطلع هب���ا املجمتع الدوىل خالل ه���ذه املرحلة الدقيقة 
واحلرجة أبرزها رضورة توافر االستجابات املالية خاصة 

املتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وأك���د أن صندوق النقد الدويل حيتاج إىل مواصلة العمل 
مع الرشكء ملواجهة حتديات الديون احلالية واملس���تقبلية، 
مكا جيب أن تس���اعد مجموعة البنك الدويل يف احليلولة 
دون انعاكس ماكس���ب التمنية اليت حتققت بشق األنفس، 

ال سميا يف البلدان األشد فقرًا.
وتش���ارك مرص بقوة خ���الل اجمتاعات صن���دوق النقد 
والبنك ال���دوىل خالل االجمتاعات الس���نوية املُنعقدة يف 
العامصة األمريكية واش���نطن خ���الل الفرتة من بني 10-
16 أكتوب���ر اجلارى. وال���ذى ي���أىت انعاكس���ًا لدوره���ا 
احملوري والرئي���يس مبنطقة الرشق األوس���ط وأفريقيا 
ومس���امهها الفاعلة ىف كف���ة اجلهود الدولي���ة الرامية 

لتعزيز األمن والسمل العاملى.
وحظي���ت مرص بإش���ادات عدي���دة من كبار املس���ؤولني 
املش���اركني يف اجمتاعات اخلريف ه���ذا العام ، خاصة 
تل���ك املتعلقة بإدارة السياس���ة النقدية وماكحفة التمخض 

وتدابري امحلاية االجمتاعية وجهود ماكحفة تغري املناخ.
وتوقع صن���دوق النقد ال���دويل منو االقتص���اد املرصي 
بنس���بة 6.6% خالل العام اجلارى، رمغ تزايد الضغوط 
عىل كفة اقتصاديات العامل بس���بب تداعيات احلرب ىف 
أوكرانيا وتفىش كورونا املسمتر ونقص سالسل التوريد 
واإلم���داد خاص���ة املتعلق���ة بالطاقة والغ���ذاء والتحديات 

الكبرية اليت يفرضها التغري املناىخ.
ويتأل���ف جمليس حمافظي البنك ال���دوىل وصندوق النقد 
م���ن حمافظ وحماف���ظ مناوب واحد ي���مت تعيهنم من قبل 
لك بل���د من البل���دان األعضاء بالبن���ك الدويل. وعادة ما 
يش���غل هذا املنصب وزير املالية أو حمافظ البنك املركزي 
أو مس���ؤول رفيع املستوى باملرتبة الوظيفية نفهسا، ووفقًا 
التفاقية إنشاء البنك الدويل، خُتّول مجيع صالحيات البنك 
ملجل���يس احملافظني، وُتعترب اهليئ���ة العليا الختاذ القرار 

بالبنك.
وُتعقد االجمتاعات الس���نوية للبنك الدويل وصندوق النقد 
يف واش���نطن العامص���ة ملدة عامني م���ن لك ثالثة أعوام، 
ع���ىل أن ي���مت عقدها يف بلد عضو آخ���ر يف العام الثالث 
وباإلضاف���ة إىل اجمتاعات جمل���يس احملافظني، جيري 
رمسي���ًا عق���د اجمتاعات جلن���ة التمنية واللجن���ة الدولية 
للش���ون النقدية واملالية. وتس���دي جلن���ة التمنية واللجنة 
الدولية للش���ؤون النقدي���ة واملالية املش���ورة إىل جمليس 

احملافظني بشأن القضايا موضع االهمتام العاملي.
 

محافظ البنك املركزى املصري يطالب بضرورة توافر االستجابات املالية للدول النامية

بنكا القاهرة و CIB يلحقان ببنكي 
االهلي و مصر يف رفع العائد علي 
شهادات االدخار بالعملة األجنبية

رف���ع بنك القاهرة  أس���عار الفائدة عىل هش���ادات االدخار الىت 
يصدرها بالعملة الدوالرية بآجال 3 و5 و7 س���نوات حبد أقىص 
5.30%  ب���دال من 2.25% ..وقال مس���ول بالبن���ك إن املركزى 
املرصى وافق عىل األسعار اجلديدة لهشادات االدخار الدوالرية 

"الربميو" الىت يصدرها البنك.

مكا رفع البنك التجاري الدويل CIB نسبة العائد عيل هشادات 
االدخ���ار بالدوالر األمري���يك، وذلك لفرتات 3 و5 و7 س���نوات، 
لمينح نسبة عائد هشري تصل إيل 5.25% عيل هشادات الثالث 
س���نوات، و5% ع���يل هشادات امخلس س���نوات، وعائد 4% عيل 

هشادات السبع سنوات.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  16  أكتوبر  2022  •  العدد  664

مؤنكدا علي أن   تثبيت سعر الجنيه مقابل الدوالر ليس هدفًا

هشام عز العرب : رفع الفائدة يزيد أعباء خدمة الدين على 
وزارة املالية ويؤدي إلى تباطؤ يف االقتصاد

ق���ال هش���ام عز العرب مستش���ار حمافظ البن���ك املركزي 
امل���رصي ، يف حدي���ث مع قن���اة “العربية” ع���ىل هامش 
اجمتاعات صندوق النقد والبنك الدوليني، أن تثبيت س���عر 

اجلنيه املرصي ليس هدفًا.
وأض���اف عز الع���رب أن لك زيادة 10% يف س���عر رصف 
الدوالر مقابل اجلنيه ترتمج إىل ارتفاع التمخض يف مرص 
4%، أما تراجع الدوالر 10% مقابل اجلنيه خيفض التمخض 

.%0.5
مش���ريا إيل  إن ديون مرص متثل 80% من الناجت احمليل 
اإلمجايل ويه نس���بة متدنية باملقارنة مع املستوى العاملي 
حيث متثل ديون العامل 3 أضعاف الناجت اإلمجايل العاملي.
وأض���اف،  أن األمه هو القدرة ع���ىل توليد إيرادات تغيط 
الدي���ون، وجيب النظر إىل أصول م���رص وليس النظر إىل 

االلزتامات فقط.
وأوحض هشام عز العرب، أن وزارة التخطيط نفذت جمهودًا 
كبريًا يف تأس���يس الصن���دوق الس���يادي ونقل الرشكت 
اململوكة للدولة له، ومرص متلك الكثري من األصول ويه بلد 

غنية، وال يوجد ختوف من حدوث تعرث.
وأكد عز العرب، عىل أن االستفادة املثىل من األصول لدى 
احلكومة ستسامه يف حتسني مستوى الديون وتغري النظرة 

املستقبلية ملرص.
وعن السياس���ة النقدية، قال هش���ام عز العرب، إن صانع 
الق���رار يف السياس���ة النقدي���ة يك���ون لدي���ه أدوات ميكن 

استخدامها، ومهنا قرار البنك املركزي املرصي برفع نسبة 
االحتيايط اإللزايم للبنوك كإحدى وسائل حسب السيولة 

من األسواق.
وأضاف مستش���ار حماف���ظ املركزي امل���رصي، أن قرار 
رفع الفائ���دة يف مرص خيتلف تأثريه مقارنة باالقتصادات 
األخ���رى، ألن رفع الفائ���دة يزيد أعباء خدم���ة الدين عىل 
وزارة املالية وي���ؤدي إىل تباطؤ يف االقتصاد، يف حني أن 
التمخض ليس قادمًا من جانب الطلب بل من أسباب أخرى، 
مهن���ا زيادة املعروض النقدي، ولذلك كن قرار رفع نس���بة 

االحتيايط اإللزايم سلميًا لتقليل السيولة.

توقعات متفائلة جديدة لالقتصاد املرصي ،  وثقها املركز اإلعاليم 
ملجل���س الوزراء نقال عن البنك ال���دويل ، بتأكيده أن األخري يتوقع    
حتقي���ق مرص أعىل معدل منو ب���ني أمه اقتصادات منطقة الرشق 

األوسط ومشال أفريقيا .
وذك���ر املركز أنه رمغ

العاملي، إال أن الدولة املرصية متكنت من إدارة املخاطر االقتصادية 
املرتتبة عىل املتغريات الدولية بش���لك مدروس وممهنج، والتخفيف 
من حدهت���ا عىل القطاع���ات احليوية، فضلًا عن اعمت���اد التدابري 
واخلط���ط اليت من ش���أهنا احملافظ���ة عىل م���ؤرشات اقتصادية 
ممت���زية، والتوج���ه بقوة حن���و تعزيز النش���اط االقتص���ادي من 
خالل تطبيق املبادرات واإلصالحات اليت تس���امه يف الس���يطرة 
عىل مع���دالت العجز امل���ايل، وحتقيق معدالت من���و قوية، وجذب 
االس���تمثارات احمللية واألجنبي���ة، وتذليل العقب���ات أمام جممتع 
األمعال، والسيطرة عىل معدالت التمخض، وهو األمر الذي ساعد 
ع���ىل جتنب دخ���ول االقتصاد امل���رصي مرحلة الرك���ود ، وتوفري 

مضانات االسمترارية والنجاح لملرشوعات التمنوية.
ووفق���ا لتقرير  املركز اإلعاليم ملجلس ال���وزراء  ، فقد توقع البنك 
الدويل أن حتقق م���رص معدل منو 4.8% عام 2023/2022، وهو 
أفضل معدل بني أمه اقتصادات الرشق األوسط ومشال أفريقيا. 
وأشار التقرير إىل حتس���ن التوقعات ألمه املؤرشات االقتصادية، 
حي���ث جسل���ت توقعات العجز اللي كنس���بة م���ن الناجت احمليل 

اإلمج���ايل 6.7% لع���ام 2023/2022 يف أكتوب���ر 2022، مقابل 
7.3% يف أبريل 2022، بيمنا جاءت توقعات جعز احلساب اجلاري 
كنس���بة من الناجت احمليل اإلمجايل 4.1% لعام 2023/2022 يف 

أكتوبر 2022، مقابل 5% يف أبريل 2022. 
وأظه���ر التقرير أن التنبؤات تش���ري إىل حتقي���ق مرص معدل منو 
6.6% خ���الل ع���ام 2022/2021 وهو أعىل مم���ا كن متوقعًا يف 
أبري���ل املايض والذي بلغ 5.5% فق���ط، فضلًا عن توقع البنك منو 
الدول املس���توردة للنفط باملنطقة مبق���دار 4.5% خالل عام 2022، 
و4.3% لع���ام 2023، مضيفًا أن مرص تقود ه���ذه املجموعة بمنو 

مدفوع بصادرات الغاز وقطايع السياحة واالتصاالت. 
وأش���ار التقرير إىل أن متوس���ط معدل التمخض بلغ خالل الفرتة 
م���ن مارس إىل يوليو من عام 2022 14.3%، مؤكدًا أنه لوال تدخل 
احلكومة للس���يطرة عىل التمخض لوصل إىل 18.4%، ما يعين أن 
تدخ���الت احلكومة أدت خلفض الت���مخض بأكرث من 4 نقاط موية 

خالل تلك الفرتة. 
 و  استعرض التقرير معدالت المنو املتوقعة ألمه اقتصادات منطقة 
الرشق األوس���ط ومش���ال أفريقيا ع���ام 2023، حيث جسل معدل 
المنو املتوقع بالنس���بة للع���راق 4.3%، واإلمارات 4.1%، واملغرب 
4%، ومع���ان 3.9%، والس���عودية 3.7%، وقط���ر 3.4%، وتون���س 
3.3%، والبحرين 3.2%، وفلس���طني 3%، والكويت 2.5%، ولك من 

اجلزائر واألردن 2.3%، وإيران %2.2 .

يف  اس���رتاتيجي  اس���تمثار  ع���ن  ماس���رتكرد  أعلن���ت 
صندوق Nclude هبدف تعزيز النظام البييئ للتكنولوجيا املالية يف 
مرص ودمع التحول الرمقي وزيادة نسبة المشول املايل يف البالد.

ويرك���ز الصندوق عىل تمنية جم���ال التكنولوجي���ا املالية يف مرص 
من خالل االس���تمثار يف الرشكت الناشئة الواعدة، وقد مت إطالقه 
بالرشاكة مع ثالث بنوك وطنية رائدة يف مرص يه بنك مرص والبنك 

األهيل املرصي وبنك القاهرة.
وي���أيت التعاون يف إطار اس���رتاتيجية ماس���رتكرد ل���دمع اجلهود 
والل���واحئ التنظميية اليت وضعه���ا احلكومة اليت هتدف إىل حتويل 

مرص إىل جممتع رمقي شامل من خالل االستعانة بالتكنولوجيا.
وأكد خالد اجلبايل، الرئيس اإلقليمي ملاسرتكرد يف منطقة الرشق 
األوس���ط ومشال أفريقيا أن: “مس���امهة ماس���رتكرد يف صندوق 
اس���تمثار Nclude تنبع من الزتام الرشكة الطويل األجل بترسيع 
التحول الرمق���ي يف البالد، ودفع معدالت المش���ول املايل، وتعزيز 
ماكنة مرص مكركز لالبتاكر يف صناعة التكنولوجيا املالية يف أحناء 

املنطقة«.
وأش���ار إىل أن: “التعاون مع صندوقNclude ميثل فرصة واعدة 
لهيئة بيئ���ة مواتية ل���رشكت التكنولوجيا املالي���ة لتحقيق أهدافها 

الاكملة.«
ومت إط���الق صندوقNclude لالس���تمثار يف م���ارس 2022 بعد 

موافق���ة البن���ك املرك���زي املرصي، وهش���د الصن���دوق يف البداية 
اس���تمثارات بقمي���ة 100 ملي���ون دوالر من البن���وك الوطنية الثالثة 
باإلضاف���ة إىل رشك���ة البنوك املرصية ورشك���ة أي فاينانس. ويعد 
متويل ماس���رتكرد، الرشكة الرائدة يف تعزي���ز المشول املايل يف 
مرص والعامل، خطوة هامة لتس���ليط الض���وء عىل Nclude كأحد 
الصناديق الرئيس���ية الدامعة للرشكت املالية اليت تتطلع إىل تمنية 

جحم أمعاهلا وخدماهتا.

مديرة صندوق النقد الدولي: ضخ 90 مليار دوالر لدعم 16 
دولة ملواجهة تداعيات احلرب األوكرانية

رغم التحديات والصعاب التي تواجه االقتصاد العالمي

البنك الدولي يتوقع حتقيق مصر أعلى معدل منو بالشرق األوسط

ماستركارد تستثمر بصندوق Nclude للتكنولوجيا املالية لتعزيز الشمول املالي يف مصر

مصر تشارك بفاعلية يف صياغة البيان اخلتامي الصادر 
عن مجموعة الدول الـ24 

دع���ا ديفي���د مالباس رئي���س مجموع���ة البنك 
الدوىل، مؤسس���ات »بريتون وودز« إىل إعادة 
النظر يف أدوار احملافظن و تدفقات رأس املال 
والتطورات املختلفة يف إطار  التعامل مع تغري 

املناخ و تمخض أسعار السلع العاملية.
 وق���ال مالباس يف لكمته باجللس���ة االفتتاحية 
الجمتاعات البنك وصندوق النقد اليت ترأهسا 
حماف���ظ البن���ك املركزي امل���رصي، يوم امجلعة 
أم���س األول ، بالعامصة األمريكية واش���نطن،  
إن املن���ح والمتويات امليرسة اليت تقدمها تلك 
املؤسس���ات ىه أمر بالغ األمهي���ة للتمنية يف 
ال���دول منخفضة واليت يعاين ما يزيد عن %60 
مهن���ا من ضائقة ديون أو خماط���ر عالية، الفًتا 
إىل أن االل���زام جتاه تلك ال���دول ومرشوعات 
التمنية، مب���ا يف ذلك املنافع العام���ة العاملية ، 
هو جزء مهم وأسايس من تطور مجموعة البنك 

الدويل.
 أش���ار إىل قي���ام املجموع���ة بزي���ادة ال���دمع 
اس���تجابة  ُدفع���ات  ع���ىل  لل���دول  التش���غييل 
لوباء COVID-19، واآلن اس���تجابًة للتمخض 
املرتفع، واملخاطر يف الغ���ذاء واألمن، واحلرب 
الروس���ية، واليت بس���بهبا قام البن���ك الدويل 
حبش���د 30 مليار دوالر كمتويل طارئ ألوكرانيا 
مب���ا يف ذل���ك منح مضان���ات متويل م���واز من 
الوالي���ات املتح���دة واململكة املتح���دة واالحتاد 
األورويب واليابان، مش���ريا اىل توزيع حوايل 

11 مليار دوالر بالفعل لتقدمي دمع إضايف.

رصح جهاد أزعور، مدير إدارة الرشق األوس���ط 
وآس���يا الوس���ى بصندوق النقد ال���دويل، أن 
التعاون بن الصن���دوق ومرص “قوي للغاية”، 
مضيف���ا أن املفاوضات بن م���رص والصندوق 

بشأن برناجم دمع جديد حُترز تقدما.
وأك���د أزعور - يف مؤمتر حص���ي عقده مضن 
فعالي���ات اجمتاعات اخلريف لصن���دوق النقد 
الدويل - أن ال���دول النامية تأثر اقتصادها من 
جراء عدد من الصدمات اخلارجية، فقد واجهت 
أزمات انعدام األمن الغذايئ بس���بب احلرب يف 

أوكرانيا.
 وق���ال: “برناجم التع���اون مع مرص يرتكز عىل 
التعاون يف جماالت اجمتاعية عديدة”، مشريا 
إىل أمهية دور برناجم “تاكفل وكرامة” وغريها 
م���ن األدوات ال���يت وف���رت محاي���ة ملنخفيض 

وحمدودي الدخل.

 رئيس البنك الدولي: 60% من
 الدول منخفضة الدخل تعانى من

ضائقة ديون أو مخاطر عالية

 جهاد أزعور: التعاون بني صندوق النقد
 الدولي ومصر »قوي للغاية« ومفاوضات

 القرض اجلديد حترز تقدما

  محافظ البنك المركزى يدعو جميع المؤسسات الدولية لحضور 
قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ الشهر المقبل

 االقتصاد العالمى تعرض لصدمات عنيفة خلقت تحديات كبيرة 
وضعت صانعى السياسات أمام مقايضات صعبة

 حسن عبدالله يطالب المجتمع الدولى القيام بدور أكبر لدعم 
البلدان النامية فى ظل الظروف والتحديات العالمية الراهنة 

  كريستالينا جورجيفا: أتطلع لحضور قمة المناخ في مصر الشهر المقبل.. ونحن اآلن ندخل 
منطقة خطرة حيث العالم أكثر انقساًما وهشاشة وعرضة للصدمات

خالل ترأسه اجتماع محافظى البنك الدولى وصندوق النقد

مصر تؤدى  دور كبير فى القضايا المتعلقة بالمناخ وتفخر باستضافة مؤتمر األمم المتحدة cop 27  نوفمبر المقبل 

طالب بنوك التنمية بدعم أجندة المناخ والتنمية

مع الشركات الناشئة..

في
 اجتماعات 

الخريف

ناصر ..
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قضايا

 )GoodWill( التخطيط ُتطلق
أول حاضنة لرواد األعمال من 

ذوي الهمم

تطل���ق وزارة التخطيط والتمني���ة االقتصادية، بالرشاك���ة مع األاكدميية 
العربي���ة لتكنولوجي���ا العل���وم والنقل البح���رى، أول فعالي���ات حاضنة 
GoodWill أول حاضن���ة لرواد األمعال م���ن األخشاص ذوي اهلمم، 
وذلك من خالل ورش���ة تدريبية ومسابقة لعرض أفاكر رواد األمعال من 
ذوي اهلمم وأحصاب املرشوعات اليت تس���اعد ذوي اهلمم عىل التعايش 

والتغلب عىل التحديات اليت تواجههم.. وأكدت الدكتورة هالة الس���عيد، 
وزي���رة التخطيط والتمنية االقتصادية، دمع االبتاكر ورواد األمعال ودمع 
ومتكني خمتل���ف الفائت ومن أمهها ذوي اهل���مم واالحتياجات اخلاصة 
وتوف���ر البيئ���ة الدامعة هل���م لالندم���اج باملجمتع، وهو أح���د األهداف 

األساسية السرتاتيجية التمنية املستدامة رؤية مرص 2030.

عىل هامش مش���اركته يف اجمتاعات جلنة األمن الغذايئ 
ال���دوىل مبنمظ���ة األمم املتح���دة لألغذية والزراع���ة الفاو 
واملنعق���دة حاليا بالعامصة اإليطالية روما، التىق الس���يد 
القصر وزير الزراعة واس���تصالح األرايض مع السفر 

جابرييل فريرو رئيس جلنة األمن الغذايئ بالفاو.
وخالل االجمتاع "القصر" وجه الش���كر ل�"فريرو " عىل 
دعوت���ه حلضور اجمتاعات اللجنة وق���ال إن العامل يواجه 
حتديات كبرة يف األمن الغذايئ بس���بب األزمات الدولية 
س���واء جاحئة كورونا أو األزمة الروسية األوكرانية وكذلك 
ظاهرة التغرات املناخية وارتفاع أسعار املنتجات الغذائية 

والزراعية.
وأض���اف "القص���ر" أن العامل يواجه أيض���ا أزمات يف 
الطاق���ة والغذاء واملياه موحضا أمهي���ة جهود جلنة األمن 
الغذايئ بالفاو يف دمع سالس���ل الغذاء ومس���اعدة الدول 

يف وضع السياسات ملواجهة تلك األزمات .
وأشار "القصر" إىل التحديات اليت تواجه قطاع الزراعة 
يف م���رص واليت من أمهها ن���درة املياه وحمدودية األرض 
الزراعية باإلضافة إىل الزيادة الس���اكنية وتفتيت احليازة 
حي���ث ميتلك صغ���ار املزارعني حوايل 70% من مس���احة 
األرض املزنرعة األمر الذي يس���توجب عىل الدولة دمعهم 
مبستلزمات وتيسرات متويلية بعضها بدون فائدة مكا هو 

احلال يف مرشوع حتديث نظم الري .

وزير الزراعة استعرض جهود القيادة السياسية وأولويات 
احلكوم���ة لتحقي���ق األمن الغ���ذايئ الصىح واملس���تدام 
لملواطنني م���ن خالل مرشوعات معالقة يف اس���تصالح 
األرايض رمغ تلكفهت���ا العالي���ة مع تنويع مص���ادر املياه 
وانشاء حمطات مخضة ملعاجلة مياه الرصف الزرايع يف 

احملمسة وحبر البقر والدلتا اجلديدة.
باإلضاف���ة إىل مرشوع تبطني ال���رتع وحتديث نظم الري 
لرتش���يد املياه كذلك التوس���ع الرأيس من خالل استنباط 
أصن���اف جدي���دة من التق���اوى والب���ذور عالي���ة اجلودة 
واإلنتاجي���ة وتتحم���ل الظ���روف املناخية وامللوح���ة وقليلة 

استخدام املياه.
وأض���اف "القصر" أن الدول الصناعية الكربى تتس���بب 
يف حوايل 80% من االنبعاثات احلرارية ولذلك جيب علهيا 
مساعدة الدول النامية عىل مواجهة املشلكات اليت تسبهبا 
االنبعاثات مشرا إىل أمهية التحرك الدوىل يف ذلك وقال 
إن مب���ادرة الزراعة "fast" تدمع قطاع الزراعة يف منطقة 

الرشق األوسط وأفريقيا.
وم���ن ناحيته رح���ب "فريرو" بوزير الزراع���ة مؤكدا عىل 
األفاكر اليت طرحها حول الغذاء واملياه والطاقة حيث تلىق 

هذه القضايا اهمتام الفاو.

نمظ���ت غرفة الصناعات الغذائية باحتاد الصناعات املرصية، 
بالتع���اون مع مرشوع المن���و األخرض الش���امل يف مرص، 
واملمول من احلكومة الس���ويرسية وتنفذه منمظة األمم املتحدة 
للتمني���ة الصناعية "يوني���دو" حت���ت إرشاف وزارة التجارة 
والصناعة، ورش���ة مع���ل حبضور محمود البس���يوين املدير 
التنفيذي للغرفة وأناكيارا اساكندوين مديرة املرشوع، وعادل 

صربي املنسق القويم لملرشوع.
وقال محمود البس���يوين، املدير التنفيذي للغرفة، إن الرشاكة 
االس���رتاتيجية م���ع م���رشوع المن���و األخرض ت���أيت هبدف 
املس���امهة يف جهود احلكومة املرصية لتعزيز المنو واإلنتاج 
وخل���ق فرص العمل مع احلفاظ ع���ىل البيئة، وخصوصا يف 
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وأش���ار إىل تنس���يق الغرفة مؤخًرا، زيارة ميدانية ملستفيدي 
امل���رشوع مبحافظات الصعي���د وعدد م���ن مصانع رشاكت 

األعضاء بالقاهرة الكربى هبدف رفع وعهيم بأساليب اإلنتاج 
والتعرف عىل خربات تلك املصانع وتطبيقات س���المة الغذاء 

واالقتصاد األخرض.
وأض���اف البس���يوين، أن���ه جار إع���داد كتيب اسرتش���ادي 
بالتع���اون مع امل���رشوع ورشكة كميونيك���س يتضمن عرضا 
لفرص ومناذج ملرشوعات كفاءة استخدام املوارد سواء لملياه 
أو موارد الطاقة واخلامات، وغرها وتوضيح آثارها اإلجيابية 

عىل اقتصاديات الرشاكت وحتقيق استدامة اإلنتاج.
وأضاف���ت أناكي���ارا اس���اكندوين، مديرة امل���رشوع، أن 
امل���رشوع ي���م متويله م���ن احلكومة الس���ويرسية بقمية 
5 مالي���ني فرانك، مش���رة إىل أمهية قط���اع الصناعات 
الغذائي���ة يف التح���ول إىل االقتصاد األخ���رض واإلنتاج 
املستدام نظرا لنسب مسامهة القطاع يف الدخل القويم 

وعدد العاملة وجحم الصادرات.

 

 

وزارة السياحة تطلق حملة إعالنية للترويج للمقصد 
السياحي خالل مبارايات الدوري اإلجنليزي

شراكة استراتيجية مع مشروع النمو األخضر الشامل يف مصر

شيماء مرسي

وزير الزراعة: مصر شهدت العديد من اإلجنازات 
الزراعية لتحقيق األمن الغذائي للمواطنني

أطلقت وزارة السياحة واآلثار ممثلة يف اهليئة املرصية العامة للتنشيط 
الس���يايح محلة إعالنية للرتوجي لملقصد الس���يايح املرصي خالل 
مبارايات الدوري اإلجنلزيي English Premier League، حيث 
ب���دأت هذه امحللة خالل مباراة فرييق توتهنام وبرايتون اليت ُأقميت 

باستاد برايتون وسوف تسمتر امحللة حىت 13 نومفرب القادم.
وأوحض مع���رو القايض الرئي���س التنفيذي للهيئ���ة املرصية العامة 
للتنش���يط الس���يايح أن هذه امحللة تتضمن ال���رتوجي ملرص داخل 
املالعب من خالل وضع إعالنات عن املقومات واملقاصد الس���ياحية 
املرصي���ة املختلف���ة ع���ىل اللوح���ات املوج���ودة باالس���تاد املضيف 
لملباراي���ات، باإلضافة إىل بث هذه امحللة ع���ىل القنوات الرياضية 
 Sky Sports املتخصص���ة واملهشورة باململكة املتحدة مث���ل قنايت

.BT Sports و
وأضاف أنه س���يم خالل ه���ذه امحللة الرتوجي ملدينة رشم الش���يخ 
واس���تضافة مرص ملؤمتر األطراف السابع والعرشين التفاقية األمم 
املتحدة لتغر املناخ » COP 27« يف نومفرب القادم، باإلضافة إىل 
إعالنات عن شعار محلة Follow the Sun  اليت أطلقهتا الوزارة 
باألسواق الرئيس���ية املصدرة للسياحة إىل مرص خالل فرتة الشتاء 

 Egypt.Travel املايض، واملوقع الرتوجيي للهيئة
ومن جانبه، أش���ار دمحم حمسن امللحق السيايح باملكتب السيايح 
امل���رصي يف لندن واملرشف اإلداري واملايل عىل املاكتب الس���ياحية 
بلك من فرنسا والصني ودول اإلرشاف التابعة هلا أن اهلدف من هذه 
امحللة الرتوجي لملقصد الس���يايح امل���رصي وإبراز ما يمتتع به من 
أمناط ومنتجات ومقومات سياحية وأثرية خمتلفة ومتنوعة، باإلضافة 
إىل الرتوجي الس���تضافة مرص ملؤمت���ر »COP 27 »، والعمل عىل 
جذب مزيد من الس���احئني من خمتلف األس���واق السياحية وخاصة 
من الس���وق الربيطاين الذي يعد من أمه األسواق السياحية بالنسبة 

للسياحة املرصية، لزيارة مرص خالل املومس السيايح الشتوي.
يأيت ذل���ك يف إطار حرص الوزارة عىل االس���تفادة م���ن الفعاليات 
واألح���داث العاملية الك���ربى واليت م���ن بيهنا األح���داث والبطوالت 
الرياضي���ة مث���ل ال���دوري اإلجنلزيي لل���رتوجي لملقصد الس���يايح 
امل���رصي، حيث جتذب هذه البطوالت ماليني املجشعني واملش���اهدين 

من حميب كرة القدم من خمتلف دول العامل.

أعلنت املنتور، ويه منص���ة عربية للتعلمّ الذايت، 
ع���ن رشاكهتا م���ع وزارة التضام���ن االجمتايع 
املرصية وصن���دوق دمع مرشوع���ات امجلعيات 
واملؤسس���ات األهلية وذلك من أج���ل بناء قدرات 
وتدري���ب 2400 متق���دم للتط���وع يف مؤمتر تغر 

.COP27 املناخ
وت���أيت هذه الرشاكة كفرصة لبناء وتطوير قدرات 
املتقدم���ني للتط���وع بالقمة، حي���ث تعترب اخلطوة 
مبثاب���ة التصفيات نص���ف الهنائية ب���ني مراحل 
اختي���ار أفض���ل املتطوع���ني ملؤمتر تغ���ر املناخ 
»COP 27« والذي س���يقام يف نومفرب من هذا 

العام.
وأكد الدكتور أمحد سعدة، معاون وزير التضامن 
االجمت���ايع واملدي���ر التنفي���ذي لصن���دوق دمع 
مرشعات امجلعيات واملؤسس���ات األهلية، إميان 
الوزارة بقمية املتطوعني لملش���اركة يف أحد أمه 
األحداث واملؤمترات العاملية اليت تقام يف مرص. 
وانطالقًا من مس���ؤوليهتا جت���اه متطويع مؤمتر 
املناخ من م���رص وإفريقيا، رك���زت الوزارة عىل 
أن تق���دم هلم براجم متطورة ومكثفة لبناء القدرات 
واملهارات، حبيث يكون ذلك اس���تعدادًا مناس���بًا 

لتنظمي حدث كبر مثل مؤمتر املناخ.
ومن جانهبا أكدت املهندس���ة سايل متويل، نائب 
الرئيس التنفيذي لرشك���ة املنتور أن الرشاكة مع 
وزارة التضام���ن االجمت���ايع يه خطوة إجيابية 
ستس���امه يف تطوير قدرات شباب املتطوعني يف 

مؤمتر تغر املناخ السابع والعرشين.
جدي���ر بالذكر أن املنتور تلعب دوًرا أساس���ًيا يف 
تطوي���ر مهارات املتطوعني من خالل اتاحة املنصة 
املنت���ور اليت تمشل أكرث من 700 برناجم تدرييب 
حيث يس���تمكل املتطوع���ون عدد من املس���ارات 
التدريبية املختارة واليت متثل املرحلة قبل األخرة 

يف تصفيات اختيار أفضل املرحشني.

أحمد ابراهيم

اسالم عبدالفتاح

وزارة التضامن تتعاون مع منصة 
عربية لتدريب 2400 متقدم للتطوع 

COP27 يف مؤمتر تغير املناخ
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يف إط���ار تنفي���ذ توصي���ات النخسة الثالث���ة من مؤمتر 
الكيان���ات املرصية باخل���ارج الذي عقد يف أغس���طس 
املايض، عقدت الس���فرة هس���ا جندي، وزي���رة الدولة 
للهجرة وش���ون املرصيني باخلارج، لقاًء افرتاضًيا عرب 
“الفيديوكونفران���س”، مض 40 من املس���تمثرين وخرباء 
االقتصاد واالس���تمثار املرصي���ني باخلارج من حنو 12 
دولة حول العامل، وذلك لبحث رؤيهتم إلنش���اء وتأسيس 
رشك���ة اس���تمثارية لملرصي���ني باخلارج، بع���د موافقة  
رئي���س جمل���س الوزراء ع���ىل البدء يف التنفي���ذ، وجاء 
اللقاء حبضور د. صابر سلميان، مساعد وزيرة اهلجرة 
للتطوير املؤسيس واملرصيني باخلارج، واألستاذ وسمي 

زيك املستشار املايل لوزارة اهلجرة.
وأكدت الس���فرة هسا جندي أن هذا اللقاء جاء للتعرف 
عىل رؤية املس���تمثرين واخلرباء االقتصاديني باخلارج، 
بشأن أفضل الطرق وأنسهبا إلنشاء الرشاكت وجماالت 
العمل األكرث جذًبا لملرصيني باخلارج يف االس���تمثار، 
وس���بل وآليات العمل بالرشكة االس���تمثارية وتقديرمه 
ألفضل الطرق لتأس���يهسا، وأس���اليب إدارهتا ومعرفة 
املج���االت االس���تمثارية اليت من املمكن ب���دء العمل هبا 
واليت حتقق جناح وماكس���ب خالل الف���رتة األوىل من 
معل الرشكة، فضاًل عن مناقش���ة مقرتح إنشاء صندوق 
اس���تمثاري أو رشكة مس���امهة لملرصي���ني باخلارج، 
ورؤيهتم اخلاصة بش���أن الس���وق واالقتص���اد العاملي، 

وكذا رؤيهتم لالستمثار داخل مرص.
وتناول���ت وزي���رة اهلج���رة التع���اون مع اهليئ���ة العامة 
لالس���تمثار، وطرح فكرة إنش���اء مجموعة من الرشاكت 
املس���امهة يف خمتلف األنش���طة االقتصادية واليت من 
املمك���ن أن تتضمن حصصا يف املرشوعات القومية مع 
طرح أهسمها لملرصيني باخلارج بالعملة الصعبة، ويه 
التوصي���ة اليت حظيت مبوافق���ة  رئيس جملس الوزراء، 
مض���ن توصيات النخس���ة الثالثة من مؤمت���ر الكيانات، 
حيث مت تش���كيل جلنة مش���رتكة لبحث س���بل الرتوجي 
لالس���تمثار ب���ني املرصي���ني باخلارج، وط���رح جماالت 
االستمثار األكرث جذبا لملرصيني باخلارج وفقا لتحليل 
الطلب بقطاعات االس���تمثار من ال���دول األكرث كثافة من 
املرصي���ني باخلارج “املنطق���ة العربية، أمري���اك وكندا، 

الدول األوروبية، أسرتاليا«.
تروجي لالستمثار 

وتابعت وزيرة اهلجرة أهن���ا التقت  رئيس اهليئة العامة 
للرقاب���ة املالية، و رئي���س البورص���ة املرصية منتصف 
س���بمترب املايض، لالتفاق عىل آليات لرتوجي لالستمثار 
يف األهسم وصناديق االستمثار بني املرصيني باخلارج، 
وكذلك لقاء   وزير التجارة والصناعة لتنس���يق اجلهود 
إلنش���اء رشك���ة مس���امهة لملرصي���ني باخل���ارج يف 
جماالت الصناع���ة، واليت ميك���ن أن تتضمن حصًصا 
م���ن املرشوعات القومية باإلضافة إىل تقدمي دراس���ات 
اجلدوى االسرتشادية، ومناقشة سبل إقامة سلسلة من 
املعارض اخلارجية للرتوجي لملنتجات املرصية مبختلف 
الدول اليت يتواجد هبا املرصيون باخلارج بأعداد كبرة، 

وتش���كيل مجموعة معل بني الوزارتني »مبشاركة ماكتب 
المتثيل التجاري«، لدراس���ة اكف���ة املقرتحات ومتطلبات 

املستمثرين باخلارج واخلاصة بقطاع الصناعة. 
واستعرضت الس���فرة هسا جندي أمه الفرص املتاحة 
يف جمال االس���تمثار الزرايع يف مرص، مش���رة إىل 
نتاجئ لقاء وزير الزراعة، وإماكنية إتاحة حصة لملرصيني 
باخلارج يف صورة حق انتفاع يف مرشوعات استصالح 
األرايض، وكذلك الدراس���ات اخلاصة باستنباط البذور 
والتقاوي احملس���نة، ومرشوعات صناعة مس���تلزمات 
إنتاج ال���ري احلديث، ومرشوع���ات التصنيع الزرايع، 
وال���ذي ميثل قمي���ة مضافة عالية ج���دا، وحتقيق أرباح 
كبرة يف جماالت مهنا، تعبئ���ة وتغليف النباتات الطبية 
والعطرية والعصائر واخل���رضوات، واإلنتاج احليواين 

والداجين واأللبان واللحوم وغرمه.
مرشوعات 

واسمتعت الس���فرة هسا جندي إىل آراء املتخصصني 
من اخلرباء ورجال األمعال حول أفضل اس���رتاتيجيات 
االس���تمثار يف هذه الرشكة، وإتاحة الفرصة لملرصيني 
باخلارج، وعرض خمتلف املجاالت اليت يرغب املرصيون 
يف اخل���ارج يف االس���تمثار فهي���ا، وال���يت تنوعت بني 
املرشوعات اإلنتاجية وتصنيع مس���تلزمات اإلنتاج بداًل 
من االستراد، وكذلك جماالت اإلنتاج الزرايع وقطاعات 

الصحة والبنية التحتية.
ويف الس���ياق ذاته، أش���اد اخلرباء املشاركون بالنقاش 
املجمتيع الذي تقوم به وزارة اهلجرة من إرشاك اخلرباء 
واملس���تمثرين يف خطط التمنية املس���تدامة اليت تطلقها 
الدولة املرصية، واالس���متاع ملختلف اآلراء واملقرتحات 
والتنس���يق لتنفي���ذ احتياجات املرصي���ني يف اخلارج، 
باعتب���ارمه ج���زء مهم م���ن الهنض���ة االقتصادية اليت 

تسهتدفها القيادة السياسية، عىل خمتلف األصعدة.
مكا أكد املش���اركون أنه م���ن املهم طرح مرشوعات ذات 
ثقة لدى املستمثرين املرصيني باخلارج، ووجود دراسات 
جدوى واحضة، مبشاركة اخلرباء من املرصيني باخلارج، 
مرحبني باملش���اركة لتقدمي أي استش���ارات أو التخطيط 
لالنطالق والتنفيذ، فميا تباينت اآلراء حول إنشاء رشكة 
استمثارية أو ختصيص صندوق لملرصيني باخلارج أو 
امجلع بيهنام، وه���و الرأي الذي مال إليه أغلب اخلرباء 
املش���اركني؛ إلتاحة الفرصة لاكفة الفائت من املرصيني 
باخلارج يف املش���اركة، جبانب مناقش���ة إماكنية جذب 
صناديق املعاشات بالدول األجنبية، مثل أسرتاليا وكندا 
والدول األوروبية لالس���تمثار يف مرص، وإماكنية إقامة 
الرشاكت يف جماالت توطني الصناعة، واالس���تفادة من 
طرح ع���دد من الرشاكت الناحجة لملس���امهة يف رأس 
ماهلا، سواء من الرشاكت اليت سيم التخارج مهنا يف 
إطار سياس���ة ملكية الدولة أو مع وزارات قطاع األمعال 

أو اإلنتاج احلرىب واهليئة العربية للتصنيع.

انطالق خطوات  تأسيس شركة استثمارية للمصريني باخلارج

اسامة السيد

اإلسكان: اإلتاحة الدائمة لقطع األراضي السكنية الصغيرة 
الشاغرة بجميع مستوياتها باملدن اجلديدة للحجز الفوري

 واف���ق جمل���س إدارة هيئة املجمتعات العمراني���ة اجلديدة، ىف 
اجمتاعه عىل اإلتاحة الدامئة لقطع األرايض السكنية الصغرة 
الش���اغرة )جبميع مس���توياهتا( جبميع امل���دن اجلديدة، وذلك 

للحجز الفوري من خالل اهليئة.
وأوحض وزير اإلس���اكن عامص اجل���زار، أن قرار جملس إدارة 
اهليئة يأيت انطالًقا، من مبادرة بتوفر الس���كن مجليع املواطنني 
مبختلف رشاحئهم املجمتعية، وهبدف ضبط الس���وق العقارية، 
وتوف���ر قط���ع األرايض لملواطنني الراغبني يف بناء مس���كهنم 

اخلاص، بشلك دامئ وُميرس.
وأش���ار الوزي���ر، إىل أن موافقة جمل���س إدارة هيئة املجمتعات 
العمراني���ة اجلدي���دة، أقرت ع���دة رشوط عام���ة، وتمشل، عدم 
س���ابقة حصول املتقدم أوزوج���ه أو أوالده القرص، عىل وحدة 
س���كنية أو قطع���ة أرض مضن مرشوع اإلس���اكن االجمتايع، 
وُي���ح بتخصي���ص 3 قط���ع أراٍض )حكدأق���ى( لملتقدم 
)ال���زوج / الزوجة( وذلك لقط���ع األرايض األكرث متزيا، برشط 
ع���دم ختصيص قطعة أرض )متوس���ط – مم���زية( أخرى هلم، 
مكاُيح بالتخصيص لخشص بصفته وليا عىل قارص، وذلك 

بقطع األرايض األكرث متزيًا.
وأضاف الدكتور عامص اجلزار، أن إجراءات الطرح، ستم عىل 
عدة خطوات، ومهنا ما يىل: سيم طرح قطع األرايض السكنية 
الصغرة لك3 أهشر عن طريق املوقع اإللكرتوين للهيئة، متضمنًا 
البيانات التفصيلية للقطع املطروحة، وكراس���ة الطرح، وستقوم 

اهليئ���ة بتليق طلب���ات احلجزبدءًا من تارخي ط���رح القطع، وملدة 
هشري���ن، عىل أن يتضمن الطلب رمق قطعة األرض، وتوصيفها، 
وفقا للمناذج املرفقة بكراسة الرشوط، معإرفاق )إيصال سداد 
بقمية جدية احلجز لقطعة األرض موضوع الطلب واحملدد ببيان 
الطرح، ومظروف م���ايل مغلق يتضمن »معلة الس���داد فيحالة 
قط���ع األرايض األكرث متزيا – نس���بة االس���تمكال خالل هشر 
من اإلخطار بالتخصيص لقطع األرايض املتوس���طة واملمزية(، 
وس���تقوماهليئة بدراس���ة وحتديد الطلبات املطابقة للرشوط عىل 
لك قطع���ة أرض، والتخصي���ص لملتقدمني وذل���ك قبيل الطرح 
الت���ايل لقطع األرايض، وس���يمتالعمل بتل���ك اآللية حلني إعداد 
آلي���ة للطرح ال���دامئ، والتخصيص إليكرتونيا م���ن خالل املوقع 

اإللكرتوين للهيئة.
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تنفيذا لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج   :

البرملان يعطي الضوء األخضر لتحول مصر إلي مركز إقليمي لصناعة السيارات 
وافق جملس الش���يوخ   برائس���ة املستشار 
عبد الوهاب عبد الرازق، هنائيا عىل مش�روع 
القانون املق�دم م�ن احلكومة بإنش����اء املجلس 
األع���ىل لصناعة الس���يارات وصندوق متويل 

صناعة السيارات صديقة البيئة. 
ويس���هتدف م���رشوع القانون هتيئ����ة من�اخ 
أفض�ل لصناعة الس���يارات وذل�ك م�ن خ�الل 
اس���رتاتيجية وطنية لتمنية صناعة السيارات 
متضمنه ما ييل إنش���اء جملس أعىل لصناعة 
الس���يارات هيدف إىل تطوي���ر وتمني�ة قط�اع 
ويك����ون  م���رص،  يف  الس���يارات  صناع���ة 
اختصاص ه���ذا املجلس إقرار السياس���ات 
العام���ة واخلط���ط واالس���رتاتيجيات الالزمة 
لتمني����ة صناعة الس���يارات ف����ي مص�ر مب�ا 
يتف�ق م�ع السياس����ة العام����ة للدولة، وكذلك 
يعم�ل ه�ذا املجلس عىل وض�ع األطر العام�ة 
لإلص����الح الترشي���يع واإلداري لصناع���ة 
الس���يارات، مك�ا ي�عم�ل ع���ىل إزالة املعوقات 
اليت تواج�ه ص�ناعة الس���يارات، ويعمل عىل 
إجي���اد حل���ول هل���ا، فضلًا عن أن���ه خيتص 
بالعمل ع���ىل عقد االتفاقيات وتبادل اخلربات 

مع الدول الرائدة يف هذا املجال.
 ويتضم���ن ايضا م���رشوع القانون إنش����اء 
الس���يارات  ص�ناع���ة  متوي����ل  ص�ن���دوق 
“ص�ديق���ة البيئ����ة”؛ ليك����ون املس���ول ع�ن 
تمني�ة املوارد الالزم���ة لمتويل هذه الصناعة، 
ومتويل التح�ول إىل وس���ائل النقل اخلرضاء 
وتطويرها وتمنيهتا، وعىل األخص ف�ي جمايل 
إنش���اء مراك�ز تكنولوجي�ة واألحب�اث الالزم�ة 
لتط�وير هذه الصناع���ة، باإلضافة إىل العمل 
عىل تجشي���ع وتطوير االبت���اكر لرفع القدرة 
التنافس���ية لصناعة وس���ائل النقل املستدام، 
فضل���ًا عن وض�ع ب����راجم ونظ����م ال�ح�وافز 
لتمني����ة صناع���ة النق���ل املس���تدام ص�ديقة 
البيئة واحل�د م�ن اآلثار الس���لبية لالنبعاثات 
الض�ارة، وذل�ك ك�ل�ه ب�ه�دف تجشيع الصناع 
عل�ى ص�ناعة تلك السيارات واحل�د م�ن اآلثار 

السلبية لالنبعاثات الض�ارة.
  تجشيع الصناعة 

  النائ���ب دمحم حالوة، رئيس جلنة الصناعة 
والتجارة واملرشوعات املتوس���طة والصغرة 
ومتناهية الصغر مبجلس الش���يوخ،  قال إن  
القان���ون ي���أيت ىف إطار س���ى الدولة حنو 
تجشيع الصناعة للهنوض باالقتصاد الوطين 
وس���عهيا احلثي���ث جت���اه تعمي���ق التصنيع 
احملىل لىك متهد الطريق حنو تمنية مستدامة 
تضمن مستقبل أفضل ألجياهلا، تبنت الدولة 
املرصية االسرتاتيجية الوطنية لتمنية صناعة 
السيارات كهدف اسرتاتيجي وذلك ىف اطار 

خطهتا الرامية للهنوض باالقتصاد الوطىن.
 وأش���ار النائب دمحم حالوة، إىل أن فلسفة 
مرشوع القانون تسهتدف هتيئة مناخ أفضل 
لصناعة الس���يارات من خالل اس���رتاتيجية 
وطنية لتمنية صناعة الس���يارات، مضيفا أن 
هذه االس���رتاتيجية تتضمن إنش���اء جملس 
أعىل لصناعة الس���يارات هي���دف إىل تطوير 

وتمني���ة قطاع صناعة الس���يارات يف مرص، 
ويك���ون اختص���اص ه���ذا املجل���س إق���رار 
السياس���ات العامة واخلطط واالسرتاتيجيات 
الالزم���ة لتمنية صناعة الس���يارات يف مرص 
مبا يتفق مع السياس���ة العامة للدولة، وكذلك 
يعم���ل هذا املجلس عىل وض���ع األطر العامة 
لصناع���ة  واإلداري  الترشي���يع  لإلص���الح 
السيارات، مكا يعمل عىل إزالة املعوقات اليت 
تواجه صناعة الس���يارات، ويعمل عىل إجياد 
حل���ول هلا، فضلًا عن أنه خيتص بالعمل عىل 
عق���د االتفاقيات وتبادل اخل���ربات مع الدول 

الرائدة ىف هذا املجال.
 ون���وه  حالوة إىل أن إنش���اء صندوق متويل 
صناعة الس���يارات “صديق���ة البيئة”؛ ليكون 
املس���ول عن تمني���ة املوارد الالزم���ة لمتويل 
ه���ذه الصناعة، ومتويل التحول إىل وس���ائل 
النق���ل اخلرضاء وتطويره���ا وتمنيهتا، وعىل 
األخص يف جماىل إنش���اء مراكز تكنولوجية 
واألحب���اث الالزم���ة لتطوير ه���ذه الصناعة، 
باإلضاف���ة إىل العمل عىل تجشي���ع وتطوير 
االبت���اكر لرفع الق���درة التنافس���ية لصناعة 
وس���ائل النقل املس���تدام، فضل���ًا عن وضع 
براجم ونظ���م احلوافز لتمني���ة صناعة النقل 
املس���تدام صديق���ة البيئة، واحل���د من اآلثار 
السلبية لالنبعاثات الضارة، وذلك لكه هبدف 
تجشيع الُصنمّاع عىل صناعة تلك الس���يارات 
واحلد من اآلثار السلبية لالنبعاثات الضارة؛ 
وتأسيًسا عىل ما تضمنه قانون املالية العامة 
املوحد الصادر بالقانون رمق )6( لسنة 2022 
من أن إنشاء الصناديق يكون بقانون؛ لذا مت 
إعداد مرشوع قانون بإنش���اء املجلس األعىل 
لصناعة الس���يارات وصندوق متويل صناعة 

السيارات صديقة البيئة.
 وأض���اف أن  م���رشوع القان���ون يأيت دمعًا 
خلط���ط الدولة املرصي���ة يف جم���ال التمنية 

وج���ذب مزيد م���ن االس���تمثارات اخلارجية 
يك تزخ���ر س���وق الصناعة املرصي���ة باكفة 
الصناعات الكربى، ومهنا صناعة السيارات، 

خاصة املتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة.
 وأك���د النائ���ب دمحم ح���الوة أن   صناع���ة 
الس���يارات متثل عصب االقتصاد وتس���امه 
بش���لك كبر يف الدخل القوىم يف كثر من 
دول العامل، مش���را إىل أن مرشوع القانون 
يعمل عىل دمع حتول مرص إىل مركز إقليمي 
لصناعة الس���يارات صديقة البيئة، واالنطالق 
إىل األس���واق األفريقي���ة ومنطق���ة ال���رشق 
األوس���ط، مكا أن مرشوع القانون املعروض 
من ش���أنه تدعمي ترش���يد الطاق���ة التقليدية، 
والتوسع ىف استخدام الطاقة الكهربائية، مبا 
يؤك���د توجه الدولة حنو دمع سياس���ات تغر 
املناخ وتقليل االنبعاثات احلرارية، والتوس���ع 
ىف الصناع���ات صديقة البيئة، واتس���اقًا مع 
توجهي���ات  الرئي���س  عبد الفتاح الس���ييس 
برضورة توطني أح���دث تكنولوجيات صناعة 
الس���يارات الكهربائية، والعمل عىل استمثار 
املوقع الفري���د، واإلماكنات الصناعية اهلائلة؛ 
إلحداث طف���رة حقيقي���ة ىف ه���ذه الصناعة 
املهمة، والتوس���ع ىف التصدير حنو أس���واق 
املنطق���ة وأفريقي���ا جنب���ًا إىل جنب مع س���د 

احتياجات االسهتالك احملىل.
توطني صناعة السيارات 

  عاط���ف عل الدين رئيس جامعة بورس���عيد 
االس���بق عضو جمل���س الش���يوخ، يقول إن 
م���رشوع القانون جاء متوافق���ا مع توجهيات 
الرئي���س عبد الفت���اح الس���ييس يف تطوير 
مل���ف الس���يارات وتوط���ني ه���ذه الصناعة 
العاملية وتعميق املكون احمليل، مش���رًا إيل 
أن الصندوق املزمع إنش���اؤه س���وف يساعد 
يف االنف���اق عيل الدراس���ات الالزمة لتطوير 

ومحاية الصناعة، وحتفزي املستمثرين.

وقال عل الدي���ن، إن الترشيع يأيت يف إطار 
إدراك م���رص ألمهي���ة قطاع الس���يارات يف 
حتقيق التمنية االقتصادية، ويس���هتدف جذب 
املزيد من االستمثارات وفرص العمل والعملة 

األجنبية.
ورأي  النائ���ب ح���امت حمش���ت أن  إق���رار  
م���رشوع القان���ون يدمع حتول م���رص ملركز 
إقليمي لصناعة الس���يارات ويسهتدف هتيئة 
من���اخ أفض���ل لصناعة الس���يارات وذلك من 
خالل اسرتاتيجية وطنية لصناعة السيارات ، 
موحضا  أن القانون يتضمن إنشاء سيارات 
صديقة البيئة ومتويله���ا ومتويل التحول إىل 
وس���ائل النقل اخلرضاء كذلك معل األحباث 

الالزمة لتطوير صناعة السيارات.
دمع رائيس 

وتعليقا عيل إقرار الربمل���ان ملرشوع القانون 
،  ق���ال الدكتور خالد ش���ديد، رئيس جملس 
الن���رص  لرشك���ة  التنفي���ذي  غ���ر  اإلدارة 
للس���يارات، إن الرئيس عبدالفتاح الس���ييس 
مهم بقطاع صناعة السيارات من فرتة طويلة 
وأكد ذلك بإعطائه لتعلميات للدكتور مصطىف 
مدبويل رئيس الوزراء بتوظيف اس���رتاتيجية 
تك���ون جاذب���ة لالس���تمثارات اخلارجية يف 

جمال السيارات.
وأضاف “شديد”   أن اهلدف من  اسرتاتيجية  
تمنية صناعة السيارات اليت مت إطالقها  يف 
وقت س���ابق  هو ج���ذب اس���تمثارات كبرة 
لنتحول من صناعة مجتيعية للس���يارات إىل 
صناعة س���يارات اكملة، موحًضا أنه يف هذا 
اإلط���ار مت تلكيف مجموعة من خرباء صناعة 
الس���يارات يف م���رص والذي لدهي���م انمتاء 
وط���ين، بالتعاون مع أح���د منمظات مصنيع 
السيارات اإلفريقية بتنفيذ هذه االسرتاتيجية.
وتابع، أن االس���رتاتيجية عىل املدى املتوسط 
والبعيد تكون صناعة الس���يارات واملجهودات 
يف الوقت الراهن مجتيع السيارات، مؤكًدا أن 
بعض الصناع���ات القليلة جًدا يف مرص يه 
ال���يت تقوم بصناعة اكملة للس���يارات، قائال: 
“غر راضي���ني عن الوضع املوجودين فيه يف 

ظل أننا دولة حبجم مرص«.
ولفت إيل  أن جحم التجارة يف القارة األفريقية 
1.1 مليون س���يارة، ونتوقع وصول هذا الرمق 
إىل 5 مليون س���يارة بعد 13 عاًما، موحًضا أن 
املرحلة الثانية من االسرتاتيجية تكون بالتواصل 
مع الرشاكت الدولية يف أوروبا وكوريا واليابان 
والص���ني م���ن أج���ل توضي���ح االس���رتاتيجية 
ورشحه���ا وتعريفه���م باحلواف���ز  ، وأك���د  أن 
االس���رتاتيجية هلا 4 حماور  تمتثل يف  تعميق 
الصناعة احمللية، ووجود مكون حميل كبر من 
أجل اس���تفادة املس���تمثر، جبانب البعد اليمك 
لإلنتاج م���ا يعيط اس���تمثارات عالية وحوافز، 
موحًض���ا أن رشكة الن���رص تتعامل مع رشكة 
أجنبية يف جمال إنتاج أول سيارة كهربائية   .

     إقرار  مشروع قانون المجلس األعلى لصناعة السيارات..  
وخبراء : يساهم في  التوسع فى تصدير السيارات إلى األسواق 

األفريقية ومنطقة الشرق األوسط

الصناعات الغذائية:
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اس���تعرضت الدكتورة رانيا املش���اط، وزيرة التعاون الدويل 
وحماف���ظ مرص لدى مجموعة البنك الدويل، اجلهود الوطنية 
املبذول���ة لهتيئة بيئة االس���تمثار والتوس���ع يف جهود األمن 
الغ���ذايئ، وأدوات المتوي���ل املبتك���ر من أجل زي���ادة جهود 
التكيف مع التغرات املناخية، والتوسع يف األنمظة الزراعية 

الذكية واملستدامة.
وقالت املش���اط، إن مرص منذ عام 2014 عكفت عىل الدجم 
ب���ني جهود التمنية والعمل املن���ايخ من أجل حتقيق التحول 
إىل االقتص���اد األخ���رض وحتقي���ق منو اقتصادي ش���امل 

ومستدام.
جاء ذلك خالل فعاليات ندوة "األمن الغذايئ العاملي.. توسيع 
نطاق االبتاكر واالس���تمثارات وتعزيز السياسات من خالل 
التعاون ب���ني القطاعني احلكويم واخل���اص"، اليت نمظهتا 
مجموعة س���ييت االس���تمثارية العاملية بالتع���اون مع جامعة 
جورج واشنطن، ولكية إليوت للشون الدولية، مضن فعاليات 
االجمتاعات الس���نوية لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل 

2022، اليت تقام بالعامصة األمريكية واشنطن.
وناقش���ت الندوة أمهية األمن الغ���ذايئ وجهود حتفزيه، يف 
ظل تضاعف عدد األخشاص الذي���ن يواجهون أزمة انعدام 
األمن الغذايئ عىل مس���توى العامل حنو 3 مرات بني أعوام 
2017-2021، وارتفاع هذا العدد بشلك كبر بسبب احلرب 
الروس���ية األوكرانية، حيث تش���ر امل���ؤرشات إىل أن 828 
مليون خشص من س���اكن العامل يعانون م���ن انعدام األمن 
الغذايئ يومًيا يف يونيو 2022، وارتفعت هذه األعداد بسبب 
تداعي���ات أزمة جاحئة كورونا واحل���رب يف أوروبا وارتفاع 

أسعار املواد الغذائية واالضطرابات يف سالسل التوريد.
وهشدت مش���اركة رفيعة املس���توى من ديفيد ليفينجستون، 
الرئي���س التنفيذي ملنطقة أوروبا والرشق األوس���ط وإفريقيا 
بسييت جروب، ومسانثا باور، مدير الواكلة األمريكية للتمنية 
الدولي���ة، وراجيف ش���اه، رئيس مؤسس���ة روكفيلر، فضال 
عن العديد من ممثيل بنوك االس���تمثار ومؤسسات المتويل 

واملجمتع املدين وعدد من املنمظات الدولية.

 

 

باألرقام .. الغاز املصري اكتفاء  ذاتي وطفرة يف التصدير 

احلمرا البترولي بالعلمني 
يفوز بجائزة أفضل ميناء 

تخصصي لعام 2022

ف���از ميناء امحلرا البرتوىل بالعملني، أحد أمه مواىنء قطاع 
البرتول، جبائزة المتزي ألفضل ميناء ختصيص عىل مستوى 
م���رص لعام 2022 لمتزيه يف تطبيق االش���رتاطات واملعاير 

البيئية ومعاير األمن والسالمة.
وتسل اجلائزة نيابة عن وزارة البرتول والرثوة املعدنية 

املهندس إبراهمي مسعود رئيس رشكة برتول الصحراء 
الغربية »ويبكو« املسولة عن إدارة وتشغيل امليناء من 
الفريق مهندس اكمل الوزير وزير النقل خالل فعاليات 
االحتف���ال بالي���وم البحرى العاملى حت���ت رعاية وزارة 

النقل.

املشاط تستعرض جهود تهيئة بيئة االستثمار وحتفيز أدوات التمويل املبتكر ملشروعات التكيف

إطالق املرصد اإلحصائي» بيانات مصر« بهدف توفير البيانات لكافة فئات املجتمع املصري

مشاركة مصرية مميزة فى معرض IMEX America مبدينة الس فيجاس

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتحسني 
يع���زم اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عقد مؤمتر حصيف بيئة ممارسة النشاط االقتصادي

امخليس املقبل لإلعالن عن بدء البث التجرييب لملرصد اإلحصايئ» 
بيان���ات مرص«، هبدف رصد الواقع اإلحصايئ املرصي االجمتايع 
واالقتص���ادي والبييئ من خالل اإلحص���اءات اليت يصدرها اجلهاز 

والبيانات الواردة من الوزارات.
ويف إطار توجهات الدولة حنو بناء االنسان املرصي واالهمتام بتمنية 
قدراته ثقافيًا وفكريًا، مت إنش���اء هذا املرص���د لتوفر البيانات لاكفة 
فائت املجمتع املرصي، متاش���يًا مع اهداف اجلهاز يف رف��ع ال��وىع 

اإلحصايئ لدى املواطن وألكرث من 150 عامًا.
تأيت أمهي���ة املرصد اإلحص���ايئ انطالقا من أمهي���ة االعمتاد عىل 
البيانات واليت متثل الركزية األساسية اليت تستخدمها الدولة لبلورة 
وصياغ���ة سياس���هتا، فقد س���امهت بيانات اجله���از يف العديد من 
املب���ادرات واملرشوعات اليت تتبناها الدولة ومن أمهها مرشوع حياة 
كرمية ال���ذي يعد مرشوعا قوميا بالدرجة األوىل، إلحداث نقلة نوعية 
بق���رى الريف املرصي عىل مس���توى امجلهورية، ويعد هذا املرشوع 
مبثاب���ة “أيقونة امجلهورية اجلديدة”. والذي مت االعمتاد عىل بيانات 
اجلهاز املرك���زي للتعبئة العامة واإلحص���اء يف التخطيط له وتنفيذه 
وذل���ك من واقع نتاجئ تعداد الس���اكن واإلس���اكن واملنش���آت 2017 
ومسح الدخل واالنفاق واالسهتالك عام 2020/2019, باإلضافة اىل 
ذلك تس���امه بيانات اجلهاز يف رصد التغرات يف املجاالت املختلفة 

وتوف���ر املؤرشات املطلوبة للتعرف عىل تط���ورات هذه الظواهر اليت 
تؤثر عىل حي���اة االرسة املرصية واملواطن وىف مقدمهتا مس���تويات 
الت���م والبطالة و املزيان التجاري، ومتابعة املش���لكة الس���اكنية 
بأبعاده���ا املختلفة، وكذا العديد من املرشوعات التمنوية واليت تعمتد 

عىل األحباث واملسوح اليت جيرهيا اجلهاز.
ويذكر أن شاش���ة املرص���د مقمسة إىل أربعة أج���زاء )اجلزء األول 
خاص بالس���اعة الس���اكنية، واجلزء الثاين يتعلق بأحدث املؤرشات 
واإلحص���اءات املتاحة، ويع���رض اجلزء الثالث الطق���س واملناخ، أما 
اجلزء الراب���ع واألخر فيعرض رشيطًا لألخب���ار(، ومن املخطط أنه 
س���وف يم ربط هذا املرصد الحقًا ببعض اجلامعات وامليادين العامة 

باحملافظات.
يزامن إطالق البث التجري���يب لملرصد اإلحصايئ “بيانات مرص” 
م���ع ظهور اجلهاز بإطاللة جديدة س���واء ع���ىل الصعيد الداخيل أو 
اخل���اريج لملب���ىن، فقد ح���رص اجلهاز ع���ىل الظه���ور هبوية ذات 
طابع مرصي من خالل الش���عار اجلديد الذي اس���تلهمت فكرته من 
االهرام���ات واليت يش���ع مهنا فيضًا من البيان���ات، حيث يعكس هذا 
التصم���مي م���الحم ال���هوي���ة امل���رصية املعمتدة ع���ىل فك���رة القوة 

املسمتدة من البيانات.

تش����ارك مرص ممثلة يف هيئة تنشيط الس����ياحة يف فعاليات معرض 
IMEX America ال����ذي ٌيق����ام حاليًا مبدين����ة الس فيجاس بوفد 
برائس����ة ماجد أبو س����ديرة رئيس اإلدارة املركزية لملاكتب السياحية 
باهليئ����ة ويعد هذا املعرض واحدًا م����ن أمه املعارض املتخصصة يف 
سياحة احلوافز واملؤمترات واملناسبات يف الواليات املتحدة األمريكية.
أوحض مع����رو الق����ايض الرئيس التنفي����ذي للهيئة أن املش����اركة يف 
الفعاليات املتخصصة من هذا النوع تأيت يف إطار تنفيذ اسرتاتيجية 
وزارة الس����ياحة واآلثار حنو تنويع املنتجات الس����ياحية املختلفة مبا 
يس����امه يف دفع احلركة الس����ياحية الوافدة إىل م����رص من خمتلف 
ال����دول، وأض����اف أن اهليئة تعمل ع����ىل تنفيذ خطة تروجيية تس����ر 
بش����لك منتظم من خالل املش����اركة يف الفعاليات والبورصات العاملية 
واملع����ارض الدولية، ومن خالل تنفيذ براجم تس����ويق مش����رتكة وعقد 

لقاءات واجمتاعات مع كربى منمظي الرحالت املشاركة باملعرض.
قال أبو سديرة إن معرض IMEX America حيظى باهمتام كبار 
منمظي الرحالت والدول الس����ياحية املنافسة بقارة أمرياك المشالية، 
واليت تعد أحد املناطق الواعدة واملس����هتدفة سياحيًا ملرص. مكا أكد 
عىل أن منط سياحة احلوافز واملؤمترات واملعارض ميثل منطًا سياحيًا 
هامًا، الفتا إىل أن هذا املعرض يعد جمال تركزي رئييس نظرًا ألمهية 
الس����وق األمرييك يف جمال احلوافز واملع����ارض واملؤمترات الدولية، 
مكا يش����ارك به كبار املنمظ����ني يف قطاع املؤمترات الدولية، مش����رًا 
إىل أن املش����اركة يف ه����ذا املعرض توفر منصة هام����ة لتحقيق المنو 
وس����ياحة األمع����ال واالس����تمثارات اجلديدة مما يع����زز ماكنة مرص 
كإح����دى الوجهات العاملية يف جمال الفعالي����ات واملؤمترات، وخاصة 
أهنا تمت����اىش مع خطة ال����وزارة اليت حترص ع����ىل تعريف منمظي 
الفعاليات واملعارض باإلماكنيات اليت متتلكها مرص واليت تس����هتدف 
أن تكون مرص وجهة ممزية الس����تقطاب الفعاليات واملؤمترات املمزية 

عىل أرضها.

أش����ار إىل أن اجلناح املرصي هشد عددًا م����ن اللقاءات الثنائية اليت 
تعمل ع����ىل تعزيز عالقات التع����اون والرشاكة م����ع خمتلف اجلهات 
واملؤسسات املعنية ومنمظي الفعاليات واملؤمترات الدوليني مما يهسم 
يف تعزيز وارتقاء مس����توى س����ياحة احلوافز واملؤمترات مبرص عىل 

املدى القريب.
وخالل فعاليات املعرض استعرض أبو سديرة من خالل عرض تقدميي 
املقومات الس����ياحية والبيئية والعالجي����ة والثقافية املمتزية واملنتحات 
واألمناط واملقومات السياحية واألثرية اليت تمتزي هبا مرص باإلضافة 
إىل موقعها اجلغرايف، مكا أش����ار إىل أن منتج سياحة احلوافز يتيح 
فرصة أكرب لتس����ليط الضوء عىل املقصد الس����يايح املرصي خاصًة 
وأن مرص متتل����ك البنية التحتية واكفة املقومات املناس����بة واملتطورة، 
وهذا ما أثبتته مرص خالل الفرتة املاضية حيث اس����تضافت عرشات 

املؤمترات الدولية يف مجيع املجاالت بشلك ممزي وناحج.
جتدر اإلش���ارة أن الوزارة تش���ارك هذا العام يف املعرض جبناح ممزي 
مساحته 58 م2 مبشاركة عدد من الفنادق والرشاكت السياحية املرصية 

املتخصصة يف سياحة احلوافز والعاملة يف السوق األمرييك.

أكد اللواء هش���ام آمنة، وزير التمنية احمللية، أن الدولة 
املرصية تبنت مبادرة لملرشوع���ات اخلرضاء والذكية، 
تعم���ل بالرشاكة بني احلكومة ورشاكت القطاع اخلاص 
واملجمت���ع املدين، موحًضا أن تل���ك املبادرة أمثرت عن 
وجود أكرث م���ن 6000 مرشوع أخرض وذيك، وجيرى 

تقيميهم اآلن متهيًدا لتنفيذ 162 مرشوع مهنم.
ج���اء ذلك خ���الل لكمته، امخليس املايض، يف جلس���ة 
مناقش���ة ملف التغر املنايخ وحتقي���ق العدالة املناخية 
عىل هامش أمعال مؤمتر مقة املدن واحلكومات احمللية 
العاملي���ة يف دورهت���ا الس���ابعة والذي يعق���د يف مدينة 
داجي���ون بكوريا اجلنوبي���ة حبضور عدد م���ن قيادات 
منظومة امل���دن واحلكومات العاملية واإلفريقية ومجموعة 
من احملافظني والعمداء ورؤس���اء الواليات من خمتلف 

دول العامل.
وأضاف، آمنة، إىل توجهيات الرئيس السييس بتحويل 
احملافظ���ات إىل الل���ون األخرض بزراع���ة 10 ماليني 
جشرة خالل عام مضن املبادرة الرائس���ية لزراعة 100 

مليون جشرة.
وتاب���ع أنه منذ 2014 وحىت اآلن مت خض اس���تمثارات 
مضن برناجم حتسني البيئة للتمنية احمللية تتجاوز 36 
مليار جني���ه، مت من خالهلا رشاء معدات نظافة جديدة، 
وصيانة مع���دات قدمية، بناء مصان���ع تدوير خملفات، 
مجتيل مداخل املدن والقرى، وإنش���اء حمطات وسيطة 

ومدافن حصية.
وأض���اف أنه م���ن أمه جهود التمني���ة احمللية يف هذا 
الش���أن، مواصلة الرشاكة القامئة بني وزارتنا ووزارات 
البيئ���ة و التخطيط واإلنت���اج احلريب واهليئ���ة العربية 
للتصنيع يف تنفي���ذ املنظومة املط���ورة إلدارة املخلفات 
الصلبة واليت تمشل رف���ع كفاءة معليات امجلع والنقل 
والتدوير والتخلص الهنايئ وحتس���ني البنية األساسية 

ملنظومة املخلفات.
وأعل���ن اع���زام وزارة التمنية احمللية، ط���رح عدد من 
املب���ادرات وتنظمي عدد من الفعالي���ات خالل مقة املناخ 
العاملي برشم الش���يخ: ويه فعالي���ات ومبادرات وثيقة 
الصل���ة مبلفات مع���ل الوزارة ورؤيهت���ا املتعلقة بالعمل 
املنايخ وتوطني اس���رتاتيجية التمنية املستدامة 2030، 
واس���رتاتيجية تغر املناخ 2050 ومهنا: مبادرة التاكمل 
األفري���يق من أج���ل منظومة إدارة خملفات مس���تجيبة 
لتحدي���ات املن���اخ، مب���ادرة املدن املس���تدامة يف مرص 

وأفريقيا.

داليا احمد

رضوى عبداهلل

وزير التنمية املحلية: أكثر من 6000 مشروع 
أخضر وذكي بالشراكة مع املجتمع املدني

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

نت���اجئ ممت���زية حتققها مرص يوما بع���د اآلخر  ىف 
قط���اع الب���رتول وخاصة قط���اع الغ���از الطبييع، 
حيث مت حتقيق االكتفاء ال���ذايت من الغاز الطبييع 
والتصدي���ر للخارج، وذلك بفض���ل القيادة احلكمية 
للرئيس عبدالفتاح الس���يىس، وحبس���ب اخلرباء ، 
تؤكد  النتاجئ واألداء لقطاع البرتول املرصي ي عىل 
مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ لألهداف االسرتاتيجية 
ال���ىت مت وضعها واالنطالق لتنفيذها بقيادة الرئيس 
عبد الفتاح السيىس ومن خالل رؤية متاكملة لتطوير 
وحتديث القطاع وبرناجم إصالح اقتصادي وطين، 
حي���ث مت حتقي���ق من���و ىف موارد مرص م���ن الغاز 
الطبيى واس���تغاللًا أمثل هلا وتطويرًا غر مسبوق 
ملص���اىف تكرير البرتول وصناع���ات القمية املضافة 
والبنية األساس���ية واس���تدامة ىف تأم���ني إمدادات 

الوقود والتصدير للخارج.
وىف ه���ذا اإلط���ار، ارتف���ع إنتاج مرص م���ن الغاز 
الطبيى إىل معدالت غر مس���بوقة، حيث ارتفع إىل 
أع���ىل معدالته كأحد مثار خط���ط قطاع البرتول ىف 
اإلرساع بتمني���ة احلقول املكتش���فة ووضعها عىل 

اإلنتاج مبا سامه ىف زيادة اإلنتاج تدرجييًا.
وحتق���ق االكتف���اء الذايت من الغ���از الطبييع املنتج 
حملي���ًا بهناية هشر س���بمترب2018 بفض���ل تزايد 
اإلنت���اج احملىل من الغاز نتيج���ة االنهتاء من تمنية 
ووضع مراح���ل جديدة من العدي���د من مرشوعات 
تمني���ة حقول الغاز، وأمهه���ا أربعة حقول كربى ىف 
البحر املتوسط عىل خريطة اإلنتاج، وهو ما أدى إىل 
التوقف عن استراد الغاز الطبيى املسال وبالتاىل 
ترشيد اس���تخدام النقد األجنيب املوجه لالستراد 
وتقلي���ل فاتورة االس���تراد الىت تش���لك عباًئ عىل 

املوازنة العامة للدولة.
تصدير 

وبع���د حتقيق االكتف���اء الذايت ىف س���بمترب2018 
واس���تئناف التصدير حتولت مرص من أكرب الدول 
املس���توردة للغاز املس���ال بني أعوام 2017-2015، 
إىل التصدي���ر وم���ن مث جناحه���ا ىف دمع ماكنهتا 
لكاعب رئيىس ىف قط���اع الغاز، حيث تبوأت املركز 
الثاىن يف مشال أفريقيا والرشق األوسط ىف إنتاج 
الغ���از الطبيى، والرابع عرش عامليَا ىف إنتاج الغاز 
الطبي���ى يف عام 2020 بعد أن اكن ترتيهبا الثامن 

عرش عامليًا يف عام 2015. 
مت حتقي���ق أعىل مع���دل إنتاج لل���رثوة البرتولية يف 
ت���ارخي مرص يف أغس���طس ع���ام 2019 حيث بلغ 
ح���واىل 1.9مليون برميل ماكف���ئ يوميًا من الزيت 

اخلام والغاز واملتكثفات.
خالل العام2021 -2022 بلغ متوس���ط انتاج الغاز 
الطبي���يع ح���واىل 7ر6 ملي���ار قدم مكع���ب يوميا 
ومتوس���ط االس���هتالك احملىل من الغ���از الطبيى 
ح���واىل 1ر6 مليار قدم مكعب يوميًا ،حيث مت تنفيذ 
14 مرشوع���ًا لتمنية حقول الغاز باإلضافة إىل حفر 
20 برئا جديدا ووضعها مجيعا عىل خريطة اإلنتاج 
بامجاىل انت���اج أوىل يقدر ب� 2ر1 مليار قدم مكعب 
غاز يومي���ًا و7ر23 ألف برميل متكثفات يوميًا وذلك 
بامجاىل تلكفة اس���تمثارية تق���در بنحو 680 مليون 
دوالر ،مك���ا مت حتقي���ق 5 اكتش���افات جديدة للغاز 
بالبحر املتوس���ط ودلتا النيل بامج���اىل احتياطيات 
ح���واىل 317 مليار قدم مكعب غ���از باإلضافة إىل 
تأكي���د احتياطيات تبلغ 471 ملي���ار قدم مكعب بعد 
حف���ر البرئ ب���رشوش 3 يف البحر املتوس���ط وطرح 
مزايدتني عامليتني جديدتني للبحث عن الغاز والبرتول 
ومت طرحه���ام بالاكمل ألول م���رة بصورة رمقية من 

 EUGخ���الل بوابة م���رص لالستكش���اف واالنتاج
ونتج عهنام إس���ناد 3 مناطق لرشكىت إيىن وىب ىب 
العامليت���ني بامجاىل اس���تمثارات 278 مليون دوالر 
ومن���ح توقيع أكرث من 29 مليون دوالر، مكا مت تنفيذ 
 OBN برناجم مسح س���زيىم ثالىث األبعاد بتقنية
وىه تقنية حديثة تنفذ ألول مرة ىف البحر املتوس���ط 
الستكش���اف الطبقات العميقة بإمجاىل مس���احات 
ح���واىل 330 كيلومرت مرب���ع مبنطقىت أتول ومشال 

الطابية البحرية التابعتني لرشكة ىب ىب.
وفمي���ا يتعل���ق بالصادرات ع���يل مدار الع���ام فقد 
ارتفعت مكيهتا بنس���بة 44% مقارنة بالعام السابق، 
وق���د مت تصدير 84 حشنة غاز طبييع مس���ال من 

مصنى إسالة الغاز بإدكو ودمياط.
خطة واستكشافات 

 ويس���تعد قطاع الب���رتول لتنفيذ خطة مطوحة خالل 
العام���ني املاليني القادمني املمتثل���ة ىف تنفيذ برناجم 
حفر ل� 31 برئ استكشايف للبحث عن الغاز الطبييع 
يف نش���اط غر مس���بوق مما س���يهسم بشلك كبر 
يف حتقيق اكتش���افات جديدة وزي���ادة االحتياطيات 
واالنت���اج باإلضافة إىل معليات البحث الس���زيىم 
الىت يم تنفيذها باس���تخدام التكنولوجيات احلديثة 
وال���يت تهس���م يف حتديد ماكم���ن برتولي���ة وغازية 
واع���دة، حيث أن مرص يس���تمثر هب���ا حاليًا أغلب 
رشاكت الب���رتول والغاز العاملية الكربى وهو ما يعد 
مؤرشًا عيل الفرص االستمثارية الواعدة الىت تزخر 

هبا مرص يف هذا القطاع.
مرشوعات 

 يع���د  م���ا مت إجنازه من مرشوع���ات لتمنية وإنتاج 
الغ���از الطبيى والزيت اخلام عىل مدار الس���نوات 
المثاين املاضي���ة العامل الرئييس للتطور يف انتاج 
ال���رثوة البرتولية والوصول هلذه املعدالت،  حيث  مت 
تنفيذ عدد 48 مرشوعًا يف هذا املجال باستمثارات 

إمجالية حواىل 33.4 مليار دوالر .
وتمش���ل قامئة  مرشوع���ات انتاج الغ���از الطبيى  
مرشوع تمنية حقل ظهر ، وهو املرشوع الذي افتتحه  
الرئيس عبد الفتاح السيىس  يف 31 يناير2018  ، و 
اكن قد بدأ اإلنتاج التجريىب منه ىف 2017/12/15، 

وهيدف إىل الوصول مبعدالت اإلنتاج اىل 2ر3 مليار 
قدم مكعب غاز يوميًا، وبتلكفة اس���تمثارية إمجالية 
ح���وايل 6ر15 مليار دوالر )التلكفة حىت هناية معر 
املرشوع( ومت ب���دء اإلنتاج من احلقل بعد 28 هشر 
من حتقيق االكتش���اف وهو رمق قيايس عامليًا حيث 

ترتاوح هذه املدة من 6 إىل 8 سنوات.
هن���اك أيضا مرشوع تمنية حق���ل نورس ، ويضيف 
إنتاج���ًا جديدًا من الغاز الطبييع يقدر حبوايل 1ر1 
مليار ق���دم مكعب غاز يوميا وتبل���غ تلكفة املرشوع 
ح���وايل 290 مليون دوالر حي���ث مت وضع 15 برئًا 
عىل اإلنتاج خالل الفرتة من أغسطس 2015 وحىت 

يوليو 2018.
وأيض���ا مرشوع تمني���ة حقل أتول بمش���ال دمياط 
)الفرعوني���ة / يب يب الربيطانية( ، ويضيف إنتاجًا 
يق���در بنح���و 350 مليون ق���دم مكعب غ���از يوميًا، 
10 أالف برمي���ل متكثف���ات يومي���ًا، وتبل���غ التلكفة 
االس���تمثارية ح���وايل 855 ملي���ون دوالر من خالل 

وضع 3آبار عىل اإلنتاج يف ديمسرب 2017.
مك���ا تض���م القامئة م���رشوع تمنية حق���ول مشال 
اإلس���كندرية وغرب دلتا الني���ل ، ويعمل عىل تمنية 
االحتياطي���ات املكتش���فة باملياه العميق���ة من الغاز 
الطبيى واملتكثف���ات واليت تقدر حبوايل 5 تريليون 
ق���دم مكعب من الغازات من مخس���ة حقول )ليربا-
تورس-جزية-فيوم-ريفني( وتبلغ التلكفة االستمثارية 
اإلمجالية لملرشوع ح���وايل 9.3 مليار دوالر، هذا 

وقد مت تنفيذ املرشوع عىل 3 مراحل.
وهن���اك أيضا مرشوع املرحلة التاس���عة-ب حبقول 
غرب الدلتا باملياه العميقة )الربلس/ش���ل اهلولندية( 
، ويعمل عىل إنتاج ح���وايل 435 مليون قدم مكعب 
يوميًا غاز و93ر9 ألف برميل متكثفات يوميًا، وتبلغ 
تلكفته االس���تمثارية حوايل 775 مليون دوالر، حيث 
مت وض���ع 8 آبار عىل اإلنت���اج يف خالل الفرتة من 

أكتوبر 2018 حىت أبريل 2020.
ومرشوع تمني���ة منطقة جنوب غرب بلطمي – بالبحر 
املتوس���ط - رشك���ة برتوبل / إي���ين اإليطالية ، وهو 
عبارة عن  التهسيالت الالزمة الستيعاب مكية تقدر 
حبوايل 400 مليون ق���دم مكعب غاز/يوم من خالل 

حفر 4 آبار مبنطقة جن���وب غرب بلطمي وتبلغ تلكفة 
املرشوع حوايل 363 مليون دوالر، ومت وضع اآلبار 
ع���ىل اإلنتاج خالل الفرتة من س���بمترب2019 حىت 

أبريل2020.
مضن القامئ���ة أيضا مرشوع تمني���ة حقول منطقة 
دس���وق املرحلة )ب( )دسوق-ديا األملانية( ، ويعمل 
ع���ىل إنتاج حوايل 90 مليون ق���دم مكعب يوميًا من 
خالل وضع 9 آبار عىل اإلنتاج، وباستمثارات تبلغ 
حوايل 30 مليون دوالر، ومت االنهتاء من وضع عدد 
9 آب���ار عىل اإلنتاج يف الف���رتة من ديمسرب 2018 

إىل أكتوبر 2019.
وأيضا مرشوع خط أنابيب نيدوكو-امجليل -بالدلتا 
)برتوبل/إيىن اإليطالي���ة( ، ويعمل عىل نقل حوايل 
700 مليون قدم مكعب يوميًا من إنتاج حقل نيدوكو 
بالدلتا إىل حمطة معاجلة امجليل ببورسعيد لزيادة 
اس���تخالص البوتاج���از واملتكثف���ات والقدرة عىل 
معاجل���ة مكيات أكرب من الغازات، ويتكون املرشوع 
م���ن 2 خط ب���رى، هذا وقد مت تش���غيل اخلط األول 
)نيدوكو-أب���و م���ايض( هناي���ة يناي���ر 2019، ومت 
تش���غيل اخلط الثاين )أبو مايض– امجليل( هشر 
مايو 2019.. هذا وتبلغ تلكفة املرشوع 300 مليون 

دوالر.
مضن مرشوعات الغاز الطبييع أيضا ، اس���تمكال 
تمنية حقول مشال س���يناء املرحل���ة الثالثة )مشال 
س���يناء / نوس���بكو( ، ويعمل عىل إنتاج مكيات من 
الغ���از الطبي���يع تصل إىل ح���وايل 25 مليون قدم 
مكعب/يوم من خالل حفر ع���دد 3 أبار مع تصنيع 
وتركي���ب ثالث منصات حبري���ة وربطهم عىل اخلط 
الرئييس قطر 22، هذا وتبلغ تلكفة املرشوع حوايل 
87 ملي���ون دوالر، ومت االنهتاء من وضع اآلبار عىل 

اإلنتاج يف الفرتة من يناير22 إىل يونيه 2022.
  مرشوعات انتاج الزيت اخلام 

م���ن أمه مرشوعات انتاج الزي���ت اخلام : مرشوع 
إع���ادة االنتاج م���ن حقل ه���الل البح���ري خبليج 
الس���ويس ، ويضيف إنت�اج أول����ي حوايل 5 آالف 
برمي���ل يوميًا زيت خام، ومت دخول اآلبار تباعًا بدءًا 
من مارس2015 حىت نومف���رب2015 وتبلغ التلكفة 

االستمثارية حوايل 234 مليون دوالر. 
وهناك مرشوع إنش���اء أربع ارصفة حبرية حبقول 
الرشك���ة العامة للبرتول ، ويعمل ع���ىل إنتاج ونقل 
 HH &الزيت اخل���ام من 12 برئًا حبري���ًا حبقول
NAO SE Alhamd & HH2 مبنطق���ة خليج 
الس���ويس هبدف زيادة إمجالية ىف اإلنتاج حوايل 
10.5 أل���ف برمي���ل زي���ت يومي���ًا، وتبل���غ التلكفة 
االس���تمثارية حوايل 134 ملي���ون دوالر، هذا وقد 
 HH & مت االنهت���اء من إنش���اء ورب���ط الرصيفني
NAO يف يناي���ر 2018، ومت االنهتاء من إنش���اء 
وربط الرصيفني SE Alhamd&HH2 يف يناير 

وأبريل2021.
وأيضا مرشوع تمنية حقل مذهل )رشكة برتوزنمية( 
، ويس���هتدف اس���تيعاب اإلنتاج املتوقع من الزيت 
اخلام واملق���در حبوايل 6 آالف برمي���ل زيت يوميًا 
ع���ن طريق إنش���اء منصة حبرية واس���تبدال وحدة 
التخزي���ن العامئة املؤجرة خبط جديد )حبرى/برى( 
بطول حواىل 13مك، هذا وقد مت تشغيل التهسيالت 
البحرية ىف س���بمترب2016 واخلط يف يونيو2021، 
وتبلغ التلكفة االستمثارية حوايل 180 مليون دوالر.

عقد الدكتور مصطىف مدب���ويل، رئيس جملس الوزراء، 
اجمتاًع���ا  خ���الل األي���ام املاضية ؛ ملتابعة ٌس���بل تمنية 
صناعة السياحة ومقرتحات تطوير هذه الصناعة، وذلك 
حبضور الدكتور عامص اجلزار، وزير اإلساكن واملرافق 
واملجمتع���ات العمرانية، والفري���ق دمحم عباس حيمل، 
وزي���ر الطران املدين،  و أمحد عيىس، وزير الس���ياحة 

واآلثار، وعدد من املطورين واملستمثرين السياحيني.
يف مس���هتل االجمتاع، أوحض رئيس ال���وزراء، أن هذا 
االجمتاع هو اس���تمكال لالجمتاع الس���ابق الذي عقده 
يف رشم الش���يخ مع مجموعة من املطورين واملستمثرين 
السياحيني، مؤكًدا عىل أن مرص تستحق وفًقا ملا متتلكه 
من إماكنات س���ياحية، أع���داًدا أكرث من ه���ذا القطاع، 
مشًرا إىل اخلريطة الواجب وضعها بناًء عىل مقرتحات 
ه���ؤالء املطورين واملس���تمثرين للهنوض هب���ذا القطاع، 
خاص���ة أن الدولة عىل مدى الفرتة الس���ابقة قدمت لك 
الدمع املطل���وب هلذا القطاع ومازال���ت يف صدد تقدمي 

املزيد من الدمع.
وأشار الدكتور مصطىف مدبويل، إىل املؤمتر االقتصادي 
املق���رر عقده خالل أيام، وأنه س���وف يكون هناك جلس���ة 
اكمل���ة عن ٌس���بل دفع قطاع الس���ياحة، واليت س���يكون 
ح���ارًضا هبا لك من وزير الس���ياحة، والط���ران املدين؛ 
هبدف اخلروج بورقة توصيات تعمل عىل الهنوض والقفز 

هبذا القطاع.
وأضاف: بالرمغ من وجود منافسة كبرة مع دول أخرى، 
وع���دة حتدي���ات تواجه قطاع الس���ياحة، ومهنا تش���غيل 
الفنادق املتعرثة، ورفع كفاءة وتطوير الفنادق القامئة، فإنه 
وبناء عىل توجهيات الرئيس عبد الفتاح السييس، رئيس 
امجلهوري���ة، للهنوض هبذا القطاع، ف���إن الدولة عىل أمت 
االستعداد لتوفر اكفة سبل املساعدة يف أي ملف يهسم 
يف دف���ع هذا القطاع، وذلك نظًرا لتواجد الفرص الواعدة 

يف هذا القطاع.
واس���تعرض الفريق دمحم عباس، وزير الطران املدين، 
اجله���ود املبذولة م���ن ِقبل ال���وزارة، يف مل���ف الطران 
منخفض التاكليف، وكذا إتاحة املزيد من التيسرات، مبا 
يهسم يف زيادة جحم حركة السياحة الوافدة من خمتلف 
الوجهات املس���هتدفة، الفًتا إىل ما يم من تنسيق لتوفر 

أعداد الطائرات املناسبة لذلك.
وأكد املستمثرون الس���ياحيون أن هناك جمهودات كثرة 
ٌبذل���ت يف أمعال البنية األساس���ية مبدينة رشم الش���يخ، 
كأحد األمثلة عىل االهمتام هبذا القطاع، ومن مث جيب أن 
يتواكب م���ع ذلك رفع كفاءة وتطوير للفنادق، مقرتحني أن 
تك���ون هناك رشكة قابضة تتوىل أمعال التطوير، مؤكدين 
يف الوقت نفس���ه رضورة العمل عىل تيس���ر اإلجراءات، 

خاصة ما يتعلق بالرتاخيص وغرها.
وخالل االجمتاع، اس����تعرض املطورون واملستمثرون 
ورق����ة مع����ل، تتضمن س����بل تجشيع االس����تمثار يف 
القطاع، وأش����اروا خالهلا إىل رضورة توافر خمطط 
عام يم االلزام به، وكذا االل����زام بالقوانني، والعمل 
عىل الرتوجي للس����ياحة، وحتس����ني اخلدمات املقدمة 
للس����احئني، ذلك كون مرص تستحق هذا ملا لدهيا من 

مقومات، وأضافوا بعض املقرتحات اليت من ش����أهنا 
زيادة أعداد الساحئني لنحو 30 مليون ساحئ.

مك����ا مت طرح حلول ملش����لكة الفنادق املتعرثة، س����واء 
لملتع����رث ال����ذي يرغ����ب يف اس����تمكال األمع����ال، أو 
لملس����تمثر الذي يرغب يف اخلروج، ودخول مستمثر 
آخر واالس����تحواذ عىل الفندق واس����تمكال األمعال، 
باإلضاف����ة إىل طرحهم ألفاكر بش����أن تصدير العقار 

يف املدن السياحية، خاصة رشم الشيخ والغردقة.
 COP27 وم����ن جانهبم، أكد املس����تمثرون أن مؤمتر
يع����د مبثابة فرصة كبرة للتس����ويق ملرص، الفتني إىل 
أمهية تفادي وجود س����لبيات عىل م����دار أيام انعقاد 
املؤمت����ر، عىل أن تتضافر جهودنا مجيعا لتحقيق هذا 

اهلدف.
مك����ا أبدوا رغبهتم يف تجشي����ع القطاع اخلاص عىل 
الدخ����ول واالس����تمثار يف قطاع الط����ران منخفض 
التاكلي����ف، م����ع تأكيدمه عىل أمهي����ة املعاملة اجليدة 

للساحئ من خمتلف رشاحئ املجمتع.
وق����ال وزي����ر الطران يف ه����ذا الص����دد: نرحب بأي 
اس����تمثارات من القطاع اخل����اص يف قطاع الطران 
منخف����ض التاكلي����ف، ٌمضيًف����ا أنه جار االس����تعداد 
الفتتاح مطار سفنكس للتشغيل، وكذا تناول بالرشح 
خطة التوس����ع يف نظام الط����ران منخفض التاكليف، 

وما مت االتفاق هيلع حىت اآلن من خطوط التشغيل.
فمي����ا قال وزير الس����ياحة: مت االتف����اق عىل عدد من 
مسارات العمل للهنوض بقطاع السياحة مع عدد كبر 
من املس����تمثرين هبذا القطاع، وسيم عرض مسارات 
العم����ل عىل جملس الوزراء، ألهنا تتقاطع مع عدد من 

الوزارات وسيكون هناك خطط تنفيذية هلا.
وخالل االجمتاع، مت اس����تعراض إجراءات رفع كفاءة 
املنتج الس����يايح املرصي حىت يتس����ىن جذب بعض 
الرشاحئ السياحية اإلضافية، وكذلك االرتقاء مبهارات 
امل����وارد البرشي����ة يف ال����وزارة وهيائهت����ا والعاملني 
يف القط����اع اخل����اص الس����ميا ال����رشاكت الصغرة 

واملتوسطة، وزيادة االعمتاد عىل التكنولوجيا.
مك���ا مت عرض حماور العمل إلطالق اس���رتاتيجية وطنية 
طويلة املدى للس���ياحة املرصية خالل الربع األول من عام 
2023، وس���بل توجيه لك املوارد املتاحة حنو خدمة نتاجئ 
دراسة األسواق والرشاحئ السياحية املسهتدفة الجتذاب 

حنو 30 مليون ساحئ.
م���ن جانبه ، قال معرو الق���ايض الرئيس التنفيذي للهيئة 
املرصية العامة للتنش���يط الس���يايح، إن الدولة املرصية 
تعم���ل يف اجتاه تنش���يط الس���ياحة وتطوي���ر املنتجات 
الس���ياحية يف مرص، إذ أن الس���ياحة م���ن أمه مصادر 

الدخل القويم وتوفر العملة الصعبة.
وأض���اف، يف  ترصحي���ات ل���ه قائال : أمهية الس���ياحة 
ت���زداد لك يوم، والدول���ة املرصية تدرك ه���ذا األمر، بدًء 
من الع���ام املايض مت تنفيذ فعاليت���ني مهمتني جدا ومها 
موك���ب املومي���اوات امللكية وطريق الكب���اش يف األقرص، 
حي���ث لفتا نظ���ر العامل إىل إماكنيات م���رص لتنظمي مثل 

هذه الفعاليات«.

     تنمية حقل ظهر علي رأس  مشروعات انتاج الغاز الطبيعي   .. 
ومشروعات متعددة إلنتاج الزيت الخام 

مقترحات تطوير صناعة السياحة تتصدر لقاء رئيس الوزراء   
مع مجموعة من املطورين واملستثمرين السياحيني  

  6.7 مليار قدم مكعب يوميا متوسط اإلنتاج.. وتصدير 84 شحنة غاز مسال خالل عام

سليمان عالم

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  16  أكتوبر  2022  •  العدد  664
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أعلنت رشكة باي س���اي املتخصصة يف جمال التكنولوجيا املالية 
وحلول الدفع اإللك���روين، وصول تطبيق هيئة الربيد املرصي "ياال 
س���وبر آب" خلدم���ات املدفوعات إىل أكرث من مليون مس���تخدم يف 

مرص خالل 6 أهشر وذلك بقمية معامالت ختطت املليار جنيه.
وق���ال وليد صادق، املؤس���س والرئيس التنفي���ذي للرشكة يف بيان 
حصيف، إن خدمات التطبيق تمشل: اخلدمات املالية، ودفع الفواتري، 

والتس���وق اإللكروين، إىل جان���ب خدمات لملؤسس���ات والتجار، 
تمش���ل متكيهنم من حتصيل املدفوعات، وبي���ع املنتجات إلكرونيًا، 
وإتاح���ة أدوات لدفع رواتب موظفهيم باس���تخدام بطاقاهتا، وكذلك 

الدفع لملوردين عرب منصهتا.
وأضاف صادق، أن الرشكة حصلت يونيو املايض عىل الراخيص 

الالزمة إلطالق التطبيق باإلمارات.

باي سكاي: مليار جنيه قيمة 
معامالت تطبيق خدمات 

املدفوعات يف مصر

 

إيركايرو تعلن عن
 زيادة رحالتها من

 إيطاليا إلى مصر

وقعت الرشكة املرصية لالتصاالت »WE«، أول مشغل 
متامل خلدمات االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات يف 
مرص، بروتوكول تعاون م���ع رشكة بيفرىل هيلز إلدارة 
املدن واملنتجعات، لتقدمي خدم���ات االتصاالت املتاملة 
لمكباون���د بيفرىل هيلز، وق���ع االتفاقية دمحم أبوطالب، 
نائ���ب الرئيس التنفيذى للش���ؤون التجاري���ة باملرصية 
لالتصاالت، وكرمي احلسيىن، الرئيس التنفيذى لرشكة 

بيفرىل هيلز إلدارة املدن واملنتجعات.
ومبوج���ب ه���ذا الربوتوك���ول تق���وم الرشك���ة املرصية 
التكنولوجية  التحتي���ة  البنية  لالتصاالت WE بتنفي���ذ 
مل���رشوع بيفرىل هيل���ز العم���راىن املغلق ومد ش���بكة 
األلي���اف الضوئي���ة الالزمة لتقدمي ش���بكة إنرنت فائق 
الرسع���ة وإمداده���ا إىل مجي���ع الوح���دات الس���كنية 
واإلداري���ة والتجاري���ة باملرشوع إلتاح���ة اكفة خدمات 
االتص���االت املتامل���ة مب���ا يف ذلك خدم���ات التليفون 
األرىض واإلنرن���ت فائق الرسعة، والب���ث التليفزيوىن 
عرب اإلنرنت IPTV وغريها م���ن خدمات االتصاالت 

املتطورة.
وقال املهن���دس عادل حامد، العض���و املنتدب والرئيس 
التنفي���ذى لملرصي���ة لالتص���االت: »س���عداء بتوقي���ع 
ه���ذا الربوتوك���ول مع رشكة بيفرىل هيل���ز إلدارة املدن 
واملنتجع���ات، لتقدمي أحدث خدمات االتصاالت املتاملة 
مبرشوعاهت���ا، اعمتاًدا ع���ىل البنية التحتي���ة املتطورة 
واخل���ربات الفني���ة الواس���عة ال���ي متتلكه���ا املرصية 
لالتص���االت، وال���ى متكهنا من توفري أح���دث خدمات 
االتص���االت وتكنولوجيا املعلوم���ات لكربى املرشوعات 
العقاري���ة يف م���رص مبا يواكب أحدث م���ا وصلت إليه 

تكنولوجيا االتصاالت يف العامل«.

من جانبه قال كرمي احلسيىن الرئيس التنفيذى لرشكة 
بيف���رىل هيل���ز إلدارة امل���دن واملنتجع���ات، إن »إدارة 
الرشكة قامت بتوقيع بروتوكول التعاون االس���راتيىج 
مع الرشكة املرصية لالتصاالت WE ملا هلا من سابقه 
أمع���ال يف هذا املجال، حيث إهنا من الرشاكت الرائدة 
يف تق���دمي أفض���ل خدمة لإلنرنت فائ���ق الرسعة عرب 
اكبالت األلياف الضوئية وغريها من خدمات االتصاالت 
املتط���ورة، وملا هلا من الري���ادة يف خدمة ما بعد البيع، 
وذلك حرصا منا عىل تقدمي أعىل مس���توى من اخلدمة 

لسان مدينة بيفرىل هيلز«.
وق���ال دمحم أبوطالب نائب الرئيس التنفيذى للش���ؤون 
التجاري���ة باملرصية لالتصاالت، إن »التعاون مع رشكة 
بيفرىل هيلز إلدارة املدن واملنتجعات يؤكد قدرة الرشكة 
عىل كس���ب ثقة ك���ربى رشاكت التطوي���ر العقارى يف 
مرص، وقدرهتا عىل توفري أفضل مس���توى من خدمات 
االتصاالت الي تواكب االحتياجات املتطورة للعمالء«.

نمظت امجلعي���ة املرصية- اللبناني���ة لرجال األمعال 
ندوة بعنوان: »االستمثار الرياىض ودوره يف التمنية 
االقتصادي���ة واالجمتاعي���ة«، والى ت���أىت يف إطار 
دور امجلعي���ة يف دمع الرشاكة ب���ن الدولة والقطاع 
اخلاص ومس���اندة ال���دور الوطىن لوزارة الش���باب 
والرياضة عىل املس���توى الري���اىض واالجمتاىع ملا 
تق���وم به من مرشوعات يف البنية التحتية واملنش���آت 
ومراكز الش���باب وهتيئة املج���ال لألبطال الرياضين 
ودمعه���م لرفع عمل مرص والوطن العرىب يف خمتلف 
احملافل العاملية، وذلك حبضور معاىل وزير الشباب 
والرياض���ة الدكتور أرشف صب���ى، ورئيس املكتب 

التنفيذى ملجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
حرض الندوة املستش���ارة رحاب أبوزين، مستش���ار 
السفارة اللبنانية بالقاهرة والوزير املفوض التجارى 
عب���ري مكال، وأعضاء جمل���س إدارة امجلعية، ومعر 
بلب���ع رئيس جلن�����ة العالقات واإلعالم، ومستش���ار 
وزير الش���باب والرياضة، والدكت���ورة زينب الغزاىل 
رئي���س جلنة امل���رأة، ومروان زنتوت رئي���س اللجن��ة 
االقتصادي���ة، وأمح���د عزىم طيب���ة، والدكتور أمحد 
الش���ناوى رئيس إدف���ا للتطوير العق���ارى، ومحمود 
اهلالىل رئي���س لميانز جروب، وأمح���د عامر رئيس 
UFC GYM EGYPT، ولفيف من نواب الربملان 
املرصى وجملس الش���يوخ وجممت���ع رجال األمعال 
املرصين واللبناني���ن وأعضاء امجلعية، ونظم اللقاء 

معرو فايد، املدير التنفيذى للجمعية.
وقال املهندس فتح اهلل ف���وزى، رئيس جملس إدارة 

امجلعية، إن الدولة املرصية حققت لملجال الرياىض 
العديد من النجاحات عىل مس���توى االس���تمثار يف 
البنية الرياضية ودمع األبطال والش���باب، من خالل 
دمع الرئيس عبدالفتاح الس���يىس للشباب ومتكيهنم 

يف خدمة بلدمه.
وأض���اف فوزى أن���ه يف ظل اإلص���الح االقتصادى 
اجلرىء مبرصنا العزيزة واملدعوم بإرادة سياس���ية 
قوي���ة وجه���ود حكومية واحض���ة، ن���درك متاما أن 
االس���تمثار الري���اىض ل���ه دور ه���ام يف التمني���ة 
االقتصادية واالجمتاعية، مك���ا أننا جاهزون كقطاع 
خ���اص لتقدمي أوج���ه التعاون والرشاك���ة يف رعاية 
الرياضي���ن وترمج���ة الفرص االس���تمثارية املتاحة 
يف خطط وزارة الش���باب والرياضة، سواء اخلدمية 
والتطوي���ر العق���ارى والبني���ة األساس���ية مبنظومة 

الرياضة املرصية.

أ.ش.أ
وجه محمود عصمت، وزير قطاع األمعال 
العام، إدارة رشكة مع���ر أفندي التابعة 
للرشك���ة القابض���ة للتش���ييد والتعمري 
بتعزي���ز الرشاكة مع القط���اع اخلاص، 
وحب���ث ف���رص التع���اون م���ع أحصاب 
املرشوعات الصغ���رية ومتناهية الصغر 

لعرض منتجاهتم يف الفروع التابعة.
ج���اء ذل���ك خ���الل زيارته لف���رع رشكة 

“معر أفندي” مبدين���ة نرص، وأحد فروع 
بيع منتجات ال���رشاكت التابعة للرشكة القابضة للقطن 
والغزل والنسيج حتت العالمة التجارية »nit« مبنطقة 

الكوربة.
وخ���الل جولته يف فرع “مع���ر أفندي”، وج���ه الوزير 

اإلج���راءات  اخت���اذ  ب���رضورة 
الف���رع،  أداء  لتحس���ن  الالزم���ة 
وتطوير معليات البيع وطرق عرض 

املنتجات.
وأكد محمود عصمت، خالل تفقده 
 ECH التابع لرشكة  »nit« فرع 
 ،))Egyptian Cotton Hub
التابع���ة للرشكة القابض���ة للقطن 
والغزل والنسيج، عىل رضورة أن 
متنوعة  منتج���ات  الف���روع  تتضمن 
لل���رشاكت التابع���ة يف جم���ال املنس���وجات واملالبس 
واملفروش���ات املزنلية، إىل جانب التواجد يف السالسل 
التجارية الكربى، واملشاركة يف املعارض الدولية لزيادة 

الصادرات.

أكد املهندس حيىي زكريا رئيس 
الرشكة القابضة ملرص للطريان، 

أن الرشكة واجهت حتديات 
وفرتات عصيبة، هشدت خالهلا 

صناعة النقل اجلوي حول 
العامل أزمات متالحقة ىه 

األصعب من نوعها عىل مدار 
تارخي هذه الصناعة، اكن أبرزها 

جاحئة فريوس كورونا، حيث 
تكبد القطاع خسائر فادحة.

وأضاف زكريا ىف أول رسالة 
وجهها للعاملني بالرشكة 

القابضة ملرص للطريان 
والرشاكت التابعة هلا عقب 
توليه منصب رئيس الرشكة 

القابضة، أن هذه التحديات أدت 
إىل إفالس العديد من رشاكت 

الطريان العاملية، إال أن الرشكة 
الوطنية ملرص للطريان ظلت 

صامدة وسط هذه األزمات 
بفضل دمع القيادة السياسية، 

واحلكومة وجهود أبناهئا 
املخلصني.

وأشار إىل أنه مل يمت خالل 
تلك األزمات االستغناء عن 

أي عامل لدهيا، وذلك إميانا 
بدورمه احليوي ألهنم من 

الراكئز األساسية هلذا الكيان 
العظمي، ومع مرحلة التعايف 

من تداعيات وتأثري اجلاحئة، 
استطاعت مرص للطريان أن 
تهنض رسيعا، وتصنع من 

الصعب جناحا، مكا أهنا 
احتفلت هذا العام مبرور 90 

عاما عىل إنشاهئا، ليظل امسها 
حمفورا بني أعرق رشاكت 

الطريان ىف العامل.

أعلنت رشكة إير اكيرو التابعة 
لوزارة الطريان املدين عن 

زيادة رحالهتا من إيطاليا إىل 
مرص.

جاء ذلك خالل مشاركة 
إيراكيرو حاليا مبعرض 

TTG بإيطاليا حيث قامت 
إيراكيرو باالتفاق عىل زيادة 
رحالهتا إىل مرص وخاصة 

مناطق اجلذب السيايح 
لتصبح 23 رحلة أسبوعيا 

من مدن روما، وميالنو، 
وباري، وبولونيا، واكتانيا 

بإيطاليا إىل مدن رشم الشيخ، 
واألقرص، والغردقة، والقاهرة.
وتأيت زيادة عدد الرحالت من 

إيطاليا إىل مناطق اجلذب 
السيايح بالزتامن مع إنشاء 

إيراكيرو لشبكة خطوط 
داخلية قوية تقوم بربط املدن 

الداخلية ببعضها البعض، 
ويأيت هذا أيضا لتغطية 

الطلب املزتايد عىل السفر 
إىل مناطق اجلذب السيايح 

مبرص.

شيماء مرسي

»املصرية لالتصاالت« توقع بروتوكول تعاون لتقدمي خدمات 
االتصاالت املتكاملة مبشروع »بيفرلي هيلز«

»املصرية- اللبنانية« تدعو لطرح فرص االستثمار فى »املجال الرياضى« أمام املستثمرين
وزير الشباب والرياضة: 28 مليار جنيه حجم االستثمار الرياضي بمصر في 4 سنوات

وزير قطاع األعمال يوجه بإدارة شركة عمر أفندي 
بتعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص

محمود عصمت يستعرض 
الفرص االستثمارية للقطاع 

الخاص بشركات قطاع األعمال 

القابضة لمصر للطيران: 
الشركة واجهت فترات عصيبة 

لكنها صمدت بدعم أبنائها

التىق الدكتور مصطىف مدبويل، 
رئيس جملس الوزراء، املهندس 

محمود عصمت، وزير قطاع 
األمعال العام؛ ملتابعة عدد من 

ملفات معل الوزارة.
وخالل االجمتاع، استعرض 
وزير قطاع األمعال املوقف 

التنفيذي ملرشوع تطوير 
الرشاكت التابعة للرشكة 

القابضة للقطن والغزل 
والنسيج، اليت تعمل يف جمال 
حليج وجتارة األقطان وصناعة 

الغزل واملنسوجات واملالبس، 
والذي يمشل مجموعة من 

احملاجل واملصانع اجلديدة، 
وتطوير عدد من املصانع 

القامئة لزيادة الطاقة اإلنتاجية 
جبودة عالية.

وعرض الوزير يف هذا السياق 
آخر املستجدات فميا خيص 

تطور األمعال اإلنشائية 
باملرشوع، مكا تطرق إىل أنه 

يمت توريد أحدث املاكينات 
واملعدات من كربيات الرشاكت 

العاملية يف جمال الغزل 
والنسيج، إىل جانب تدريب 
العاملة عىل استخدام هذه 
املاكينات بصورة حمرتفة.

اسالم عبدالفتاح

اس���تقبل املهن���دس دمحم ص���الح الدين مصط���ى، وزير 
الدول���ة لإلنتاج احل���ريب، املهندس محم���ود عصمت، وزير 
قطاع األمعال العام، واملهن���دس أمحد مسري وزير التجارة 
والصناع���ة، والل���واء خمتار عب���د اللطيف، رئي���س اهليئة 
العربية للتصنيع، واملهندس دمحم الس���ويدي رئيس احتاد 

الصناعات املرصية.
ولفت وزير الدولة لإلنتاج احلريب، إىل أن اللقاء يس���هتدف 
التصنيعي���ة  اإلماني���ات  اس���تعراض  أس���ايس  بش���ل 
والتكنولوجي���ة والفني���ة املتوفرة ب���وزارات اإلنتاج احلريب، 
قط���اع األمعال الع���ام، التجارة والصناع���ة واهليئة العربية 
للتصني���ع، يف ض���وء التوجهيات الرائس���ية الي ش���ددت 
عىل أمهي���ة زيادة التعاون بن ال���وزارات والقطاع اخلاص 
واهلي���ات الصناعي���ة املرصي���ة املختلفة لتحقي���ق التوافق 
والتامل الصنايع حبيث ال يمت تكرار نفس املنتج يف أكرث 
م���ن جهة أو حيدث تداخل يف االختصاصات، مؤكدا أمهية 
التنسيق املسمتر والتامل املمثر والبّناء بن اجلهات األربعة 
واالس���تغالل األمثل للقدرات التصنيعية الوطنية مبا حيقق 
التمنية الشاملة واملس���تدامة من خالل إعداد بنك معلومات 

يضم اإلمانيات املتوافرة بل جهة.
وأشار املهندس محمود عصمت، وزير قطاع األمعال العام، 
إىل وج���ود تعاون جاد ب���ن الوزارات الث���الث وكذا اهليئة 
العربية للتصنيع لالس���تفادة من املوارد املتاحة واإلمانيات 
التصنيعية والبرشية املتوفرة هبا، مبا يهسم يف حتقيق قمية 
مضاف���ة لالقتص���اد املرصي، معرًبا ع���ن تطلعه إىل إعطاء 
دفع���ة أكرب لتعزيز التعاون املش���رك بن اجله���ات األربع، 
وحتقي���ق رشاكة اس���راتيجية واعدة تع���ود باإلجياب عىل 
لك اجلهات وحتقيق أهدافها املش���ركة يف ضوء توجهيات 
القيادة السياس���ية بش���أن تعزي���ز التعاون ب���ن احلكومة 
والقط���اع اخلاص لتحقي���ق التامل الصن���ايع، متابًعا أن 
الش���فافية يف التعاون يه أمه اخلطوات الي نسىع إلهيا، 
ومؤك���ًدا إميان احلكومة املرصية ب���رضورة إرشاك القطاع 
اخل���اص يف املرشوعات الي يمت تنفيذه���ا وزيادة الفرص 

املتاحة أمام املستمثرين.
بدوره، أك���د املهندس أمحد مسري وزير التجارة والصناعة، 
أن ال���وزارة تعمل عىل قدم وس���اق يف س���بيل اس���تعادة 
املنتج���ات املرصي���ة ملانهتا وتطوي���ر الصناع���ات القامئة 
واالرتقاء بتنافس���ية القطاعات الصناعية املختلفة، مش���ددا 
عىل أمهية أن يمت االتفاق عىل خارطة طريق للتامل والفكر 

التصنييع مبا يفيد البالد.
ولفت إىل أن املتغريات الدولي���ة الي يهشدها العامل حاليا 
وما ترت���ب علهيام من تداعيات اقتصادي���ة أثرت عىل دول 
العامل أمجع ومن بيهنا مرص وفرضت العديد من التحديات 
الي تتطل���ب العمل الدؤوب املتواصل ب���إرادة قوية لتعزيز 
منظومة االقتصاد املرصي وحتليه باملرونة املطلوبة ملواجهة 
أي أزمات قد تطرأ مس���تقبال، مش���ددا ع���ىل أمهية وقوف 
ال���وزارات الث���الث و”العربية للتصنيع” ع���ىل لك أدواهتا 
وإمانياهتا وحس���ن إداراهتا لتعظ���م نتاج تلك اإلمانيات 
وتطوير أسلوب معلها هبدف حتقيق أقىص استفادة ممكنة 

مهنا.
من جانبه، أش���ار اللواء خمتار عب���د اللطيف رئيس اهليئة 
العربية للتصني���ع، إىل حرص اهليئة عىل تنفيذ رؤية مرص 
2030 وأهداف امجلهوري���ة اجلديدة الي من بيهنا حتقيق 
التام���ل ب���ن خمتلف مؤسس���ات الدولة، وذل���ك يف إطار 
اإلميان بدورها الوطين باعتبارها ظهري صنايع هام للدولة 
ومشاركهتا يف تنفيذ املرشوعات القومية والتمنوية وحتقيق 
خط���ة الدولة لعودة الصناعة املرصي���ة إىل دورها الريادي 

باملنطقة.
وذك���ر أنه بالرمغ من التداعيات الس���لبية للتحديات العاملية 
األخرية إال أن رؤية القيادة السياس���ية الش���املة لإلصالح 
االقتصادي وتطوير مؤسس���ات الدولة وإطالق املرشوعات 
العمالقة وتجشيع القطاع اخلاص عىل االستمثار سامهت 
إىل ح���د كب���ري يف مصود االقتص���اد املرصي أم���ام تلك 
التحدي���ات وهو ما نس���ىع إىل تعزيزه بش���ل أكرب خالل 

الفرة املقبلة.

3 وزراء ورئيس العربية للتصنيع يستعرضون إمكانيات 
جهاتهم لتعزيز التعاون الصناعي

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  16  أكتوبر  2022  •  العدد  664

مصر تطرح فرصا استثمارية علي كبري شركات االتصاالت العاملية 
خاض���ت مرص جولة جديدة من املباحثات مع عدد من كربى 
الرشاكت العاملي���ة العاملة ىف جمال االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات لطرح فرص االستمثار املتاحة يف هذا املجال يف 
م���رص أم���ام ه���ذه الرشاكت ، حي���ث         عق���د الدكتور 
معرو طعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مباحثات 
هام���ة مع عدد من كربى الرشاكت العاملية العاملة ىف جمال 
االتص���االت وتكنولوجيا املعلوم���ات ناقش خالهلا فتح آفاق 
جديدة للتعاون واالستمثار ىف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات ، وذلك خالل   زيارة  الوزير  لدىب ىف اإلمارات 
العربي���ة املتحدة والى اس���مترت ملدة يومن لملش���اركة ىف  

فعاليات معرض ومؤمتر “جيتكس جلوبال«.
 والت���ى الدكتور  معرو طلع���ت مع   وجيتيش باجدا رئيس 
رشكة أماوزن ويب سريفيس���ز ىف الرشق األوسط وأفريقيا 
ملناقش���ة س���بل تعزيز التعاون املشرك ىف عدد من جماالت 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
 وخ���الل اللق���اء؛ أع���رب   وجيتي���ش باج���دا ع���ن اهمتام 
الرشكة املزتايد  بالس���وق املرصى واإلفريى. وهشد اللقاء 
اس���تعراض خط���ط الرشكة لزيادة اس���تمثاراهتا ىف مرص 
من خالل إقامة مراكز بيانات وحسب حوس���بية، فضال عن 

التوسع ىف براجم التدريب والتمنية البرشية.
مكا حب���ث الدكتور  مع���رو طلعت مع وفد م���ن رشكة انتل 
العاملية برائس���ة   موريتس تيش���ملان نائ���ب رئيس الرشكة 
واملدي���ر الع���ام لملبيعات والتس���ويق ىف أوروب���ا والرشق 
األوس���ط وإفريقيا؛ س���بل تعزيز التعاون ىف جماالت الذاكء 

االصطنايع وصناعة اإللكرونيات. 
وخالل اللقاء مت استعراض أبرز مالحم اسراتيجية الرشكة، 
وجهودها ىف بناء القدرات ىف جمال الذاكء االصطنايع من 
خالل األاكدميية اخلاصة هبا؛ حيث مت حبث س���بل التعاون 
ىف ه���ذا املجال ىف ضوء ح���رص الدولة املرصية عىل تبىن 
التقنيات احلديثة وإعداد الكفاءات املتخصصة القادرة عىل 

تطويعها خلدمة املجمتع.
وتطرق االجمتاع اىل مناقش���ة أبرز مرشوعات الرشكة ىف 
صناعة أشباه املوصالت؛ وجهود الدولة املرصية لتمنية هذه 

الصناعة.
مك���ا عق���د الدكت���ور  مع���رو طلع���ت اجمتاع���ا م���ع   رام 
راماش���اندران نائ���ب أول الرئي���س ورئي���س منطقة الرشق 
األوس���ط وأفريقيا لرشكة ت���ك ماهندرا لبح���ث التعاون مع 
الرشكة ومسامههتا ىف تنفيذ مرشوعات التحول الرمقى ىف 
مرص، ومهنا مرشوع “أمح���س” الذى هيدف إلعادة هيلكة 

املنظومات الربجمية ملعظم اجلهات احلكومية. 
ناقش اللقاء إمانية إنش���اء مركز خدمات للرشكة ىف مرص 
خلدمة معالهئا ىف جم���ال تكنولوجيا املعلومات ىف خمتلف 

األسواق الى تعمل هبا حول العامل.
مك���ا الت���ى الدكتور  معرو طلعت م���ع   انطونيو مزيا نائب 
أول رئي���س مركز خدمات العمالء املتقدم���ة لرشكة أورالك 
ىف أوروبا والرشق األوس���ط وإفريقيا ملناقش���ة سبل تمنية 
اس���تمثارات الرشكة ىف مرص والتوسع ىف نشاط مركزها 

خلدمات التعهيد مبرص. 
وهشد االجمتاع اس���تعراض احلواف���ز والتهسيالت املقدمة 
لملس���تمثرين ىف إطار اس���راتيجية مرص الرمقية لصناعة 
التعهي���د والى تس���هتدف زي���ادة الص���ادرات الرمقية من 
اخلدم���ات العابرة للح���دود بنحو 3 أضع���اف عىل مدار 5 

سنوات.
كذل���ك التى الدكتور معرو طلعت مع   ىك اس كومار املدير 
التنفيذي للعمليات برشكة ساذرالند العاملية املتخصصة ىف 
تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات، والس���يد/ أمحد رحيان 
املدير العام لرشكة س���اذرالند مرص؛ وتناول اللقاء مناقشة 
خطط الرشكة املس���تقبلية للتوس���ع ىف استمثاراهتا، وحبث 
آليات تعزيز التعاون املستقبيل ىف العديد من املجاالت ذات 

االهمتام املشرك.
والت���ى   وزير االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات جيوفاىن 
دى فيليبو رئيس رشكة لينوفو ىف أوروبا والرشق األوس���ط 
وإفريقي���ا؛ ووف���د الرشك���ة املرافق ل���ه؛ حيث تن���اول اللقاء 
اس���تعراض أبرز االهمتام���ات االس���تمثارية لرشكة لينوفو 
العاملي���ة خالل الف���رة املقبل���ة، واملزايا التنافس���ية لقطاع 
االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلومات املرصى، وحبث س���بل 

التوسع ىف استمثارات الرشكة ىف مرص.
  وتن���اول اللقاء اس���راتيجية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات لبناء القدرات الرمقية الى تتضمن عدد خضم من 
الرباجم التدريبية الى تغيط ختصصات تكنولوجية متنوعة 
لتلبية متطلبات س���وق العمل احلاىل واملستقبىل ىف جماالت 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلوم���ات عىل الصعيدين احملىل 
والعاملى؛ حيث تت���درج ىف القمية والتخصص والتعمق بدءا 
م���ن التدريب عىل املهارات األساس���ية ىف احلاس���ب اآلىل 
لن���رش الثقاف���ة الرمقية، وص���واًل إىل ال���رباجم الى هتدف 
إىل تأهيل الش���باب ىف وظائف قامئ���ة عىل التكنولوجيا، مث 
الوص���ول إىل الرباجم الى هتدف إىل تق���دمي تعلم مكثف 
ومتعمق إلعداد ك���وادر ىف خمتلف ختصصات االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات احلديثة.
 مك���ا مت اس���تعراض حماور اس���راتيجية م���رص الرمقية 
لصناع���ة التعهي���د 2022-2026 وما تقدم���ه من تهسيالت 
وحواف���ز لملس���تمثرين؛ حي���ث مت حب���ث إماني���ة إنش���اء 
الرشك���ة مركزا هلا للتعهيد ىف م���رص لتوفري حلول الذاكء 

االصطنايع.
 حرض اللقاء املهندس معرو حمفوظ الرئيس التنفيذى هليئة 
تمني���ة صناعة تكنولوجي���ا املعلومات “ايتيدا”، واملهندس���ة 
ش���ريين اجلندى مس���اعد وزي���ر االتص���االت وتكنولوجيا 
املعلومات لالس���راتيجية والتنفيذ، وب���ري أوفرجارد رئيس 
قسم التكنولوجيا برشكة لينوفو ىف أوروبا والرشق األوسط 
وإفريقي���ا، واملهندس عالء بواب مدي���ر عام الرشكة مبنطقة 
الرشق األوس���ط وأفريقيا، وهنى جوه���ر مدير الرشكة ىف 

مرص والشام.
 جهود مرصية 

وىف س���ياق متص���ل؛ ش���ارك الدكتور   مع���رو طلعت ىف 
إحدى اجللس���ات الرئيسية باملؤمتر؛ استعرض خالهلا أخر 
تطورات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ىف مرص، 
وأمه اإلجنازات ذات الصل���ة بصناعة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت. أدارت اجللس���ة   إلي���ىن جيوكوس اإلعالمية 

بقناة CNN اإلخبارية الدولية.
وخالل اجللس���ة أوحض  وزير االتص���االت اجلهود املبذولة 
لتعزي���ز مان���ة مرص ع���ىل خريط���ة صناع���ة االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات؛ مش���ريا إىل أن م���رص لدهي���ا 
اس���راتيجية متاملة تسهتدف توطن صناعة االلكرونيات 
وتعمي���ق التصنيع احملىل؛ مؤك���دا حرص مرص عىل تبىن 
التقني���ات احلديثة حيث أنش���أت مركز االبت���ار التطبييق 
لتطوير حلول للتحديات الى يواجهها املجمتع باس���تخدام 
التقنيات احلديثة لالتص���االت وتكنولوجيا املعلومات، كذلك 
ي���مت عقد رشااكت مع كربى ال���رشاكت واجلامعات العاملية 

إلتاحة التدريب ىف علوم الذاكء االصطناىع.
مكا أكد الدكتور  معرو طلعت عىل أن بناء اإلنسان املرصي 
يأيت ع���ىل رأس أولويات الدولة، وأحد راكئز اس���راتيجية 
مرص الرمقي���ة؛ حيث يمت تنفيذ اس���راتيجية متاملة لبناء 
القدرات الرمقي���ة بالتعاون مع كربى الرشاكت التكنولوجية 
العاملي���ة واملؤسس���ات واجلامع���ات الدولي���ة املتخصصة؛ 
مش���ريا إىل اجلهود املبذولة لهتيئة البيئة احملفزة لالبتار 
التكنولويج ودمع رواد األمعال من خالل نرش مراكز إبداع 

مرص الرمقية ىف اكفة احملافظات.
وأش���ار الدكتور  مع���رو طلعت إىل جه���ود الدولة املرصية 
لتحقي���ق التحول الرمقى وحتقيق نقل���ة نوعية ىف اخلدمات 
احلكومية لملواطنن ع���رب إتاحهتا رمقيا من خالل “منصة 
م���رص الرمقي���ة”؛ منوه���ا إىل املرشوع���ات ال���ى تنفذها 
الدول���ة لتطوير البنية التحتية لالتصاالت وحتس���ن خدمات 

االتصاالت لملواطنن ىف اكفة أحناء امجلهورية.

وىف س���ياق متصل؛ قام الدكتور معرو طلعت بزيارة جناح 
رشك���ة هواوى العاملية املش���ارك ىف معرض جيتكس؛ حيث 
عق���د اجمتاعا مع ت���ريى ىه رئيس رشكة ه���واوى ملنطقة 
مش���ال أفريقي���ا، وجالك���ن ىش رئيس التس���ويق الدوىل 

وخدمات احلوسبة الحسابية بالرشكة.
 وخالل االجمتاع؛ اطلع الدكتور معرو طلعت عىل أحدث ما 
توصلت إليه الرشكة من حلول وخدمات ىف جماالت التحول 
الرمقي ، وهشد االجمتاع اس���تعراض اخلطط املس���تقبلية 

للرشكة ىف جماالت احلوسبة الحسابية، ومراكز البيانات.
 ومتت اإلش���ارة إىل اهمتام الدولة املرصي���ة بدمع وتعزيز 
استخدام احلوس���بة الحسابية ىف احلكومة، وانشاء مراكز 
البيانات خاصة مع تنفيذ مرشوعات التحول الرمقى وميكنة 
قطاع���ات الدول���ة ىف ضوء التوج���ه االس���راتيجي للدولة 
املرصي���ة لتحقيق التحول الرمقى وبناء مرص الرمقية؛ حيث 
مت التطرق إىل س���بل التعاون ىف توفري احلوسبة الحسابية 

للحكومة.
  وأعرب مس���ولو الرشكة خالل االجمتاع عن  رغبهتم  ىف 
التعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ىف اكفة 
املجاالت، والتوس���ع ىف اس���تمثاراهتا بالسوق املرصى ىف 
جمال البنية التحتية لالتص���االت ىف ضوء االهمتام الكبري 
ال���ذى توليه الرشكة ملرص باعتبارها مركز إقلميى ألنش���طة 

الرشكة ىف مشال أفريقيا.
 حرض اللقاء املهندس معرو حمفوظ الرئيس التنفيذى هليئة 
تمني���ة صناع���ة تكنولوجيا املعلومات “ايتيدا”، واملهندس���ة 
ش���ريين اجلندى مس���اعد وزي���ر االتص���االت وتكنولوجيا 
املعلومات لالس���راتيجية والتنفي���ذ، واملهندس عادل حامد 
العض���و املنت���دب والرئي���س التنفي���ذى للرشك���ة املرصية 
لالتص���االت، وكولن هو الرئيس اإلقلمي���ى ملجموعة أمعال 
املرشوعات ىف مش���ال افريقيا، وجم ليو الرئيس التنفيذى 
للرشك���ة مب���رص، وع���دد م���ن قي���ادات وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، وعدد من القيادات اإلقلميية للرشكة.

يف س���ياق متص���ل أعل���ن  املهندس حازم مت���ويل الرئيس 
التنفيذي لرشك���ة اتصاالت مرص، إحدى رشاكت مجموعة 
e&، إن الرشكة مس���مترة يف االس���تمثار لتطوير الش���بكة 
ودمع اخلدمات املقدمة للعمالء مبرص، دون النظر للتحديات 
الي تواجه االقتص���اد العاملي، وذلك ألن قطاع االتصاالت، 

إحدى القطاعات الي ال تتأثر بهسولة بأية متغريات.

وقع ساحم صربي، بصفته نائبا أول للرئيس ومدير عام 
رشكة فينرس���ال ِديا، خطاب نوايا مع الدكتور املهندس 
جمدي جالل، بصفت���ه العضو املنتدب التنفيذي للرشكة 
املرصية القابض���ة للغازات الطبيعي���ة )إجياس(، وذلك 
خلف���ض انبعاث���ات الغازات الدفيئة بش���ل مملوس يف 

امتياز دسوق.
وقال ماريو مهيِرن، الرئيس التنفيذي لرشكة فينرس���ال 
ِدي���ا: »نعمل بش���ل فاعل عىل حتقي���ق أهداف خفض 
االنبعاثات يف مرص. لقد طورنا براجم واكتسبنا خربات 
مهم���ة يف هذا املج���ال يف أملانيا؛ مثل برناجم الكش���ف 
ب غاز امليثان وإصالحه )LDAR(، وها حنن  ع���ن ترسُّ
ننقل هذه اخلربات إىل مرص الستمثارها يف مشاريعنا، 
والعم���ل مع رشاكئن���ا لدمع هدف م���رص يف احلّد من 

انبعاثات الغازات املسّببة لالحتباس احلراري«.
ويس���ري العمل عىل خف���ض االنبعاثات التش���غيلية يف 
مش���اريع إنتاج الغاز جنًبا إىل جنب مع اجلهود الرامية 
إىل حتديد مشاريع الطاقة منخفضة الكربون لملستقبل. 
ف���يف يوليو 2022، وقعت فينرس���ال ِدي���ا و»إجياس« 
مذكرة تفامه؛ للعمل سويًا عىل حتديد مشاريع مستقبلية 
يف جم���ايّل التقاط ث���اين أكس���يد الكرب���ون وختزينه، 

واهليدروجن.
ومن جهت���ه، قال ص���ربي: »مس���تقبلنا يف مرص يبدو 
مرشق���ًا؛ فنحن ننت���ج الغاز الطبييع ال���ذي حتتاج إليه 
مرص يف الوقت الراهن، بالزتامن مع بدء نشاطنا للبحث 

يف مرشوعات إدارة اهليدروجن والكربون للغد«.
وأك���دت دون س���امرز، املدي���ر التنفي���ذي للعمليات يف 
فينرسال ِديا وعضو جملس اإلدارة املسؤول عن مرص، 
أن »هذا هو سبيلنا النتقال ناحج وآمن للطاقة. ويسعدنا 

أن نسري يف هذا الطريق مع رشاكئنا يف مرص«.
ويف س���ياق متصل قال وزير البرول وال���رثوة املعدنية 
املهندس طارق املال إن مرص حتتل املركز السادس عاملًيا 
مكنتجة ومصدرة لألمسدة، وتس���ىع للتوس���ع يف هذا 
النش���اط وصناعات القمية املضافة بشل عام باإلضافة 

إىل التوسع يف نشاط تصدير الغاز املسال.
ج���اء ذل���ك يف ت���رصحي للوزير خالل جلس���ة نقاش���ية 
عقدهتا الس���فارة األملانية بالتعاون مع رشكة فينرشال 
ديا األملانية مبناس���بة مرور 50 عاًم���ا عىل الرشاكة مع 
قطاع البرول املرصي، بعنوان )مستقبل مستدام للطاقة 
يف مرص( مبش���اركة الس���فري األملاين بالقاهرة فرانك 

هارمتان، ورئيس رشكة فينرش���ال دي���ا األملانية ماريو 
مهرن، والدكتورة هدى بن جن���ات املدير العام لملرصد 

املتوسيط للطاقة.
وأضاف املال أن األولوية اآلن يه التوس���ع يف أنش���طة 
البحث واالستكش���اف لتحقيق املزيد من االكتش���افات 
وزي���ادة اإلنتاج خاصة من الغاز الطبييع، مش���رًيا إىل 
أمهي���ة العالق���ات التارخيية بن م���رص وأملانيا وأمهية 
التعاون م���ع رشاكء قطاع الب���رول األجانب يف تأمن 

اإلمدادات وحتقيق النجاحات.
وأوحض أن م���رص نفذت خالل الس���نوات املاضية عدة 
ب���راجم وخطط معل لتحس���ن مناخ االس���تمثار وجذب 
أنظ���ار املس���تمثرين من خ���الل تطوير األنمظ���ة املالية 
واالقتصادي���ة والترشيعي���ة مبنظومة العم���ل البرويل، 
باإلضافة إىل االستقرار األمين والسيايس الذي تمتتع 

به مرص حالًيا.
وأك���د وزي���ر البرول أن مرص متتل���ك تارخًيا كبرًيا يف 
صناعة البرول والغاز، جبانب بنية حتتية قوية وخربات 
ومهارات ممتزية مما يجشع ال���رشاكت األجنبية للعمل 
وخض االستمثارات هبا يف ظل متتعها بفرص استمثارية 
واعدة ، الفتا إىل أمهية معليات ترسم احلدود مع الدول 
املجاورة وتكوي���ن عالقات اس���راتيجية إقلميية ودولية 

مبنية عىل الثقة واملنفعة املشركة سواء يف إطار منتدى 
غاز رشق املتوسط أو خارجه يف حتقيق النجاحات.

وأش���ار إىل أن منظومة التع���اون والتامل بن رشاكت 
قط���اع الب���رول وال���رشاكت األجنبية نتج عهن���ا تنفيذ 
مرشوعات كبرية يف جمال البحث واالستكشاف وتوقيع 
108 اتفاقيات باستمثارات حدها األدىن 22 مليار دوالر 

خالل آخر 8 سنوات.
ومثن املال الدمع الذي حيظى به قطاع البرول من القيادة 
السياس���ية واحلكومة املرصية والذي سامه بشل كبري 
يف حتقي���ق النجاحات خالل الس���نوات األخرية خاصة 
حتقي���ق االكتفاء الذايت م���ن الغاز الطبي���يع وتصدير 
الفائ���ض، باإلضافة إىل تس���وية اكف���ة قضايا التحكم 

الدولية حى اكتسبت مرص ثقة امجليع.
وأش���ار إىل أن قطاع الب���رول وضع خطة معل يف عام 
2016 بأه���داف حم���ددة وجداول زمني���ة للتنفيذ تمتثل 
مبرشوع تطوي���ر وحتديث اكفة أوج���ه العمل البرويل، 
منوًه���ا بأن مرص ت���ؤدي حالًيا دوره���ا مكركز إقليمي 
لتجارة وت���داول الغاز والب���رول بالتعاون مع رشاكهئا 
واكتسبت ثقة ودمع العديد من الدول واملؤسسات الدولية 

للتوسع يف هذا الدور.

    وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات يجرى مباحثات مع كبرى 

الشركات   المتخصصة في مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

للتعاون وجذب االستثمارات إلى السوق المصري

   طلعت :  مصر تتبني  استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة 

االلكترونيات وتعميق التصنيع المحلى

املنياوى.. 

علي هامش معرض ومؤتمر »جيتكس جلوبال« بدبى

وزير البترول: مصر تحتل المركز السادس بين أكبر مصدري األسمدة عالميًا

فينترسال ِديا توقع اتفاًقا خلفض انبعاثات الغازات الدفيئة يف امتياز دسوق

داليا احمد
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أك���د رئيس جملس الوزراء الدكتور مصطى مدبويل اهمتام الدولة املرصية بدمع 
قطاع صناعة الدواء، باعتباره أحد القطاعات اجلاذبة لالس���تمثار، مع العمل عىل 
تعظ���م اإلمان���ات الي متتلكها مرص هب���دف دمع التنافس���ية العاملية يف جمال 

صناعة الدواء.
جاء ذلك خالل اجمتاع الدكتور مصطى مدبويل، مع الدكتور تامر عصام، رئيس 

هيئة الدواء املرصية؛ ملتابعة عدد من امللفات املرتبطة بعمل اهليئة، وفقًا لبيان.
م���ن جانبه عرض الدكت���ور تامر عصام تقريرًا تناول جه���ود هيئة الدواء املرصية 
خ���الل الفرة احلالي���ة، وباألخ���ص يف التواصل مع رشاكء الصناع���ة الدولين، 
من أجل جذب املزيد من االس���تمثارات لس���وق الدواء املرصي���ة، وتوطن صناعة 

املستحرضات الطبية واحليوية.

مدبولي يؤكد اهتمام الدولة 
املصرية بدعم صناعة الدواء 

باعتبارها جاذبة لالستثمار

ذك���رت وزارة الكهرب���اء والطاق���ة املتج���ددة أن التلكفة 
االس���تمثارية ملرك���ز التحمك القويم اجلدي���د بالعامصة 
اإلدارية اجلديدة تبلغ حن���و 840 مليون جنيه، وتتضمن 
تلكفة إنش���اء املرشوع بالامل وإجراء مجيع االختبارات 
الالزم���ة عالوة عىل تدري���ب القامئن عىل املرشوع لرفع 
كفاءة الكوادر البرشية واالطالع عىل أحدث التكنولوجيا 
العاملي���ة يف جمال مراكز التحمكات للش���بات الكهربية 

وكذلك الدمع الفين خالل فرة الضامن.
وأك���د وزير الكهرب���اء والطاقة املتج���ددة الدكتور دمحم 
ش���اكر - يف ترصحي خالل اجمتاع م���ع التحالف املُنفذ 
لملرك���ز - أمهية امل���رشوع ملواكبة خط���ة احلكومة الي 
تعمتد عىل التحول من الش���بات التقليدية إىل الشبات 
الذكية باس���تخدام التكنولوجيا احلديثة ونظم املعلومات 

لتحسن كفاءة املنظومة الكهربية.
وتناول اللقاء حبث تطور األمعال وجودته مبرشوع إنشاء 
مركز التحمك القويم يف الطاقة بالشبكة القومية املوحدة 
بالعامصة اإلدارية اجلديدة الذي يمت إنشاؤه عىل أحدث 
التكنولوجيات العاملية حيث اطلع ش���اكر عىل سري تنفيذ 

األمعال مقارنة ب�اجلدول الزمين املخطط.
وأك���د ش���اكر عىل رسعة تنفي���ذ وهنو األمع���ال املقررة 
لالنهتاء م���ن تنفيذ م���رشوع مركز التح���مك بالعامصة 
اإلداري���ة اجلدي���دة طبقًا للج���داول الزمني���ة املقررة مع 

احلفاظ عىل الكفاءة واجلودة العالية.
وهي���دف املرشوع إىل تطوير مراقبة وتش���غيل الش���بكة 
الكهربية املوحدة عىل مستوى مرص بإمجايل عدد 228 
حمطة مهن���ا 72 حمطة إنتاج طاق���ة كهربية من مصادر 

خمتلف���ة بقدرة إمجالي���ة 59,5 جيج���اوات للحفاظ عىل 
اس���تقرار وتوزيع الطاقة الكهربية عىل الش���بكة املوحدة 
بالش���ل املناس���ب واآلمن طبقًا لملواصفات القياس���ية 
العاملية.. مكا يقوم املركز بتشغيل ومراقبة وحدات إنتاج 
الطاقة الكهربية جبميع حمطات اإلنتاج املختلفة حملطات 
طاقة الرياح وحمطات الطاقة المشسية واحملطات املائية 
واحملطات البخارية مضان التشغيل األمن واالقتصادي 
مجلي���ع الوحدات ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول 

اجلوار )األردن – ليبيا – السودان(.
ويتضمن املرشوع إنش���اء مبىن مرك���ز التحمك القويم 
يف الطاقة الكهربي���ة بالعامصة اإلدارية اجلديدة جبميع 
مس���تلزماته وربطه بش���بكة األلياف الضوئي���ة القامئة، 
وتوريد وتركيب أنمظة املراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية 
وكذلك براجم إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية تتبع أحدث 

أساليب التكنولوجيا.

وزير الطيران يبحث مع وفد 
إماراتي فرص االستثمار فى 
مجال النقل الجوى

تشغيل أكبر محطة للطاقة 
الشمسية بشرم الشيخ بطاقة 
42 جيجاوات ساعة

الضرائب: أكثر من 116 ألف 
شركة انضمت لمنظومة 
الفاتورة اإللكترونية

استقبل الفريق دمحم 
عباس وزير الطريان املدىن، 
وفدا إماراتيًا كبريًا مض 
ممثىل عدد من رشاكت 
الطريان والحشن اجلوى 
وخدمات الطريان بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة؛ 
لبحث آفاق التعاون 
املشرتك وسبل تعزيز 
الرشاكة واالستمثارات بني 
مرص واإلمارات ىف خمتلف 
أنشطة النقل اجلوى.
ويف بداية اللقاء رحب 
وزير الطريان املدىن بالوفد 
اإلماراىت مشيدًا بالعالقات 
التارخيية الوطيدة بني 
مجهورية مرص العربية 
ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة يف خمتلف املجاالت 
وخاصة يف جمال النقل 
اجلوي.
وأكد الفريق دمحم عباس 
أن وزارة الطريان املدين 
توىل اهمتامًا كبريًا لتعزيز 
التعاون مع األشقاء بدولة 
اإلمارات ىف ضوء العالقات 
املمتزية بني البلدين، 
موحضًا أن الوزارة ممثلة 
ىف لك الرشاكت واهليائت 
التابعة هلا حريصة عىل 
تقدمي مجيع التهسيالت 
لالشقاء بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة مبا يهسم 
يف إقامة رشاكة قوية بني 
البلدين وحيقق املصاحل 
املشرتكة بيهنام ىف جمال 
الطريان.

أعلنت رشكة طاقة للكهرباء 
إحدى رشاكت طاقة عربية عن 
بدء تشغيل أكرب حمطة للطاقة 
المشسية مبدينة رشم الشيخ 
بقدرة إنتاجية تتعدى 42 
جيجاوات ساعة/السنة. 
وقال املهندس خالد أبوبكر، 
رئيس جملس اإلدارة التنفيذي 
ملجموعة طاقة عربية: إنه 
عىل هامش مؤمتر املناخ 
املقرر إقامته يف رشم الشيخ، 
تبدأ مجموعة طاقة عربية 
تشغيل أكرب حمطة لتوليد 
الطاقة اخلرضاء والنظيفة 
مبدينة رشم الشيخ بقدرة 20 
ميجاوات.

وقالت باكينام كفايف، العضو 
املنتدب التنفيذي لملجموعة 
طاقة عربية: إن هناك توسعا 
يف تطوير مشاريع الطاقة 
اجلديدة واملتجددة خلدمة 
خمتلف القطاعات سواء 
الزرايع، السيايح، الصناىع 
والقطاع السكين، موحضة أن 
تشغيل حمطة الكهرباء يهسم 
يف حتويل رشم الشيخ إىل 
مدينة خرضاء ذكية. هذا إىل 
جانب استمثار طاقة عربية يف 
عدد آخر من املرشوعات اليت 
ختدم حمافظة جنوب سيناء.

قال خمتار توفيق رئيس 
مصلحة الرضائب، إن أكرث من 
116 ألف رشكة انضمت إىل 
منظومة الفاتورة اإللكرتونية 
حىت اآلن، ذاكرا أن أكرث من 
358 مليون فاتورة مت إرساهلا 
عىل املنظومة منذ بداية 
تفعيلها حىت اآلن، وفق بيان 
لملصلحة.

وحبسب توفيق، بلغ عدد 
املمولني املجسلني عىل 
منظومة الفاتورة اإللكرتونية 
طواعية أى بدون قرارات إلزام 
50.374 ممول.

وتابع أن مصلحة الرضائب 
مسمترة يف استمكال اكفة 
مراحل املنظومة يف التوقيتات 
احملددة لذلك، موحضا أن 
منظومة الفاتورة اإللكرتونية 
ُتعد خطوة مهمة عيل طريق 
التحول الرمقي لتحقيق 
رؤية مرص 2030، مكا أهنا 
تعد خطوة رئيسية لتطوير 
املنظومة الرضيبية ورفع 
كفاءة الفحص الرضييب مبا 
يهسم يف استيداء حقوق 
اخلزانة العامة للدولة.

الكهرباء: استثمار 840 مليون جنيه مبشروع مركز 
التحكم القومي بالعاصمة اإلدارية

الصحة تبحث مع شركة  »جلياد للعلوم« توفير 
أحدث األدوية ملرضى األورام واإليدز

اس���تقبل خالد عبدالغفار وزير الصحة والسان، وفًدا من 
 ، Gilead Sciences»مس���ويل رشكة »جلياد للعل���وم
لبحث تعزي���ز التعاون يف القطاع ال���ي، وذلك بديوان 

عام وزارة الصحة.
ويف بداي���ة االجمتاع، أش���اد وزي���ر الصحة والس���ان، 
بالتعاون مع رشكة »جلياد للعلوم« يف دمع اجلهود الوطنية 
لتوفري خمتلف األدوية للعديد من األمراض، وكذلك مبادرات 
الصح���ة العامة عىل مدار الس���نوات املاضي���ة، ممثًنا دور 
الرشك���ة باعتبارها من أمه ال���رشاكت األمريكية يف جمال 
التقني���ات احليوي���ة، والرائدة يف حبوث اكتش���اف وتطوير 

وتسويق العقاقري املبتكرة، حبسب بيان حصيف.
وأوحض حسام عبدالغفار املتحدث الرمسي لوزارة الصحة 
والسان، أن االجمتاع تناول مناقشة التعاون يف االستفادة 
من أنواع األدوية املط���ورة يف عام 2022، ملاحفة فريوس 
نقص املناعة البرشية »اإليدز«، مبا يسامه يف دمع اخلطة 
الوطنية ملاحفة هذا املرض، وتقدمي أفضل اخلدمات الطبية 

والوقائية لملرىض املتعايشن مع الفريوس.
وأضاف »عبدالغف���ار« أن الوزير مثن رغبة رشكة »جلياد 
للعل���وم« يف دمع جهود الدولة املرصي���ة يف عالج العديد 
من األمراض مثل األورام، والهتابات الكبد الفريوس���ية، من 
خالل توفري أحدث العالج���ات الي توصلت إلهيا الرشكة 

يف هذه املجاالت.
وتاب���ع »عبدالغف���ار« أن االجمت���اع ناقش أط���ر التعاون 

املستقبلية جبميع املجاالت الي تعمل هبا الرشكة العاملية، 
وعىل وج���ه اخلص���وص دمع  مرص يف جم���ال ماحفة 
الهتاب الكبد الفريويس )يس(، مكا مت مناقش���ة إجراءات 
توف���ري األدوية احلديثة الي تطورها الرشكة لعالج خمتلف 

األمراض.
وأش���ار »عبدالغف���ار« إىل أن الوزي���ر حب���ث التعاون مع 
رشكة »جلي���اد للعلوم« يف دمع اإلنت���اج احمليل لألدوية 
واملس���تحرضات احليوي���ة، وكذل���ك دمع أنش���طة الوقاية 
والتوعي���ة باألم���راض عام���ة، باإلضاف���ة إىل التعاون يف 

الرباجم التدريبية ملقديم الرعاية الصحية. 

رضوى عبداهلل

اس���تقبل الل���واء دمحم ش���عبان نائ���ب رئي���س املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس لشون املناطق الصناعية وفد 
أمعال نيجريي، برائس���ة السفرية/ مرمي اكتاجوم، وزيرة 
الدول���ة للتجارة والصناعة النيجريي���ة، وذلك مبقر اهليئة 
بالخسنة للتعرف عىل الفرص االس���تمثارية باملنطقة، يف 
إط���ار املرشوعات القومية الي تنفذه���ا الدولة املرصية، 
وكذلك االطالع عىل احلوافز واملزايا االس���تمثارية داخل 

املنطقة والقطاعات الصناعية املسهتدفة .
وقد اسهتل الوفد الزيارة باالسمتاع إىل عرٍض تفصييلٍّ 
عن اهليئ���ة العامة لملنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس، 
حي���ث قدم  نائب رئيس املنطق���ة االقتصادية، رشحًا عن 
اس���راتيجية اهليئة يف مرحلة المتك���ن احلالية 2020-
2025 ، والصناع���ات املس���هتدف توطيهن���ا وامل���زيات 
التنافس���ية الي متنحه���ا اهليئة ملس���تمثرهيا من خالل 
جاهزية نظام متامل للصناعة وتوافر اخلدمات املختلفة 
باإلضافة إىل منظومة مالية تضمن حوافز لملس���تمثرين 

من خالل إطار قانوين وتنظيمي حامك .
وخ���الل اللقاء أبدى نائب رئيس اهليئة س���عادته باهمتام 
الوفد النيجريي بالتعرف عىل املنطقة االقتصادية وفرص 

االستمثار هبا واطالعهم عىل جتربة التمنية واملرشوعات 
القومي���ة الي تقوم هبا الدولة املرصي���ة، مكا تطرق إىل 
أمهي���ة التعاون ب���ن املنطقة االقتصادي���ة ومثيالهتا يف 
إفريقيا خاصة بعد انضاممها ملنمظة املناطق االقتصادية 

اإلفريقية .

عقدت مجموع���ة العريب الرائدة يف تصنيع وتس���ويق 
األجهزة املزنلية واإللكرونية، املؤمتر الس���نوي التاسع 
لملوردين األجانب مبدينة العملن مبشاركة 200 رشكة 
عاملية؛ هبدف حبث فرص اس���تمثار جديدة عىل أرض 
مرص وتجشيع الس���ياحة وذلك حبضور دمحم يوسف 
وكيل وزارة االس���تمثار، والدكتور ممدوح العريب نائب 
رئيس جمل���س إدارة مجموعة العريب واملهندس دمحم 
الع���ريب، الرئي���س التنفيذي ملجموعة الع���ريب، ومروة 

حسن مدير عام االستمثار مبنطقة آسيا.
وأك���د دمحم يوس���ف، أن أمه أهداف ه���ذا املؤمتر هو 
ج���ذب رشاكت عاملية لالس���تمثار يف مرص، والركزي 
عىل االستمثار يف تصنيع مكون حميل مرصي بنسبة 
100% وال���ذي يمت���اىش م���ع سياس���ة الدولة يف دمع 

الصناع���ة الوطنية وتوفري فرص معل للش���باب، ذاكرا 
أن تواجد املوردين األجانب باملؤمتر س���يهسم بش���ل 
كبري يف زيادة االستمثارات من خالل معرفة احتياجات 

السوق املرصي من املكونات الالزمة لعملية التصنيع.
ويف س���ياق متصل رصح املهندس دمحم العريب، بأن 
املؤمت���ر يعد خطوة هامة عىل طري���ق التمنية من خالل 
تواج���د خنبة من املس���تمثرين األجانب يف مان واحد 
ع���ىل أرض م���رص باإلضافة إىل تب���ادل اخلربات بن 
مرص والدول املختلف���ة ونقل أحدث التقنيات من مجيع 
أحن���اء العامل، مكا أن املؤمتر هي���دف أيضا إىل تعزيز 
العالقات الثنائية ب���ن هذه الرشاكت األجنبية والعريب 
إلجياد ف���رص جديدة لالس���تمثار األجنيب عىل أرض 

مرص.

أص���در املهن���دس حيىي زكريا رئي���س جملس إدارة 
الرشكة القابضة ملرص للطريان، قراًرا بتلكيف الطيار 
إهي���اب عبدالرحم الطحطاوى للقي���ام بأمعال رئيس 
جملس إدارة رشكة م���رص للطريان للخطوط اجلوية 
حلن انعقاد امجلعية العامة لرشكة اخلطوط اجلوية، 
وذلك خلًفا للطيار مع���رو نبيل الذي وجه له املهندس 
حيىي زكريا خالص الش���كر والتقدير عن الفرة الي 
قضاها رئيًسا للرشكة، واكن الطيار إهياب الطحطاوي 
يش���غل منص���ب رئي���س جمل���س إدارة أاكدميي���ة 
 م���رص للطريان للتدريب قبل تولي���ه املنصب اجلديد.
مكا أص���در رئيس الرشكة القابض���ة ملرص للطريان 
ق���راًرا بتلكي���ف املهندس وليد ع���ىل دمحم اخلفيف 
للقي���ام بأمع���ال رئي���س جمل���س إدارة رشكة مرص 
للط���ريان للصيانة واألمع���ال الفني���ة واكن املهندس 

ولي���د اخلفيف قد ش���غل مؤخرًا منصب مستش���ار 
رئيس جملس اإلدارة برشكة مرص للطريان للصيانة 

واألمعال الفنية.

اقتصادية قناة السويس تبحث مع وفد »املصريني 
األفارقة« ومسئولني نيجيريني الفرص االستثمارية

مجموعة العربي تستضيف 200 شركة عاملية لبحث فرص 
االستثمار وتعميق التصنيع املحلي

إيهاب الطحطاوى رئيسا ملصر للطيران للخطوط اجلوية
 ووليد اخلفيف لشركة الصيانة

داليا أحمد

جمددا ، جسل صايف تدفقات االستمثار األجنيب 
املبارش  ارتفاعا بنحو 9 مليارات دوالر خالل العام 
امل���ايل 2022/2021 .. ذلك ما كش���ف عنه تقرير 
للهيئ���ة العامة ا لالس���تمثار واملناطق احلرة، حول 
مؤرشات تدفق االستمثارات األجنبية املبارشة إىل 

مرص خالل العام املايل املايض  .
وأش���ار  التقري���ر املقدم م���ن الرئي���س التنفيذي 
للهيئة املستش���ار دمحم عبد الوهاب ، واستعرضه    
الدكت���ور مصطى مدبويل، رئيس جملس الوزراء،   
إىل م���ا أعلن���ه البنك املركزي ع���ن ارتفاع صايف 
تدفق���ات االس���تمثار األجنيب املب���ارش يف مص�ر 
خ���الل العام املايل املايض 2021/ 2022 لتجسل 
حن���و 8.9 مليار دوالر، مبعدل منو 71.4% مقارنة 
بالعام املايل السابق هيلع 2021/2020، موحضا 

أن هذه الزيادة يه األعىل منذ عرش سنوات.
و أرج���ع  التقرير هذه الطف���رة إىل التدفق الكبري 
لصايف االس���تمثار األجنيب املبارش يف القطاعات 
غري البرولية، والذي هشد ارتفاعًا بنحو 5.2 مليار 
دوالر ليجسل صايف تدفق للداخل بلغ حنو 11.6 
مليار دوالر مبعدل منو 81.3% مقارنة بالعام املايل 
السابق هيلع 2021/2020، الفتًا إىل أنه يعُد معدل 
غري مسبوق يف السنوات العرش املاضية، ما يؤكد 
مصود االقتصاد املرصي أمام التحديات احمللية 

واإلقلميية والعاملية.
وتناول   التقرير، حتليلًا ملكونات صايف االستمثار 
األجن���يب املب���ارش يف القطاعات غ���ري البرولية، 
قق اكن حمصلة الرتفاع  موحضًا أن االرتفاع احملحٌ
ص���ايف التدفق���ات ال���واردة من اخل���ارج بغرض 
تأس���يس رشاكت جديدة أو زيادة رؤوس األموال 
بنح���و 2.1 مليار دوالر لتجس���ل حنو 3.4 مليار 
دوالر )مهن���ا 238.2 ملي���ون دوالر مبال���غ واردة 
لتأس���يس رشاكت جديدة(، حي���ث ميثل هذا البند 
29% تقريبا من صايف االستمثار األجنيب املبارش 

يف القطاعات غري البرولية.
وأضاف املستشار دمحم عبد الوهاب: مكا أهسم 
يف ذل���ك أيضًا ارتف���اع صايف األرب���اح املرحلة 
وفائ���ض األرص���دة الدائنة بنح���و 525.7 مليون 
دوالر لتجس���ل حنو 4.9 ملي���ار دوالر مبعدل منو 
11% تقريبا مقارنة بالعام املايل السابق، وميثل هذا 
البن���د 42% تقريبا من صايف االس���تمثار األجنيب 
املبارش يف القطاعات غري البرولية، وجدير بالذكر 
أن األرباح املرحلة )احملتجزة( يه جزء من أرباح 
الرشكة مل يمت توزيعه عىل املس���امهن، وعادة ما 

يمت استخدامه يف التوسع أو االستمثار.
ولف���ت عبد الوه���اب إىل أن التط���ور االجيايب يف 
صايف االس���تمثار األجنيب املبارش يف القطاعات 
غري البرولية، اكن أيض���ا نتيجة الرتفاع حصيلة 
بي���ع رشاكت وأصول إنتاجية لغ���ري مقمين بنحو 
2.2 مليار دوالر لتجس���ل حنو 2.3 مليار دوالر، 
وميثل هذا البند 20% تقريبا من صايف االستمثار 
األجنيب املبارش يف القطاعات غري البرولية، حيث 
ي���أيت ذلك نتيجة لبدء برناجم الطروحات احلكومية 
بالبورص���ة املرصية، فضال عن جه���ود احلكومة 
لتوس���يع مش���اركة القطاع اخلاص يف االقتصاد، 
باإلضافة إىل ارتفاع ص���ايف التحويالت الواردة 
لش����راء عق���ارات يف مص�ر مبعرف���ة غري مقمين 
مبق���دار 353.9 ملي���ون دوالر لتجس���ل 970.3 
ملي���ون دوالر، وميث���ل ه���ذا البن���د 9% تقريبا من 
صايف االس���تمثار األجنيب املبارش يف القطاعات 

غري البرولية.
وأك���د الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالس���تمثار 
واملناط���ق احلرة أن االرتف���اع احملقق يف صايف 
تدفق���ات االس���تمثار األجنيب املب���ارش ُيعد مبثابة 
نتاجئ إجيابية تعكس ثقة املس���تمثرين يف استدامة 
كفاءة بيئة االستمثار يف مرص، وخاصة مع التطور 
الكبري يف البنية التحتية، والتوس���ع يف إقامة املدن 
اجلدي���دة واملرشوع���ات القومي���ة العمالقة، والي 
سامهت بش���ل مبارش يف خلق فرص استمثارية 

شديدة اجلاذبية لرؤوس األموال األجنبية.
مك���ا ن���وه إىل أن لك هذه النت���اجئ اإلجيابية تأيت 
يف ظ���ل اجلهود الروجيي���ة املكثفة ال���ي تبذهلا 
اهليئة العامة لالس���تمثار واملناط���ق احلرة جلذب 
املزي���د من االس���تمثارات األجنبي���ة يف القطاعات 
املس���هتدفة طبقًا لملتغ���ريات العاملي���ة، واملتطلبات 
احلالية لالقتصاد املرصي، والتواصل املسمتر مع 
الرشاكت األجنبية القامئة، حلهثا عىل التوسع يف 
اس���تمثاراهتا، من خالل إعادة اس���تمثار أرباحها 
أو خض اس���تمثارات جديدة، والعم���ل عىل تذليل 
التحديات الي قد تواجهها بالتنس���يق مع اجلهات 

املختصة.
مبادرات حتفزيية 

اكن الرئيس عبد الفتاح الس���يىس،  عقد اجمتاعا   
م���ع الدكت���ور مصط���ى مدبويل رئي���س جملس 
الوزراء، وحس���ن عبد اهلل حمافظ البنك املركزى؛  
و تن���اول االجمت���اع متابع���ة مؤرشات السياس���ة 
النقدي���ة وأداء القطاع امل���رصيف بالدولة ، وخالل 
االجمتاع وجه الرئيس الس���ييس ببلورة مبادرات 
جديدة لتحفزي وجذب االس���تمثارات األجنبية إىل 
م���رص خالل الف���رة القادمة، مع االس���مترار يف 
خط���ط وجهود البنك املرك���زي واملنظومة املرصفية 
لتوفري املستلزمات ذات األولوية لإلنتاج والصناعة، 
واملتابع���ة الدقيقة ملنظومة االس���ترياد واإلجراءات 

ذات الصلة.
 ويف س���بمترب املايض ، كش���ف تقري���ر   لوزارة 
التخطي���ط والتمني���ة االقتصادي���ة ع���ن انتع���اش 
االس���تمثار األجنيب املبارش ىف مرص بدأ بش���ل 
ملح���وظ بع���د اجلاحئ���ة، حي���ث بلغ االس���تمثار 
األجن���يب املب���ارش ىف 2020/2021 حن���و 5.2 
مليار دوالر ومن املتوقع مضاعفته يف العام املايل 

.2021/2022
وأش���ار التقري���ر إىل أن الدولة ترك���ز حالًيا عىل 
تعزي���ز مص���ادر العملة األجنبي���ة ىف مرص، إىل 
جانب العمل مع القطاع اخلاص لزيادة الصادرات 
وجذب االستمثار األجنيب املبارش وزيادة عائدات 
السياحة ، موحضا  أن مرص تمتتع مبزية جغرافية 
كوهن���ا قريبة نس���بًيا من أوروبا، م���ا يوفر فرًصا 
ل���رشااكت معززة يف مجيع املج���االت وخاصة ما 
يتعلق مبج���ال الطاقة، فضاًل ع���ن اعتبارها بوابة 
إىل إفريقيا، فضاًل عن وجود سوق كبري للعاملة ، 
يتجىل يف عدد سان يزيد عن 100 مليون نمسة.
وأك���د التقرير أن مرص أصبحت ىف وضع ميكهنا 
من أن تصبح مركًزا عاملًيا للنقل البحرى، فضلًا عن 

كوهنا مركًزا صناعًيا ولوجس���تًيا، من خالل تنفيذ 
مجموعة متنوع���ة من املرشوعات االس���راتيجية 
لتحس���ن البنية التحتية، مضيفه أنه عىل مستوى 
السياس���ات، فإن مرص تمتتع ب���رشااكت جتارية 
قوية م���ع قيامه���ا بالعديد من اتفاقي���ات التجارة 

احلرة.
مكا أكد التقرير عىل اجلهود الى بذلهتا احلكومة 
املرصية فميا خيص برناجم اإلصالح االقتصادي 
الذي سامه يف استقرار االقتصاد اللكي مصحوًبا 
ببيئة أمعال أكرث مالءم���ة، وكذا الربناجم الوطين 
لإلصالح اهليلك���ي، مع الركزي عىل زيادة القدرة 
اإلنتاجية والقدرة التنافس���ية لالقتصاد باإلضافة 

إىل تعزيز مرونته.
كذل���ك أكد تقرير صادر عن مركز املعلومات ودمع 
اخت���اذ القرار مبجلس ال���وزراء  أن مرص حتولت 
إىل أمه الوجهات االس���تمثارية يف املنطقة خالل 
الفرة األخرية،  وأرج���ع خرباء ذلك إيل مواصلة 
احلكوم���ة املرصية تقدمي حوافز “غري مس���بوقة” 
لتعزيز تدفقات االس���تمثار األجن���يب املبارش إىل 

مرص وجتاوز تداعيات األزمات العاملية.
ووصل جحم االس���تمثارات األجنبية املبارشة يف 
م���رص خالل الفرة من يولي���و 2021 حى مارس 
2022 إىل 7.3 ملي���ارات دوالر بزي���ادة 53.5 

باملئة، وفق تقرير مركز معلومات جملس الوزراء.
وأك���د التقرير أن مرص تعد الوجهة االس���تمثارية 
األوىل للصناديق الس���يادية العربية، يف مقدمهتا 
االستمثارات السعودية، واالستمثارات اإلماراتية، 
مضن االستمثارات اخلليجية يف مرص بوجه عام.

ووصلت مس���امهة االستمثار األجنيب املبارش يف 
مرص خالل العام احلايل إىل 3.3 مليارات دوالر 
موزع���ة عىل القطاعات املختلف���ة مثل اهليدروجن 
األخرض، واألمونيا اخلرضاء والسياحة والصناعة 

واخلدمات املالية والتحول الرمقي.
وذك���ر  التقري���ر أن مرص تعد من أمه األس���واق 
اجلاذبة لالس���تمثار يف جمال الطاق���ة املتجددة، 
حي���ث وصل���ت االس���تمثارات يف طاق���ة الرياح 
والطاقة المشس���ية إىل 4.4 مليارات دوالر، وذلك 
مضن االسراتيجية الوطنية لالعمتاد عىل الطاقة 
النظيفة، واكن من أبرز تلك الرشاكت “أكوا باور”، 
حتالف “سمينس – جاميسا” و”مصدر” و”آميا 

باور” وغريها من الرشاكت األخرى.
ولف���ت التقري���ر أن مرص تش���ق   طريقها للتحول 
ملركز إقليمي لتجارة الطاقة اخلرضاء بالتعاون مع 
كربى الرشاكت العاملية؛ إذ وقعت 15 مذكرة تفامه 
مع كربى ال���رشاكت العاملية إلنت���اج اهليدروجن 

واألمونيا اخلرضاء.
واكن أب���رز املرشوع���ات الي مت توقي���ع مذكرات 
تف���امه بش���أهنا م���ع “ريني���و ب���اور” اهلندي���ة 
باس���تمثارات 8 مليارات دوالر، ومذكرة تفامه مع 
س���اتك الرنوجيية باستمثارات 5 مليارات دوالر، 
ومذكرة تفامه مع رشكي “زيرو ويس���ت” و”إي 
دي إف رينيوابلز” باستمثارات 3 مليارات دوالر. 

خريطة استمثارية 
اخلبري االقتص���ادي ، الدكتور أس���عد الصادق، 
رئيس حمور دمع الق���رار مبركز معلومات جملس 
ال���وزراء امل���رصي ، اعترب يف ترصحي���ات له أن 
أس���باب  انتعاش االس���تمثار األجنيب يف مرص 
متع���ددة ، وتمشل  احلوافز الي تقدمها احلكومة 
وعىل رأهسا حوافز “الرخصة الذهبية” واإلصالح 

الرضييب جبانب تفعيل اخلريطة االستمثارية.
وأكد  الصادق  أن احلكومة املرصية بذلت جهودا 
حثيثة لتحس���ن بيئ���ة األمعال يف م���رص، حيث 
استمثرت احلكومة يف البنية التحتية يف السنوات 
األخ���رية لتحفزي المنو ومتهيد الطريق جلذب مزيد 

من االستمثارات األجنبية.
م���رص عزم���ت ع���ىل ج���ذب  أن   وأش���ار إىل 
اس���تجابة  املب���ارشة  األجنبي���ة  االس���تمثارات 
للتداعي���ات ال���ي فرضهتا االضطراب���ات العاملية 
الناجتة ع���ن األزمة الروس���ية األوكرانية بداًل من 
االعمتاد عىل األموال الس���اخنة، مما سيهسم يف 
ختفيف الضغط عىل العملة احمللية ، موحضا  أنه 
نتيجة لذلك بدأت االس���تمثارات اخلليجية التدفق 
بقوة للس���وق احمللي���ة املرصية، وي���أيت ذلك يف 
أعقاب توقيع مذك���رات تفامه وبروتوكوالت تعاون 
عىل مدار العامن املاضين بن احلكومة املرصية 
وعدد م���ن الكيان���ات اخلليجية الك���ربى، بغرض 
تعزي���ز االس���تمثار األجنيب املب���ارش إىل مرص، 
وتضمنت هذه االس���تمثارات صندوق االسمتارات 
العامة الس���عودي، مبا يع���ادل 1.3 مليار دوالر، 

واستمثارات أبوظيب التمنوية القابضة بنحو 1.8 
مليار دوالر.

وش���دد عيل أن التطور امللحوظ يف جحم تدفقات 
االس���تمثارات األجنبي���ة املبارشة مل���رص، يعكس 
حرص احلكومة عىل هتيئة بيئة مواتية لالس���تمثار 
تجشع جممتع األمعال عىل التوس���ع يف األنشطة 
االس���تمثارية واإلنتاجية، مبا يس���اعد يف تعظم 
الص���ادرات املرصي���ة وتعزي���ز ق���درات م���رص 

التنافسية يف األسواق العاملية.
 مصط���ى عبد العزيز املدي���ر التنفيذي والرشيك 
املؤس���س لرشك���ة أكت فاينانش���ال لالس���تمثار 
املبارش، يلفت إيل أن  أبرز خماوف املس���تمثرين 
األجانب لالستمثار يف مرص خالل الفرة احلالية  
تمتثل يف  تذبذب سعر رصف اجلنيه أمام الدوالر، 
مضيف���ا أن العدي���د من املس���تمثرين من خمتلف 
اجلنس���يات، ال يرغبون يف االس���تمثار يف الوقت 
احلايل مبرص حلن استقرار سعر رصف اجلنيه.
 وأضاف عب���د العزيز، يف ترصحي���ات  إعالمية  
أن هناك حتديات أخرى ثانوية تواجه االس���تمثار 
األجنيب ومهنا أوال إنشاء وزارة لالستمثار لتتوىل 
مس���ؤولية ج���ذب االس���تمثارات األجنبية وحتديد 
اإلجراءات الالزمة لتيسري إنشاهئا، ثانًيا تجشيع 
مش���اركة القطاع اخلاص يف االقتصاد، مش���ريا 
إىل أن إع���داد وثيقة سياس���ة ملكية الدولة، والي 
متنح فرًص���ا أكرب للقطاع اخل���اص أمرا إجيابيا 
حلل هذا التحدي، ولكن لن يمت جذب اس���تمثارات 
أجنبي���ة مبارشة مخضة يف الوق���ت احلايل بدون 

حل أزمة سعر الرصف.
 وتاب���ع أن  أب���رز املقرح���ات الالزم���ة جل���ذب 
االس���تمثارات األجنبي���ة  ، تمش���ل  أوال رضورة 
توصل احلكومة آللية لضامن تس���عري عادل لسعر 
رصف اجلنيه، ثانيا إنشاء وزارة لالستمثار لتتوىل 
تس���ويق الفرص االستمثارية مبرص وحل مشالك 
املستمثرين وتيسري اإلجراءات والراخيص، ثالثا 
حمفزات رضيبية وتش���غيلية للقطاعات الصناعية 
ذات أولوية، وذلك هبدف مطأنه املستمثرين وجذب 

استمثارات جديدة.
 ويلف���ت  عب���د العزي���ز  إيل أن هن���اك العديد من 
القطاعات القادرة عىل جذب اس���تمثارات أجنبية 
مبارشة، وعىل رأهسا س���وق امل���ال، موحضا أن 
البورص���ة املرصي���ة تعترب أرخص أس���واق املال 
يف الع���امل نتيجة ت���دين القم الس���وقية وأصول 
ال���رشاكت، وهن���اك م���زية إجيابية بس���وق املال 
ويه رسعة خض االس���تمثارات لالس���تحواذ عىل 

الرشاكت املدرجة .
  اخلبري االقتصادي مدح���ت نافع يقول إن جذب 
االستمثارات األجنبية يتطلب وضوح يف إجراءات 
األرايض  الراخي���ص وختصي���ص  إص���دارات 
مبختل���ف أنش���طهتا وتاليف ه���ذا التخصيص، 
وحتديد سياس���ة واحضة ألس���عار الطاقة ونسبة 
الزيادة يف األس���عار مس���تقبلًيا، مضيفا أن أمه 
العوامل هو توافر النقد األجنيب الس���ترياد السلع 
واملنتجات الوس���يطة واملعدات، ولذا وجه الرئيس 
امل���رصي حمافظ البنك املرك���زي بإعداد مبادرات 

جلذب االستمثارات.
وأضاف ناف���ع،   أنه جيب عىل احلكومة أن تعمل 
ع���ىل رسعة إص���دار وثيقة سياس���ة ملكية الدولة 
لزي���ادة مش���اركة القطاع اخل���اص يف االقتصاد 
الوط���ين، مكا جي���ب العمل عىل رسع���ة إصدار 
الراخي���ص الصناعية وحتديد جه���ة الوالية عىل 
األرايض حى يتس���ىن لملس���تمثر التعرف عىل 
اجلهة الي س���يمت خماطبهتا، والوقت الالزم للرد 

عىل استفساراته ليك خيطط لبدء نشاطه.
وتابع أن���ه عىل رمغ من أن اإلعف���اءات الرضيبية 
مل تع���د احملف���ز األكرب جلذب االس���تمثارات، إال 
أنه إق���رار حمفزات رضيبية ق���د يهسم يف جذب 
املزيد من االس���تمثارات األجنبية املبارشة خاصة 

للقطاعات ذات األولوية.
 واعت����رب ناف����ع أن القطاعات كثيفة اس����هتالك 
الطاقة يه القادرة عىل جذب استمثارات أجنبية 
مبارشة جديدة يف ظ����ل توافر الطاقة حملًيا يف 
مقابل نقص شديد يف الدول األوروبية، وأبرزها 
قطاع البروكمياويات، وذلك يف ظل توافر الطاقة 
وق����رب موقع مرص م����ن مواقع إنت����اج البرول 
من ال����دول اخلليجي����ة، وكذلك أنش����طة تصنيع 
األمسدة والصناعات الغذائية والرعاية الصحية 

والتعلميية.

   صافي االستثمار األجنبي المباشر في القطاعات غير 
البترولية يسجل صافي تدفق للداخل بنحو 11.6 مليار دوالر 

بمعدل نمو %81.3

اقتصاديون يرصدون أسباب حتقيق  تدفقات االستثمار 
األجنبي املباشر أعلي زيادة منذ 10 سنوات 

محيي السعيد

    سجلت نحو 9 مليارات دوالر خالل العام المالي 2022/2021  .. نمو تدفق 
االستثمار األجنبي المباشر بواقع 71.5% على أساس سنوي  

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  16  أكتوبر  2022  •  العدد  664
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10 26 أكتوبر.. نهاية احلق 
يف أسهم بنك التعمير 

واإلسكان املجانية

قال بنك التعمري اإلساكن، إن هناية احلق يف توزيع األهسم 
املجانية بواقع 2.5 جماين للك هسم أصيل حلامل الهسم 

حىت جلسة 26 أكتوبر اجلاري.
وأوحض البن���ك يف بيان لبورصة مرص، أنه س���يمت توزيع 

األهسم املجانية اعتبارًا من 27 أكتوبر اجلاري.
وصدقت امجلعي���ة العمومية للبنك يف مارس املايض عىل 

زي���ادة رأس املال املصدر من 1.51 مليار جنيه إىل 5.31 
مليار جنيه بزيادة 3.79 مليار جنيه ممولة من االحتياطيات 
واألرباح املرحلة بع���د توزيعات أرباح العام القابلة للتوزيع 
والظاهرة يف الق���وامئ املالية للبنك عن 2021 وموزعة عىل 
379.5 ملي���ون هسم جم���اين بقمية امسي���ة 10 جنهيات 

للهسم.

قال���ت اهليئ���ة العام���ة للرقابة املالي���ة، إنه 
مبطالعة القوامئ املالية لرشكة رمكو إلنشاء 
القرى الس���ياحية عن الفرتة املالية املنهتية 
يف 31 ديمسرب 2021 و31 مارس 2022، 
مت رصد عدة مالحظ���ات تتعلق باألرصدة 
الدائن���ة واألرص���دة املدينة ألط���راف ذات 

عالقة برشكة رمكو للقرى السياحية.
وأضافت اهليئة يف بي���ان لبورصة مرص، 
أن���ه بن���اًء هيلع وإمعالًا لنص امل���ادة )6( 
من قانون س���وق رأس امل���ال، صدر قرار 
رئي���س اهليئة رمق )1199( لس���نة 2022 
امل���ؤرخ يف 7 يوليو 2022 بش���أن تلكيف 
أحد مراقيب احلسابات املقيدين بجسالت 
اهليئ���ة ملراجعة األرص���دة الدائنة واملدينة 
لرشك���ة ذات عالقة برشكة رمكو إلنش���اء 
القرى الس���ياحية واملدرجة بالقوامئ املالية 

عن الف���رتات املالية املنهتية يف يف 7 يوليو 
2022 وإصدار تقرير وفقًا ملعيار املراجعة 
امل���رصي رمق 800 )تقري���ر املراج���ع عن 

املهام ذات األغراض اخلاصة(.
وأوحضت، أهنا تلقت تقرير معلية املراجعة 
املش���ار إلهي���ا بأع���اله 9 أكتوب���ر 2022 
ال���ذي قد تضمن إص���دار رأي عكيس يف 
ض���وء أن أرصدة حس���ابات أطراف ذات 
عالقة الرصي���د املدين وأطراف ذات عالقة 
الرصي���د الدائ���ن واألمعال حت���ت التنفيذ 
بالقوامئ املالية لرشكة رمكو إلنش���اء القرى 
الس���ياحية ال تعرب بعدالة ووضوح يف لك 
جوانهبا اهلامة عن الرصيد يف 31 مارس 
2022 طبق���ًا ملعايري احملاس���بة املرصية 

والقوانني واللواحئ ذات العالقة.

قي���ادات  امل���ايض-  األس���بوع   – افتت���ح 
البورص���ة وس���وق األوراق املالية وعدد من 
رؤس���اء اجلامع���ات احلكومي���ة واخلاصة، 
وممثيل عدد من امجلعي���ات املهنية العاملة 
يف جمال سوق األوراق املالية، جلسة تداول 
البورصة، واليت تشارك للعام السادس يف 
 World( فعاليات أسبوع املستمثر العاملي

.)2022 Investor Week
ح���ر افتتاح جلس���ة الت���داول إىل جانب 
الدكت���ور دمحم فريد ص���احل، رئيس هيئة 
الرقاب���ة املالية، العديد من رؤس���اء وممثيل 
اجلامع���ات العاملة يف مرص، وكذلك ممثيل 
امجلعية املرصية ل���أوراق املالية وامجلعية 
املرصية لملحللني الفنني وامجلعية املرصية 
املب���ارش وامجلعي���ة املرصية  لالس���تمثار 

ملديري االستمثار.
وق���ال رئيس جمل���س إدارة اهليئ���ة العامة 
للرقاب���ة املالي���ة، إن مش���اركة اهليئ���ة يف 
فعاليات االحتفال بأسبوع املستمثر العاملي 
تؤك���د األمهية ال���يت تولهيا للهيئ���ة بقضية 
الثقافة املالية ونرش الويع باملسائل املتعلقة 
جبميع األنش���طة املكونة للقطاع املايل غري 
امل���رصيف، ومهنا س���وق رأس امل���ال، كون 
الثقافة املالية ومحاية املستمثر من العنارص 

الرئيسية لتحقيق المشول املايل.
وخالل لكمته، أوحض رايم الداكين، رئيس 
البورصة، أن املشاركة يف فعاليات االحتفال 
بأس���بوع املس���تمثر العاملي يعكس اهمتام 
إدارات���ه املزتايد بتعزيز جهود الثقافة املالية 
ونرش الويع باملسائل املتعلقة بسوق املال. 

قالت أمسنت س���يناء إن امجلعي���ة العامة 
العادي���ة املق���رر انعقاده���ا يف 7 نومفرب 
2022، ستنظر يف إبرام عقد معاوضة مع 

رشكة فياك.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة مرص، 

أن العقد لغرض تقدمي خدمات إدارية.
وحقق���ت أمسن���ت س���يناء خس���ائر بلغت 
102.36 ملي���ون جني���ه خ���الل الفرتة من 

يناي���ر حىت هناي���ة يونيو امل���ايض، مقابل 
خس���ائر بلغت 259.63 ملي���ون جنيه يف 
الف���رتة املقارنة م���ن 2021، مع األخذ يف 

االعتبار حقوق األقلية.
وارتفعت مبيعات الرشك���ة خالل النصف 
األول من العام اجل���اري إىل 1.02 مليار 
جنيه، مقابل مبيعات بلغت 639.94 مليون 

جنيه يف النصف املقارن من 2021.

أعلن���ت رشكة يس آي اكبيت���ال، املتخصصة 
يف اخلدمات املالي���ة املتنوعة، إطالق رشكهتا 
التابع���ة، يس آي اكبيتال اس���تس مامجننت 
صندوق اس���تمثار “يس اي استس مامجننت 
 لأهسم ذو العائد الرتامكي”، “مرص اكوييت«.
وذكرت يس آي اكبيتال يف بيان، أن صندوق 
“م���رص اكوييت” يعد أول صن���دوق من نوعه 
حي���ايك عوائد امل���ؤرش الثالثي���ي للبورصة 
وذل���ك   ،)Capped  EGX30( املرصي���ة 
م���ن خ���الل االس���تمثار يف حمفظ���ة أهسم 
تس���هتدف متثيل مق���ارب لمل���ؤرش، عىل أن 
 يفتح ب���اب االكتتاب ي���وم 10 أكتوبر 2022.

وأوحض مع���رو أبو العنني الرئي���س التنفيذي 
لرشكة يس أي اس���تس مامجننت، أن رشكته 
تس���هتدف تنويع باقة املنتجات االس���تمثارية 
ال���يت تقدمها للعم���الء، مع العم���ل بالتوازي 
عىل ترس���يخ ري���ادة الرشكة م���ن حيث أداء 
 أصوهلا امل���دارة عرب لك أن���واع الصناديق.
وأضاف أن إط���الق صندوق “مرص اكوييت” 
هي���دف لتوف���ري حل���ول جديدة لملس���تمثرين 
الذي���ن يرغب���ون يف االس���تفادة م���ن االجتاه 
وأيًض���ا  األهس���م،  س���وق  يف  الصع���ودي 

إلماكنية استخدامه جكزء من التخصيص يف 
 حمفظ���ة متاكملة للعمالء ذوي امل���الءة املالية.
ومن جهته، ذكر طارق شاهني رئيس االستمثار 
برشكة يس أي استس مامجننت أن الصندوق 
اجلديد خيدم املستمثر الباحث عن عوائد جذابة 
عىل املدى البعيد، ألنه عىل الرمغ من الضغوط 
التضخمي���ة املزتايدة ع���ىل االقتصاد العاملي 
وال���يت أدت إىل معليات بيع يف األوراق املالية 
باألس���واق الناش���ئة، وبالتايل تتداول األهسم 
املدرجة بالسوق املرصي عىل تقيميات جاذبة 
للغاية وال تعكس المنو الذي تواصل الرشاكت 
املرصي���ة حتقيق���ه مبرون���ة، مما ي���ؤدي إىل 
 إماكنية التف���وق يف األداء عىل املدى الطويل.

وأض���اف أمين عام���ر رئيس االس���رتاتيجية 
أن  مامجنن���ت  اس���تس  أي  يس  برشك���ة 
 EGX30 الصندوق يسهتدف حمااكة مؤرش
Capped، وبالتايل س����وف يضم حمفظة 
م����ن األهس����م القيادي����ة بقطاع����ات متعددة 
تمشل لك من القطاع املايل، والتكنولوجيا، 
وقط����اع  األساس����ية،  والس����لع  والطاق����ة 
األغذي����ة، قائ����ال إن القطاع����ات واألهس����م 
 املس����هتدفة قد تتغري مع حتراكت الس����وق.

..وتلزم »رمكو« بتكليف مراقب احلسابات 
مبراجعة القوائم املالية

»أسبوع المستثمر العالمي« خالل االحتفال  بـ

تسليم شهادات أولى دفعات سفراء البورصة املصرية 
املؤهلني لنشر الثقافة املالية

7  نوفمبر.. مساهمو أسمنت سيناء يناقشون إبرام 
عقد معاوضة مع “فيكا«

سي أي كابيتال تطلق أول صندوق استثمار يوازي 
عوائد املؤشر الثالثيني للبورصة

اتس���اقًا مع توجه���ات امجلهورية اجلديدة 
بعق���د حوار جممت���ي مع األط���راف ذات 
العالقة لتحس���ني مناخ االس���تمثار وتوفري 
بيئ���ة معل حمف���زة لمنو القط���اع اخلاص، 
أج���رت اهليئة العامة للرقاب���ة املالية حوارًا 
جممتعي���ًا حول تطوير قواع���د قيد األوراق 
املالي���ة جب���داول البورصة، وذلك لتيس���ري 
وتبسيط اإلجراءات الالزمة يف هذا الصدد 
لتوس���يع قاع���دة األوراق املالي���ة املقي���دة 

واملتداولة.
يأيت احل���وار الذي تدي���ره اهليئة حبضور 
مس���ويل البورصة املرصي���ة وممثلني عن 
الرشاكت املقيدة هل���ا أوراق مالية جبداول 
البورصة، ولكاء تأسيس الرشاكت واملاكتب 
االستشارية احملاس���بية والقانونية املعنية 
هبذا الش���أن، ليواكب الرؤي���ة اليت تتبناها 
اهليئ���ة لزي���ادة معق س���وق األوراق املالية 
عرب زيادة عدد الرشاكت املقيدة، مبا يؤهله 
جلذب مزيد من االستمثار األجنبية يف هذا 

الصدد.
ت���أيت التعديالت املق���رتح اضافهتا مضن 
برناجم التطوير المطوح الذي بدأته اإلدارة 
اجلدي���دة للهيئة العامة للرقاب���ة املالية منذ 
تولهي���ا أغس���طس املايض، لقواع���د القيد 
بس���وق األوراق املالي���ة، وال���ذي تضم���ن 
المساح بالقيد املؤقت للرشاكت الراغبة يف 
ذلك لدي البورصة املرصية برشوط ميرسة 
لتت���ويل البورص���ة مهام تأهي���ل الرشاكت 
للتوافق مع متطلب���ات قواعد القيد والطرح 

خالل 6 أهشر من القيد.
يتضمن نطاق التعدي���الت املقرتحة ختفيف 
ضوابط اس���تحواذ ال���رشاكت املقيدة عىل 
أخرى غري مقيدة وارد أن تكون قميهتا أكرب 
مهنا، باإلضافة إىل ختفي���ف متطلبات قيد 
ال���رشاكت ذات األجحام الكب���رية عىل أن 
تس���تويف الحقا، وكذلك اص���دار الضوابط 
املقي���دة  ال���رشاكت  الس���تخدام  املنمظ���ة 
بالبورص���ة املرصي���ة األنمظ���ة االلكرتونية 
املمسوح هبا يف عقد مجعياهتا واجمتاعاهتا 
الكرتونيا لتيسري وإتاحة حضور اجمتاعات 
امجلعي���ات العامة لملس���امهني، فضال عن 
اص���دار عدة حمددات ومتطلبات ملامرس���ة 
مهن���ة عالق���ات املس���تمثرين لالرتقاء هبا 
مل���ا هلا م���ن دور رئييس يف تعزي���ز الرؤية 
املقي���دة  املالي���ة  ل���أوراق  االس���تمثارية 
واالفصاح باللغتني العربية واإلجنلزيية وفقًا 

حملددات تقرتحها البورصة.
من جانبه قال الدكت���ور دمحم فريد رئيس 
اهليئ���ة العامة للرقابة املالي���ة، إن الربناجم 
المطوح الذي تتبن���اه وتنفذه اهليئة لتطوير 
قواعد القيد يسهتدف تبسيط وتيسري اكفة 
األمور اإلجرائي���ة املرتبطة بقيد الرشاكت، 
مبا يكف���ل حقوق اكف���ة املتعاملني ويضمن 
اس���تقرار األس���واق وس���المة التعامالت 

وش���فافيهتا، وحيفز الرشاكت ذات فرص 
المن���و املرتفعة واجلادة عىل استكش���اف 

فرص المنو من خالل سوق رأس املال.
تطوي���ر قواعد القيد  تابع الدكت���ور فريد” 
يتسق مع رؤية امجلهورية اجلديدة باختاذ 
لك ما يلزم بالقطاعات االقتصادية املختلفة 
لتحسني مناخ االستمثار لتعزيز دور القطاع 
اخلاص ودفع النش���اط االقتصادي، لتوفري 
فرص مع���ل وحتقيق التمني���ة االقتصادية 

الشاملة املستدامة”.
ويف هذا الش���أن فقد قامت اهليئة بصياغة 

مقرتح التعديالت التالية:
حلض���ور  املقرتح���ة  الضواب���ط   أول���ًا: 
املقيد  العامة للرشاكت  اجمتاعات امجلعية 
هلا أوراق مالي���ة بالبورصة والتصويت هبا 

عن بعد
املالي���ة  للرقاب���ة  العام���ة  اهليئ���ة  تق���رتح 
الترشي���ي ملجلس  التفوي���ض  يف ض���وء 
واإلجراءات  والضواب���ط  الرشوط  إدارهتا، 
الالزمة واملنمظة إلتاحة اس���تخدام األنمظة 
اإللكرتونية اليت تكفل لملس���امهني حضور 
اجمتاعات امجلعية العامة وإثبات إجراءاهتا 
والتصويت علهيا عن بعد، وذلك وفقا لملادة 
)10 مك���ررًا( من قانون س���وق رأس املال 
-املضافة بالقانون رمق )13( لس���نة 2022 
بتعديل بعض أحاكم قانون سوق رأس املال، 
وال���ذي أل���زم رشاكت القط���اع املايل غري 
املرصيف باستخدام األنمظة االلكرتونية يف 
عقد مجعياهت���ا العمومية، وذلك مع مضان 
محاية حقوق املس���امهني وتيسريا ملبارشة 
حقوقهم ومشاركهتم بشلك أكرث فعالية يف 

قرارات امجلعيات العمومية للرشاكت.

ثانيًا: تعديل املادة )8( من قواعد القيد
مت اقرتاح بع���ض التعدي���الت تحمس بقيد 
الرشاكت ذات رؤوس األموال الكبرية واليت 
مل تص���در قوامئ مالية عن س���نينت ماليتني 
سابقتني، عىل أن تقوم بالطرح الحقا، بدلًا 
من رشط االس���تيفاء املسبق لرشط الطرح 
العام أو اخلاص قبل القيد عىل أن يمت منح 
هذه الرشاكت مهلة 6 أهشر الستيفاء نسبة 
األهس���م حرة التداول واحل���د األدىن لعدد 
املس���امهني، ويمت استيفاء الطرح من خالل 
زي���ادة رأس املال عن طريق االكتتاب العام، 

أو طرح حصص للبيع.
ثالثًا: تعديل املادة )44( من قواعد القيد

تدور فلسفة التعديل املقرتح عىل هذه املادة 
حول تيس���ري متطلبات استحواذ الرشاكت 
املقيد هل���ا أوراق مالية جب���داول البورصة 
ع���ىل رشاكت غ���ري مقيدة، ب���رشط موافقة 
امجلعية العامة لملسامهني بالرشكة املقيدة 
عىل االس���تحواذ بناء عىل م���ربرات معينة 
م���ع اس���تبعاد تصوي���ت املس���امهني ذوي 
العالقة، دون اش���رتاط تواف���ر قواعد القيد 
يف ال���رشاكت حمل االس���تحواذ، عىل أن 
ت���رسي ذات رشوط اس���مترار ذات رشوط 
اس���مترار القيد عىل الكيان اجلديد الناجت 

عن االستحواذ.
وجدي���ر بالذك���ر أن التعدي���الت املقرتح���ة 
تس���هتدف تجشي���ع معليات زي���ادة رؤوس 
أم���وال الرشاكت املقيدة من خ���الل مبادلة 
األهس���م مع ال���رشاكت غ���ري املقيدة حمل 
االستحواذ مقابل أهسم زيادة رأس مال يف 

الرشاكت املقيدة.
ويأيت الدافع من ه���ذا التعديل حول متكني 

ال���رشاكت املقي���دة م���ن المن���و ع���رب الية 
االس���تحواذ وكذلك دمع زي���ادة رأس املال 

السويق للرشاكت املقيدة.
رابعًا: تعديل املادة )27( من قواعد القيد

البورص���ة  مبواف���اة  ال���رشاكت  إل���زام 
باإلفصاحات باللغت���ني العربية واالجنلزيية 
يف املواعي���د احملددة طبق���ا لقواعد القيد 
وذل���ك للرشاكت املقيد هلا أوراق مالية وفقًا 
لملحددات اليت حتددها البورصة واملقرتح 
أن تمشل الرشاكت ال���يت يزيد رأس ماهلا 
او إيراداهتا السنوية عن 500 مليون جنيه، 
وذلك يف إطار تعزيز محاية حقوق املتعاملني 
وزي���ادة مس���تويات الش���فافية واإلفصاح، 
وذلك جلذب املس���تمثرين األجانب وتيسري 
اطالعهم ع���ىل اكفة املعلوم���ات اجلوهرية 

للرشكة والتصويت عىل قرارات امجلعية.
 41  ،40 امل���ادة  تعدي���ل  خامس���ًا: 
القي���د  لقواع���د  التنفيذي���ة  -اإلج���راءات 
بإضافة بع���ض   االختصاصات والرشوط 
والضواب���ط الواج���ب توافره���ا يف مدي���ر 

عالقات املستمثرين:
حرصا عىل رف���ع جودة منظوم���ة عالقات 
املستمثرين وتطوير مهارات القامئني علهيا 
لتحسني الرؤية االس���تمثارية لاكفة األوراق 
املالي���ة املقي���دة لتعزيز س���يوهلا وتنش���يط 
الت���داول علهيا، مت اقرتاح بعض احملددات 
واالش���رتاطات اليت تنظم مهام معل مديري 
عالقات املس���تمثرين بال���رشاكت املقيد هلا 

أوراق مالية جبداول البورصة.

البروصة املصرية تخسر نحو 6.7 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع املاضي.. وخبراء: تعاني من ضعف السيولة

البورصة املصرية تنظم ورشة عمل ملناقشة تطوير وتنمية سوق املال مع أطراف السوق

أعلنت اهليئ���ة العامة للرقاب���ة املالية قرار 
اإلدارة العامة لف���ض املنازعات والتظملات 
بش���أن التظمل رمق 13 لسنة 2022 واملقدم 
م���ن دمحم بن عيىس ب���ن جاب���ر اجلابر 
املسامه الرئييس برشكة أجواء للصناعات 
الغذائي���ة مرص ض���د قرار اهليئ���ة العامة 
للرقابة املالية رمق 935 لس���نة 2020 مبنع 
املس���امه من حق التصويت باكمل حصته 
مؤقتًا يف امجلعي���ات العامة للرشكة حلني 
الزتامه بتنفيذ قرار احلني أو حلني البت يف 

موضع رضاء أو قضاء.
وقال���ت اهليئة يف بي���ان لبورصة مرص إن 
اللجن���ة ق���ررت ع���دم قبول التظمل ش���لكًا 

بالنس���بة للطلب األول لتقدميه بعد املواعيد 
املق���ررة قانونًا، موحضة عدم اختصاصها 
بنظر التظمل من قرار جلنة التظملات الثانية 
الصادر يف التظملني 10 و12 لسنة 2022 

عىل النحو الوارد باألسباب.
وق���ررت جلنة التظملات هبيئة الرقابة املالية 
الهشر املايض، إلغ���اء قرارها رمق 1261 
لس���نة 2022 واملتضم���ن إهن���اء رسي���ان 
ق���رار منع دمحم بن عيىس ب���ن جابر من 
ح���ق التصويت املؤقت باكم���ل حصته يف 
امجلعيات العامة لرشكة أجواء للصناعات 
الغذائي���ة - مرص، وما يرتتب عىل ذلك من 

آثار.

صدقت امجلعية العامة غري العادية 
لرشكة العامة ملنتجات اخلزف والصيين 

عىل اسمترارية الرشكة.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 

مرص، أن امجلعية وافقت عىل البدء يف 
تنفيذ خطة إصالح مسارها للتخلص 
من اخلسائر وحتويلها إىل الرحبية 

طبقًا لتقرير جملس اإلدارة ويف ضوء ما 
تنهتي إليه دراسة اجلدوى املعدة يف هذا 

الشأن من نتاجئ.
وعىل صعيد قرارات امجلعية العمومية 

العادية صدقت عىل القوامئ املالية 
السنوية والتصديق عىل تقرير جملس 

اإلدارة عن نشاط الرشكة خالل 2021-
.2022

20 نوفمبر.. مساهمو
 سيدي كرير يناقشون

 زيادة رأس المال

مساهمو شيني يقرون
 استمرار النشاط وتنفيذ خطة 

للتخلص من الخسائر

اجتماع »البورصات العالمية« 
يناقش تحديات صناعة التمويل 

واالستثمار في أسواق المال

»كيما” تكشف سبب تحولها 
إلى الربحية في 2021-2022

قالت رشكة سيدي كرير 
للبرتوكمياويات، إنه تقرر تعديل 

موعد اجمتاع امجلعية العامة غري 
العادية واملقرر انعقادها يوم 2 

نومفرب 2022، إىل 20 نومفرب 2022.
وأضافت الرشكة يف بيان لبورصة 

مرص، أن امجلعية ستناقش املوافقة 
عىل زيادة رأمسال الرشكة املصدر 
واملدفوع من 1.26 مليار جنيه إىل 

1.51 مليار جنيه بزيادة 252 مليون 
جنيه موزعة عىل 630 مليون هسم 

بقمية امسية 2 جنيه للهسم الواحد 
متويلًا من أرباح العام املايل 2021 

للرشكة والظاهرة بالقوامئ املالية عن 
الفرتة املنهتية يف 31 ديمسرب 2021 

بواقع 1 هسم إىل لك 5 أهسم مع جرب 
الكسور لصاحل صغار املسامهني.

وتناقش امجلعية أيضًا املوافقة عىل 
تعديالت املواد أرقام 6 و7 من النظام 

األسايس للرشكة يف ضوء زيادة رأس 
املال املقرتحة.

قال رايم الداكين، رئيس جملس 
إدارة البورصة املرصية، إن 

اجمتاعات اللجان الفنية خالل 
االجمتاع السنوي الحتاد البورصات 
العاملية يف مالطا ناقشت التحديات 

الراهنة اليت تواجه أسواق املال 
بوجه عام، والناشئة بوجه خاص، 

مثل السيولة، وكذلك جهود نرش 
الويع والثقافة املالية، وآليات 

التعاون بني أسواق املال لبناء بيئة 
أمعال أكرث فعالية يف ظل التحديات 

الراهنة.
وأضاف »الداكين« أن اجمتاعات 

احتاد البورصات العاملية تعد احلدث 
السنوي لالحتاد، وهتدف الجمتاع 
رؤساء البورصات العاملية، وكذلك 

السلطات التنظميية، وجانب الرشاء 
وخرباء الصناعة من األوساط 

األاكدميية، إلجراء مناقشة متعمقة 
حول القضايا الرئيسية احمليطة 
بصناعة المتويل واالستمثار من 

خالل أسواق املال.

أظهرت املؤرشات املالية لرشكة 
الصناعات الكمياوية املرصية - 
كميا، خالل العام املايل املايض 

2021-2022، حتوهلا من اخلسائر 
إىل الرحبية، عىل أساس سنوي.

وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص، أهنا حققت أرباحًا بلغت 

651.48 مليون جنيه خالل الفرتة 
من يوليو 2021 حىت يونيو 2022، 

مقابل خسائر بلغت 1.42 مليار 
جنيه يف العام املايل السابق له.

وارتفعت إيرادات الرشكة خالل العام 
املايل املايض إىل 4.44 مليار جنيه، 

مقابل إيرادات بلغت 1.39 مليار 
جنيه يف الفرتة املقارنة من العام 

املايل املايض.
يشار إىل أن الصناعات الكمياوية 

املرصية - كميا، حققت صايف 
رحب بلغ 481.94 مليون جنيه 

خالل الفرتة من يوليو حىت مارس 
املايض، مقابل خسائر بلغت 1.01 
مليار جنيه يف الفرتة املقارنة من 

العام املايل املايض.
وارتفعت إيرادات الرشكة إىل 3.12 

مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 
825.44 مليون جنيه يف الفرتة 
املقارنة من العام املايل املايض.

الرقابة املالية ترفض تظلم املساهم الرئيسي
 يف أجواء مصر ضدها

داليا احمد

تفاصيل »احلوار املجتمعي« لـ»الرقابة  املالية« حول تطوير قواعد القيد فى البورصة
التطوير يتوافق مع توجهات الدولة بتحسين مناخ االستثمار وتوفير بيئة عمل تدعم نمو القطاع الخاص

تراجع امل���ؤرش الرئييس للبورصة املرصية 
»إجيى إكس 30« بنسبة 1.57% ليغلق عند 
مس���توى 9853.74 نقطة، خالل جلس���ات 
األس���بوع امل���ايض، وهبط م���ؤرش األهسم 
الصغ���رية واملتوس���طة »إجي���ى إكس 70 
متساوى األوزان«، بنس���بة 2.87% ليغلق 
عن���د مس���توى 2151.94 نقط���ة، وجسل 
مؤرش »إجيى إكس 100 متساوى األوزان« 
هبوًط���ا بنحو 2.50% ليغلق عند مس���توى 
3077.69 نقط���ة، وجسل م���ؤرش »إجيى 
إك���س 30 حم���دد األوزان« هبوًط���ا بنحو 
1.74% ليغل���ق عند مس���توى 12115.38 
نقط���ة، وصعد مؤرش متزي بنس���بة %0.31 

ليغلق عند مستوى 3532 نقطة.
رأس املال السوىق

وخ���رس رأس امل���ال الس���وىق للبورص���ة 
املرصي���ة، حن���و 6.7 ملي���ار جني���ه خالل 
جلس���ات األس���بوع املايض، ليغل���ق عند 
مس���توى 687.5 ملي���ار جني���ه، بنس���بة 
اخنف���اض 1%، وهبط رأس املال الس���وىق 
لملؤرش الرئيىس م���ن 437.3 مليار جنيه 
إىل 432.3 مليار جنيه، بنس���بة اخنفاض 
1.1%، ون���زل رأس امل���ال مل���ؤرش األهسم 
الصغرية واملتوسطة من 130.6 مليار جنيه 
إىل 128.7 ملي���ار جنيه بنس���بة اخنفاض 

.%1.4
وهبط رأس املال ملؤرش األوس���ع نطاًقا من 
567.9 ملي���ار جني���ه إىل 561 مليار جنيه 
بنس���بة اخنفاض 1.2%، ون���زل رأس املال 
السويق لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه 

إىل 2 مليار جنيه بنسبة اخنفاض %0.3.
وبالنس���بة للت���داول تراجع إمج���اىل قمية 
الت���داول بالبورصة املرصية إىل 9.3 مليار 
جنيه خالل جلس���ات األسبوع املايض، ىف 
حني بلغت مكية التداول حنو 2.139 مليار 
ورق���ة منفذة ع���ىل 193 أل���ف معلية، وذلك 
مقارن���ة بإمجاىل قمية ت���داول قدرها 9.7 
ملي���ار جنيه، ومكية الت���داول بلغت 2.068 
ملي���ار ورقة منف���ذة ع���ىل 162 ألف معلية 

خالل جلسات األسبوع قبل املايض.
أما مؤرش متزي، بل���غ إمجاىل قمية التداول 
ب���ه حن���و 10.1 مليون جني���ه، وبلغت مكية 
الت���داول 21.1 ملي���ون ورق���ة منفذة عىل 
1532 معلي���ة خ���الل جلس���ات األس���بوع 
املايض، واستحوذت األهسم عىل %50.24 
من إمج���اىل قمية التداول داخل املقصورة، 
ىف حني مثلت قمية التداول للس���ندات حنو 

49.76%، وذل���ك وفًقا للتقرير األس���بوىع 
الصادر عن البورصة املرصية.

ووزعت إمجاليات التداول للرشاكت املدرجة 
ىف م���ؤرشات البورص���ة املرصية بني 2.3 
ملي���ار جنيه بامل���ؤرش الرئي���ىس للبورصة 
املرصية حبجم ت���داول 395.5 مليون ورقة 
مالي���ة منفذة، وع���دد معلي���ات 58.3 ألف 
معلية، وبلغت قمي���ة التداول ب�«إجيى إكس 
70« حن���و 1.5 مليار جني���ه، حبجم تداول 
1.2 ملي���ار ورق���ة مالية منف���ذة من خالل 
88.2 أل���ف معلي���ة، وبلغت قمي���ة التداول 
ب�«إجيى إكس 100« حنو 3.8 مليار جنيه 
حبجم تداول 1.5 ملي���ار ورقة مالية منفذة 

من خالل 146.6 ألف معلية.
هشادات اإليداع الدولية

وكشف تقرير البورصة املرصية األسبويع، 
ع���ن أرصدة الرشاكت من هشادات اإليداع 
الدولي���ة ح���ىت هناي���ة األس���بوع احلايل، 
وتراجع رصيد هشادات إيداع مدينة نرص 
لإلس���اكن والتعم���ري إىل 599.402 مليون 
هش���ادة، إيديت���ا للصناع���ات الغذائية إىل 
99.095 مليون هشادة، فميا ارتفع رصيد 
هشادات إي���داع البنك التجاري الدويل إىل 
316.401 مليون هش���ادة، املجموعة املالية 
هريمي���س القابض���ة إىل 288.894 مليون 

هشادة.
واس���تقر رصي���د هش���ادات إي���داع لًك���ا 
م���ن اإلس���كندرية للزيوت املعدني���ة- أموك 
402.164 ملي���ون هش���ادة، يج يب أوت���و 
املرصي���ة  هش���ادة،  ملي���ون   222.966
لالتص���االت 169.704 ملي���ون هش���ادة، 
رشك���ة حديد ع���ز 73.621 مليون هشادة، 

ليسيكو مرص 1.982 مليون هسم.
التداول بثالث عالمات عرشية

وأعلنت البورصة املرصية، عن قامئة األوراق 
املالي���ة املمس���وح بالت���داول علهي���ا بثالث 
عالمات عرشية خالل األسبوع اجلاري بناء 
عىل أسعار إغالق جلسة امخليس، ومضت 
82 رشك���ة، وذلك بعد إضافة رشكة األوىل 
لالس���تمثار والتمنية العقاري���ة بعد تراجع 

سعر الهسم 1.25 جنيه.
وجاءت أبرز ال���رشاكت املوجودة بالقامئة: 
ابن س���ينا فارما، جنوب الوادي لأمسنت، 
جولدن برياميدز بالزا، القلعة لالستشارات 
املالية، مجموعة عامر القابضة، أوراس���كوم 
املالي���ة القابضة، أوراس���كوم لالس���تمثار 
القابض���ة، النعمي القابضة لالس���تمثارات، 
احلدي���د والصل���ب املرصي���ة، ب���امل هيلز 

للتعمري.
ترتيب رشاكت المسرسة

وتص���درت رشك���ة هريميس للوس���اطة ىف 
رشاكت  قامئ���ة  ترتي���ب  املالي���ة،  األوراق 
الوس���اطة املالي���ة، من حيث قمي���ة التداول 
بالس���وق داخل وخارج املقصورة وبورصة 
الني���ل خالل جلس���ات األس���بوع املاىض، 
بقمية تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، حبصة 
س���وقية بلغ���ت 15.6%، وج���اءت رشك���ة 
التج���اري ال���دويل للمس���رسة يف األوراق 
املالي���ة، ىف املرك���ز الثاىن بإمج���اىل قمية 
تداول بلغ���ت 1.01 مليار جنيه متثل حصة 

سوقية بنسبة %14.7.
وحلت رشكة املجموعة املالية للمسرسة يف 
األوراق املالية ىف املركز الثالث، بقمية تداول 
بلغت 827.4 مليون جنيه، أمنت هلا حصة 

سوقية بنسبة 12%، وىف املركز الرابع تأىت 
رشكة بايونريز لتداول األوراق املالية، بقمية 
ت���داول بلغت 382.8 ملي���ون جنيه حبصة 
سوقية بنس���بة 5.6%، وىف املركز اخلامس 
رشك���ة بلتون لت���داول األوراق املالية، بقمية 
ت���داول بلغت 371.9 ملي���ون جنيه، حبصة 

سوقية بنسبة %5.4.
وج���اء ىف املركز الس���ادس، رشكة مبارش 
انرتناش���يونال لتداول األوراق املالية بقمية 
ت���داول بلغت 362.8 ملي���ون جنيه، حبصة 
سوقية بنسبة 5.3%، رشكة األهىل فاروس 
لت���داول األوراق املالية ىف املركز الس���ابع، 
بقمية ت���داول 285.4 مليون جنيه بنس���بة 
4.1%، وحل ىف املركز الثامن رشكة تايكون 
للوس���اطة ىف األوراق املالية بقمية 244.8 

مليون جنيه بنسبة %3.6.
وحل���ت ىف املركزي���ن التاس���ع والع���ارش، 
رشكتا أسطول لتداول األوراق املالية، عربية 
أون الين للوساطة ىف األوراق املالية، بقمية 
ت���داول 236.7 مليون جنيه، 233.8 مليون 
جنيه، بنس���بة 3.4%، 3.4% عىل التواىل، 
جاء ذلك وفًقا للتقرير األس���بوىع للبورصة 

املرصية عن ترتيب رشاكت الوساطة.
هبوط قطاعات البورصة

وتراجع���ت قطاع���ات البورص���ة املرصية، 
خالل جلس���ات األس���بوع امل���ايض، عىل 
رأهسا الس���ياحة والرتفيه بنس���بة %5.4، 
أعقبه قط���اع اخلدمات واملنتجات الصناعية 
والس���يارات بنس���بة 5.3%، يلي���ه قط���اع 
االتصاالت واإلع���الم وتكنولوجيا املعلومات 
بنس���بة 5%، وهبط قطاع العقارات بنس���بة 
3.6%، واخنفض قطاع املنسوجات والسلع 
املعمرة بنس���بة 2.9%، مث قطاع مواد البناء 
بنس���بة 1.9%، ونزل قط���ايع الورق ومواد 
التعبئ���ة والتغلي���ف، والتج���ارة واملوزعون 

بنسبة %1.8.
مكا تراج���ع قط���اع اخلدم���ات املالية غري 
املرصفية بنس���بة 1%، أعقبه قطاع املقاوالت 
واإلنش���اءات اهلندسية بنس���بة 0.8%، يليه 
قطاع اخلدم���ات التعلميية بنس���بة %0.6، 
وأخرًيا قطاعات املوارد األساسية، والبنوك، 
واألغذي���ة واملرشوب���ات والتب���غ، والرعاية 
الصحي���ة واألدوية بنس���بة %0.4، %0.3، 
0.2%، 0.1%، ع���ىل الت���وايل، فميا ارتفع 

قطاع خدمات النقل والحشن بنسبة %5.

نمظ
عن���وان “متوي���ل ال���رشاكت املرصية من 
خالل أس���واق املال”، وذل���ك بالتعاون مع 
بنيك التمني���ة وإعادة اإلمع���ار األورويب 
 - للتمني���ة  وبن���ك اإلفري���ي   EBRD -
AFDB، ش���ارك يف اللقاء رايم الداكين 
رئيس البورص���ة والدكتور إس���الم عزام 
نائ���ب رئيس اهليئة العام���ة للرقابة املالية، 
وهب���ة الصرييف نائب رئيس البورصة إىل 
جانب مشاركة اليكس بفوفارسيك رئيس 
قطاع أس���واق املال بالبنك االوريب للتمنية 
وإعادة اإلمعار وأمحد عطوط رئيس أنشطة 

أسواق املال بالبنك االفريي للتمنية.
وانقمس���ت ورش���ة العم���ل إىل جزئ���ني، 
شارك باحلضور يف نصفها األول رؤساء 
ع���دد من الرشاكت الراغب���ة يف القيد إىل 
جانب حض���ور ممثلني لعدد من الرشاكت 
املقيدة بالسوق الرئييس وبنوك االستمثار 
والرع���اة املعمتدي���ن بس���وق ال���رشاكت 

الصغرية واملتوسطة.
وخالل لكمت���ه االفتتاحية، أك���د الداكين، 

أمهي���ة هذا الن���وع من الفعالي���ات واليت 
يلتي فهيا األطراف ذوي العالقة بصورة 
مبارشة ومناقش���ة لك اإلجراءات وآليات 
المتويل ال���الزم لمنو أمعال تلك الرشاكت 
من خ���الل منظومة س���وق األوراق املالية، 
حي���ث تتي���ح الفرصة مش���اركة اخلربات 
بني أطراف الس���وق والتع���رف عىل مزايا 
التحول لرشكة عامة، مكا منحت اللقاءات 
الفرصة للحض���ور للتعرف عىل إجراءات 
وخط���وات معلية القيد والط���رح بداية من 

التجه���زي ل���أوراق واملس���تندات الالزمة 
للتجسي���ل والقيد وح���ىت الوصول لعملية 

التداول.
تقدميي���ة  ع���روض  الفعالي���ات  وختل���ل 
ومناقش���ات حول آليات وخطوات المتويل 
عرب أسواق املال س���واء من خالل أدوات 
امللكي���ة أو الدي���ن، وكذل���ك مزايا ورشوط 

القيد والتداول بالبورصة املرصية.
وم���ن جهته، ق���ال أمحد عطع���وط رئيس 
قس���م تمنية أسواق املال اإلفريقية - البنك 

اإلفري���ي للتمنية: “ي���ويل البنك اإلفريي 
للتمني���ة أمهي���ة كب���رية يف التع���اون مع 
البورص���ة املرصية، وذلك للدور اليت تقوم 
به أس���واق املال يف توفري س���بل المتويل 
طويل األج���ل للرشاكت العاملة بالقطاعات 

الرئيسية يف مرص«.
مكا هشد العمل املش���رتك ب���ني البورصة 
املرصي���ة والبن���ك االفري���ي للتمنية منوا 
ملحوظا خالل االعوام السابقة، ونتوقع له 
مزي���دا من االزدهار نظ���را للدور اإلقليمي 
ال���يت تقوم ب���ه أس���واق امل���ال يف تمنية 
القطاعات احليوية لالقتصادات اإلفريقية، 
حيث ت���أيت مش���اريع ربط أس���واق املال 
القارة األفريقية، واليت تقوم فيه البورصة 
املرصية بدور ري���ادي، عىل رأس أولويات 
التعاون ب���ني البنك اإلفري���ي والبورصة 
املرصي���ة كنقطة بناء لس���وق مال إقليمي 
مرتب���ط وموحد ي���حمس بانتق���ال رؤوس 
األموال اإلفريقية بشلك ميرس، وملا له من 
دور يف تعزي���ز وتعمي���ق آوارص التعاون 

اإلقليمي املشرتك بني الدول اإلفريقية.

التعديالت المقترحة تستهدف تبسيط وتيسير كافة اإلجراءات    
لتحفيز الشركات على القيد والطرح الالزم للنمو واالنطالق

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  16  أكتوبر  2022  •  العدد  664
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رفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع 
األسمنت إلى 12 دوالرا لكل 

مليون وحدة حرارية

أصدر جملس الوزراء قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبييع 
املورد لصناعة األمسن���ت بواقع 12 دوالرا للك مليون وحدة 

حرارية بريطانية.
وتضمن القرار املنشور باجلريدة الرمسية، حتديد سعر بيع 
الغ���از الطبييع املورد لصناعة البرتوكمياويات "إلنتاج خليط 
اإليث���ان والربوبان" حبيث ال يقل احلد األدين عن 4.5 دوالر 

للك مليون وحدة حرارية بريطانية.
مك���ا مت حتديد س���عر بي���ع الغ���از الطبييع لب���ايق معالء 
البرتوكمباوبات بواق���ع 5.7 دوالر للك مليون وحدة حرارية 

بريطانية.
وحتديد سعر بيع الغاز الطبييع املورد ملصنيع الطوب بواقع 

110 جنهيات للك مليون وحدة حرارية.

»الصناعة« تفرض نفسها علي جدول أعمال املؤمتر االقتصادي  
 ترتق���ب األوس���اط االقتصادي���ة انط���الق فعالي���ات 
املؤمت���ر االقتصادي ، الذي وج���ه  الرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس بانعقاده ، وحددت له احلكومة   الفرتة من 
23-25 أكتوب���ر اجلارى،  وي���ري العديد من اخلرباء 
واالقتصادي���ن أن  املؤمت���ر حيم���ل  فرصة للهنوض  
مبختل���ف القطاعات اإلنتاجية وتعزيز مس���امههتا يف 

منو االقتصاد.
ويف هذا اإلط���ار أعلن املهندس هب���اء العاديل رئيس 
مجعية مستمثري بدر، ورئيس شعبة األدوات الكهربائية 
بغرف���ة الصناعات اهلندس���ية ،  انهت���اء امجلعية من   
إعداد ورقة معل  تتضمن  5 حماور أساس���ية لتحقيق 
تمني���ة صناعية ش���املة متهيدا لعرضه���ا يف املؤمتر 
االقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السييس 

واملنتظر انطالق فعالياته 23 أكتوبر اجلاري.
وأضاف املهندس هب���اء العاديل، يف بيان حصيف   ، 
أن ورق���ة العمل، اليت محلت  عن���وان »من أجل تمنية 
صناعي���ة ش���املة«، مت تقدميها إىل لك���ا من االحتاد 
املرصي مجلعيات املس���تمثرين، و غرف���ة الصناعات 
اهلندس���ية باحت���اد الصناع���ات، من أج���ل إدراجها 
مض���ن ورقة معل متاكملة تمشل رؤية مجيع القطاعات 
واألنش���طة الصناعي���ة املختلفة، واملق���رر طرحها عيل 

طاولة املؤمتر االقتصادي.
وأضاف أهنا ج���اءت بعد عدة ورش معل خالل الفرتة 
األخرية، إذ خلص���ت إيل رضورة العمل بالتوازي يف 

مخسة حماور لتحقيق هنضة صناعية شاملة.
وأوحض »الع���اديل«، أن احملور االول يتضمن جذب 
االستمثار األجنيب املبارش و نقل اخلربات واستخدام 
التقني���ات احلديثة، باعتباره احلل األمثل لتوفري فرص 
معل مبارشة و حتس���ن م���ؤرش البطالة و هسولة نقل 

اخلربات و التقنيات.
ووفقًا لتقري���ر التمنية الصناعية الص���ادر عن منمظة 
األمم املتح���دة للتمني���ة الصناعي���ة “UNIDO” يف 
العام  املايض  2021، فقد حقق بعض الدول جناحات 
مملوس���ة يف التصني���ع الرسيع و المن���و االقتصادي 
املستدام، و اكنت التكنولوجيا حمراك رئيسيا يف هذه 
احلاالت و حجنت يف تطوير صناعة كثيفة االستخدام 
للتكنولوجيا املتقدمة مع الع���م أن التغري التكنولويج 
يتطلب اعداد قوة العمل ليك تستخدم  اآلالت واملعدات 

اليت أصبحت معقدة بصورة مزتايدة.
وش���دد  العاديل عىل رضورة مش���اركة احلكومة مع 
القطاع اخلاص لوضع خطة تنفيذية قصرية املدى من 
أجل التوس���ع يف البعث���ات التدريبية ) فنية_  ختطيط 
وادارة االنت���اج (، إضاف���ة إىل إنش���اء قواعد بيانات 
حديثة وشاملة، و اس���تخدام الوسائل التقنية احلديثة 
يف الرب���ط االلكرتوين، فضال عن تمنية وتدعمي ورعاية 

االبتاكر واإلبداع.
وق���ال إن احملور الثاين يركز ع���ىل رضورة االهمتام 
بالصناع���ة التحويلية؛ هبدف توف���ري مدخالت اإلنتاج 
و تعمي���ق الصناعة الوطنية، حي���ث متتلك مرص ثروة 
من املعادن و اخلامات األولية، مهنا عىل س���بيل املثال 
الرم���ال البيضاء و اجللود و األلومنيوم و الفوس���فات 
، مش���ريا  إىل أن اس���تغالل هذه اخلامات من خالل 
حتويله���ا إىل مواد خ���ام تدخل مب���ارشة يف العملية 
اإلنتاجية يهس���م يف تعظمي القمية املضافة و ختفيض 

التاكلي���ف و حدوث طفرة يف اكف���ة الصناعات املغذية 
و التمكيلي���ة و التجميعية، وهو األمر الذي يدفع مرص 

لتكون يف مصاف الدول الصناعية الكربى. 
وأوحض أن تطوير الصناعات التحويلية يتطلب توحيد 
جهود الدولة مبؤسس���اهتا االنتاجي���ة من أجل حتفزي 
االس���تمثارات املبارشة س���واء احمللي���ة أو األجنبية 
لالس���تمثار يف تل���ك الصناعات االس���رتاتيجية اليت 

تعترب بوابة التمنية الصناعية الشاملة.
وذك���ر  »العاديل«  أن  احملور الثالث يتضمن تفعيل 
قان���ون هيئ���ة التمنية الصناعية رمق ٩5 لس���نة 201٨ 
والحئت���ه التنفيذية الص���ادرة بقرار رمق 1٩٨ لس���نة 
2021، مع زيادة حوافز االس���تمثار خاصة يف جمال 
الصناعة، موحضًا أن هذا القانون يساعد عىل تيسري 
و توحيد إج���راءات ختصي���ص األرايض الصناعية، 
وتهسيل إصدار وجتديد الرتاخيص الالزمة لألنشطة 
الصناعية عرب تطبيق منظومة الش���باك الواحد لتوفري 

الوقت واجلهد واملال لملستمثرين.
ويركز احملور الراب���ع، عىل إعادة بناء منظومة وطنيه 
لرقاب���ة اجل���ودة و احلومك���ة الصناعية تتبع رائس���ة 
جمل���س الوزراء، خاص���ة أن تطبي���ق مفاهمي اجلودة 
مضن  مب���ادئ رفع الكفاءة و احلد من االهدار و رفع 
قمية املنتجات يف مقابل الس���عر، جتعلها امه مقومات 
جن���اح العمليات اإلنتاجي���ة و نرش ثقافهت���ا بدءا من 
العامل���ن يف جماالت االنتاج و الرقابة مرورا بالتجار 

وصوال ايل املسهتلك.
 فرصة وآليات 

  ع���يل محزة، نائ���ب رئيس االحتاد الع���ام مجلعيات 
املس���تمثرين،  شدد  من جانبه  عيل أمهية االجنازات 
اليت متت لتجشيع االس���تمثارات يف مرص  ، مضيفا 

أنه سيكون هلا دور يف دمع االقتصاد.
 وأض���اف  مح���زة،   أن املؤمتر االقتص���ادي فرصة 
ملواجه���ة التحديات اليت تواجه االس���تمثار املرصي، 
مش���ريا إىل أن���ه س���يمت العم���ل ع���ىل تق���دمي آليات 
لالس���تمثار يف م���رص ، وتاب���ع    أن م���رص لدهي���ا 
إماكنيات وموارد طبيعية ميكن استخدامها يف العديد 
من القطاع���ات، مضيفا أنه جيب هتيئ���ة املناخ لزيادة 

االستمثار وتجشيع جودة اإلنتاج.
ويف إط���ار الرتق���ب الذي يس���ود القط���اع الصنايع 

النطالق فعاليات املؤمتر ، ق���ال الدكتور ماجد جورج 
رئيس املجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك 
اهمتام  كبري  من الرئيس عبد الفتاح الس���ييس لفتح 
ب���اب احلوار أمام القطاع الصنايع من أجل الوصول 
إىل مقرتحات تهن���ض بالصناع���ات املختلفة، وكذلك 
صناعة األدوية واملس���تلزمات الطبية واملس���تحرضات 
يف ظ���ل رؤي���ة للهنوض بص���ادرات م���رص وحتقيق 

مسهتدف املائة مليار دوالر.
مقرتحات “املالبس اجلاهزة “

 و أكدت ماري لويس بشارة رئيس املجلس التصديري 
لملالبس اجلاهزة ، أن عقد مؤمتر اقتصادي كبري يعد 
مبثابة  فرصة ملناقشة الرؤي املختلفة للهنوض بالقطاع 
االقتص���ادي والصنايع واالس���متاع لوجهات النظر 

املختلفة للخروج بأمان من الفرتة احلرجة احلالية.
وأشارت   إىل أمهية ختصيص جلسة ملناقشة الهنوض 
بقط���اع صناعة املالبس اجلاهزة والصناعات املرتبطة 
هبذه الصناعة احليوية، وكذلك مناقشة رؤية املصدرين 
واملصنع���ن لتطوير القطاع الصنايع والتصديري يف 
وقت يسامه فيه قطاع املالبس بقرابة 2.5 مليار دوالر 

صادرات سنوية.
 و قال���ت   رئي���س املجلس التصدي���ري لملالبس، إن 
املجل���س وضع مقرتح���ات لزيادة الصادرات بش���لك 
سنوي مبتوس���ط ارتفاع يرتاوح بن ٨ إيل 15%، لكن 
القطاع يف حاجة إيل إطالق مبادرة لمتويل الصناعات 
الكبرية واملتوسطة يف صناعة املالبس اجلاهزة بفائدة 
5% م���ن أجل توفري المتويالت الالزمة للقطاع للخروج 
من الفرتة احلرجة احلالية وإتاحة املخصصات املالية 

للوفاء بااللزتامات الالزمة للتطوير
زيادة موارد الدولة 

   الدكت���ور أمحد عبد احلافظ، اخلب���ري االقتصادي، 
أوحض من جانب���ه  أن مرص تعقد املؤمتر االقتصادي 
وسط ظروف اقتصادية صعبة عىل املستوين احملىل 
والعامل���ى، ج���راء تداعي���ات جاحئة كورون���ا واحلرب 
الروس���ية األوكرانية، الفتا ألن من أبرز التحديات الىت 
واجه���ت مرص، خروج قرابة 20 مليار دوالر “األموال 

الساخنة”، وبالتاىل تأثر االحتيايط النقدى.

  أل���ى أمحد مسري وزير التجارة والصناعة، 
لكمة م���رص باإلنابة عن الرئي���س عبد الفتاح 
الس���ييس، خ���الل فعاليات القمة السادس���ة 
ملؤمتر التفاع���ل وتدابري بناء الثقة يف آس���يا 
“س���ياك”، اليت عقدت بالعامص���ة الاكزاخية 
أس���تانا ع���ىل م���دار ي���ويم 12 و13 أكتوبر 
اجلاري، حبضور عدد كبري من رؤساء الدول 
واحلكومات واملسؤولن والوزارات من خمتلف 
دول العامل، إىل جانب أعضاء الوفد املرصي 
والذي يرتأس���ه وزي���ر التج���ارة والصناعة، 
ومض السفرية منال الش���ناوي سفرية مرص 
باكزاخس���تان، والوزير مفوض جتاري حيىي 

الواثق باهلل رئيس جهاز المتثيل التجاري.
ونق���ل الوزير، حتي���ات الرئيس عب���د الفتاح 
الس���ييس لرئي���س مجهورية اكزاخس���تان، 
والقادة واملش���اركن يف القم���ة وتأكيده عىل 
تقدير مرص للجهود اليت بذلهتا اكزاخس���تان 
خالل فرتة رائس���هتا للقمة يف الفرتة 2020-
2022 رمغ الظ���روف العصيبة اليت يواجهها 
العامل بأرسه ب���دءا جباحئة كورونا وما تالها 

من أزمات إقلميية ودولية أخرى.
وأكد مسري، يف س���ياق اللكمة ال���دور اهلام 
ملنمظ���ة مؤمتر التفاعل وتداب���ري بناء الثقة يف 
آس���يا “س���ياك” يف حتقيق الس���الم واألمن 
بقارة آسيا وحتقيق االستقرار عىل املستوين 

اإلقل���ي والعاملي، مش���ريا إىل تقدير مرص 
للجهود الكبرية لدولة اكزاخس���تان يف إنشاء 
املنمظ���ة ودمع الزتاماهتا ببناء الثقة بن الدول 

األعضاء عىل مدار 30 عاما.
وأش���اد الوزير، بدور مجهورية اكزاخس���تان 
يف إنش���اء منمظ���ة “س���ياك” خ���الل ع���ام 
1٩٩2 مبب���ادرة كرمية من رئي���س مجهورية 
اكزاخس���تان حينذاك، حي���ث اكنت مرص من 
بن األعضاء املؤسس���ن هلذه املنمظة، مشريا 
إىل أن متديد فرتة رائس���ة اكزاخستان للقمة 
حىت عام 2024 يثبت دمع الدول أعضاء القمة 
جلهود اكزاخس���تان وثقهتم يف أمهية الدور 

الذي تضطلع به القمة.
وأوحض مس���ري، أن مرص لن تدخر جهدا يف 
االل���زتام باحملاور الرئيس���ية للقمة من خالل 
نرش الس���الم واألمن واالس���تقرار يف آسيا، 
ومناهضة مظاهر وصور اإلرهاب، إىل جانب 
تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي من أجل 
حتقيق االزدهار واالس���تقرار يف آسيا، الفتا 
إىل أن الدولة املرصية تؤمن مبستقبل وأمهية 
املنمظة مكسامه قوي يف األمن الدويل، حيث 
ترحب مرص بتدشن مفاوضات بناءة وشاملة 
وش���فافة بش���أن حتويل املنمظة تدرجييا إىل 
منمظ���ة إقلميية دولية من خالل إضفاء الطابع 

املؤسيس علهيا وتعزيز قدراهتا.

وقعت الغرفة التجارية للقاهرة برائسة املهندس 
إبراه���مي العريب رئيس االحت���اد العام للغرف 
التجارية، مع غرفة التجارة والصناعة مجلهورية 
مولدوف���ا مذكرة تفامه خ���الل منتدى األمعال 
املرصي املول���دويف الذي نمظته غرفة القاهرة؛ 
لبحث زي���ادة التبادل التجاري واالس���تمثاري 
ب���ن البلدين يف حض���ور نيكيو بوبيس���كيو، 
نائب رئيس ال���وزراء ووزير خارجية مجهورية 
مولدوف���ا، و فالدمي���ري ب���وال، وزي���ر الزراعة 
مجلهوري���ة مولدوفا وجومينا فادمي، س���كرتري 
الدولة ب���وزارة االقتصاد مجلهوري���ة مولدوفا 
وكرويت���ور دميرتي، س���فري مجهورية مولدوفا 
 مجلهورية مرص العربية جبانب الوفد املرافق.
ومن اجلانب املرصي، نائيب رئيس غرفة القاهرة 
أمحد الوسي وس���احم زيك، واللواء صالح 
العبد، أم���ن صندوق غرف���ة القاهرة وأعضاء 
جمل���س إدارة الغرفة حييي الس���ي وأرشف 
خرض ودمحم مهران وع���دد كبري من أعضاء 
 الشعب التجارية وأحصاب الرشاكت بالغرفة.
وق���ع الربوتوك���ول أمحد الوس���ي نيابة عن 
املهن���دس إبراه���مي العريب وس���ريجيو هاريا 
 رئي���س غرف���ة جت���ارة وصناع���ة مولدوف���ا.
وأّك���د املهندس إبراهمي الع���ريب أن االقتصاد 
امل���رصي يهش���د مرحل���ة تمنوية كب���رية يف 
ظل املتغ���ريات واملس���تجدات العاملي���ة جعلت 
مرص جاذبة لالس���تمثارات ب���دمع من القيادة 
السياس���ية، ع���ىل رأهسا الرئي���س عبدالفتاح 
السييس، مشرًيا إىل املوقع اجلغرايف املمتزي 
ال���ذي تمتتع ب���ه مرص؛ مم���ا جيعله���ا نافذة 

مهمة لكثري من األس���واق العاملي���ة واإلفريقية 
والعربية مستفيدة من مزايا اتفاقيات التجارة 
احل���رة املُنضمة إلهيا والتكت���الت االقتصادية 
مث���ل منطقة التج���ارة احلرة العربي���ة، منطقة 
التجارة احل���رة القارية ألفريقيا، الكوميس���ا، 
الرشاكة املرصية األوربية، االفتا، املريكسور، 
اتفاقي���ة أغادير، وغريها، مما جيعلها س���وق 
 واع���دة خي���دم مس���هتليك ه���ذه األس���واق.
وأش���ار الع���ريب، يف س���ياق لكمت���ة ال���يت 
ألقاه���ا نياب���ه عن���ه س���احم زيك، أن غرف���ة 
القاه���رة س���توفر اكف���ة البيانات ال���يت تعزز 
م���ن العالق���ات الثنائي���ة، وجت���ذب مزيدا من 
االس���تمثارات، وزي���ادة ال���رتوجي لملنتج���ات 
املرصية لملسامهة يف رفع معدالت الصادرات 
املرصية طبًق���ا لتوجهيات الرئيس الس���ييس 
 إىل 100 ملي���ار دوالر يف الف���رتة القادم���ة.
ولفت العريب إىل التطورات الضخمة يف البنية 
التحتية اليت هشدهتا م���رص مؤخًرا لتجشيع 

االستمثار.

وزير التجارة: ترحيب مصري بتدشني مفاوضات 
لتحويل »سيكا« إلى منظمة إقليمية دولية

 

استقبلت نيفن جامع، الرئيس التنفيذي جلهاز تمنية املرشوعات 
املتوس���طة والصغرية ومتناهية الصغر، وفدا رفيع املستوى من 
مساعدى أعضاء الكوجنرس األمرييك من احلزبن الدميقرايط 
وامجلهوري خ���الل زيارهتم للدورة الرابع���ة من معرض تراثنا 
الذي نمظه جهاز تمنية املرشوع���ات برعاية الرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس، رئي���س امجلهورية، يف الفرتة م���ن ٩ – 15 أكتوبر 
مبرك���ز مرص لملع���ارض الدولية، و افتتح���ه الدكتور مصطىف 
مدب���ويل، رئي���س الوزراء و رئي���س جمل���س ادارة جهاز تمنية 

املرشوعات ولفيف من الوزراء.
وأكدت جامع ألعضاء الوفد عن تقديرها هلذه الزيارة اليت تعرب 
عن االهمتام الذي تولي���ه خمتلف اجلهات الدولية لالطالع عىل 
م���ا حتققه مرص م���ن تطور اقتصادي يف خمتل���ف القطاعات، 
ومهنا قط���اع املرشوعات الصغرية يف م���رص خاصة احلرف 
اليدوي���ة والرتاثية نظ���را لقدرهتا عىل توف���ري اآلالف من فرص 
العمل الالئقة واملستدامة لملواطنن، ودفع معدالت المنو بشلك 
ع���ام، باإلضافة إىل اإلماكنات الواعدة اليت ميكن أن يهسم هبا 
يف توفري منتج عاىل اجلودة قادر عىل املنافس���ة يف األس���واق 

اخلارجية.
وأوحض���ت أن جهاز تمنية املرشوعات يعمل عىل توفري خمتلف 
أوجه الدمع لقطاع املرشوعات الصغرية خاصة اخلدمات الفنية 
اليت تعمل عىل بناء قدرات وتطوير مهارات الش���باب يف ريادة 
األمعال وإدارة املرشوعات وذلك لمتكيهنم من مواكبة املتغريات 
الرسيعة اليت تهشدها األسواق حاليا، فضال عن تعزيز قدرات 

املرشوعات يف النجاح واالسمترار.

قال الدكتور صالح أنور المك���وين رئيس الغرفة التجارية 
بالغربي���ة، وعض���و جمل���س إدارة االحتاد الع���ام للغرف 
التجارية، إن���ه يف إطار التعاون الدامئ بن الغرفة التجارية 
حملافظ���ة الغربية، واهليئة العام���ة للرقابة عىل الصادرات 
والواردات برائسة اللواء املهندس عصام النجار، مت االتفاق 
ع���ىل افتتاح فرع للهيئ���ة مبقر الغرف���ة التجارية حملافظة 
الغربية لتقدمي خدمات اهليئة ملنتسيب الغرفة من املصدرين 
واملس���توردين، وكذل���ك تق���دمي اكفة بايق خدم���ات اهليئة 
اخلاص���ة بالمسرسة العقارية والدعاية واإلعالن ملنتس���يب 

الغرفة التجارية مبحافظة الغربية .
وأضاف »المكوين«،   أن هذا االتفاق يأيت يف إطار حرص 
الغرفة التجاري���ة بالغربية وهيئة الرقاب���ة عىل الصادرات 
والواردات خلدمة مجوع التجار واملصدرين واملس���توردين 

والتيسري علهيم لرسعة إهناء خدماهتم اخلاصة باهليئة .
وتابع، أنه مت االتفاق عىل اإلعداد اجليد بتجهزي مركز يليق 
بإمس ومسعة الطرفن لتيس���ري وتهسيل إجناز اكفة املهام 
اليت حيتاجها منتسيب الغرفة مبا يعود بالنفع عىل التجار 
واملواطنن يف وقت واحد، وتوفري السلع الالزمة لملواطنن 
مبا حيافظ عىل استقرار السوق ويوفر المكيات الالزمة من 

السلع لعدم التالعب يف األسعار .

أعل���ن املهندس أمحد مسري وزير التج���ارة والصناعة، أن 
صندوق تمنية الصادرات أصدر هشادات رصف لعدد 6٨4 
رشكة بإمجايل مساندة 5.4 مليار جنيه، وبصايف مساندة 
4.3 مليار جنيه بعد خصم نس���ب التعجي���ل واملديونيات، 
مش���رًيا إىل أن عدد الرشاكت اليت اس���تفادت خالل هذه 
الدفع���ة بلغ ٩67 رشكة، يف إطار الدفعة األوىل من املرحلة 

اخلامسة من مبادرة السداد الفوري لملصدرين.
وقال الوزير يف بيان، إن سداد هذه الدفعة من املستحقات 
ي���أيت تنفي���ًذا للتوجهي���ات الرائس���ية مبس���اندة القطاع 
التصدي���ري، ورسع���ة رد األعب���اء التصديرية املس���تحقة 

للرشاكت املصدرة ودمع قطايع الصناعة والتصدير.
وأش���ار إىل أن رد مس���تحقات املصدرين ل���دى الصندوق 
ميثل عامل رئي���يس يف زيادة القدرات اإلنتاجية للرشاكت 
املصدرة وتعزيز تنافس���ية املنتجات املرصية يف األس���واق 
اخلارجي���ة خاصًة يف ظل األزم���ات االقتصادية املتالحقة 

اليت تعاين مهنا دول العامل حالًيا.
م���ن جانهبا أوحضت الدكت���ورة أماين الوص���ال الرئيس 
التنفيذي لصندوق تمنية الصادرات أن هذه الدفعة استفاد 
مهن���ا اكف���ة القطاع���ات التصديرية املس���تفيدة من براجم 
املساندة، مشريًة إىل أن الدفعة الثانية من املرحلة اخلامسة 

من املبادرة سيمت رصفها خالل هشر ديمسرب املقبل.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري يه مبادرة أطلقهتا 
وزارتا التجارة والصناعة واملالية بالتنسيق مع البنوك ويه 
تتيح سداد نسبة ٨5% عن محشونات الصادرات حىت 30-

6-2021 ونس���بة ٩2% عن محشونات الصادرات اعتبارا 
من 1-7-2021 من إمجايل قمية املستحقات فوًرا، بدال من 

سدادها عىل أقساط قد تستغرق عدة سنوات.

»الغرف التجارية«: افتتاح فرع للهيئة العامة للرقابة 
على الصادرات والواردات الستقرار األسواق

سيد اجلارحي

داليا احمد

  شعبة األسمنت باتحاد الصناعات:  القرار لن يؤثر على جميع الشركات 
وحوالي 50% من مصانع األسمنت في مصر تعمل بالغاز الطبيعي  

توقيع مذكرة تفاهم بني غرفتي القاهرة والتجارة 
والصناعة مبولدوفا لتعزيز العالقات االقتصادية الثنائية

»مستثمري املشروعات« يطالب بخطة عاجلة 
للتصرف فى األراضى الصناعية غير مستغلة

أكد احتاد مس���تمثرى املرشوع���ات الصغرية 
واملتوس���طة ع���ىل تواف���ر اآلالف م���ن قط���ع 
األراىض الصناعي���ة املرفقة وغري املس���تغلة 
بامل���دن الصناعية مطالب���ا بوضع خطة عاجلة 
إلع���ادة اس���تغالل تل���ك األراىض يف إقامة 
مرشوع���ات صناعي���ة جديدة م���ن خالل فتح 
الباب أم���ام مالكه���ا للترصف فهي���ا وإهناء 
 مجي���ع املنازع���ات القضائي���ة اخلاصة هبا .
وق���ال املهندس عالء الس���قىط رئيس االحتاد 
يف بي���ان له إن املائت من الرشاكت الصناعية 
قام���ت بانش���اء مصانع عىل أق���ل من نصف 
مس���احة األرض املخصصة هل���ا وليس لدهيا 
الق���درة ع���ىل التوس���ع يف إنش���اء ملحقات 
صناعية جديدة وطبق���ا لرشوط العقد ال حيق 
هلا الت���رصف حبرية يف بيع أو تأجري املتبيق 
م���ن تل���ك االراىض وبالت���اىل أصبح���ت تلك 
األرايض مجمدة وغري مس���تغلة الن أحصاب 
الصناع يعتربوهنا ملكي���ة خالصة هلم وهيئة 
التمنية الصناعية تعترب أي ترصف غري مذكور 
 يف العقد تس���قيع واجتار ب���أراىض الدولة .
وطالب السقىط برضورة دراسة تلك األوضاع 
وإجي���اد حل���ول رسيع���ة إلع���ادة ط���رح تلك 

االراىض بس���بب تعط���ش الس���وق ملثل هذا 
النوع من االراىض املرفقة يف املدن الصناعية 
الك���ربى والقدمية ، كذل���ك مبراجعة القوانن 
االقتصادية ومتابع���ة تنفيذها لضبط املنظومة 
الترشيعية لالس���تمثار باالضافة إىل إنش���اء 
»بنك ل���ألراىض الصناعي���ة« والذى خيتص 
بإدارة مجيع األراىض االس���تمثارية اململوكة 
للدولة منعا لتضارب املصاحل واعالء مصلحة 
الصناعة كهدف رئيىس لتحقيق حم الرئيس 
الس���يىس بالوص���ول إىل 100 ملي���ار دوالر 

صادرات مرصية يف العام.

رضوى عبداهلل
اسالم عبدالفتاح

جامع تستقبل وفدا من الكوجنرس 
األمريكي يزور معرض تراثنا

 بدء صرف الدفعة الثانية ملبادرة 
السداد الفوري ديسمبر املقبل

أحمد ابراهيم

» الصناعات الهندسية « توافق على إنشاء شعبة 
جديدة لبناء السفن

وافق جمل���س إدارة غرفة الصناعات اهلندس���ية 
باحت���اد الصناعات املرصية عىل إنش���اء ش���عبة 
جديدة لبناء الس���فن برائس���ة اللواء إبراهمي جابر 

وفصل الشعبة اجلديدة عن شعبة وسائل النقل.
ج���اء ذلك خ���الل عق���د الغرفة اجمتاعا ملناقش���ة 
قرارات مهمة، برائسة دمحم املهندس، حيث متت 
املوافقة بعد تجسيل األعضاء املس���توفن الرشوط 
وخماطبة جملس إدارة احتاد الصناعات لملوافقة 

عىل تشكيل الشعبة.
من جانهبا دعت املهندس���ة ش���مياء عليبة، عضو 
جمل���س إدارة الغرف���ة، إىل تأس���يس جلنة لضم 
القطاع غري الرمس���ى للدخول حتت مظلة الغرفة، 
ووافق جملس اإلدارة عىل تأس���يس اللجنة، عىل 

أن تتوىل رائسهتا املهندسة شمياء عليبة.
وق���دم املهندس مع���رو أبوفرخي���ة، عضو جملس 
إدارة الغرف���ة، عرض���ا مل���رشوع تأس���يس جلنة 

الصناعات الصغرية بالغرفة وقامت ش���مياء عليبة 
وعبدالصادق أمحد برشح واف خلطة معل اللجنة، 
ووافق جملس اإلدارة عىل إنشاء جلنة الصناعات 
الصغ���رية برائس���ة املهندس عبدالواحد ش���وىق 

واعمتاد املرشوع املقدم هلا.
وعرض املهن���دس عبدالصادق أمحد، مستش���ار 
الغرفة، مرشوع إنشاء وحدة تقدمي خدمات التعلمي 
امل���زدوج واإلرشاف عىل تدريب طالب مركز متزي 
بال���رشاكت، ووافق جملس اإلدارة عىل تش���كيل 

وحدة تقدمي خدمات التعلمي املزدوج بالغرفة.
شارك يف االجمتاع من أعضاء جملس اإلدارة لك 
من: املهندس دمحم داوود واملهندس بسمي يوسف 
واملهندس معرو أبوفرخية واملهندسة شمياء عليبة 
واملهندسة رش���ا جمدى الكردى واملهندس دمحم 
العايدى واحملاس���ب طارق عابدين واحملاس���ب 

اكمل جحازى مدير الغرفة.

 غرفة الصناعات الهندسية : 5 محاور أمام المؤتمر  لتحقيق تنمية صناعية شاملة

أعلن وزير المتوين والتجارة الداخلية الدكتور عيل املصييحل 
عن فتح باب التقدم لاكفة مضارب القطاع اخلاص، لالشرتاك 
والعمل مضن منظومة توريد األرز الشعري ملومس توريد 2022 
، م���ن خالل التقدم بطلب ملديري���ات المتوين باحملافظات اليت 

تقوم بزراعة األرز الشعري.
وذك���رت وزارة المتوي���ن والتجارة الداخلي���ة يف بيان هلا، أن 
الطلب املق���دم لملديرية، إلعمتاد تجسي���ل املرضب او املخزن 
لملديري���ة ، يمش���ل الجس���ل التجاري، والجس���ل الصنايع، 
والبطاقة الرضيبية، وهشادة عضوية س���ارية من غرفة صناعة 
احلبوب ومنتجاهتا، وكذلك المكية املس���هتدف تسويقها وقدره 

املرضب.
من جانبه قال املصييحل خالل ترؤس���ه إلجمتاع اللجنة العليا 
لألرز، إن باب التق���دم ملديريات المتوين للتجسيل يف منظومة 

التوريد ملومس االرز الشعري متاح لاكفة املضارب .

التموين تفتح العمل لكافة املضارب 
لالشتراك يف منظومة توريد األرز الشعير

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  16  أكتوبر  2022  •  العدد  664

د. مصطفي مدبولي

شركات األسمنت ترد علي قرار احلكومة بتحديد سعر 
جديد لبيع الغاز الطبيعي املورد للصناعة 

أص���در الدكتور مصطىف مدب���ويل، رئيس الوزراء، قرار 
بتحديد سعر بيع الغاز الطبييع املورد لصناعة األمسنت 

بواقع 12 دوالر للك مليون وحدة حرارية بريطانية.
 وتضم���ن قرار رئي���س ال���وزراء الذي ن���رش باجلريدة 
الرمسية، حتديد سعر بيع الغاز الطبييع املورد لصناعة 
البرتوكمياويات »إلنتاج خليط اإليثان والربوبان«، حبيث 
ال يق���ل احلد األدىن ع���ن 4.5 دوالر ل���لك مليون وحدة 
حرارية بريطانية. ، وأيضًا، تقرر تثبيت سعر الغاز املورد 
لبايق مصانع البرتوكمياويات عند مستواه احلايل البالغ 
5.75 دوالر ل���لك مليون وحدة حرارية بريطانية ، فميا ال 
يمشل القرار، ال���رشاكت اليت يباع إلهيا الغاز الطبييع 
بالفعل مبعادالت سعرية مدرجة يف عقود الغاز الطبييع 

املربمة معها.
و اكن مت حتديد أس���عار الغاز الطبي���يع املورد لصناعة 
األمسنت طبقًا للقرار رمق 2٩02 لسنة 2021 ومت حتديد 

السعر 5.75 دوالر للك مليون وحدة حرارية بريطانية.
ق���رار رئيس الوزراء أثار ردود فعل خمتلفة بن  رشاكت 
األمسن���ت العاملة يف الس���وق املرصي،  وقالت  ش���عبة 
األمسنت باحت���اد الصناعات  إن  الق���رار لن يؤثر عىل 
مجي���ع الرشاكت، لك���ن ال���رشاكت اليت تعم���ل بالغاز 
الطبييع فقط يه اليت س���وف تتأث���ر، وهو ما قد يدفعها 

إىل زيادة األسعار خالل الفرتة املقبلة.
وذكرت الش���عبة أن حوايل 50% م���ن مصانع األمسنت 
يف مرص تعم���ل بالغاز الطبييع ، موحض���ة  أن القرار 
سوف يؤثر عىل التلكفة اإلنتاجية هلذه املصانع، وبالتايل 
عىل أسعار األمسنت بالسوق،  وأوحضت أهنا ستدرس 
م���ع مصانع األمسنت اليت تس���تخدم الغاز الطبييع يف 

معليات اإلنتاج، تأثري القرار علهيا الفرتة املقبلة.
 و كش���فت الش���عبة العامة مل���واد البن���اء باالحتاد العام 
للغرف التجارية يف مرص، أن أس���عار األمسنت ترتاوح 
يف الوق���ت احلايل، ما بن 1240 إىل 1600 جنهيًا للطن 
للتجار قبل إضافة قمية النقل لملس���هتلك ،  وجسل سعر 
طن أمسنت النرص حنو 1500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن 
أمسنت “العسكري” 1375 جنهًيا، فميا جسل سعر طن 

أمسنت املمتاز مستوى 1600 جنيه.
وقال أمحد ش���ريين كرمي رئيس ش���عبة األمسنت بغرفة 
م���واد البناء باحت���اد الصناعات املرصي���ة، إن املصانع 
العامل���ة بالغ���از الطبييع، متثل حن���و 50% من إمجايل 
منش���آت القط���اع ، وأوحض أن ق���رار رفع س���عر الغاز 
الطبي���يع املورد لملصانع لنحو 12 دوالرا لملليون وحدة 
حرارية، س���يؤثر بال���رضورة عىل تلكفة املنتج بالنس���بة 
لملصانع اليت تعمل بالغاز الطبييع، مش���ريا يف الوقت 
نفس���ه إىل أن الس���عر الهنايئ لملنتج يتوقف عىل آليات 

العرض والطلب.
وتوق���ع كرمي أن يكون تأثري ه���ذا القرار حمدوًدا يف ظل 
أن هذه املصانع ال حتص���ل عىل مكيات كبرية من الغاز 
الطبييع، إذ اكنت ال حتصل سوى عىل 10 إىل 20% من 

احتياجها من الغاز الطبييع.
وذكر رئيس شعبة األمسنت باحتاد الصناعات املرصية،   
أن  أس���عار األمسنت س���تهشد زيادة طفيفة عىل خلفية 
قرار احلكومة مبضاعفة أس���عار الغ���از الطبييع املورد 
ملصانع األمسن���ت ، موحضا أن الغ���از الطبييع يغيط 
ما ب���ن 10 - 15% من احتياج���ات الطاقة يف عدد قليل 
من مصانع األمسنت اليت تس���تخدمه، حيث تعمتد معظم 

مصانع األمسنت عىل الفحم.
وأش���ار  إىل أنه جاٍر دراس���ة تأثري الق���رار مع مصانع 
األمسن���ت اليت تس���تخدم الغ���از الطبي���يع يف معليات 
اإلنتاج، مؤك���دًا أن مصانع األمسنت ال ميكهنا االعمتاد 
عىل مصدر واحد للوقود ، وتابع: تمتثل البدائل يف حفم 
وغ���از أو حفم ومازوت أو حفم ووقود بديل مثل املخلفات 

الصلبة أو الصناعية أو املزنلية.
ويف بي���ان للبورص���ة املرصي���ة، كش���فت رشكة “مرص 
لألمسن���ت – قن���ا”، أن أمعاهل���ا لن تتأثر بق���رار زيادة 
أس���عار الغ���از الطبييع ، وأوحض���ت أن الغاز الطبييع 
ليس مضن خليط الوقود املستخدم يف الرشكة، وبالتايل 

زيادة أسعار الغاز لن تؤثر عىل خطة أو تلكفة اإلنتاج.
و أكدت رشكة أمسنت س���يناء، أهنا ال تس���تخدم حاليًا 
الغاز الطبييع مكولد للطاقة يف التش���غيل ،  وبالتايل ال 
ينتج تأثري لزيادة سعر الغاز الطبييع علهيا ، فميا ذكرت 

رشكة مرص بي سويف لألمسنت، أن قرار زيادة أسعار 
الغاز املورد ليس له أي تأثري عىل الرشكة حيث إهنا تقوم 

باستعامل الفحم كوقود يف الوقت احلايل.
  خ���رباء وخمتص���ون أوحضوا من جانهب���م  أن غالبية 
مصانع األمسنت يف مرص ال تعمتد عىل الغاز الطبييع 
يف معلياهت���ا اإلنتاجي���ة مما يضعف تأث���ري القرار عىل 

السوق.
  وأكد  معرو األليف رئيس حبوث بنك االس���تمثار برامي  
عدم وجود  تأثري يذكر لقرار احلكومة برفع أسعار الغاز 
الطبييع املورد لقطاع صناعة األمسنت عىل الرشاكت ، 
مرجعا ذل���ك إيل  أن معظم رشاكت األمسنت يف مرص 
ال تس���تخدم الغ���از الطبييع حاليًا وتعمت���د عىل الفحم 

ومصادر الطاقة البديلة.
وقالت وحدة حبوث بنك االس���تمثار برامي إن رفع أسعار 
الغ���از الطبييع املورد لقط���اع صناعة األمسنت لن يؤثر 
عىل الرشاكت أو يف الطاق���ة اإلنتاجية هلا ، وأوحضت 
أن معظم رشاكت األمسنت يف مرص ال تس���تخدم الغاز 
الطبي���يع حاليا وتعمتد ع���ىل الفحم ومص���ادر الطاقة 
البديل���ة وهوم���ا يعزز ع���دم تأثرها، الفت���ة  إىل  انتظار 

قرارات رشاكت البرتوكمياويات حول تداعيات القرار .
  واعت���رب  إهي���اب رش���اد رئيس جمل���س إدارة مبارش 
هول���دجن، أن زيادة أس���عار الغاز عىل م���وردي صناعة 
األمسنت والبرتوكمياويات، تسهتدف يف األساس زيادة 
كفاءة اإلنتاج ورفع القدرات التنافسية للرشاكت املرصية 
ليك ال تظل معمتدة عىل أسعار غاز مدمعة وغري واقعية 
يف تنافهس���ا مع الكيانات اخلارجية ، مش���ريا  إىل أن  
الق���رار األخري س���وف جي���رب ال���رشاكت املرصية عىل 
زيادة كفاءة اإلنتاج لرفع القدرة التنافس���ية مع الرشاكت 
اخلارجية، متوقًع���ا أن تنخفض أرباح رشاكت األمسدة 

النيرتوجينية خالل الفرتات املقبلة.
ولف���ت إيل  أن رشاكت األمسن���ت املدرج���ة بالبورصة 
املرصي���ة غالًبا ما تعمتد عىل الفح���م والوقود البديل ما 
يع���زز عدم تأثريها بش���لك كبري عىل الطاق���ة اإلنتاجية، 
وبالتبعي���ة ل���ن تتأثر هوام���ش الرحبي���ة ، موحضا  أن 
احلكوم���ة اختذت أس���لوبا جديدا لتس���عري الغاز وربط 
س���عره الصنايع بأس���عار البيع لملنتجات سواء اكنت 

أسعار يوريا أو بويل إيثيلن أو غريمها من املنتجات.
وقال رش���اد إن   احلكومة يه اليت تدمع و تتحمل تلكفة 
أس���عار الغاز، وبالتاىل رفع سعر الغاز خيفض األعباء 

عىل املوازنة العامة.
من جانهبا توقع���ت وحدة حبوث نعمي أن تكون آثار هذه 
اخلط���وة ملحوظة إىل حد ما ع���ىل قطاع األمسنت فميا 
يتعلق هبيالك التلكفة لل���رشاكت، رمغ أن معظم صناعة 
األمسنت قد حتول���ت للفحم مكصدر رئييس للطاقة منذ 
2014، إذ  ميث���ل اس���تخدام الغ���از الطبي���يع ما يقرب 
م���ن 20-25% من م���زجي الطاقة )خاصة، يف الس���ياق 
االقتصادي احل���ايل، فال يمتكن حالًي���ا بعض املنتجن 
من اس���ترياد المكيات املطلوبة من الفحم بس���بب نقص 

الدوالر(.
وفميا يتعل���ق بصناعة البرتوكمياوي���ات، ذكرت نعمي أن 

يكون تأثري القرار حمايدا عىل رشكة سيدي كرير  اليت 
حددت بالفعل س���عر املواد األولية للغ���از )مزجي اإليثان 
والربوب���ان( بنف���س املع���دل عن���د 5.4 دوالر لملعادلة 

السعرية.
و توقع  مس���ؤولون يف قطاع التشييد وحمللون بالقطاع،  
أن يس���امه  ق���رار رفع الغ���از الطبييع امل���ورد ملصانع 
األمسنت والطوب   يف رفع أسعار مواد البناء باألسواق، 
ما يؤدي إىل زيادة تلكفة إنش���اء الوحدات السكنية عىل 

أحصاب املرشوعات العقارية واملقاولن.
واس���تبعد مس���ؤولو القطاع يف الوقت نفسه ، أن تتجه 
الرشاكت العقارية واملطورين لرفع األس���عار، يف الفرتة 
احلالي���ة، خاصة يف وقت يعاين فيه الس���وق من تراجع 

املبيعات نتيجة الوضع االقتصادي احلايل لملواطنن.
وذكر أمحد الزيي رئيس ش���عبة م���واد البناء بغرفة 
القاه���رة التجارية،  أن  أس���عار األمسن���ت ارتفعت 
يف بع���ض الرشاكت ب���ن 30 و50 جنهًيا للطن خالل 
اليومن التالي���ن للقرار  احلكويم ، موحضا  أن لكا 
م���ن رشكيت الفارج وأمسنت س���يناء أخطرتا التجار 
بزي���ادة أس���عارمها، الف���ارج اعتبارا م���ن   األربعاء 

املايض ، وأمسنت سيناء  منذ امخليس .
وحبس���ب الزيي، فإن متوس���ط س���عر طن األمسنت 
تس���لمي أرض املصنع زاد برشك���ة الفارج 50 جنهيا 
ليصل بعد الزيادة إىل 14٩5 جنهًيا، مكا زاد متوسط 
سعر طن األمسنت برشكة أمسنت سيناء بن 30 و50 

جنهيا ليصل إىل 1350 جنهًيا للطن.
وذك���ر الزيي، أن رشكة الف���ارج أبلغت التجار أيضا 
نيهت���ا إضافة زيادة جدي���دة بقمي���ة 50 جنهًيا للطن 

تسلمي أرض املصنع األسبوع  اجلاري .
وقال رئيس الش���عبة إن  س���وق  البناء يتس���م هبدوء 
حرك���ة الرشاء من املواطنن، يف وقت تطبق الرشاكت 
خط���ة خلفض اإلنتاج يف حماول���ة إلحداث توازن يف 
الس���وق، الذي عاىن فرتات طويلة من فائض كبري يف 

املعروض مقابل الطلب.
وذكر  عيل س���نجر رئيس ش���عبة الطوب بغرفة مواد 
البناء باحتاد الصناعات، ملرصاوي، أن  قرار احلكومة 
برفع الغاز الطبييع املورد ملصانع الطوب سيؤثر عىل 
األسعار الطوب يف األس���واق، وأن  املصانع ستعيد 
تسعري منتجاهتا، حيث تعمل 70% من مصانع الطوب 
مبرص تعمل بالغاز الطبييع، والنس���بة املتبقية تعمل 

باملازوت.
وأشار س���نجر إىل أن املصانع ستعيد التسعري مرة 
أخرى بعد الزيادة اليت أقرهتا احلكومة، وخالل األيام 
املقبلة ستقدم املصانع األسعار اجلديدة للشعبة بشلك 

فردي، ليعلن لك مصنع بعد ذلك أسعاره اجلديدة.
وحبس���ب رئيس الشعبة، يرتاوح متوسط سعر الطوب 
حاليا باألسواق بن 4٨0 جنهيا و٩00 جنيه للك ألف 

وحدة، وحبسب املقاس.
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