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باألرقام .. مصر خارج قائمة الدول املثيرة للقلق للعام السادس علي التوالي مبراكز متقدمة يف املؤشرات العاملية للتنمية 
 

حبثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والتمنية االقتصادية مع املهندس أمحد مسري 
وزي���ر التجارة والصناع���ة، املوقف التنفيذي 
الصادرات  لتمني���ة  االس���راتيجية  للخط���ة 

املرصية لقارة أفريقيا.
 وأك���دت الدكت���ورة هالة الس���عيد – خالل 
االجمت���اع – أمهية التنس���يق بني الوزارتني 
وخصوص���ا يف ظل وجود ع���دد من امللفات 
املشركة بني الوزارتني، واليت تأيت يف إطار 
حتقيق األهداف التمنوية لرؤية مرص 2030، 
وحتقيق معدالت منو مرتفعة وحتقيق مصلحة 

املواطن، وخدمة قطاعات الصناعة والتجارة 
اخلارجية ورفع القدرات التصديرية املرصية.

 من جانبه، أك���د املهندس أمحد مسري وزير 
التج���ارة والصناعة أمهية العمل والتنس���يق 
مع وزارة التخطيط والتمنية االقتصادية لدفع 
جعلة العم���ل يف اكفة القطاعات وخصوصا 
يف تطوي���ر الصناع���ة وحتقيق مس���هدفات 
وتنفي���ذ  اهليلكي���ة  اإلصالح���ات  برن���اجم 
االس���راتيجية الوطني���ة لتمني���ة الصادرات 
وخصوصا لل���دول اإلفريقي���ة، ودمع جهود 
احلكوم���ة يف مرشوع تمنية الصعيد، وكذلك 
التنس���يق الفع���ال يف ملف���ات التع���اون مع 

املؤسسات الدولية.

ب���دأ اجلهاز املرك���زي للتنظ���م واإلدارة 
برائسة الدكتور صاحل الشيخ تفعيل معلية 
االنتقال اجلزيئ ملوظفيه إىل املقر اجلديد 

للجهاز يف العامصة اإلدارية اجلديدة.
وأوحض   الش���يخ أن هذه اخلطوة جاءت 
بع���د االنهاء م���ن ميكنة حن���و 18 مليون 
مس���تند داخ���ل اجلهاز ، وذل���ك يف إطار 
مرشوع الذاكرة املؤسسية الرمقية والذي 
هيدف إىل  حتويل اكفة املستندات املتاحة 
باجله���از إىل صيغة رمقي���ة قابلة للبحث 

اإللكروين. 
مكا قام اجلهاز خالل الس���نوات املاضية 
اإللك���روين  العم���ل  منظوم���ة  بتطوي���ر 
الداخلي���ة ، حي���ث مت االنهاء م���ن ميكنة 
مجي���ع اإلج���راءات اخلاص���ة ب���إدارات 
ترتي���ب وموازن���ة الوظائ���ف واليت متثل 
ج���زءا مهاًم ومكونًا رئيس���يًا من مكونات 
العم���ل باجله���از، فضال ع���ن أن اجلهاز 
جيري معليات امليكنة املعنية بالتقس���مات 

التنظمية. 

في إطار تحقيق األهداف التنموية لرؤية مصر 2030

وزيرا التخطيط والتجارة يبحثان خطة تنمية الصادرات املصرية ألفريقيا

التنظيم واإلدارة : تفعيل االنتقال اجلزئي ملوظفي اجلهاز 
إلى املقر اجلديد يف العاصمة اإلدارية 

اجمتع الرئي���س عبدالفتاح الس���ييس، يوم 
أمس الس���بت، مع الدكتور مصطىف مدبويل 
رئيس جملس الوزراء، والسيد القصري وزير 
الزراع���ة واس���تصالح األرايض، والدكتور 
هاين س���ويمل وزي���ر املوارد املائي���ة والري، 
واللواء أ.ح هش���ام س���وييف رئي���س اهليئة 
اهلندسية للقوات املسلحة، واللواء أ.ح ماجد 

السيد مدير إدارة املياه للقوات املسلحة.
ورصح الس���فري بس���ام رايض، املتح���دث 
الرمس���ي ب���امس رائس���ة امجلهوري���ة، بأن 
االجمتاع تناول »متابعة جهود إدارة املوارد 

املائية عىل مستوي الدولة«.
وق���د مت عرض املوقف املايئ بوجٍه عام عىل 
مستوى امجلهورية، سواء فما يتعلق مبياه 
الني���ل أو املي���اه اجلوفية، وخمط���ط توفري 

املقنن امل���ايئ اخلاص بزراع���ة مرشوعات 
اس���تصالح األرايض يف الدلت���ا اجلديدة 
ورشق العوينات وتوش���ى وغ���رب الدلتا، 
فضاًل عن االس���تعداد لبدء م���ومس زراعة 

الحمق الهشر القادم.
وأوحض املتح���دث الرمسي أن الرئيس وجه 
باالس���مترار يف جهود حومكة اس���تخدام 
مي���اه الني���ل ع���ىل مس���توى امجلهورية، 
خاصًة من خالل ن���رش نظام الري احلديث 
لألرايض الزراعية، وذلك كعنرص أسايس 
يف اس���راتيجية الدولة لرش���يد اسهالك 
املياه ورفع كفاءة إدارهتا، فضلًا عن االلزتام 
باالس���هالك الرشيد واآلمن لملياه اجلوفية 
عىل امت���داد امجلهورية للحف���اظ عىل هذا 

املورد املايئ اهلام.

وج���ه الرئي���س عب���د الفتاح الس���ييس، 
الدكت���ور مصطىف مدبويل، رئيس جملس 
الوزراء، بالرد عىل األس���ئلة اليت أرسلها 
احملور االقتصادي ب�احلوار الوطين إىل 
جمل���س ال���وزراء؛ لطرحها أم���ام املؤمتر 

االقتصادي.
  واكن  ضي���اء رش���وان املنس���ق الع���ام 
للحوار الوطين،  أعلن أنه  أرسل األسئلة 
أعده���ا احملور  ال���يت  واالستفس���ارات 
االقتص���ادي للح���وار وجلان���ه، لرئي���س 
جملس الوزراء الدكتور مصطىف مدبويل، 
لوضعها أمام املؤمت���ر االقتصادي للنظر 
فهيا وطرح ما يراه من خمرجات بشأهنا، 
آم���اًل يف أن تع���ني احل���وار الوطين فما 

سيتناوله من قضايا اقتصادية.
 ي���أيت ذل���ك يف إط���ار ترحي���ب جملس 
أمناء احل���وار الوط���ين يف اجمتاعه يوم 
10 أكتوب���ر، وترحي���ب املجل���س بدع���وة 
رئيس جملس ال���وزراء الدكتور مصطىف 
مدبويل، جمل���س أمناء احل���وار الوطين 

واملقرري���ن واملقررين املس���اعدين لملحور 
االقتص���ادي وجلان���ه باحل���وار حلضور 
املؤمت���ر االقتص���ادي، وبتل���ي احل���وار 
خمرج���ات املؤمت���ر لالس���تفادة مهنا يف 
فعاليات���ه، وتفعي���ال لتأكي���د جملس أمناء 
احلوار املجلس عىل العالقة التاكملية بني 

املؤمتر واحلوار.
 وذكر رش���وان أنه يف إطار التأكيد عىل 
الرؤية التاكملية ب���ني املؤمتر االقتصادي 
ال���ذي تنطلق أمعال���ه الي���وم ،  واحلوار 
الوطين الذي دع���ا إليه رئيس امجلهورية 
يف أبري���ل امل���ايض، ي���ود القامئون عىل 
احملور االقتص���ادي يف احلوار الوطين 
أوال تقدمي الشكر للحكومة، وخاصة مركز 
املعلوم���ات ودمع اختاذ الق���رار، عىل ما 
تلقت���ه األمانة الفنية م���ن معلومات مفيدة 

بشأن احملاور املختلفة.
 ومشلت األس���ئلة  مسألة التمخض وسعر 
ال���رصف،  و اآلليات املزمع اس���تخدامها 
يف األج���ل القصري لكبح مج���اح ارتفاع 
األس���عار املتوق���ع م���ن تب���ين مزيد من 
املرونة يف س���عر ال���رصف، وما لذلك من 

آثار س���لبية عىل دخ���ول املواطنني والمنو 
والتشغيل؟  مكا مشلت التساؤل  بالنسبة 
لعجز املوازن���ة والدين الع���ام، باإلضافة 
لإلج���راءات اخلاصة باإليرادات والنفقات 
املزمع تبنهيا يف إطار االتفاق مع صندوق 
النق���د ال���دويل،  واإلج���راءات املنتظ���رة  
للتأكد من عدم تسلط السياسة املالية عىل 
السياسة النقدية )عن طريق طبع النقود( 
يف األجلني القصري واملتوس���ط ويف ضوء 
التدين الواحض ملع���دل االدخار احملىل، 
ما يه اإلجراءات ال���يت ميكن أن تطبقها 
احلكومة لرفع هذا املعدل مبا يتناسب مع 

متوسط دخل الفرد عندنا؟
 � بالنس���بة لالس���تمثار اخلاص، وبالرمغ 
أمهيت���ه، اكنت التس���اؤالت عن   الطاقات 
العاطل���ة،  وكيفي���ة اس���تغالهلا ، و� فما 
يتعلق بأولويات االس���تمثار العام، ما يه 
اآللية اجلدي���دة، إن وجدت، للتأكد من أن 
أولويات االنفاق االس���تمثاري العام تتفق 
مع مطوح���ات املواطنني والمنو االحتوايئ 
يف األجل املتوس���ط؟ إضاف���ة لذلك، ويف 
مواجه���ة الصدم���ة اخلارجية الش���ديدة 

اليت تع���رض هلا االقتص���اد املرصي، و 
ه���ل من الوارد إبط���اء اإلنفاق عىل بعض 
املرشوع���ات القومي���ة لتخفي���ف الضغط 
عىل امل���زان التج���اري وتقليل احمتاالت 

التمخض؟
  فم���ا يتعل���ق بقطاع الصناع���ة، ما يه 
حزمة السياس���ات اجلديدة اليت س���وف 
تتبناه���ا احلكومة لتقلي���ل التحز للقطاع 
العقاري عىل حس���اب قطاع الصناعة ، و 
بالنسبة لقطاع الزراعة، ما يه السياسات 
املزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، 
وهل ميكن للتعاونيات أن تلعب دورا فاعال 
يف هذه املس���ألة؟ ويف ضوء ما كش���فت 
عنه احلرب يف أوكرانيا، ما يه إجراءات 

مضان األمن الغذايئ ملرص
 مكا مشلت التس���اؤالت خط���ة احلكومة 
إلنعاش قطاع السياحة،   وأخريا بالنسبة 
اكن  االقتصادي���ة،   العدال���ة  ملوض���وع 
التس���اؤل : هل يتوافق التوسع يف تقدمي 
اخلدمات التعلمي���ة والصحية عن طريق 
القط���اع اخل���اص مع تفعيل مب���دأ تاكفؤ 

الفرص؟.

التلق���ايئ  التس���عري  اجمتع���ت جلن���ة 
لملنتج���ات البرولي���ة، املعنية مبراجعة 
وحتدي���د أس���عار بيع بع���ض املنتجات 

البرولية بشلك ربع سنوي.
وقررت اللجنة، تثبيت سعر بيع منتجات 
البزني���ن بأنواع���ه الثالثة يف الس���وق 
احمللي���ة عند 8.00 جني���ه للر لبزنين 
80، وعن���د 9.25 جنيه للر لبزنين 92، 
وعن���د 10.75 جنيه لل���ر لبزنين 95، 
وعند 7.25 جنيه للر للس���والر، وسعر 
بيع ط���ن امل���ازوت لغري اس���تخدامات 
الكهرب���اء واملخاب���ز عن���د 5000 جنيه 

للطن.
وذلك يف اجمتاعها األخري املنعقد عقب 
انهاء هشر سبمترب املايض، وبدراسة 
الظروف االقتصادي���ة العاملية وتأثريها 
عىل سوق النفط نتيجة تداعيات احلرب 
الروس���ية – األوكراني���ه الىت أدت إيل 
تذبذب أس���عار خام برنت، وكذلك وبعد 

مراجعة سعر الرصف.
ويأيت ق���رار اللجنة األخري؛ انطالًقا من 
الزتامها مبا مت اإلع���الن عنه ىف يوليو 
2019 بتطبي���ق آلية التس���عري التلقايئ 
عىل بعض املنتج���ات البرولية مكا هو 
متبع يف العديد م���ن دول العامل، حيث 
تسهدف اآللية تعديل أسعار بيع بعض 
املنتجات البرولية ىف الس���وق احمللية 
ارتفاًع���ا واخنفاًض���ا لك رب���ع س���نة، 
وفًقا للتطور ال���ذي حيدث ألمه مؤثرين 
وحمددين لتلكفة إتاح���ة وبيع املنتجات 
البرولي���ة ىف الس���وق احمللي���ة ومها: 
السعر العاملي لربميل خام برنت، وتغري 
سعر الدوالر أمام اجلنيه خبالف األعباء 

و التاكليف األخرى الثابتة.

تس����تضيف م����رص فعالي����ات االجمتاع 
ال����وزارى الرابع والعرشين ملنتدى الدول 
املص����درة للغ����از وذلك بالقاه����رة خالل 
الف����رة من الي����وم  23 وحيت 25 أكتوبر 
2022، حي����ث ُيعق����د االجمتاع برائس����ة 
املهندس طارق املال وزير البرول والرثوة 
املعدنية ورئيس املجلس الوزارى لملنتدى 

لعام 2022 .
ويضم االجمت����اع وزراء البرول والطاقة 
م����ن 11 دول����ة عض����وًا و 8 دول بصفة 
مراقبني وحبض����ور األمني العام لملنتدى 
املهن����دس دمحم هام����ل ، حيث يش����ارك 
كأعضاء دامئني لك من اجلزائر وبوليفيا 
ومرص وغينيا االس����توائية وإيران وليبيا 
ونيجرييا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو 
وفزنويال ، ويشارك بصفة مراقب لك من 
أجن����وال وأذربيج����ان والع����راق ومالزيا 

وموزمبي����ق والرنوجي وب����ريو واإلمارات، 
ومُتث����ل الدول جممتعة ح����واىل 72% من 
إمج����اىل االحتياىط العامل����ى املؤكد من 
الغ����از الطبي����ى و55% م����ن الصادرات 
عرب خطوط األنابيب و 50% من صادرات 

الغاز املسال.
وأوحض املهندس ط����ارق املال أن انعقاد 
االجمتاع هذا الع����ام ىف مرص يأىت ىف 
ظل رائس����ها لملجلس الوزارى لملنتدى 
لع����ام 2022، مؤك����دًا ح����رص مرص من 
خالل االجمت����اع هذا العام ع����ىل إقامة 
حوار عاملى بّناء بني الدول األعضاء يركز 
عىل الدور املستقبىل املهم للغاز الطبيى 
ىف مرحلة التحول الطاىق باعتباره أنظف 
أنواع الوق����ود األحفورى ومصدر متوفر 

للطاقة بتلكفة مالمئة .
وأضاف املال أن االجمت����اع الذى ينعقد 

ىف توقيت مهم قبي����ل أيام من مقة املناخ 
العاملي����ة COP27 ىف م����رص واحلوار 
العاملى ح����ول التحول الطاىق يعد فرصة 
للتأكي����د ع����ىل دور املنت����دى ىف حتقيق 
املزيد م����ن التعاون والتنس����يق بني دوله 
األعضاء الذين ميتلكون نس����بة كبرية من 
االحتياطيات واإلنتاج والصادرات عامليًا 
ىف قيادة صناعة الغاز الطبيى بش����لك 
مس����ول لتأمني إم����دادات الطاقة ىف ظل 
األمهي����ة البالغة لقضية أمن الطاقة خالل 
الفرة الراهنة والعمل ىف الوقت نفس����ه 

بشلك مسول بيئيًا .
وأشار إىل أن مرص من الدول املؤسسة 
والىت تمتتع بعضوي����ة املنتدى منذ بداية 
تأسيس����ه وأهنا تتطلع ملزي����د من التعاون 
املمثر حتت مظلت����ه وحتقيق نتاجئ ممثرة 

من هذا االجمتاع عىل أرض مرص .

تنفيذا لتوجهيات  رئي���س امجلهورية بإطالق 
املوازنة التشاركية مجليع احملافظات ، ليكون 
املواط���ن رشياك أصي���ال ىف إع���داد املوازنة 
العام���ة للدولة ، أعلن اللواء هش���ام آمنه وزير 
التمنية احمللية انه جيري حاليا التنس���يق مع 
د.دمحم معيط وزي���ر املالية إلط���الق املوازنة 
التش���اركية ىف حمافظ���ات امجلهورية خالل 
الفرة القادمة  ، مبا حيقق مبادئ الش���فافية 
وارشاك املواطن���ني والتع���اون م���ع اجله���ات 
احلكومية و منمظات املجمتع املدين ، لتحقيق 
االس���تغالل األمثل لملال العام ، مش���ريا ايل 
ان���ه مت اط���الق املوازنة التش���اركية حملافظة 
الفي���وم ىف هشر س���بمترب املاىض ، وس���يمت 
العم���ل بالتوازي يف ب���ايق احملافظات حيت 
يمت االنهاء من املوازنات التشاركية يف ال��27 

حمافظة .
وأك���د اللواء هش���ام آمن���ة أن املواطن اصبح 
رشي���اك أساس���يا يف معلية اع���داد املوازنة 

العام���ة للدولة ، بع���د ربطه���ا باحتياجات و 
أولوي���ة املواطنني يف احملافظات واختياراهتم 
، وحتدي���د املرشوع���ات ذات األولوية يف لك 
حمافظ���ة ، مما يس���امه يف تنفيذ رؤية مرص 
املستقبلية 2030 ، مشددا عيل سيع الوزارة 
املسمتر لدمع  جهود احملافظات عيل حتسني 

مواردها املالية واالستغالل األمثل هلا ، و دمع 
خطط وب���راجم الدولة يف العدي���د من امللفات 

التمنوية و ىف مقدمها التمنية احمللية .
وأشار اللواء آمنه ايل أنه جارى التنسيق 
مع  احملافظني وحت���ت ارشاف و متابعة 
وحدة الشفافية واملشاركة املجمتعية اليت 
انش���أهتا وزارة املالي���ة ، لتنفي���ذ برناجم 
لتدريب الك���وادر احمللية يف لك حمافظة 
وبناء قدرهتا عيل نظام املوازنة التشاركية 
، لنرش الويع هب���ا ، موحضا ان الوزارة 
نمظت ورش���ة معل مبركز التمنية احمللية 
بس���قارة يف هش���ر أغس���طس امل���ايض 
بالتنس���يق م���ع وزارة املالية ع���ن موازنة 
الرباجم واألداء ملديري الش���ون املالية يف 
احملافظات هبدف مس���اعدة  احملافظات 
ع���يل تطوي���ر ادارهت���ا املالي���ة وحتقي���ق 
املسهدفات االقتصادية للدولة ، و ترسيخ 
املشاركة املجمتعية ىف السياسية املالية .

كتب - أحمد ابراهمي

الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود حوكمة 
استخدام مياه النيل على مستوى اجلمهورية

 
تداول����ت بعض املواق����ع اإللكرونية 
وصفح����ات التواص����ل االجمتايع 
أنباء بش����أن إصدار ق����رار بتغيري 
مدة الدراس����ة بالفص����ل الدرايس 
األول باجلامع����ات واملعاه����د للعام 
الدرايس احل����ايل 2022 /2023،  
وردا عيل ذلك  قام املركز اإلعاليم 
ملجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة 
التعل����م العايل والبح����ث العيمل، 
واليت نف����ت تل����ك األنب����اء، ُمؤكدًة 
أن����ه ال حصة لتغيري مدة الدراس����ة 
بالفصل الدرايس األول باجلامعات 
واملعاه����د للعام ال����درايس احلايل 
2023/2022، وأن����ه مل يمت إصدار 
أي قرارات هبذا الش����أن، مش����ددًة 
ع����ىل أن م����دة الدراس����ة بالفصل 
الدرايس األول مكا يه دون إحداث 
أي تغيريات علهي����ا، وفقًا للخريطة 
الزمنية املعلنة م����ن املجلس األعىل 
للجامعات للع����ام الدرايس احلايل 
2023/2022، حيث بدأت الدراسة 
باجلامعات واملعاهد عىل مس����توى 
امجلهوري����ة يوم الس����بت املوافق 1 

أكتوبر 2022، وتس����متر الدراس����ة 
بالفص����ل ال����درايس األول ملدة 14 
أس����بوعًا تنهي يف 5 يناير 2023، 
مناشدًة الطالب عدم االنسياق وراء 
تلك األخبار املغلوطة، مع اس����تقاء 

املعلومات من مصادرها الرمسية.
ويف س���ياق متصل، مت اإلعالن 
املجل���س  خ���الل  م���ن  ُمس���بقًا 
اخلريطة  ع���ن  للجامعات  األعىل 
ال���درايس اجلديد  للعام  الزمنية 
ب���دأت  حي���ث   ،2023/2022
األول  الس���بت  ي���وم  الدراس���ة 
ويس���متر  أكتوب���ر 2022،  م���ن 
الفصل ال���درايس األول ملدة 14 
أس���بوعًا حىت 5 يناي���ر 2023، 
ومن املق���رر أن تب���دأ امتحانات 
الفص���ل ال���درايس األول ي���وم 
9 يناي���ر 2023، وتس���متر حىت 
ي���وم 26 يناي���ر 2023، وتب���دأ 
الدراسة للفصل الدرايس الثاين 
للجامعات يوم 11 فرباير 2023، 
وتس���متر حىت األول م���ن يونيو 
2023 ملدة 16 أس���بوعًا، عىل أن 
الدرايس  تبدأ امتحانات الفصل 

الثاين خالل هشر يونيو.

يستقبل مطار س���فنكس الدويل ىف 
األول م���ن نومفرب الق���ادم أول رحلة 
طريان بع���د انهاء أمع���ال التطوير 
وزيادة طاقته االستيعابية إىل مليون 
ومائيت ألف راكب سنويًا، حيث تنظم 
رشك���ة إير اكيرو إح���دى الرشاكت 
التابع���ة لوزارة الط���ريان املدين أول 
رحل���ة م���ن مطار رشم الش���يخ إىل 

مطار سفنكس.
ومن املقرر أن تنظم الرشكة 12 رحلة 
داخلية أس���بوعيًا ما بني "سفنكس" 
واألقرص  الش���يخ  ومط���ارات رشم 
وأسوان، عىل أن يمت زيادة الرحالت 
تدرجيي���ًا وفقًا لزتايد حركة الس���فر 
مكا س���يمت ب���دء تش���غيل الرحالت 
الدولية ىف املرحل���ة القريبة القادمة، 

وفق���ًا لبي���ان حصيف ص���ادر اليوم 
امخليس.

ورصح دمحم عباس وزير الطريان 
املدين، بأن بدء الرحالت من مطار 
س���فنكس ي���أيت ىف إط���ار خط���ة 
وزارة الط���ريان امل���دين لتنش���يط 
احلركة اجلوية والس���ياحية، حيث 
يع���د واح���ًدا م���ن أمه املط���ارات 
ال���يت أهداها الرئي���س عبد الفتاح 
الس���ييس لقطاع الط���ريان املدين 
األهرام���ات  منطق���ة  م���ن  لقرب���ه 
واملتحف املرصي الكبري مبا يهسم 
ىف الرب���ط ب���ني املدن الس���ياحية 
وتنش���يط سياحة  األثرية  واملناطق 
اليوم الواحد متاش���ًيا مع األهداف 
اإلسراتيجية لرؤية مرص 2030 .

"التعليم العالي "  تنفي إصدار قرار بتغيير مدة الدراسة بالفصل 
الدراسي األول باجلامعات واملعاهد للعام الدراسي احلالي  

مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى الرحالت 
يف األول من نوفمبر املقبل

كتبت - رضوى عبداهلل

أعل����ن اجلهاز املرك����زي للتعبئة 
العام����ة واإلحصاء، عن اإلطالق 
اإلحصايئ  لملرص����د  الرمسي 
حتت  املرصي "بيان����ات مرص" 
الس����عيد  هالة  رعاية وحبضور 
والتمني����ة  التخطي����ط  وزي����رة 
االقتصادي����ة وخنبة من اخلرباء 

واملختصني، 
جاء ذل����ك خالل مؤمتر حصيف 

يوم أمس السبت.

وي����أيت ه����ذا املرص����د تعزيزًا 
لدور اجله����از يف رصد الواقع 
اإلحصايئ املرصي االجمتايع 
والبييئ من خالل  واالقتصادي 
اإلحصاءات اليت يصدرها وكذا 
البيان����ات الواردة من الوزارات، 
ممتاش����يًا مع اجتاه الدولة حنو 
بناء اإلنسان املرصي واالهمتام 
بتمنية قدراته ثقافيًا وفكريًا، من 
خالل عرض خمتل����ف البيانات 

للك فائت املجمتع املرصي.

الرئيس السيسي يوجه رئيس الوزراء بالرد على أسئلة املحور االقتصادي للحوار الوطنيرسميا..  اإلحصاء: تطلق املرصد اإلحصائي »بيانات مصر«

كتب - أسامة السيد

»احلصاد« ترصد رسائل الدولة
 ملجتمع املال واألعمال واحلزمة 
اجلديدة لدعم مناخ االستثمار 

 
• السنة الرابعة عشر   •    العدد  665    •  الثمن 3 جنيه

الأحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

23  أكتوبر 2022
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الــهــيــــئة العربـــــيـة للتصــــــنيع عــــلي رادار التـــطويـــر 
خبراء : مفاوضات مصر مع صندوق 

النقد الدولي تناقش اجلوانب الفنية 
للقرض وال تخضع ألي »ابتزاز سياسي« 

Political Coercion

محمد فريد الرقابة

للمرة الثانية خالل 2022

»ستاندرد أند بورز«  تبقي  على تصنيف مصر االئتماني عند 
درجة »B« مع النظرة املستقبلية املستقرة لالقتصاد املصري 

  رشوان : تكامل بين المؤتمر والحوار .. والتساؤالت شملت  إجراءات كبح جماح ارتفاع األسعار ودعم القطاع الخاص 

جلنة التسعير 
التلقائي تثبت 
أسعار البنزين

كتب - ناصر املصرى

 بنك مصر يصدر »شهادة
 الثبات الدوالرية« ذات
 عائد مثمر يصل إلى

%5.30

اليـــــوم .. مصـــــر علــــي مــــوعد مع »املؤمتر االقتصادى«
الحكومة تستهدف التوافق على خارطة الطريق االقتصادية للدولة خالل الفترة المقبلة

23 مليار جنيه 
تكلفة  »التطوير الشامل« 
لشركات الغزل والنسيج 

احلوار الوطني والعفو الرئاسي واملؤمتر االقتصادي.. 
أركان جلمهورية جديدة تتسع للجميع

توالي قرارات العفو الرئاسي ودمج المفرج عنهم في 
المجتمع تأكيد علي جدية الحوار الوطني 

تفاصيل حتركات احلكومة 
حلل أزمة نقص األعالف 

برئاسة مصر..
 اليوم .. القاهرة تستضيف االجتماع الوزاري ملنتدى الدول املصدرة للغاز

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية 

“املالية “ و”التنمية املحلية تنسقان   إلطالق املوازنة التشاركية يف املحافظات 

»الرمال السوداء«..
ثروة جديدة تضاف لالقتصاد املصري 
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نرشت اجلريدة الرمسية يف عددها 230 الصادر يوم الثالثاء 18 
أكتوب���ر اجلاري، قرار وزير املالية رمق 533 لس���نة 2022، الذي 
نص���ت املادة األوىل منه ع���ى متديد مدة إيق���اف العمل بأحاكم 
القانون رمق 113 لسنة 1939 اخلاص برضيبة األطيان، ملدة سنة 

تبدأ عى أن تبدأ من 1-8-2022 وتنهتي يف 2023-7-31.

املالية: مد إيقاف العمل 
بقانون »ضريبة األطيان« 

ملدة عام 

مجلس النواب: الكونغو خصصت  
ملصر 20 ألف هكتار لزراعة 

محاصيل استراتيجية

مصر رئيسا ملجلس وزراء
 التعاونيات األفارقة خالل

 الثالثة أعوام القادمة

انطالق امللتقى األول لترويج 
الفرص االستثمارية يف القطاع 

العام واخلاص 22 نوفمبر

وافق جملس النواب خالل جلس���ته العامة األس���بوع 
املايض  برائس���ة املستش���ار الدكتور حنىف جباىل   
هنائي���ا وبالوق���وف عى م���رشوع قان���ون ُمقدم من 
احلكومة بش���أم من���ح بعض التيس���رات لملرصيني 
املقمي���ني يف اخلارج  والذى يتضمن إعفاء س���يارات 
املرصي���ني باخلارج من الرضائ���ب وامجلارك ، وقال 

جباىل القانون مهم جدا للدولة املرصية
وبتضمن مرشوع القانون اعفاء س���يارات املرصيني  
ىف اخل���ارج م���ن الرضائب وامجل���ارك ، وينص يف 
مادته األويل عيل “ اس���تثناء م���ن القواعد واألحاكم 
املنمظة للرضائب والرس���وم املستحقة عى استراد 
س���يارات الركوب لالس���تعامل الخشيص، وأحاكم 
اإلعف���اءات امجلركية املقررة وفق���ا لقانون امجلارك 
الصادر بالقانون رمق 207 لس���نة 2020، والضوابط 
االسترادية املقررة يف الش���أن ذاته، حيق لملرصي 
الذى له إقامة س���ارية يف اخلارج، اس���تراد سيارة 
ركوب خاصة واحدة الستعامله الخشىص معفاة من 
الرضائب والرس���وم اليت اكن يتعني أداؤها لإلفراج 
عن السيارة مبا يف ذلك الرضيبة عى القمية املضافة 
ورضيبة اجل���دول، وذل���ك وفقا للقواع���د  واألحاكم 
املنصوص علهيا يف هذا القانون، مقابل س���داد مبلغ 
نق���دى بالعملة األجنبية، ال يس���تحق عنه عائد، حيول 
من اخلارج لصاحل وزارة املالية عى أحد احلسابات 
املرصفية اليت حيددها القرار املنصوص هيلع باملادة 
)8( م���ن هذا القانون، بنس���بة 100% من قمية مجيع 
الرضائب والرس���وم اليت اكن يتعني أداؤها لإلفراج 
عن الس���يارة، مب���ا يف ذل���ك الرضيبة ع���ى القمية 
املضافة ورضيبة اجلدول، ويمت اس���رداده بعد مرور 
مخس سنوات من تارخي السداد بذات القمية، باملقابل 
احملى للعملة األجنبية املس���دد هبا، وبسعر الرصف 

املعلن من البنك املركزى وقت االسرداد “ .
وحددت املادة الثانية ال���رشوط الواجب توافرها  يف 
امل���رصي الذي يرغب يف االس���تفادة من أحاكم هذا 
القان���ون،  وبيهنا   أن تكون له إقامة قانونية س���ارية 
خارج البالد ، وأن يبلغ 16 س���نة ميالدية اكملة عى 
األق���ل ، و أن يكون لديه حس���اب بن���ي يف اخلارج 
مىض عى فتحه ثالثة أهشر عى األقل ، ويس���تثىن 
م���ن ه���ذا الرشط زوج امل���رصي املق���م يف اخلارج 

وأبناؤه، مىت توافرت بشأهنم
ونصت املادة 3 عيل أنه يش���رط يف الس���يارة اليت 
يمت استرادها من غر املالك األول، وفقا ألحاكم هذا 
القان���ون أال يزيد معرها، يف ت���ارخي العمل بأحاكمه، 

عى ثالث سنوات من سنة الصنع.
 أم���ا امل���ادة “ 4 “ فنصت ع���يل “ يجسل املرصي 
الذى يرغب يف االس���تفادة من أحاكم ه���ذا القانون 
بياناته، وبيانات الس���يارة املطلوب استرادها، ويقوم 
بس���داد املبلغ النقدي املنصوص هيلع باملادة )1( من 
هذا القانون، ومينح يف مقابل ذلك موافقة استرادية 
تثبت متام الس���داد وبيان���ات الس���يارة، وتكون هذه 

املوافقة صاحلة إلمتام إجراءات االس���تراد واإلفراج 
عن الس���يارة املس���توردة ملدة عام  ميالدى من تارخي 
صدورها ، وذل���ك لكه عى النحو الذى حيدده القرار 
املنص���وص هيلع باملادة )8( من ه���ذا القانون ، وىف 
حالة عدم إمتام االس���تراد خالل املدة املش���ار إلهيا 
بالفق���رة األوىل من هذه املادة، يس���رد املبلغ النقدي 
السابق س���داده فورًا، بذات القمية، باملقابل احملى 
للعملة األجنبية املس���دد هبا، وبس���عر الرصف املعلن  

من البنك املركزي وقت االسرداد، بدون عائد.
ونصت املادة 5 عيل أنه “ جيوز لملرصي الذي يرغب 
يف االس���تفادة من أحاكم هذا القانون، ألي س���بب، 
استبدال س���يارة  أخرى بالسيارة املثبتة يف املوافقة 
االس���ترادية املنصوص علهيا بامل���ادة )4( من هذا 
القان���ون، برشط أن  حيول من اخلارج، بذات العملة، 
قمي���ة الفرق مبقدار الزيادة، إن وجدت، يف الرضائب 
والرس���وم اليت ك�ان يتعني أداؤه����ا، وتص�در موافقة 
استرادية ببيانات السيارة اجلديدة، دون جت�اوز مدة 

صالحية املوافقة االسترادية السابقة” .
وأكدت امل���ادة “6 “ أن  أح�ك�ام ه�ذا القانون ال ختل  
باإلعف���اءات امجلركية املق���ررة مبوج���ب االتفاقيات 
الدولية اليت تكون مجهورية مرص العربية طرفا فهيا ، 
فميا نصت املادة “7 “ عيل أنه “ تعد جرمية هتريب، 
ويتخذ بشأهنا اإلجراءات املنصوص علهيا يف قانون 
امجل���ارك الصادر بالقانون رمق 207 لس���نة 2020، 
تق���دمي بيانات غر حصيحة أو مس���تندات مزورة أو 
صورية بغرض االستفادة من أحاكم هذا القانون دون 

وجه حق “.
ونصت املادة “ 8 “ عيل أن “ يصدر جملس الوزراء 
خالل اس���بوعني من تارخي العمل بأحاكم هذا القانون 
،بناء عى عرض  وزير املالية بعد التنس���يق مع البنك 

املرك���زي واجلهات املختصة، الق���رار املنفذ ألحاكمه 
مرفقا به ج���داول بقم املبالغ النقدي����ة ون�وع العملة 
األجنبي���ة واجبة الس���داد وفقا حلمك امل���ادة )1( من 
هذا القانون، موزعة حبس���ب أنواع وفائت السيارات 

ومنشهئا.
 ونصت املادة “9 “ عيل أنه “ يشرط لالستفادة من 
أحاكم هذا القانون حتوي���ل املبلغ النقدي املنصوص 
هيلع بامل���ادة )1( من�ه خ�الل م����دة ال تتج�اوز أربع�ة 
أش����هر م�ن ت�ارخي العم�ل ب�الق���رار املنصوص هيلع 

باملادة )8( من هذا القانون “.
توضيحات حكومية 

 وخالل اجللس���ة ، أوحض  املستش���ار ع���الء فؤاد، 
وزير ش���ون املجال���س النيابي���ة،    أن  “املبلغ الذى 
حوله املرصى باخلارج املس���تفيد م���ن القانون ليس 
اكمل مثن الس���يارة بل هو قمي���ة الرضيبة امجلركية 
والرضائب عند دخوهلا البالد، فالوديعة تتفتح بامسه 
املودع ولصاحله، لتحول األموال لصاحل وزارة املالية 
وعند انهتاء امخلس س���نني تودعه���ا ىف البنك بامس 
الخش���ص املودع”، مش���را إىل أن املادة األوىل ىف 
مرشوع احلكومة أكرث اتساقا، والسيارة بعد امخلس 
سنني يفرج عهنا وىه معفاة من الرضائب والرسوم.
وردا عى سؤال لرئيس جملس النواب بشأن إماكنية 
بيع الس���يارة بعد دخوهلا مرص: “لو باعها لخشص 
خر ما املوقف؟”، قال وزير ش���ون املجالس النيابية: 
“الس���يارة اس���تعامل خشيص هيس���توردها بامسه 
مق���درش أمعل علهيا حظر ألن���ه دافع مثهنا بالاكمل، 
احلظر ملا تكون باألقس���اط”، واستطرد: “بعد وضع 
الوديع���ة لو باعها مفيش مش���لة يبيعها لكن الوديعة 
املبل���غ بتاعه وهو الى هيرصفه بعد مخس س���نوات، 
وزارة املالي���ة تودعه ىف البنك املرك���زى بامسه وبعد 

انهتاء ال� 5 سنوات يرصفه”.
 مك���ا أوحض  ممث���ل وزارة املالي���ة  أن االتفاقي���ات 
تن���ص عى إعف���اءات معينة من الرس���وم امجلركية، 
وأن القانون حيدد أن هناك س���يارات ستكون معفية 
من الرس���وم امجلركية أساسا تتحمل رسوم التمنية 
ورضيبة القمية املضافة، وبالتاىل اإلعفاء ىف األساس 
عى اكفة الرضائب والرس���وم حبيث تكون صفرا   ، 
مبينا أنه لو مت محتيل  املرصيني ىف اخلارج رس���وم 
التمنية والقمية املضافة سيصبح القانون غر جاذب .

اللك راحب  
 الدكت���ور خفرى الفىق رئي���س جلنة اخلطة واملوازنة 
مبجلس النواب،  أك���د  أن مرشوع القانون نابع من 
ال���زام الدول���ة برعاية مصاحل املرصي���ني باخلارج، 
ومحاي���ة حلقوقهم وإكس���اهبم م���زة وتجشيًعا هلم، 
ومتكيهن���م م���ن أداء واجباهت���م العامة حن���و الدولة 
وإهسامهم ىف تمنية الوطن ىف ظل التحديات الراهنة 

الىت تواجه التجارة الدولية وتداعيهتا السلبية.
وقال رئيس اخلطة، إن اللك راحب من مرشوع القانون 
س���واء املرصيني ىف اخلارج او الدولة أو االقتصاد 
بإدخ���ال العمل���ة األجنبية، وأش���ار   إىل أنه اكنت 
إحدى الرغبات ال���ىت عرب عهنا املرصيون باخلارج 
توف���ر مقومات احلياة الكرمي���ة هلم وألرسمه، عند 
عودهتم إىل وطهنم بصفة عارضة أو هنائية، مضيفا 
متثلت أوىل مظاهر اس���تجابة احلكومة لتلك الرغبة 
من خالل مب���ادرة بيت الوطن وال���ىت القت ترحيًبا 
كبًرا واستجابة واس���عة بني أوساط املرصيني ىف 
اخل���ارج ومن مث ج���اء التفكر ىف من���ح املرصيني 
املقميني ىف اخلارج مزة حيوية هامة أخرى طالبوا 
هبا دوًم���ا، تمتثل ىف إعفاء س���يارهتم اخلاصة من 
امجل���ارك وغره���ا م���ن الرضائب والرس���وم لدى 

إدخاهلا لالستعامل الخشيص ىف مرص.
 ولف���ت ، إىل أن أمهي���ة هذه املزة تب���دو جلية ىف 
الوقت احلايل ىف ظل التحديات اليت تواجه التجارة 
الدولية وتداعيهتا الس���لبية عى سالس���ل اإلمداد 
واالزم���ة االقتصادية اخلانقة ال���يت ترضب العامل 
وآثارها ىف ارتف���اع معدالت التمخض، وما نتج عن 
ذلك من نقص املعروض وارتفاع أس���عار س���يارات 
الركوب ىف الس���وق احملى، األم���ر الذى يقتىض 
محاي���ة مصلحة امل���رصي املقم باخلارج بتيس���ر 
السبيل له لالحتفاظ بسيارته وعدم اضطراره لبيعها 
ىف اخل���ارج وعدم محتيل���ه أعباء مادي���ة لتعويضه 
بسيارة جديدة لدى عودته إىل مرص، باإلضافة إىل 
أن احتفاظ املرصيني بس���ياراهتم ىف الوقت احلايل 
من ش���أنه ختفيف حدة الطلب عى سيارات الركوب 
اجلديدة مبا يؤدى إىل موازنة النقص احلاصل ىف 
جحم املعروض م���ن هذه الس���لعة احليوية ومن مث 

مقاومة األسعار املرتفعة ىف السوق احملى.

أصدرالدكت���وردمحم معي���ط، وزيراملالي���ة، الدلي���ل 
املبس���ط لإلجراءات امجلركي���ة، ورد الرضيبة عى 
القمي���ة املضاف���ة؛ يف إطار االس���تعدادات اجلارية 
لتهسي���ل اإلج���راءات امجلركي���ة والرضيبية ملؤمتر 
املن���اخ »COP-27« الذي تس���تضيفه مرصخالل 
نومفرباملقب���ل مبدينة رشم الش���يخ، وما يهشده من 

مشاركة دولية كبرة.
أكد الوزير يف بيان حصىف، أنه مت إعداد »الدليل« 
باللغت���ني العربي���ة واإلجنلزي���ة، ويتضم���ن حتديد 
اإلج���راءات امجلركية ع���ى ال���واردات حتت نظام 

اإلفراج املؤقت، وإج���راءات البضائع الواردة 
برمس الع���رض واإلعادة، وإج���راءات رد 

الرضيبة عى القمية املضافة لملغادرين 
األجانب، وف���د مت تعمم هذا »الدليل«، 
ون���رشه وربط���ه باملوق���ع اإللك���روين 
الرمس���ي ملؤمت���ر »املن���اخ«، واملوق���ع 
اإللك���روين ل���وزارة املالي���ة، واجلهات 

األخرى ذات الصلة.
معيط  حس���ب  »الدليل«  ويتضم���ن 
العديد من التيسرات يف اإلجراءات 
لملتعاملني م���ع املنظومة امجلركية، 

اس���تثناء البضائ���ع املحشونة  ومهنا: 
عى لك املناف���ذ امجلركية الواردة يف إطار 

 ،»ACI« مؤمت���ر »املناخ« من التجسي���ل مبنظومة
واس���تثناء البضائع الواردة إىل مطار رشم الش���يخ 
ال���دويل من التجسيل مبنظومة »نافذة«، إضافة إىل 
اإلج���راءات املبس���طة لإلفراج املؤق���ت عن اكمرات 
ومعدات وأجه���زة التصوير اخلاص���ة بالصحفيني 

واملراسلني األجانب.
ذكرالبي���ان أن الوفود املش���اركة يف مؤمتر»املناخ« 
س���وف تس���تفيد من اإلعفاءات واملزاي���ا الرضيبية 
وامجلركي���ة، مش���ًرا إىل رضورة اإلفص���اح معا 
حيمل���ه الوافدون من نقد أجن���ي أو أوراق مالية أو 
جتارية قابلة للتداول، أو أي أشياء تزيد قميهتا عى 
احلد املمسوح به عند الوصول باس���تثناء األش���ياء 
املخصصة لالس���تخدام الخش���يص، ويحمس لغر 
املرصي���ني عند املغ���ادرة حبمل ما تب���ىق من املبالغ 
ال���يت مت اإلفصاح عهنا عند الوص���ول، مع االلزام 

بعدم اصطحاب املواد احملظورة وفًقا للقانون.
قال الحشات غتورى رئي���س مصلحة امجلارك، إن 
مصلح���ة امجلارك تت���وىل تطبيق اإلعفاءات س���واًء 
من الرضيبة امجلركية أو رضيب���ة القمية املضافة، 
موحًض���ا أن وزير املالية واف���ق عى قبول التعهدات 
املقدمة من ال���رشاكت لإلفراج املؤقت عن األصناف 
والبضائ���ع الواردة ملؤمتر »املن���اخ« برمس العرض 
واإلع���ادة رشيطة أن تضمن الرشكة املس���ولة عن 
الحشن والنقل والتخليص امجلريك هذه التعهدات؛ 
لضامن إعادة تصدير األصناف إىل اخلارج، وذلك 
بداًل من تق���دمي خطابات مضان مرصفية 
أو تأم���ني نق���دي تهسيل���ًا لإلجراءات 

امجلركية.
أوحض غتورى، أن الوزير وافق أيًضا 
عى إنش���اء س���احة مجركية مبطار 
رشم الش���يخ ال���دويل لتهسيل إهناء 
اإلج���راءات امجلركية عى البضائع 
حبي���ث ت���مت إج���راءات الكش���ف 
الس���احة،  والتمثني هبذه  واملعاينة 
وق���د مت التنس���يق م���ع اجله���ات 
البضائع لرشيح  املختصة بفحص 
ممثل���ني عهن���ا مفوضني بال���رأي واختاذ 
القرار لتهسي���ل معلية اإلفراج امجلريك، وقد 
مت تش���كيل غرفة معلي���ات مركزية مبط���ار القاهرة 
الدويل لرصد أي معوقات لإلفراج امجلريك وحلها 

فوًرا.
أك���د خمتار توفي���ق رئيس مصلح���ة الرضائب، أنه 
حيق ملغادري الب���الد من الزائري���ن األجانب ملرص 
ملدة ال تزيد عى ثالثة أهشر اسرداد الرضيبة عى 
القمية املضافة الس���ابق سدادها للبائع املجسل عن 
مش���رياته لس���لع خاضعة للرضيبة برشط أال تقل 
قمية مش���رياته بالفات���ورة الواحدة عن 1500 جنيه 
مرصي، حبيث خترج مشرياته من البالد بصحبته 
أو بأي وس���يلة أخرى وي���مت رد الرضيبة عندما يمت 
ال���رشاء من إحدى احمل���الت التجارية اليت تصدر 

فاتورة رضيبية.

داليا احمد

ق���ال رئي���س جلن���ة الش���ؤون اإلفريقية 
مبجل���س الن���واب رشي���ف اجلب���ي إن 
الكونغ���و خصصت ملرص 20 ألف هكتار 
قابل���ة للزي���ادة لزراع���ة حماصيل هامة 

اسرتاتيجية.
وأضاف اجلبي أن مرص تعترب املشاريع 
االس���تمثارية الزراعي���ة يف إفريقيا من 

مضن أمهنا القويم.
وأوحض اجلبي أن مرص ستحصل عىل 
60% م���ن احملاصي���ل املزروع���ة، بيمنا 

ستحصل الكونغو عىل 40% فقط.
وتابع اجلبي أن مرص تتفاوض لتعديل 
ه���ذه االتفاقية، حبيث حتصل عىل %80، 

والكونغو 20% فقط.

 

تهش���د القاه���رة انطالق  مق���ة »فينجر 
برينت« حبضور عدد من الوزراء ورجال 
األمع���ال املرصيني والع���رب واألجانب، 
وذل���ك خالل الفرتة م���ن 22- 23 نومفرب 
األول  »امللت���ى  عن���وان  حت���ت   2022
لرتوجي الفرص االستمثارية يف القطاع 
الع���ام واخل���اص«، والذي يق���ام حتت 
رعاية املهندس مصطىف مدبويل رئيس 
جملس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد 
وزيرة التخطي���ط والتمنية االقتصادية، 
والدكتورة نيفني القباج وزيرة التضامن 
االجمت���ايع، وذلك يف إط���ار توجهيات 
الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، مبشاركة 
احمللي���ني  املجمت���ع  أطي���اف  مجي���ع 
والعاملي���ني م���ن املس���تمثرين واخلرباء 
واملتخصص���ني، لصياغ���ة رؤى واحضة 
ملستقبل االستمثار يف مرص واملسامهة 

يف وضع خارطة الطريق لذلك .

تسملت مرص، ممثلة يف وزير اإلساكن 
العمراني���ة  واملجمتع���ات  واملراف���ق 
الدكتور عامص اجلزار، رائسة جملس 
خ���الل  األفارق���ة  التعاوني���ات  وزراء 

الثالثة أعوام القادمة.
جاء ذل���ك خ���الل حفل تنصي���ب أقمي 
باجللس���ة االفتتاحي���ة ملؤمتر جملس 
وزراء التعاوني���ات األفارقة يف دورته 
ال����13 الذي اس���تضافته م���رص لملرة 
األوىل، حي���ث ق���ام بتس���لمي رائس���ة 
املجلس، تاج الدين ايوال رئيس احللف 

التعاوين األفرييق.

البريد املصري يحصل على جائزة »النجم 
الصاعد« يف التنمية البريدية

نيفني جامع: تأهيل شباب اخلريجني إلقامة 
مشروعات صغيرة

يف  امل���رصي  الربي���د  ش���ارك 
جمل���س  أمع���ال  اجمتاع���ات 
 2IPD UPU( االستمثار الربيدي
 )Postal Excellence Awards
بالعامص���ة الس���ويرسية )ب���رن( 
وال���ي تعقد خ���الل الفرتة من 1٧ 
إىل 21 أكتوبر 2022، وقد تس���م 
الدكت���ور رشي���ف ف���اروق، رئيس 
جمل���س إدارة الربي���د امل���رصي، 
خالل اجمتاعات اجللس���ة العامة؛ 
عن أداء  جائزة )ال���م الصاعد( 
الربي���د املرصي خ���الل عام 2021 

من االحتاد الربيدي العاملي.
ومتنح هذه اجلائزة لملؤسس���ات 
الربيدي���ة ال���ي حقق���ت جناح���ا 
ملحوظ���ا يف رفع م���ؤرشات أداء 
التمني���ة الربيدية، من حيث جودة 
اخلدمة، واملوثوقية، والقدرة عىل 
تق���دمي خدمات تل���ي احتياجات 
التغل���ب  واملرون���ة يف  العم���الء، 
االجمتاعي���ة،  التحدي���ات-  ع���ىل 
واالقتصادية، والبيئية، واالنتشار 
اجلغ���رايف- مب���ا حيق���ق رسع���ة 

وهسولة الوصول إىل املواطنني.
وق���ال الدكت���ور رشي���ف ف���اروق، 
الربي���د  إدارة  جمل���س  رئي���س 
الربي���د  مش���اركة  إن  امل���رصي: 
امل���رصي يف اجمتاع���ات أمع���ال 
جملس االس���تمثار الربيدي كونه 
عضًوا منتخًبا مبجلس االستمثار 
يناقش املوضوع���ات الي ختص 
العمل الربيدي بني خمتلف الدول 

األعضاء باالحتاد.
وأش���ار إىل أنه خالل االجمتاعات 
مت ع���رض م���ؤرش أداء التمني���ة 
مجلي���ع   )2IPD( الربيدي���ة 
الربيدية  واهلي���ات  املؤسس���ات 
ح���ول العامل، موحًض���ا أن مؤرش 
التمنية الربيدية هو األكرث مشوال 
يف التمني���ة الربيدي���ة العاملي���ة، 
حي���ث إن���ه يعمت���د ع���ىل بيانات 
وإحصائيات بريدية شديدة الدقة 
تتيحها الدول األعضاء يف االحتاد 
“وعددمه 1٧2  العامل���ي،  الربيدي 
دولة” مبا ي���وحض موقف التمنية 

الربيدية يف مجيع أحناء العامل.

أكدت نيفني جامع، الرئيس التنفيذي 
جله���از تمني���ة املرشوع���ات، اهمتام 
اجله���از بتأهي���ل ش���باب اخلرجيني 
إقام���ة  يف  الراغب���ني  واملواطن���ني 
خ���الل  م���ن  صغ���رة  مرشوع���ات 
ينفذه���ا  جماني���ة  تدريبي���ة  دورات 
اجله���از بالتعاون م���ع منمظة العمل 
الدولي���ة واملتاح���ة لاكف���ة املواطنني 
جبميع ف���روع اجلهازعي مس���توى 

امجلهورية.
ولفتت جامع ىف بي���ان، إىل التعاون 
مع املؤسس���ات األهلي���ة واجلامعات 
وخلق كوادر تدريبية من خالل تأهيل 
مدربني للعمل عىل تدريب اخلرجيني 
والفات املس���هدفة وخاص���ة املرأة 
اخلاص���ة  مرشوعاهت���م  يف  للب���دء 
بش���ل ع���ي وتعزي���ز فرصهم يف 

االسمترارية والنجاح.

دورت���ني  أهن���ى اجله���از  وتابع���ت: 
احت���اد  م���ع  بالتع���اون  تدريبيت���ني 
وأاكدميي���ة  الع���رب  املس���تمثرات 
 42 تدري���ب  مت  حي���ث  ال���رشوق، 
مدرب ومدربة، خلل���ق كوادرتدريبية 
مؤهلة تقوم بتق���دمي دورات تأهيلية 
والراغبني يف  للخرجيني  متخصصة 
إقام���ة مرشوع���ات وتجشيعهم عىل 
اقتح���ام جم���ال العمل احل���ر والبدء 
بعي���دا  اخلاص���ة  مرشوعاهت���م  يف 
ع���ن األمناط التقليدي���ة من الوظائف 
أحص���اب  تدري���ب  إىل  باإلضاف���ة 
لتطوير  بالفعل  القامئ���ة  املرشوعات 
أمعاهلم وتعريفهم باملزايا واحلوافز 
ال���واردة بقانون تمني���ة املرشوعات 
2020/152 وتجشيع هذه املرشوعات 
لالنض���ام للقطاع الرمس���ي للمتتع 

هبذه احلوافز واملزايا.

رضوى عبداهلل

افتتح���ت إدارة ن���وادى وفن���ادق القوات 
املس���لحة فندق “جويل” املني���ا، وذلك بعد 
إنهتاء أمع���ال التطوير الش���املة به والىت 
روىع فهي���ا تطبي���ق أرىق التصممي���ات 
اهلندس���ية إلبراز مقومات املظهر امجلاىل 
ىف إنش���اءات الفن���دق ، فضلًا عن مراعاة 
أحدث معاي���ر الفندقة العاملية ىف منظومة 
العمل بالفندق مم���ا يهسم ىف توفر اكفة 
اخلدمات للزائرين من العسكريني واملدنيني 

عى حد سواء .
ج���اء ذلك ىف إطار ح���رص القيادة العامة 
للق���وات املس���لحة عى االرتق���اء مبنظومة 
املنشآت الفندقية واخلدمية التابعة للقوات 

املسلحة باكفة حمافظات امجلهورية وتقدمي 
أفض���ل مس���تويات اخلدم���ة اإلجمتاعية 

والثقافية والرياضية والرفهيية هبا .

وتهشد سلس���لة ن���وادى وفن���ادق القوات 
املس���لحة مبختلف حمافظ���ات امجلهورية 
خ���الل األونة األخرة طفرة هائلة من حيث 

التطوي���ر والتحديث مب���ا ميكهنا من توفر 
اكفة اخلدم���ات الفندقية بأح���دث معاير 

اجلودة العاملية .
يأىت ذلك ىف إطار الدمع املسمتر الذى توليه 
القوات املس���لحة لتعظم دور مؤسس���اهتا 
اخلدمية لتقدمي خدمة جممتعية ممتزة من 

خالل رصوحها الفندقية العريقة .
حرض م���رامس االفتتاح مس���اعد وزير الدفاع 
للتدري���ب واخلدمة الوطنية، ومدير إدارة نوادى 
وفنادق القوات املس���لحة، وحمافظ املنيا، وعدد 

من قادة وضباط القوات املسلحة .

مدبولي يطلق املرحلة األولى من أول مشروع 
للدراجات التشاركية »كايرو بايك«

»التخطيط«: نستهدف زيادة املزايا االجتماعية 
لـ 356 مليار جنيه خالل العام اجلاري

أطل����ق الدكتور مصط����ىف مدبويل، 
رئي����س جمل����س ال����وزراء، املرحلة 
“اكي����رو  م����رشوع  م����ن  األوىل 
باي����ك”، وه����و أول منظوم����ة عامة 
ل� “الدراج����ات التش����اركية”، الذي 
يمت تنفيذه بالتع����اون بني حمافظة 
القاه����رة وبرن����اجم األمم املتح����دة 
ومؤسسة  البرشية  لملس����توطنات 

“دروسوس” السويرسية.
وحرض تدش����ني امل����رشوع الدكتور 
ع����امص اجل����زار، وزي����ر اإلس����اكن 
واملراف����ق واملجمتع����ات العمرانية، 
والل����واء خال����د عبدالع����ال، حمافظ 
القاهرة، ونواب احملافظ، والرئيس 
التمني����ة  لصن����دوق  التنفي����ذي 
احلرضي����ة، وع����دد م����ن الس����فراء، 
الربن����اجم  م����ن  التمني����ة  ورشاكء 

واملؤسسات املعنية.
وعقب االفتتاح، عرب رئيس جملس 
الوزراء عن س����عادته هبذا احلدث، 
الذي يهشد انطالق منظومة جديدة 
يف م����رص تعمت����د عىل اس����تخدام 
وسائل نقل نظيفة بديلة للسيارات، 
إىل  تس����ى  الدول����ة  أن  خاص����ة 
تجشي����ع الش����باب وخمتلف فات 
املجمتع عىل التقليل من اس����تخدام 
الس����يارات اخلاصة لتقليل الزحام، 
واحلد من التلوث عرب توفر وسيلة 
نق����ل آمنة ومناس����بة، حي����ث يقوم 
ه����ذا املرشوع عىل نرش اس����تخدام 
مبختل����ف  وتعزيزه����ا  الدراج����ات 

مناطق العامصة.

أص����درت وزارة التخطيط والتمنية 
االقتصادي����ة تقري����ًرا ح����ول جهود 
امحلاي����ة  خي����ص  فمي����ا  الدول����ة 
االجمتاعي����ة واحلد من الفقر، وذلك 
يف إطار اليوم الدويل للقضاء عىل 

الفقر.
وأك����دت د.هال����ة الس����عيد، وزي����رة 
االقتصادية،  والتمني����ة  التخطي����ط 
أن حتس����ني جودة احلياة لملواطن 
املرصي واالرتقاء جبودة اخلدمات 
املقدمة له، ميثل هدفا اس����رتاتيجيا 
ال����رباجم  عن����ده  تلت����يق  أصي����ال، 
التمنوية  واملب����ادرات واملرشوعات 
الي تقوم هبا الدولة اكفة، مش����رة 
إىل تكثي����ف االس����تمثار يف تنفيذ 
املرشوعات التمنوية وحزم امحلاية 
التمني����ة  لتحقي����ق  االجمتاعي����ة 

الش����املة وحتس����ني جودة احلياة، 
ال����رباجم واملبادرات  أن  موحض����ة 
تقوم  الي  التمنوي����ة  واملرشوعات 
هب����ا الدولة، هتدف بش����ل رئييس 
املعيش����ة،  مس����توى  إىل حتس����ني 
واالرتقاء جب����ودة اخلدمات املقدمة 

لملواطن.
وأضافت »السعيد« أن خمصصات 
الدمع وامحلاي����ة االجمتاعية خالل 
الس����نوات المث����اين املاضية بلغت 
أكرث م����ن 2 تريليون جني����ه، مقابل 
1 تريلي����ون جنيه، خ����الل المثاين 
س����نوات الي س����بقها )06/200٧ 
 ،%100 -2014/13(، مبع����دل من����و 
العامة  فض����اًل ع����ن االس����تمثارات 
الي بلغ����ت 1.3 تريليون جنيه يف 

قطايع النقل واإلساكن.

ش����اركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والتمني����ة االقتصادية، بفعالي����ة إطالق التحديث 
الس����نوي ملؤرش الفق����ر العاملي متع����دد األبعاد 
2022، وال����يت عقده����ا برن����اجم األمم املتحدة 
اإلمن����ايئ، مب����ادرة أكس����فورد للفق����ر والتمنية 

البرشية وذلك عرب الفيديو كونفرانس.
أك����دت الس����عيد أمهي����ة دورمؤرشالفقرمتعدد 
األبعاد يف دمع اهلدف املمتثل يف معاجلة الفقر 
متعدد األبعاد يف أكرث من 100 دولة، مش����رة 
إىل انتشار فقر األطفال، حيث أن نصف الفقراء 
يف مجيع أحناء العامل مه من األطفال دون سن 
الثامن����ة عرشة، وأن واحد م����ن لك ثالثة أطفال 
يعي����ش يف فق����ر، مقارنة بواحد من لك س����بعة 

بالغني.
مكا أك����دت الوزيرة ع����ى إدراك احلكومات أن 
األزم����ات العاملية هلا أكرب تأثر عى الش����باب، 
موحضه أهنم لدهيم أجرأ األفاكر والدافع األكرب 
خلل����ق جممتع أفض����ل يف املس����تقبل، مضيفه 
أنه م����ن خالل التوص����ل إىل فهم ش����امل لفقر 
األطف����ال متعدد األبعاد، فق����د ميكن توفر أكرث 
االس����تمثارات فعالية لتمنية رأس املال البرشي، 
واحلد من عدم املساواة، والقضاء عى الفقربلك 

أشاكله يف احلارض واملستقبل.
وباحلدي����ث ع����ن أداء مرصاجلي����د يف خف����ض 
مؤرشات الفق����ر، أوحضت الس����عيد أن قياس 
الفق����ر من الناحية النقدية م����ن خالل الدخل أو 
اإلنفاق االس����هتاليك يعمل عى تضييق تعريف 

الفق����ر، الذي ه����و يف جوهره ظاه����رة متعددة 
األوج����ه، موحضه أن مرص اكن����ت أكرث جناًحا 
يف احلد من الفقر متعدد األبعاد، وفًقا ملؤرشات 
الفق����ر العاملي متعدد األبعاد من عام 2008 إىل 
عام 2014، حيث بلغت نس����بة 4.9% من ساكن 
مرص مضن الفقر متعدد األبعاد يف عام 2014، 
باخنفاض بأكرث من الثلث عن نس����بة 8% املقدرة 

يف عام 2008.
أك����دت الوزي����رة رضورة وض����ع مؤرشوط����ي 
للفقر متع����دد األبعاد يف مرص وذلك الخنفاض 
مس����تويات الفق����ر العامة يف البلد نس����بًيا وفًقا 
مل����ؤرش الفقرالعاملي املتع����دد األبعاد، موحضه 
أن امل����ؤرش يتكون من 7 أبعاد تتضمن الصحة، 
والتعلم، واإلس����اكن، واخلدم����ات، والتوظيف، 
وامحلاية االجمتاعية، واألمن الغذايئ، باإلضافة 
ع����ى  بن����اًءا  اختياره����ا  مت  م����ؤرًشا   21 إىل 
املش����اورات مع املمثلني الوطنيني واملتخصصني 

يف هذا الصدد.
تابعت »الس����عيد« أنه باعتب����ار هذا املؤرش هو 
أول مؤرش وطي للفقر متع����دد األبعاد، فميكن 
اس����تخدامه مكقياس لرصد وتقيم تأثر العديد 
من املبادرات الوطني����ة الرائدة، وأبرزها مبادرة 
حي����اة كرمية ومب����ادرة 100 مليون حصة، اليت 
تغيط ما يقرب من 60% من ساكن مرص، األمر 
الذي يعكس التقدم احملرز يف احلد من خمتلف 
جوان����ب الفقر والوفاء مببدأ عدم ترك أحد خلف 

عن الركب.

الدكتورة هالة السعيد تطالب بوضع مؤشر وطني 
للفقر متعدد األبعاد يف مصر

داليا احمد

وزير الزراعة يبحث مع »التحالف الوطني« تدشني مبادرة زراعة 150 ألف فدان قمح

وزير املالية يصدر دليل اإلجراءات اجلمركية 
»COP-27« املبسطة ملؤمتراملناخ

اعفاء سيارات املصريني باخلارج من اجلمارك والضرائب .. من املستفيد ؟

   تجار وخبراء  سيارات : يحل أزمة توافر السيارات   بشكل جزئي  ويؤدي 

لتخفيض أسعار بعض الموديالت األوروبية في ظل انتشار ظاهرة األوفر برايس 

املتحدث العسكري: افتتاح فندق »جويل« املنيا بعد تطويره

 

 حب���ث الس���يد القصر، وزي���ر الزراعة واس���تصالح 
األرايض، مع وفد م���ن التحالف الوطي للعمل األهيل 
والتمن���وي ممثال يف هن���ى طلعت أم���ني رس التحالف 
الوطي وممث���يل اهليئ���ة القبطية اإلجنيلي���ة للخدمات 
االجمتاعي���ة عضو التحال���ف الوطي، آليات تدش���ني 
مب���ادرة اهليئة لدمع زراعة 150 أل���ف فدان من الحمق 

يف 8 حمافظات.
وق���ال القص���ر، يف بيان، إن ه���ذا االجمتاع يأيت يف 
إطار توجهيات الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، بالتوسع 
يف زراعة احملاصيل االستراتيجية وخاصة حمصول 

الحمق الذي يعترب أحد أمه حماور األمن الغذايئ.
وأش���اد القصر بالتعاون مع التحالف الوطي واهليئة 

اإلجنيلي���ة يف كثر من املبادرات الزراعية وأيًضا زيادة 
ال���ويع لدى املجمتع املدين، مضيًف���ا أن الوزارة دامًئا 
ترح���ب بالعمل والتعاون مع مؤسس���ات املجمتع املدين 

ألهنم رشاكء يف التمنية.
ولفت الوزير، إىل أن وزارة الزراعة س���وف تقوم بتوفر 
تقاوي الحمق املعمتد ملساحة ال� 150 ألف فدان )حوايل 
9000 طن( وأيًضا املس���اعدة يف تق���دمي الدمع الفي 
واإلرش���ادي من خالل إدارات اإلرش���اد الزرايع يف 
ال 8 احملافظ���ات املس���هتدفة باملب���ادرة باإلضافة إىل 
االستفادة من احلقول اإلرشادية وامحللة القومية للحمق 

واليت تنفَّذ يف هذه املناطق.
وأوحض القصر، أن الوزارة س���وف توفر أيًضا امليكنة 

احلديث���ة ىف إجراء العمليات الزراعية حلقول الحمق يف 
املناطق املسهتدفة )بداية من الزراعة وحىت احلصاد.

م���ن ناحينه، أش���ار القس أندريه زيك رئي���س الطائفة 
اإلجنيلي���ة مب���رص، ورئيس اهليئ���ة القبطي���ة اإلجنيلية 
للخدمات االجمتاعية، إىل أن التعاون الوطي مع وزارة 
الزراعة، يس���هتدف حتقيق التمني���ة احلقيقية لملجمتع 

املرصي.
وقال رئي���س اإلجنيلية، إن اهليئة تس���ى بلك خربهتا 
لملسامهة يف زراعة وإنتاج احملاصيل االسراتيجية، 
ومهن���ا احملاصي���ل الزيتية، وذلك بالتع���اون مع وزارة 
الزراع���ة املرصي���ة ورشاكت القطاع اخل���اص، لتنفيذ 
مناذج زراعية متاكملة تسامه يف حتقيق اسراتيجيات 

الدولة للحد من االستراد، وحتقيق األمن الغذايئ.
ومن جانهبا، أك���دت مارجريت صاروفم، رئيس قطاع 
التمني���ة احمللية باهليئة، أن اهليئ���ة تتبع املهنج العيمل 
يف منوذج دمع املزارعني من خالل االس���تعانة بأساتذة 
اجلامع���ات املرصي���ة للعمل ع���ى تطبيق املامرس���ات 
الزراعي���ة اجلي���دة، وتوف���ر ال���دمع الفي م���ن خالل 
الزيارات امليدانية الدورية لملزارعني، وملتابعة تنفيذ اكفة 
التوصيات من خالل االستشاريني، ما يساعد املزارعني 
ع���ى زي���ادة إنتاجيهتم ورف���ع املس���توى االقتصادي 

لملزارعني.
ويف هناي���ة اللقاء مت االتفاق ع���ى صياغة برتوكول يمت 

توقيعه يف وقت الحق لتعظم آليات التعاون املشرك.
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ثاين اخلطوات وأكرثه���ا دفعا لالمطئنان حنو جدية احلوار ، متثلت يف 
إج���راءات العفو الرائيس املتوالية عن جسناء ، ب���ل والعمل عيل إعادة 
تأهيلهم ودجمهم يف املجمتع ، وهو ما رآه سياسيون وحقوقيون  خطوة 
تؤك���د عىل رغب���ة الدولة عىل إجراء حوار وط���ي يعكس حرص اإلدارة 
السياس���ية عىل إجناحه، عىل عكس ما حتاول بعض اجلهات اخلارجية 
تروجيه بأن احلوار هو شلكي اهلدف منه حتسني صورة الدولة املرصية.
  مبادرة اإلفراج عن الجسناء الذين مل يتورطوا يف أمعال عنف وختريب 
متث���ل تأكيدا  عىل ما تهشده احلالة السياس���ية م���ن انفتاح بني القوي 
السياسية املختلفة، ويه تعكس توافق الدولة والقوي السياسية ورغبهتا 
يف طرح مبادرة تسامه بشلك كبري يف إحياء احلياة السياسية مبشاركة 
مجيع األحزاب يش���ارك فهيا أيضا بعض النش���طاء السياسيني املفرج 
عهنم والذين ينمتون لبعض القوي السياسية والذين  مت اختيار بعضهم 

لملشاركة يف احلوار الوطي .
 اإلفراج عن الجسناء مضن خطة زمنية وإعادة دجمهم يف املجمتع جاء 
مضن حزمة من القرارات  اختذهتا الدولة املرصية لتحسني حاالت حقوق 
اإلنس���ان  يف مرص وعىل رأهسا إطالق االس���راتيجية الوطنية حلقوق 
اإلنس���ان لتطوي���ر طريقة التعامل مع ملف احلق���وق احلريات، وقد القت 
هذه اخلطوات الغري مس���بوقة استحسان الدول األعضاء ال47 باملجلس 
الدويل واملفوضية الس���امية حلقوق اإلنس���ان واليت أشادت مبجهودات 
الدول���ة املرصية وحرصها عىل تنفيذ التوصي���ات اليت ُقدمت ملرص من 
ال���دول األعضاء من خ���الل آليات العرض الدوري الش���امل يف 2019 

وعىل رأس هذه التوصيات اإلفراج عن الجسناء عىل خلفية سياسية".
إرادة سياسية 

هناك إمج���اع عيل أن التطور الرسيع واإلجي���ايب يف ملف اإلفراج عن 
الجسن���اء  تأكيد من اإلدارة السياس���ية عىل  أن الوطن يتس���ع للجميع 
مبختل���ف انمتاءاته وحرص الدولة عىل إرس���اء حالة من التس���احم وهو 
مبثاب���ة اإلعالن عن مصاحلة ش���املة مع امجليع ودون اس���تثناء، ويه 
خطوة هامة تس���امه بشلك كبري يف حتس���ني  وترسيخ أحد أمه راكئز 
حقوق اإلنس���ان وهو ملف احلق���وق واحلريات وهو جناح جاء من خالل 
احلوار الوطي مع األحزاب السياسية واملجمتع املدين مع الدولة وضعت 
فهيا سياس���ية طويلة املدي لتحسني أوضاع الجسون والجسناء وإعادة 
تأهيلهم مع اسمترار  معل جلنة العفو الرائيس  مضن هذه املنظومة يف 
دراسة ملفات الجسناء واإلفراج عهنم تباعا، وهو أمر اجيايب جدا جيعل 
مرص من أوائ���ل الدول يف املنطقة اليت اختذت مبادرة جدية لتحس���ني 

أوضاع حقوق اإلنسان بشلك عام وأوضاع الجسناء بشلك خاص .
 كذل���ك نري اتفاقا عيل  أن ق���وامئ العفو الرائيس تدفع احلوار الوطي 
لألم���ام  ، خاص���ة وأهنا متثل  أح���د أمه مطالب املعارض���ة واألحزاب 
السياسية، مكا متثل الزتاما من  الدولة بإجياد حلول إجيابية تعكس مدي 
اجلدية والرغبة   يف إجناح احلوار والوطي واخلروج ببعض التوصيات 
تس���اعد يف حتسني احلياة السياس���ية يف مرص، مكا أن مبادرة العفو 
الرائيس س���وف تجشع بش���لك كبري امجليع يف املشاركة يف جلسات 
احل���وار والوطي، وهو األمر الذي س���وف  يؤكد عىل مصداقيته، ويزيد 

بشلك كبري من فرص جناح هذه املبادرة اهلامة والغري املسبوقة .
   جلن���ة العف���و ال���رائيس   جري تفعي���ل معلها يف أبري���ل املايض ، 

مع إعادة تش���كيلها بتوجي���ه رائيس تزامنا مع دعوة الرئيس  عبد 
الفتاح الس���ييس آن���ذاك إىل بدء أول حوار وط���ي منذ توليه 

املس���ولية عام  2014، وصدرت عهنا قوامئ بعفو رائيس 
وأخرى تمشل قرارات قضائية بإخالء الس���بيل ، ومنذ 

دعوة  الرئيس السييس للحوار ارتفع عدد من ُأطلق 
رساحهم بق���رارات قضائية أو عفو رائيس يف 

"قضاي���ا رأي وتعب���ري"  دفعة بع���د أخري ، 
وجاءت  تل���ك القرارات لمتث���ل منوذًجا 

حقيقًيا ألمسى معاين حقوق اإلنس���ان 
يف ظ���ل امجلهوري���ة اجلدي���دة اليت 
حت���رم مجيع اآلراء مكا أهنا تش���لك 
طريًقا مضيًئ لنجاح احلوار الوطي.

 مك���ا  أن قرارات اإلف���راج عن بعض 
احملبوس���ني تعرب عن إرادة سياس���ية 

قوي���ة تريد امليض قدم���ا يف تعزيز حقوق 
اإلنس���ان،  فضال عن  أن إعادة دجمهم، تربز 

جدي���ة الدول���ة يف التأكيد عىل أن الوطن يتس���ع 
للجميع واحلرص أيًضا عىل إرساء حالة من التساحم 

ومل المشل.
  الالف���ت أيض���ا هو  انتظام معل جلن���ة العفو الرائيس يف 

معلها بقرارات اإلفراج  ، وهو ما يعد برهاًنا عىل تساحم الدولة 
املرصي���ة وأهنا حتتض���ن أبناهئا وإن أخط���أوا يف وقت ما، مبا يعد 

جزًءا من أس���س امجلهورية اجلديدة ، فضال مع���ا متثله هذه القرارات  
من  تأكيد  جديد عىل قوة الدولة املرصية ومتاس���كها، ووفاء للوعد الذي 

قطعه الرئيس عبد الفتاح السييس رئيس امجلهورية .
كذل���ك فإن  التوج���ه بدجم الصادر حبقهم عف���و رائيس،   يعد اهساًما 
يف مس���اعدهتم يف العودة إىل الدراس���ة إن اكنوا طالًبا يف اجلامعات، 
فضاًل عن إعطاء انطباع للقطاع اخلاص أن الدولة ليست غاضبة علهيم 
ليمتكنوا من إجياد فرص معل ،   ورسالة قوية أيضا بأن اللك حتت ظل 
الع���م املرصي واحد حيمل الصفة املرصية وحيمل من تراب هذا الوطن 
الكثري ما يس���تحق التكرمي واالحتضان ، مكا أهنا رس���الة بأن  القيادة 
السياسية الرشيدة وس���ط جهودها الرامية لبناء امجلهورية اجلديدة مل 
تغف���ل أو تدخر جهًدا يف فتح أبواب األمل للجسناء بيمنا تعيدمه للحياة 

الطبيعية
  ق���رارات العفو الرائيس  جاءت أيضا  تفعياًل لالس���راتيجية الوطنية 
حلقوق اإلنسان - اليت أطلقها الرئيس عبد الفتاح السييس يف ديمسرب 
2021 - مكا تكشف عن توجه الدولة لتأسيس حياة كرمية تتخىط البنية 

التحتية بضامن كرامة املرصي نفسه.
منوذج حلقوق اإلنسان 

 يري الكثري من املراقبني أن ما جيري يف هذا امللف حاليا  ميثل منوذًجا 
حقيقًيا ألمسى معاين حقوق اإلنس���ان واالحتواء للك املرصيني طاملا مل 
تلوث أيدهيم بالدماء أو حيرضوا عىل العنف، لعل عيون وآذان املنمظات 
املسيس���ة ترى وتنقل احلقائق،  وتتأك���د  أن امجلهورية اجلديدة حترم 
اآلراء وحتت���وي أبناءها ولكن حتقق حصيح القان���ون مبا ال يدع جماال 
أمام نرش الش���ائعات والتحريض عىل الوطن حتت ممسيات حرية الرأي 

والتعبري، السميا أن أمان البالد واستقرارها مسولية امجليع.
وحبس���ب قانوني���ني وحقوقيني فإنه حيس���ب  للجن���ة العفو أهنا حجنت 
لملرة األوىل يف توس���يع نطاق مهمهتا، حبيث مشل���ت أعداًدا الفتة من 
احملبوس���ني احتياطًيا يف قضايا الش���أن العام بالرمغ من أن مصطلح 
"العف���و" ين���رصف إىل احملك���وم علهي���م هنائًي���ا والذين ميل���ك رئيس 
امجلهورية مبوجب صالحياته الدس���تورية العفو عهنم أو ختفيض مدد 

امجليع  مطالبا بالعمل اجل���اد من أجل إجناح احلوار الذى يعد فرصة 
تارخيية ىف معر هذا الوطن.

احلوار واملؤمتر االقتصادي 
ما نود التأكيد هيلع وتنبيه القامئني عيل احلوار الوطي إليه ، هو رضورة 
تفعيل توجهيات الرئيس الس���ييس بأن تكون األولوية لملواطن وقضاياه 
ومهومه ، فنجاح احل���وار الوطي  مرهون برأينا يف اخلروج بتوصيات 
بناءة وتعود بالنفع عىل املواطن املرصي والوطن، وهو ما تقع  مسوليته 
عىل املشاركني فيه وما يقدمونه من رؤى، وإجياد لغة للحوار واملساحات 

املشركة بيهنم.
 وهن���ا نؤكد عيل  أن التاكمل بني املؤمت���ر االقتصادي واحلوار الوطي 
له أمهية كربى، وليس مكا ردد البعض، فاملؤمتر االقتصادي س���يتحدث 
ع���ن الوضع احل���ايل املوجود واألمه ه���و الوصول حلل���ول عىل املدى 
القري���ب وآخر عىل املدى البعيد، بيمنا احلوار الوطي  س���يضطلع إىل 
ترتيب ووض���ع أولويات امجلهوري���ة اجلديدة وم���ن مث النظر ملخرجات 
املؤمت���ر االقتصادي يف احل���وار الوطي أمر له أمهية وس���يعود بالنفع 
ع���ىل بنية االقتصاد الوطي ، خاصة فميا يتعلق باحملورين االقتصادي 
واالجمتايع اللذين يس���هتدفان تعزيز ش���بكة امحلاية االقتصادية ودمع 
األرس األوىل بالرعاي���ة وختفيف الضغ���وط االقتصادية واالجمتاعية عن 

اكهل املواطن ىف ظل الظروف واألزمات العاملية.
"املؤمت���ر االقتصادي – مرص 2022 " ينطلق اليوم ، بتلكيف من الرئيس 
عبد الفتاح الس���ييس؛  و تنمظ���ه احلكومة املرصية خالل الفرة من 23 
إىل 25 أكتوبر 2022؛ ملناقش���ة أوضاع ومس���تقبل االقتصاد املرصي، 
مبش���اركة واس���عة لنخبة من كبار االقتصادي���ني، واملفكرين، واخلرباء 
املتخصصني ، و يهشد املؤمتر   مشاركة 21 جهة حملية ودولية ويصل 
جحم املش���اركني إىل ما بني 400 و 500 مش���ارك، واحلضور سيضم 
جه���ات الدولة الرمسي���ة، واحت���اد الصناعات، والغ���رف املتخصصة، 
واملجال���س التصديري���ة، ومجعيات رجال األمعال، ورؤس���اء اجلامعات 
واللكي���ات املعنيني مبن���ايح االقتصاد، وكذا رؤس���اء اللجان املعنية ىف 
جملىس النواب والش���يوخ، بالقطاعات املختلفة واملؤسسات الدولية ىف 
م���رص، العاملة واملعني���ة باالقتصاد، وُمثىل القط���اع اخلاص احملىل 

واألجنيب، والسفراء، واكفة اجلهات املعنية األخرى.
ورأين���ا أن هن���اك اس���تعدادات أيض���ا لملؤمتر االقتص���ادي تقوم يف 
مجموعه���ا عيل تقدمي رؤي تس���هتدف الهنوض باالقتص���اد الوطي  و 
تعظ���م املوارد املرصية بلك نواحهيا، واالس���تفادة من املوارد املتاحة ، 
فضال عن  توط���ني الصناعات املختلفة باالعمتاد عىل املوارد واخلامات 
املتاح���ة واملتوفرة،   يف ظل امل���وارد واإلماكنيات املتاحة للدولة املرصية 
، وهذه قضاي���ا ميكن للحوار الوطي أيضا البناء علهيا ومضها جلدول 
أمعال���ه  ، خاص���ة وأن هناك امجاع بني خ���رباء االقتصاد عيل قضايا 
بعيهنا ، بيهنا مثال أن  التوس���ع ىف الطاقة والطرق والصناعة والزراعة، 
يهسم ىف جذب اس���تمثارات من اخلارج للتوس���ع ىف األنشطة القامئة 
أو فت���ح جماالت جدي���دة، تنعكس ىف صورة فرص مع���ل، مثملا تهسم 
مرشوعات الطرق والنقل والكهرباء ىف توس���يع الفرص االستمثارية ىف 
الصناع���ة والزراعة والطاقة، والصحة، والس���ياحة، والىت ميكن للقطاع 
اخل���اص املس���امهة فهيا،  إيل جان���ب رشح أمهية جذب اس���تمثارات 
خارجي���ة باعتباره���ا إضافة لالقتصاد س���واء بتوس���يع رؤوس أموال 
رشاكت قامئة، أو االستمثار ىف صناعات مطلوبة ىف الغذاء والدواء، أو 
القط���اع العقارى، باعتبار أن األموال الىت تأىت من اخلارج، ىه إضافة 
للس���وق ولالقتصاد، وعىل اخلرباء توضيح ذلك من خالل اس���تعراض 
الفرص االس���تمثارية ىف العامل، وعوملة االقتصاد الىت تصنع منافس���ة 
جلذب االستمثارات اخلارجية، خاصة ىف ظل عوملة اقتصادية تضاعف 
من املنافس���ة، وتعىط أفضلية للدول الىت تقدم فرصا اس���تمثارية وبنية 

أساسية.
 التاكم���ل بني خمتلف الفعاليات اكملؤمت���ر االقتصادي واحلوار الوطي 
ومقة املناخ اليت تستعد مرص الستضافهتا ، هو تاكمل يصب يف صاحل  
دمع الدول���ة املرصي���ة ملواجهة مجي���ع املخاطر والتحدي���ات واملؤامرات 

الداخلية واخلارجية الىت تواجه مرص.
 واالنطالق هنا جيب أن يكون من اخلطوات اجلادة اليت تؤكد أن الدولة 
املرصية وقياداهتا تتعامل جبدية ىف هذه امللفات   ، وحترص عيل  إتاحة 
الفرصة للجميع من خالل باب املناقش���ة ع���ىل مصلحة الوطن العليا  ، 
وهو ما رأيناه يف  معل جلنة العفو،   واإلفراجات املسمترة  اليت تقطع 
الطريق عىل اكفة املش���ككني واملربصني بالدول���ة املرصية، وتؤكد عىل 
أن الدولة وامجلهورية اجلديدة متد يدها للجميع ، مكا  تس���تمكل خىط 
الدولة املرصية بقيادة الرئيس عبد الفتاح الس���ييس يف ترس���يخ حقوق 
اإلنس���ان وإرس���اء حالة من التس���احم والتصاحل املجمتيع ، وتعكس 
اهمتام القيادة السياس���ية مبلف احلقوق واحلريات والذى حيظى 
خبط���وات جادة ، ولك ذلك مكا قلنا حيم���ل  دعوة للتفاؤل بأن 
امجلهوري���ة اجلديدة تتس���ع للجميع وتع���زز مفهوم حقوق 
اإلنس���ان وترتكز عىل دميقراطية تش���اركية تعني عىل 

البناء والتمنية واالستقرار  .
 دعوة شاملة 

 فدع���وة الرئيس الس���ييس  للحوار الوطي 
اتمست وحبسب دراسة  لملركز املرصي 
للفك���ر والدراس���ات  ، اتمست بالمشول 
وابتع���دت ع���ن اإلقص���اء، وال ميكن أن 
تنفصل تل���ك الدعوة عن الس���ياق العام 
واملناخ املصاح���ب ، مكا  أن جلنة العفو 
ال���رائيس ال يقترص دوره���ا عىل اإلفراج 
فقط، ب���ل هلا دور اجمتايع، حيث تعمل عىل 
التواصل م���ع املفرج عهنم واجلهات املس���ولة، 
س���واء العاملني يف جه���ات تنفيذي���ة أو حكومية أو 
حىت قط���اع خاص ، كذلك فإن  الدولة املرصية   ختطو 
خبىط واثقة حنو مس���تقبل امجلهورية اجلديدة وسمتيض 
قدما وخبطوات واثقة لتعزيز حقوق اإلنس���ان  ، ولعل  قرارات 
العفو املتتالية تؤكد أن امجلهورية اجلديدة يرتفع فهيا سقف احلرية 
بال إقصاء أو هتميش أو اس���تبعاد، ومرص ستبيق وتظل وطن للجميع، 
وأن مل���ف احلريات واحلقوق حيظى بأولوي���ة كربى لدى الدولة املرصية 
خالل املرحلة القادمة وتلك تعد رس���الة واحضة للداككني احلقوقية اليت 
تربص بالدولة وتصدر تقارير مأجورة لتش���ويه اإلجنازات ، فضال عن  
أن هذه اإلفراجات املتتالية تبعث رس���ائل إجيابية ومبرشة ترخس تأكيد 
مبادئ امجلهورية اجلديدة باس���تيعاب امجليع، ومنح الفرصة لملشاركة 
املجمتعية يف لك ما يشغل املواطنني من قضايا، باإلضافة إىل االستفادة 

من طاقاهتم يف صاحل الوطن، واخنراطهم يف املجمتع.
 ولعل املش���اركني يف احل���وار الوط���ي يدركون جيدا أن���ه بات علهيم 
مس���ولية حتقيق األه���داف املرجوة للحوار واملمتثلة يف املس���امهة يف 
النج���اح يف تثبيت أراكن الدولة ، واالنفتاح عىل املجمتع املدىن ، وتقدمي 
ترمجة واقعية الس���راتيجية حقوق اإلنسان ، وهتيئة األجواء لالسمترار 

يف مسرية التمنية.
 حتقي���ق ذلك يوجب رضورة البحث عن القوامس املش���ركة بني خمتلف 
األطي���اف، وترتيب األولويات ، والعمل عىل إع���الء املصلحة العليا عىل 
حساب املصاحل احلزبية الضيقة ، فضال عن  املشاركة الفاعلة والنشطة 
م���ع عدم تفجري املش���لكة دون وضع حلول واقعية وبدائ���ل أمام صانع 
القرار ، إيل جانب قيام األحزاب السياسية بتحديد أجندة للقضايا اليت 
تضعها يف أولوياهتا وتدش���ني حوار بشأهنا. حتديد مدى زمي واحض 

تلزتم به األطراف املشاركة يف احلوار. 
مك���ا أنه عيل امجليع أن ي���درك أن احلوار الوط���ي أداة إلدارة التنوع 
ىف املجمتع وإعطاء ش���عور للجميع باملشاركة، خاصة أن الدولة وصلت 
ملرحلة من اللياق���ة متكهنا من إدارة احلوار الوطي، الذى يعكس حيوية 
ويتيح الفرصة لتنوع ميأل مس���احات املش���اركة وعىل مدار هشور منذ 
إط���الق مبادرة احلوار الوطي، جرت مياه كث���رية، وأتاحت الفضائيات 
ومنصات النرش عرض وجهات نظر خمتلفة، ىف السياس���ة واالقتصاد، 
وإن اكن االقتصاد يش���غل املس���احة األكرب لدى البعض، فإن األحزاب 

تركز أكرث عىل املامرسة السياسية.
 

 

عقوباهتم ، وهذه مجيعا جهود مهمة تشلك طريقا مضيئ  لنجاح احلوار 
الوطي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السييس.

مك���ا قلنا فإن  جهود جلن���ة العفو الرائيس يف تلىق طلبات املُفرج عهنم 
لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من ش���أهنا إعادهتم حلياهتم الطبيعية، 
ت���ربز جدي���ة الدولة يف التأكيد عىل أن الوطن يتس���ع للجميع واحلرص 
أيًضا عىل إرس���اء حالة من التس���احم ومل المشل وإعادة إدماج املفرج 
عهنم بعفو رائيس ، واكن املهم يف نظرنا أيضا ما هشدناه خالل  الفرة 
األخرية من تسارع  وترية  اإلجراءات خلروج دفعات متتالية خالل فرة 

وجزية وذلك بسبب التنسيق الاكمل مع جهات الدولة املعنية.
 ولعل  اسمترار خروج العرشات من الشباب بشلك دوري خالل الفرة 
املاضية ميثل أحد أمه مكتس���بات احل���وار الوطي الذى دعا له الرئيس 
عبد الفتاح الس���ييس خ���الل "إفطار األرسة املرصي���ة"،  وحنن ننتظر 
الكث���ري من الدولة خالل الفرة القادمة مكا ننتظر جهود املفرج عهنم يف 

املسامهة يف بناء وطهنم.
يدفعن���ا ذلك ألن نش���يد بعمل  جلنة العفو الرائيس   بنش���اط ومحاس 
دامئ يف ملف اإلفراج عن احملبوس���ني ومعلهم مس���متر وال يتوقف عىل 
م���دار الس���اعة،  حيت وصلت التقديرات إيل أن���ه  مت  االفراج عن أكرث 
أل���ف خشص منذ إعادة تفعيل اللجنة ، ولك ذلك  يؤكد أن هناك ش���يًئ 
جديًدا حيدث عىل أرض مرص ويفتح صفحة جديدة مع الشباب 
، مكا   يعكس حالة االنفراج الس���يايس اليت تهشدها مرص 
يف هذا التوقيت، خاصة مع بدء جلس���ات احلوار الوطي 
وتكثيف جوالته، ما يعد رس���الة ب���أن الدولة حارضة 

بقوة وخاصة يف حياة املرصيني.
كذل���ك فإن  تل���ك االجراءات من ش���أهنا إزالة 
حال���ة االحتقان املوجودة لدى بعض القوى 
ملشاركة  املجال  وإفس���اح  السياس���ية 
امجليع يف بناء الوطن خصوًصا مع 
دعوة الرئيس السييس إىل "رشاكة 
الوط���ن"  ، حيث ي���درك امجليع أن  
االف���راج عن احملبوس���ني  خط���وة 
احتياطًيا بأهنا مهمة وإجيابية وميكن 
البن���اء علهيا ، وس���تكون هل���ا نتاجئ 
إجيابي���ة، خاصة وأن جلن���ة العفو تعمل 
بص���ورة حرفية ومهنية، فض���اًل عن جتاوب 

أجهزة الدولة املعنية معها.
دالالت التوقيت 

  االف���راج عن هذا الع���دد الكبري جاء  أيضا يف توقيت 
له داللته، وسط تعرض الدولة املرصية السهتداف خاريج، 
جبانب املنصات املعادي���ة اليت ال تقترص عىل منصات مجاعة 
اإلخوان اإلرهابية ومتتد اىل خشصيات ومراكز وحبوث ومنمظات 
تكت���ب وت���دون الكثري من األمور غري الصحيحة ع���ن مرص، ليأيت معل 
جلنة العفو الرائيس وحالة االنفراج الس���يايس لريد بصورة فعلية عىل 

ما تقوم به تلك اجلهات املعادية لبالدنا.

وهذه مجيعها رس���ائل بأن املناخ السيايس يف مرص يحمس اآلن مبزيد 
م���ن حالة االنفراج، خاصة أن رئيس امجلهورية ضامن للك هذا التحول 
االجيايب يف هذا التوقيت ودعوته املسمترة ملشاركة مجيع املرصيني يف 
بن���اء الوطن ، وهو ما يوجب علينا القول أيضا   أن الكرة اآلن يف ملعب 
القوى السياس���ية للقيام هبذا الدور وللتأكيد ع���ىل هذا املناخ االجيايب 
ما س���يكون له بال شك انعاكس���ات عىل فاعلية املؤسسات السياسة يف 
البالد خالل الفرة املقبلة ومشاركة امجليع يف بناء الوطن بالفعل وليس 

بالقول.
 واكن���ت جلنة العفو الرائيس أكدت أن ع���دد املفرج عهنم جتاوز 1000 
خش���ص، منذ إعادة تفعيل معل اللجنة يف 26 أبريل املايض بتوجهيات 

من الرئيس عبد الفتاح السييس رئيس امجلهورية.
وأش���ارت اللجنة - يف بيان - إىل انه سيمت اسمترار خروج دفعات عفو 
جديدة خالل الفرة املقبلة، حيث هشدنا يف الفرة األخرية وترية رسيعة 
خلروج دفعات متتالية خالل فرة وجزية وذلك بس���بب التنس���يق الاكمل 
مع جهات الدولة املعنية، مؤكدة التعاون الكبري مع النائب العام املستشار 

محادة الصاوي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
وذك���رت جلنة العفو الرائيس: "حصلنا يف الفرة الس���ابقة عىل العديد 
من القوامئ من القوى السياس���ية واملجلس القويم حلقوق اإلنسان ومن 
أهايل احملبوسني مبارشة فاكن من بني املفرج عهنم العديد من الشباب، 
باإلضافة خلروج معال مرص للتأمني وحصفيني ونساء اكنوا عىل رأس 

األولويات".
وأك���دت اللجن���ة أهنا تعمل بتج���رد وال تفرق ب���ني خشصيات مهشورة 
وأخ���رى غري معروفة ألن خروج أي حمبوس هو جناح يف حد ذاته لعمل 
اللجن���ة، باإلضافة إىل أن مل���ف دجم املُفرج عهنم اهلام للغاية حنقق فيه 

جناحات خالل الفرة األخرية.
وش���ددت  اللجنة  ع���يل أن معلها  يمتاىش مع االس���راتيجية الوطنية 
حلقوق اإلنس���ان ولك ه���ذه النتاجئ ما اكنت لتتحقق س���وى هبذا الدمع 
واملتابعة الرائس���ية الكبرية هلذا امللف وهو م���ا يدل عىل أن هناك إرادة 

سياسية هائلة وكبرية خلروج لك املسهتدفني بالعفو الرائيس .
مسوئلية وطنية 

احل���وار الوطي إذن يؤس���س مجلهورية جديدة  تتأك���د  مالحمها أمام 
الداخ���ل واخل���ارج ، مكا يتأك���د للجميع أن  قوامها املس���ولية الوطنية 
املفروضة ع���ىل امجليع من أجل حتقيق الصاحل الع���ام لوطننا العزيز، 
وليست مسولية فردية بل عامة ومفروضة علينا مجيعا،  ، وعىل امجليع 
أن ي���ؤدى دوره جت���اه الوطن، مش���ددا عىل أن احل���وار الوطي يرخس 

مجلهورية جديدة.
 فالقيادة السياس���ية ال  تأل   جهدا من أجل حتقيق اإلصالح الش���امل 
ع���ىل اكفة امللفات،  مكا أن  احلوار الوط���ي يلىق الضوء عىل عدد من 
امللفات اهلامة واحليوية، يف ظل أن جملس أمناء احلوار الوطىن يتضمن 
خ���ربات هلا ثقل يف ختصصه���ا واهمتامها باملصلح���ة العامة، وهو ما 
يض���ي مناخا إجيابي���ا لعملية احلوار، لي���ح يف وضع خارطة طريق 
ت���رخس ملرحلة جديدة يف بناء الوطن، وهو فرصة كبرية وحقيقية ملواجهة 

التحديات االقتصادية العاملية.

 مس���ار احلوار الوطي مكا هو واحض لنا – قوال وفعال -  يس���ري يف 
اجتاه دامع لتوسيع املشاركة الوطنية الفعالة، وإجياد مساحات مشركة 
حنو رؤية تؤس���س لبن���اء دولة مدنية دميقراطية س���لمية ، ولعل ما يؤكد 
عيل ذلك وجود  امللفات املتعلقة بالقضايا السياس���ية واليت يتطلع إلهيا 
خمتل���ف القوى املش���اركة يف الوصول ملس���رية ت���دمع خىط اإلصالح 

السيايس وتعزز مسار االقتصاد الوطي . 
   احل���وار الوط���ي  يأيت أيض���ا  يف توقيت مهم ملرحل���ة االصطفاف 
الوطي، ويؤكد أن العمل سيكون يف شىت املجاالت وذلك وفقا ألولويات 
العمل الوطنية، والعمل عىل حتقيق أهداف التمنية املستدامة ورؤية مرص 
2030، وبداية حراك سياىس دميقرايط ىف مرص، وقد رأينا أن عرض 
القضاي���ا الوطنية يف اجللس���ات واخلطوات احلالية للجلس���ات الفعلية 
للحوار الوطىن ترمجة لالهمتام باحلوار وخمرجاته وما يدور من قضايا 
يف املجمتع حىت يكون احلوار رشياك  يف صناعة احلديث، وهو ما يؤكد 
أيض���ا أن ملف احلقوق واحلريات يأيت مض���ن أولويات الدولة املرصية 

تفعياًل لالسراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان.
 كذلك يأيت  احلوار الوطىن الذى دعا إليه  الرئيس عبد الفتاح السيىس، 
يأيت ىف ظل حتديات مخضة، ومتغريات حملية وإقلميية ودولية ومصاحل 
متش���ابكة، وهو ما جيب ىف مراعاته ىف جلس���ات احلوار، والعمل عىل 
حتقي���ق اهل���دف األول منه وه���و صياغة أولويات العم���ل الوطي خالل 
الس���نوات القادم���ة، من أجل مواصلة مس���رية التمني���ة رمغ املتغريات 

والعبور إىل امجلهورية اجلديدة.
  الالف���ت أن  احل���وار الوط���ي أحد أهدافه اس���تطالع 

خُمتل���ف اآلراء جتاه عدد من القضايا الوطنية، والعمل 
عىل إحداث نقلة نوعي���ة ىف ظروف صعبة ودقيقة، 

حيث ت���رص الدول���ة املرصية ع���ىل العمل من 
أجل إح���داث التمني���ة الش���املة ومواصلة 

والتأس���يس  العمالق���ة،  املرشوع���ات 
للجمهورية اجلدي���دة، باإلضافة إىل 

احلكومة  تتبعها  بلورة سياس���ات 
خالل الفرة القادمة.

  لك ذل���ك يوج���ب التأكيد  عىل 
أمهية توس���يع قاعدة املش���اركة 
ىف احل���وار الوط���ىن، للوص���ول 

إىل أفض���ل آلي���ات مكنة ملواجهة 
التحديات الىت تواجه الدولة املرصية،  

واالنطالق من  حرص القيادة السياس���ية 
ع���ىل إجناح احلوار الوط���ىن، وبث حالة من 

المطأنين���ة مجلي���ع القوى املش���اركة، من خالل 
متهي���د األرض إلجراء ح���وار حقييق عىل مجموعة 

من األس���س واملبادئ ،  أمهها أنه ال متيزي وال إقصاء، 
ومضان حري���ة امجليع ىف عرض أراهئ���م، باإلضافة إىل 

اإلفراج عن احملبوس���ني غري املتورطني ىف أحداث عنف أو مل 
تتلوث أيدهيم بالدماء من أجل خلق حالة من التصاحل املجمتيع ،  ليبيق 

 منذ إطالق الدعوة الرئاسية لحوار وطني شامل ، تواصلت 
الخطوات الجادة للتأكيد علي رغبة الدولة المصرية في حوار 
حقيقي يتسع للجميع ويستوعب كل األفكار في وعاء وطني 
واحد يساهم في بناء الجمهورية الجديدة ، وال يستثني سوي 
هؤالء الذين حملوا السالح في وجه الوطن وأبنائه ومؤسساته 
، وهؤالء الذين يتبنون وينفذون ويروجون ألفكار مدمرة هدامة 
، وكل هدفهم هدم الدولة المصرية والنيل من مؤسساتها 
وإنجازاتها ، والوقوف حجر عثرة امام خطواتها نحو نهضة قوية.

أولي الخطوات كانت في تشكيل أمانة الحوار والتي ضمت خبراء 
ومتخصصين وحقوقيين وممثلين لألطياف السياسية ، انخرطوا 
في حوار بناء للوصول ألجندة قوية للحوار ، واقتراح خطوات 
بناءة تدعمها .

 النظر لمخرجات المؤتمر االقتصادي في الحوار الوطني  مهم  وسيعود 
بالنفع على بنية االقتصاد الوطني

الحوار الوطني
يأتي فى ظل تحديات ضخمة  

ومتغيرات محلية وإقليمية
 ودولية ومصالح متشابكة ما 

يستوجب معه  صياغة أولويات 
العمل الوطني خالل السنوات 

القادمة لمواصلة مسيرة
 التنمية  

 الدولة المصرية
 تتعرض الستهداف خارجي 

ومنصات  معادية تستهدف 
هدم منجزات الدولة 

ومؤسساتها وإجراءات الحوار 
والعفو الرئاسي تفسد

 هذه المخططات
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احلوار الوطني والعفو الرئاسي واملؤمتر االقتصادي .. 
أركان جلمهورية جديدة تتسع للجميع

توالي قرارات العفو الرئاسي ودمج المفرج عنهم في المجتمع تأكيد علي جدية الحوار الوطني 
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

ارتفاع السيولة املحلية 
إلى 6.708 تريليون 

جنيه بنهاية يوليو

أعل���ن البن���ك املركزي، ارتفاع جحم الس���يولة احمللية خالل هش���ر يوليو املايض 
مبق���دار 97 مليار جنيه مبعدل 1.5%، لتبلغ حن���و 6.708 تريليون جنيه يف هناية 

يوليو املايض.
وأوحض البنك املركزي، يف تقرير ، أن الزيادة يف الس���يولة احمللية انعكست عىل 
من���و أش���باه النقود مبقدار 66.6 ملي���ار جنيه مبع���دل 1.3%، واملعروض النقدي 

مبقدار 30.4 مليار جنيه مبعدل %2.

وقال إن هذه الزيادة يف أش���باه النقود ج���اءت نتيجة الرتفاع الودائع غري اجلارية 
بالعمل���ة احمللية مبقدار 41.6 مليار جنيه مبعدل 1%، والودائع بالعمالت األجنبية 

مبا يعادل 25 مليار جنيه مبعدل %3.
أم���ا الزيادة يف املع���روض النقدي جفاءت نتيجة الرتف���اع الودائع اجلارية بالعملة 
احمللي���ة بنحو 8 ملي���ارات جنيه أي مبعدل 1.1%، وارتف���اع النقد املتداول خارج 

اجلهاز املرصيف مبقدار 22.4 مليار جنيه مبعدل مبعدل %2.9.

أ.ش.أ 
 أش���ادت املؤسس���ات الدولية خبطط م���رص التمنوية عىل 
مدار السنوات املاضية، وعالقاهتا برشاكء التمنية متعددي 
األط���راف والثنائيني، وذل���ك خالل االجمتاعات الس���نوية 
لصندوق النقد والبنك الدوليني 2022، بواش���نطن رمغ ما 
ش���اب تلك االجمتاعات من نظرة قد تصل إىل حد التشاؤم 
بش���أن الوض���ع االقتص���ادي العاملي الذي مي���ر بأزمات 

اقتصادية.
واس���تحوذ مؤمتر املناخ COP27 الذي تستضيفه مرص 
مطل���ع نومفرب املقبل يف رشم الش���يخ ع���ىل اهمتام اكفة 
الفعاليات واللقاءات الثنائية، حيث أكد املجمتع الدويل دمع 
أهداف الرائس���ة املرصية لملناخ للتحول من التعهدات إىل 
التنفيذ وتوفري المتويل املنايخ للدول النامية واالقتصاديات 

الناشئة السميا قارة أفريقيا.
وحاذت املنصة الوطنية لملرشوعات اخلرضاء برناجم 
"ُن���َويف"، عىل اهمتام���ات العديد من املش���اركني يف 
االجمتاعات والفعاليات اليت مثلت فهيا رانيا املش���اط، 
وزيرة التع���اون الدويل وحمافظ م���رص لدى صندوق 

النقد ال���دويل وعىل رأهسا اجمت���اع مجموعة ال� 24 
احلكومي���ة الدولي���ة املعنية بالش���ؤون النقدية والتمنية 
واليت شاركت فهيا مرص بوفد حكويم ترأسته وزيرة 

التعاون الدويل.
وهشد االجمتاع مش���اركة كريس���تالينا جيورجيفا، املدير 
الع���ام لصن���دوق النقد ال���دويل، وديفيد مالب���اس، رئيس 
مجموعة البنك الدويل، حيث أثىن البيان اخلتايم الرمسي 
الصادر عن املجموعة، ع���ىل املنصات الوطنية اليت هتدف 
إىل حتفزي المتويل املنايخ، كوهنا تس���هدف إىل تنش���يط 
العمل املن���ايخ والتحول األخرض، وذلك يف إش���ارة إىل 

إطالق مرص برناجم "ُنَويف".
واكن���ت وزارة التعاون الدويل قد أطلق���ت املنصة الوطنية 
لملرشوع���ات اخل���رضاء برناجم "ُن���َويف"، مطل���ع يوليو 
املايض، خالل منصة تعاون تنس���ييق مش���رك حرضهتا 
اجله���ات الوطني���ة املعنية، وأكرث م���ن 155 ممثالاً لرشاكء 
ا لتلكيفات  التمني���ة متع���ددي األط���راف والثنائيني تنفي���ذاً
مصط���ى مدبويل رئيس الوزراء، بإعداد قامئة املرشوعات 

اخلرضاء والروجي هلا.

قال دمحم اإلت���ريب، رئيس احتاد املص���ارف العربية، 
إننا يف االحتاد حريصون أن نلتيق باس���مترار صناع 
الق���رار واهلي���ات التنظميي���ة والرقابي���ة يف الواليات 
املتحدة األمريكية، واسمترار احلوار املرصيف العريب- 
األمرييك، ومناقش���ة التطورات املستجدة يف االمتثال، 
وماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، باإلضافة إىل 
دراسة القضايا األخرى ذات الصلة اليت متثل خماوف 
البنوك األمريكية والعربية واجلهات التنظميية، وقد جنح 
االحتاد يف تش���يلك منصة دامئة للنقاش والتباحث بني 
املصارف العربية واملصارف املراسلة األمريكية، خاصة 

هواجس ومتطلبات هذه املصارف،
جاء ذلك خالل افتت���اح مؤمتر احتاد املصارف العربية 
ال���ذي عقد يف املقر الرئييس للبن���ك املركزي الفدرايل 

األمرييك يف نيويورك، وذلك يوم 12 أكتوبر احلايل.
وترأس دمحم اإلتريب، رئيس احتاد املصارف العربية، 
وفد املصارف العربية املشاركة يف أمعال املؤمتر الذي 
حتدثت خالله مس���اعد وزير اخلزانة األمريكية ملاكحفة 
غس���ل األم���وال ومتويل االره���اب الزيابي���ث روزنربج 
وشارك يف أمعال املؤمتر األمني العام الحتاد املصارف 

العربي���ة الدكتور وس���ام فت���وح، ووفد م���ن املصارف 
واملؤسسات املالية األعضاء يف االحتاد الدكتور؛ دمحم 
بعاصريي رئي���س مبادرة احلوار امل���رصيف العريب- 
األمريكي���ة،  وكبار املس���ؤولني يف جمل���س االحتيايط 
الف���درايل يف نيويورك، وخرباء صن���دوق النقد الدويل 
وخ���رباء من مكتب مراقبة األص���ول األجنبية يف وزارة 
اخلزان���ة االمريكية وهيات مالية رقابية دولية، وقيادات 

مرصفية عربية وأوروبية.
وأضاف دمحم اإلت���ريب، أن احلفاظ عىل عالقات قوية 
مع األس���واق العاملي���ة يتطلب م���ن القطاعات املرصفية 
ا يف املعركة العاملية ضد  ا حامساً العربي���ة أن تؤدي دوراً
غس���ل األموال ومتويل اإلرهاب، مكا أن البنوك العربية، 
تتحمل مس���ؤولية وتلعب دورًا أساسيًا يف محاية ومنع 

التدفقات غري القانونية لألموال.
وتن���اول املؤمتر قضية العقوبات الدولية وكيفية االمتثال 
هل���ا، وخاصة العقوب���ات اجلديدة غري املس���بوقة عىل 
روس���يا، باإلضاف���ة إىل القوان���ني اجلدي���دة الصادرة 
عن مجموع���ة العمل امل���ايل FATF ومواضيع تتعلق 

مبخاطر استخدام العمالت املشفرة.

أعلنت وزارة التعاون الدويل، موافقة جملس النواب، يف 
بداية دور االنعق���اد الثالث من الفصل الترشييع، عىل 
ث���الث اتفاقيات متويل تمنوي مع مجموعة البنك الدويل 
والواكلة الفرنس���ية للتمنية وإس���بانيا، يف إطار جهود 
التعاون اإلمنايئ ب���ني مجهورية مرص العربية ورشاكء 
التمنية متع���ددي األطراف والثنائيني لدمع جهود الدولة 

التمنوية يف خمتلف املجاالت.
وأوحض���ت وزارة التعاون الدويل، يف بيان، أن جملس 
الن���واب وافق عىل  قرار رئيس مجهورية مرص العربية 
رمق 408 لس���نة 2022 بش���أن املوافق���ة ع���ىل اتف���اق 
متوي���ل تمنوي )املرشوع الطارئ ل���دمع األمن الغذايئ 
واالس���تجابة املرنة( بني مجهورية مرص العربية والبنك 
الدويل إلعادة اإلمعار والتمنية مببلغ 500 مليون دوالر.

وي���أيت المتوي���ل ال���ذي واف���ق هيلع جمل���س املديرين 
التنفيذيني ملجموع���ة البنك الدويل خالل يونيو املايض، 
يف إط���ار العالقات االس���راتيجية بني م���رص والبنك 
الدويل وهب���دف تعزيز جهود م���رص يف حتقيق األمن 
الغذايئ، وتقوية مصود االقتصاد املرصي يف مواجهة 
األزمة احلالية اليت يواجهها العامل عىل مستوى الغذاء، 

ودمع مسايع اهلادفة لتوفري خمزون آمن من الحمق".
وحيقق المتويل اجلديد هدفني رئيسيني، األول: حتسني 
مرونة سلس���لة توري���د الحمق وتقليل الفاقد وحتس���ني 
وص���ول املزارع ألس���واق احلبوب احمللي���ة، وذلك من 
خالل توفري المتويل للرشكة القابضة للصوامع لتصممي 
وبناء وتوس���عة صوامع احلب���وب وحتديث انمظة إدارة 
الصوامع ونظم املعلومات، وثانياًا: حتسني مرونة املزارع 
ومتكني اإلنتاج احمليل املستدام من احلبوب من خالل: 
البح���ث والتطوير ونرش أصناف ال���حمق املتأقملة عالية 
اإلنتاجية، وحتسني اإلنتاجية من خالل نقل التكنولوجيا 
وزيادة خدمات اإلرشاد الزرايع، وتوسيع نظام اإلنذار 

املبكر للتغلب عىل التغ���ريات املناخية، وتوفري التدريب 
وبناء القدرات.

يف س���ياق متص���ل وافق جمل���س النواب ع���ىل  قرار 
رئي���س مجهورية مرص العربية رمق 399 لس���نة 2022 
بشأن املوافقة عىل االتفاق املبسط بني حكومة مجهورية 
م���رص العربية ممثلة يف وزارة التعاون الدويل والواكلة 
الفرنسية للتمنية بشأن مرشوع تطوير خط سكك حديد 
طنط���ا – املنص���ورة – دمياط، واليت تتي���ح من خاللة 
الواكل���ة الفرنس���ية للتمني���ة حلكوم���ة مجهورية مرص 
العربي���ة متويالاً حب���د أقىص ال يتعد مبل���غ 95 مليون 
ي���ورو ما يعادل حوايل 93.4 مليون دوالر، ومنحة حبد 
أق���ىص ال تتعد مبلغ 2 مليون يورو ما يعادل حنو 1.9 

مليون دوالر.
مك���ا وافق جمل���س النواب عىل ق���رار رئيس مجهورية 
مرص العربية رمق 409 لسنة 2022 بشأن املوافقة عىل 
اخلط���اب املتبادل بني حكومة مجهوري���ة مرص العربية 
وحكومة مملكة إس���بانيا بش���أن منحة لمتويل مرشوع 
تعزيز قدرات مكتب شاكوى املرأة مببلغ 350 ألف يورو 

ما يعادل 344 ألف دوالر.
وعىل م���دار العامني املاضيني، أبرم���ت وزارة التعاون 
ال���دويل اتفاقي���ات متويل تمن���وي م���ع رشاكء التمنية 
متعددي األط���راف والثنائيني، بقمي���ة 20 مليار دوالر، 
بواقع 9.8 ملي���ار دوالر يف عام 2020، و10.2 مليار 
دوالر يف الع���ام امل���ايض، وبلغ���ت اتفاقي���ات المتويل 
التمن���وي املوجه���ة للقط���اع اخلاص حن���و 4.8 مليار 
دوالر، متث���ل حن���و 23% من إمج���ايل المتويالت  يف 
صورة استمثارات ومسامهات مبارشة وخطوط ائمتان 
للبنوك التجارية إلعادة إقراضها لملرشوعات الصغرية 
واملتوس���طة، ومس���امهات يف قط���اع ري���ادة األمعال 

واالبتاكر.
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 مؤسسات التمويل الدولية تشيد بتجربة مصر التنموية

مؤكدا حرصه علي لقاء صناع القرار والهيئات الرقابية من الواليات المتحدة

محمد األتربي يرأس وفد احتاد املصارف العربية باملقر الرئيسي للبنك 
املركزي الفدرالي األميركي ملناقشة مخاطر استخدام العمالت املشفرة 

منها 500 مليون دوالر لتعزيز األمن الغذائي

 مجلس النواب يقر اتفاقات متويل تنموي بـ 595 مليون دوالر 
من مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية وإسبانيا

أعل���ن البن���ك املركزي امل���ري أن إمجايل 
أرصدة التهسيالت االئمتانية املمنوحة من 
البنوك بلغت حن���و 3.596 تريليون جنيه 
يف هناية يوليو املايض بارتفاع بلغ 31.6 

مليار جنيه.
وأرجع البنك املركزي، يف التقرير الهشري 
الص���ادر عنه اليوم األح���د، االرتفاع لزيادة 
أرصدة التهسيالت االئمتانية املمنوحة من 
البنوك لغري احلكوم���ة مبقدار 19.6 مليار 
جنيه مبع���دل 0.9% وأرص���دة التهسيالت 
االئمتاني���ة املمنوحة للحكوم���ة مبقدار 12 

مليار جنيه مبعدل %0.9.
األرص���دة  يف  الزي���ادة  ج���اءت  وأض���اف 
املمنوحة للحكومة نتيجة الرتفاع األرصدة 
بالعم���الت األجنبية مبا يع���ادل 5.5 مليار 

جني���ه ،واألرصدة بالعمل���ة احمللية بنحو 
6.5 مليار جنيه.

وأوحض يش���ري التوزيع النس���ي ألرصدة 
التهسيالت االئمتانية لغ���ري احلكومة إىل 
حص���ول قطاع األمع���ال اخل���اص عىل ما 
نس���بته 61.5% من إمجايل تل���ك األرصدة 
يف هناي���ة يولي���و امل���ايض، منوه���ا بأنه 
وفقا لقطاعات النش���اط االقتصادي حصل 
قطاع الصناعة عىل ما نس���بته 28.4% من 
تلك األرصدة، يليه قطاع اخلدمات بنس���بة 
26.7%، مث قطاع التجارة بنس���بة %10.8، 
فقطاع الزراعة الذي حصل عىل ما نس���بته 
2.4%، أم���ا القطاع���ات غ���ري املوزع���ة فقد 
حصلت عىل ما نسبته 31.7% مهنا %31.4 

للقطاع العائيل.

 ارتفاع أرصدة التسهيالت االئتمانية للبنوك إلى
3.596 تريليون جنيه بنهاية يوليو

نمظ���ت وزارة التضامن االجمتايع مائدة مس���تديرة 
بالتع���اون مع البن���ك املركزي امل���رصي، وذلك حتت 
رعاي���ة وحض���ور  نيفني القب���اج وزي���رة التضامن 
االجمت���ايع مع أعض���اء احتاد املص���ارف وإدارات 
املس���ولية املجمتعية بعدد من البنوك املرصية، وذلك 
لتطوير اس���راتيجية املسولية املجمتعية وحبث سبل 

التعاون يف براجم الوزارة املختلفة.
وهش���دت املائدة املس���تديرة مش���اركة   مليس جنم، 
مستشار حمافظ البنك املركزى لملسولية املجمتعية 
ورئيس جلنة التمنية املستدامة ىف احتاد بنوك مرص، 
و خالد بس���يوين رئيس وحدة المشول املايل بالبنك 
املركزي، ومسويل إدارات املسولية املجمتعية بعدد 

كبري من البنوك.
واس���هلت القباج لكمه���ا بأن الوزارة تس���ى إىل 
التوس���ع يف قاع���دة رشاكءها م���ن القطاع اخلاص 
والقط���اع املرصيف وقطاع األمع���ال، باإلضافة إىل 
رشاكها القوية مع القط���اع احلكويم واألهيل ومع 
املتطوع���ني، وذل���ك ألن فكر القطاع اخل���اص القامئ 
عىل أولوية الكف���اءة وتطوير اخلدمات وتمنية املوارد 
واحلفاظ عىل رضا العمالء جيب أن يس���ود يف اكفة 

القطاعات.
ا من ب���راجم الوزارة يتوافق  وأف���ادت القباج أن كثرياً
مع أهداف التمنية املس���تدامة، واس���تعرضت براجم 
امحلاية االجمتاعية املتاكملة اليت هتدف إىل القضاء 
عىل الفقر وتوفري األمن الغ���ذايئ والرعاية الصحية 
وتوفري التعلمي اجليد والس���كن الكرمي للفات األوىل 
بالرعاي���ة، مؤك���دة أن الوزارة حريص���ة عىل تأكيد 
مبادئ املس���اواة والدجم للفات األكرث هشاشة، مكا 
أن الوزارة يف الفرة األخرية تركز عىل دجم احملور 
االقتص���ادي مع احمل���ور االجمتايع لتعزيز س���بل 

اخلروج من الفقر بالتدريب وتوفري العمل الالئق.
وأكدت وزيرة التضامن االجمتايع أن الوزارة منحازة 
للمشول املايل للفقراء ولألرس األوىل بالرعاية، إميانًا 
ب���أن ذلك ميثل هدفًا يف حد ذاته ولكن يعترب المشول 
املايل أحد متطلبات المتكني االقتصادي الذي هتدف 
الوزارة إىل حتقيقه مجلهورها املس���هدف، مش���رية 
إيل أن الوزارة قامت باس���تخراج م���ا يقرب من 11 
ملي���ون بطاقة مزية س���واء لملس���تفيدين من برناجم 
“تاكف���ل وكرامة”، أو لملس���تفيدين من املعاش���ات 
التأميني���ة، وبطاقات اخلدم���ات املتاكملة لألخشاص 
ذوي اإلعاقة، والرائدات االجمتاعيات، باإلضافة إىل 
تبين الوزارة مؤخرًا مبادئ المشول املايل للحاصلني 

عىل قروض مرشوعات متناهية الصغر.
مكا مت استعراض براجم االستمثار يف البرش وبناء 
اإلنس���ان، وبصفة خاصة تل���ك اليت تركز عىل تمنية 
الطفول���ة املبكرة والتوس���ع يف إنش���اء احلضانات، 
وبراجم تاكفؤ الفرص التعلميية والصحية خاصة أن 
ال���وزارة تتيح يف الوقت احلايل تس���ديد مرصوفات 
الدراس���ة وتوف���ري منح املتفوقني من غ���ري القادرين، 
وتوفري األجهزة التعويضية لألخشاص ذوي اإلعاقة 
بصفة خاصة للط���الب وللعاملني، هذا باإلضافة إىل 
براجم االهمتام بالفتاة وباملرأة بدءاًا من مرحلة إعداد 
املقبلني عىل الزواج، ومرحلة امحلل والوالدة خاصة 
مع برناجم “2 كفاية” الذي هيدف إىل السيطرة عىل 
الزيادة الساكنية، هذا إىل جانب إيالء أمهية خاصة 
لملرأة الريفية ومحاية مجيع النساء من اكفة أشاكل 

العنف واإلساءة. 
 كذل���ك اس���تعرضت وزي���رة التضام���ن االجمتايع 
مؤرشات تمني���ة املجمتعات واليت متثلت يف التثقيف 
والتوعية واملشاركة من خالل برناجم “ويع” للتمنية 
االجمتاعية وتعزيز الفكر اإلجيايب واملعتدل لملسامهة 

يف تقوية االستقرار األرسي واألمن املجمتيع.
وتناول���ت  القباج  أب���رز التحديات ال���ى يمت العمل 
عىل مواجهها اكألزم���ات االقتصادية املتتالية الى 
يتعرض هلا العامل وتتأثر هب���ا الدولة، ومن مث زيادة 
الطل���ب عىل خدمات ال���وزارة، باإلضافة إىل ارتفاع 
س���قف توقعات املواطن���ني مع مرحل���ة تعزيز حقوق 

اإلنسان وخروج كثري من القوانني اليت تقر مجموعة 
من احلقوق تس���ارع الدولة عىل قدم وساق من أجل 

الوفاء هبا باكفة األشاكل.
واس���تعرضت  فرص التعاون من خالل فرص عديدة 
تمتث���ل يف تطوير البنية التحتي���ة والتجهزيات ملراكز 
األرسة والطفولة اليت تتوس���ع فهيا ال���وزارة، ورفع 
كفاءة مؤسسات الرعاية االجمتاعية ومراكز التأهيل 
واحلضان���ات، وتوف���ري س���يارات للتدخ���ل الرسيع 
واإلس���عاف االجمتايع، وحفر آبار مياه، والتوس���ع 
يف عيادات 2 كفاية، واسهداف سكن كرمي لملنازل 
املهالك���ة مبا يؤثر ع���ىل أمن األرس ال���يت تقطهنا، 
وس���يارات التدخل الرسيع واإلس���عاف االجمتايع، 
ه���ذا باإلضاف���ة إىل املس���امهة يف تأثي���ث وحدات 
سكنية يف املناطق املطورة أو ألبناء مرص من األيتام 

واملطلقات دون مأوي.
مكا مت رسد فرص تعاون أخرى يف جماالت التحول 
الرمق���ي وتقوية البنية التكنولوجي���ة واالتصاالت من 
خالل متويل تطبيقات تكنولوجية، وأجهزة تكنولوجية، 
ومواقع ومنصات إلكرونية، وتدوير خملفات وتعظمي 
استخدامها، وخدمات إتاحة لذوي اإلعاقة، باإلضافة 
إىل التع���اون يف جم���االت االس���تمثار يف الب���رش 
وتاكف���ؤ الفرص من خالل من���ح تعلميية ودمع رشاء 
أجهزة تعويضية، واكتش���اف وتمنية املواهب ومحتل 
املرصوف���ات العالجي���ة لغ���ري القادرين م���ن فاقدي 

الرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن االجمتايع عىل أمهية تعزيز 
اجلانب االقتصادي بالوزارة تارة من أجل املسامهة 
يف التخفي���ف من حدة فقر ل���ألرس األوىل بالرعاية 
من خالل التدريب والتكوين املهين والمتكني من أجل 
احلصول عىل فرص معل لدى الغري أو متويل أصول 
إنتاجي���ة ووح���دات إنتاجية مجاعية، وت���ارة أخرى 
لتقيص ف���رص الرشاكة مع الوزارة يف أمعال تمنية 

املوارد من خالل املرشوعات املشركة. 
واختمتت القباج لقاءها بأن هذه باكورة بادرة التعاون 
م���ع القطاع املرصيف الذي ترت���أي الوزارة له فرص 
لتوثيق مسامهاته االجمتاعية سواء بشلك مبارش أو 
مع القطاع األهيل وتنظمي تلك املسامهات، باإلضافة 
إىل تعزيز مس���وليته االجمتاعية حنو الفات األوىل 
بالرعاي���ة والقادرة عىل العمل، لملس���اعدة مع اكفة 
اجلهات املعني���ة لتخرجيهم من الفقر حثيثًا حى يمت 
نقلهم تدرجييًا إىل س���وق العم���ل واإلنتاج والمشول 
املايل واالستقالل االقتصادي لتحسني جودة حياهتم 

وأرسمه.
البنوك واملسوئلية املجمتعية 

قال���ت مليس جنم، مستش���ار حماف���ظ البنك املركزي 
لملسؤولية املجمتعية، ورئيس جلنة التمنية املستدامة 
باحتاد بنوك مرص، إن القطاع املرصيف يكون دامئا 
مضن خط���وط الدفاع األويل، فهو دامع رئييس للك 

املبادرات املجمتعية والتمنوية اليت تطلقها الدولة.
وأوحضت أن إس���راتيجية القطاع املرصيف تتوافق 
مع رؤية الدولة، يف الركزي عىل اخلطط االقتصادية 
لدمع مرشوع���ات الش���باب والتمنوي���ة االقتصادية 
واالجمتاعي���ة، وتوف���ري فرص معل جديدة للش���باب 
من خ���الل املرشوعات القومية، وكذل���ك العمل عىل 
إعدادمه وحتفزيمه لملش���اركة يف تويل العديد من 

املهام واملسؤوليات بالدولة املرصية.
وأضاف���ت أنه من ه���ذا املنطلق تض���ع اللجنة تمنية 
قدرات الشباب واملسامهة يف التمنية البرشية مضن 
أولوياهت���ا من خالل دمع وتدريب الش���باب والفتيات 
لتأهيلهم لسوق العمل، ودمع املرأة املعيلة، واالهمتام 

مبنظومة التعلمي باعتبارها ركزية أساسية للتمنية.
وعرض���ت جنم، جهود القطاع امل���رصيف ومبادراته 
املجمتعي���ة والتمنوية لدمع الف���ات األكرث احتياجًا، 

ومساندة الدولة لتحقيق رؤية مرص 2030.

ولفتت إىل أن مس���امهات البنوك يف جمال املسؤولية 
املجمتعي���ة خالل النص���ف األول م���ن العام احلايل 
جسل���ت حن���و 882.9 ملي���ون جنيه، تنقس���م إىل 
628.01 ملي���ون جني���ه لقط���اع الصح���ة، و38.6 
ملي���ون جنيه للتعل���مي، و71.4 مليون جني���ه للرعاية 
املجمتعية، و10.6 مليون جنيه لملرشوعات التمنوية 
باحملافظ���ات وتطوي���ر العش���وائيات، و29.6 لذوى 

االحتياجات، و3.9 ملرشوعات متكني املرأة.
مك���ا مت توجي���ه 14.5 مليون جنيه ل���دمع ريادة 
األمع���ال واملرشوع���ات الصغ���رية واملتوس���طة، 
فضلًا ع���ن 625 ألف جنيه لملرشوعات البيئية، و 
7.6 مليون جنيه ملرشوع���ات ىف قطاع الرياضة 
والفنون والثقافة، و52.3 مليون جنيه لملؤمترات 
والندوات التوعوية، و20 مليون جنيه لملشاركة ىف 
املب���ادرات القومية، و5.8 ملرشوعات أخرى ختدم 

مجيع فات املجمتع.
وتوقع���ت جن���م زيادة مس���امهات البن���وك خالل 
األهشر املقبلة؛ نظرًا ل���دور القطاع املرصيف يف 
دمع مب���ادرات مقة املن���اخ املق���رر انعقادها يف 

نومفرب املقبل.
وأوحض���ت أن البنك املركزى يهسم يف تدش���ني 
مبادرات خاصة به مبختل���ف القطاعات يف إطار 
دوره املجمتيع، فضلًا ع���ن دوره اإلرشايف عىل 

القطاع املرصيف ومبادراته.
ولفتت »جنم« إىل أن الركزي عىل اجلانب التمنوي 
يف املب���ادرات املجمتعية رضورة، وذلك من خالل 
تأهيل وتطوير فكر وثقافة املواطنني باملناطق اليت 
ينف���ذون فهيا مبادراهتم، وحهث���م عىل العمل من 

خالل توفري املعدات الالزمة لتنفيذ مرشوعاهتم.
وتابع���ت: “القط���اع يهس���م م���ن خ���الل تقدمي 
ال���دمع العي���ين ولي���س النق���دي، أي: من خالل 
توف���ري احتياجات املواطنني واخلدم���ات الالزمة، 
وتجشيعهم عىل العمل واالبتاكر، ليصبح جممتعًا 

منتجًا وليس متلقيًا للدمع بشلك دامئ«.
وأضاف���ت مستش���ار حماف���ظ البن���ك املرك���زى 
لملس���ؤولية املجمتعي���ة، رئي���س جلن���ة التمني���ة 
املس���تدامة باحتاد البنوك، أنه يوج���د العديد من 
املقرحات تمت دراس���ها اآلن، وي���مت طرحها بناءاً 
ع���ىل أولوي���ات القطاع املرصيف، م���ع األخذ يف 

االعتبار ما يستجد من أحداث.
ولفتت إىل أنه بالزتامن مع مقة املناخ املقرر انعقادها 
يف نومفرب املقبل، تكثف مجيع البنوك جهودها لدمع 
األنشطة البيئية، حيث توجد تلكيفات رائسية بالتوسع 
يف اس���تمثارات مرشوعات االقتصاد األخرض، مبا 
يهسم يف حتقيق التمنية املس���تدامة، وللبنك املركزي 
واحت���اد بنوك مرص دور كب���ري يف دمع املرشوعات 

ذات الطابع البييئ.
وأوحض���ت أن احتاد البنوك يعم���ل أيضًا عىل دمع 
املرشوع���ات ال���يت ت���رايع الُبعد البي���يئ من خالل 
مرشوع القض���اء عىل العش���وائيات مبنطقة حلوان 
األكرث تلوث���ًا لوجود العديد م���ن املصانع، وذلك من 
خالل دمع مرشوعات إعادة تدوير املخلفات، وزراعة 

أسقف أسطح املنازل، وتجشري العديد من الطرق.
ولفتت “جنم”، إىل أن احتاد البنوك وجه دعوة مجليع 
البنوك لملش���اركة ىف املب���ادرة الوطنية لملرشوعات 
اخل���رضاء الذكي���ة ال���ى أطلقه���ا وزارة التخطيط 
بقرار من جملس ال���وزراء، املقرر تطبيقها يف مجيع 
احملافظات يف إطار االستعدادات الستضافة مرص 

مؤمتر COP 27 خالل هشر نومفرب املقبل.
وتس���هدف املب���ادرة وض���ع خريطة عىل مس���توى 
احملافظات لملرشوعات اخل���رضاء وربطها جبهات 
المتويل وجذب االس���تمثارات الالزمة هلا، مكا تركز 
عىل املرشوعات اليت حتقق معايري االستدامة البيئية، 
واليت تعزز كفاءة الطاقة واملوارد والتنوع البيولويج 
وخدمات النظم البيئية اليت تس���اعد عىل التكّيف مع 

تغريات املناخ.

»التضامن« و»املركزي« و»احتاد املصارف« وإدارات االتصاالت بالبنوك  
يبحثون تطوير استراتيجية املسئولية املجتمعية 

   وزيرة التضامن االجتماعي:  تصاعد أهمية تعزيز العالقة مع القطاع 
المصرفي والقطاع الخاص للمساهمة  في التمكين االقتصادي للفقراء  وتقصي 

فرص الشراكة   في أعمال تنمية الموارد  

   لميس نجم : لقطاع المصرفي ضمن خطوط الدفاع األولى 
للمبادرات المجتمعية      القباج : ننحاز  للشمول المالي لألسر األولى 

بالرعاية.. وعدد بطاقات ميزة الصادرة لكافة المستهدفين من الوزارة 
وصل لحوالي 11 مليون بطاقة ميزة

 

البنك التجاري الدولي-مصر CIB ينظم ورشة عمل لقادة صناعة النسيج فى مصر
أعلن البنك التجاري الدويل – مرص )CIB(– أكرب 
بنك قطاع خاص يف مرص – عن تنظمي ورشة العمل 
الثالثة مضن برناجم استدامة القطاعات وذلك لقادة 
صناعة النسيج، مبشاركة أكرث من 50 رشكة رائدة 

يف قطاع النسيج.
املق���دم  القطاع���ات  اس���تدامة  برن���اجم  ويع���د 
من CIB منصة متعددة األغراض تس���هدف تقدمي 
ال���دمع لرشحية كبرية من ال���رشاكت يف القطاعات 
املختلفة، متضمن���ا التدريب عىل بناء القدرات لدمع 
التح���ول حنو اقتص���اد منخفض الكرب���ون. وتأيت 
 )COP27( الورش���ة مع قرب انعقاد مؤمتر املناخ
الذي تس���تضيفه م���رص يف رشم الش���يخ نومفرب 
املقبل، حيث يؤكد البن���ك الزتامه حنو تنفيذ أهداف 
م���رص املناخية حنو اقتص���اد منخف���ض الكربون 

مستفيدًا من شبكته الواسعة.
واعراف���ًا بال���دور احل���امس لقط���اع املنس���وجات 
ومس���امهته الكبرية يف االقتصاد احمليل، خصص 
البنك ورشة معل يه الثالثة مضن برناجم استدامة 
القطاع���ات، لقطاع املنس���وجات، مبش���اركة خرباء 
ممتزيي���ن يف القط���اع، وتقدمي الهش���ادات الالزمة 
لالس���تدامة، وإيص���ال اخلدم���ات املالي���ة املرتبطة 

باالستدامة واملساعدة يف خفض انبعاثات الكربون.
رصح معرو اجلناي���ين الرئيس التنفي���ذي للقطاع 
املؤسيس ب� CIB “يعد برناجم استدامة القطاعات 
الزتام من البنك مبساعدة العمالء من الرشاكت من 
أج���ل احلفاظ عىل المنو، ودمع األطراف الفاعلة يف 
صناعة النسيج وإدارة التحديات والفرص لالنتقال 

حنو اقتصاد دائري منخفض انبعاثات الكربون”.
وأضاف���ت الدكتورة داليا عب���د القادر، رئيس قطاع 
المتويل املستدام ب�  CIBخالل لكمها خالل لكمها 

يف 
ورشة العمل الثالثة للبنك “استدامة قطاع النسيج”،: 
“بعد جناح CIB يف إصدار الس���ندات اخلرضاء، 
يواص���ل البن���ك الركزي عىل إنش���اء النظام البييئ 
الصحيح لمتكني معالئ���ه من الرشاكت يف خمتلف 

القطاعات املرصية اليت متر مبرحلة انتقالية”.
وتابعت قائل���ة “يدرك البنك أن الرحلة حنو اقتصاد 
منخفض الكربون يه رحل���ة معقدة، وبالتايل حنن 
حباج���ة إىل التوصل إىل حلول مبتك���رة، والتعامل 

م���ع العمالء، فميا ميتد دمعن���ا إىل ما هو أبعد من 
المتوي���ل، ليمشل نق���ل املعرفة واقتن���اص الفرص 

اململوسة لعمالئنا”.
وأق���ام CIB ورش مع���ل لدمع قط���اع األغذية 
واملرشوب���ات، باإلضاف���ة إىل قط���اع املب���اين 
اخلرضاء، وخالل األس���ابيع املقبلة، س���يواصل 
البن���ك تعظمي جه���وده لترسي���ع وت���رية انتقال 
معالئه من الرشاكت حنو االستدامة، فضال عن 

اسهداف القطاعات األخرى.

يستهدف تعزيز نمو الشركات  ويأتي ضمن برنامج »استدامة القطاعات«..

 

ناصر ..

 يف إطار الدور الريادي لبنك مرص باعتباره أحد دعامئ 
االقتص���اد املرصي، أصدر بنك مرص الوعاء االدخاري 
“هشادة الثبات الدوالرية.. ذات العائد املمثر” ملدة ثالث 
س���نوات أو مخسة س���نوات قابلة للتجديد ويه هشادة 
أمسي���ة وتمتتع الهش���ادة مبعدل عائد ثاب���ت طوال مدة 
االحتفاظ بالهشادة وال يتأثر بتذبذب أس���عار الس���وق، 
ويص���ل العائد عىل الهشادة اىل 5.30% س���نويًا وفقًا  
ملدة الهش���ادة ودورية رصف العائد، مع إماكنية رصف 
العائد مبعدل هشري / ربع س���نوي / نصف س���نوي / 
سنوي ويرصف بنفس معلة الهشادة، و تصدر الهشادة 
لألف���راد الطبيعي���ني وال���رشاكت، ويمت اس���رداد قمية 

الهشادة وفقًا لقواعد االسرداد اخلاصة بالهشادة .
ويتيح بن���ك مرص لعمالئه رشاء الهش���ادة من أي فرع 
م���ن ف���روع البنك واليت تصل اىل أك���رث من 800 فرعًا 
واملنت���رشة جبميع أحناء امجلهوري���ة، مكا ميكن رشاء 
الهش���ادة من خ���الل تطبيق االنرن���ت واملوبايل البنيك 

BM On line وهتدف الهشادة اىل اجتذاب احلصيلة 
الدوالري���ة وخضها يف االقتصاد الق���ويم مع حصول 
العمالء ع���ىل عائد ممزي عىل مدخراهت���م الدوالرية من 
خالل هذه الفرصة لتعظمي مدخراهتم يف بلدمه مرص.

ويأيت اصدار بنك مرص هلذه الهشادة الدوالرية تنفيذًا 
الس���راتيجية البن���ك يف تقدمي حل���ول متاكملة وتوفري 
خدم���ات ممزية للعم���الء مبا حيقق حي���اة أفضل هلم ، 
حيث يس���ى بنك مرص لتعزيز مت���زي خدماته وحيرص 
بنك م���رص عىل تقدمي خدمات تتناس���ب مع احتياجات 
العمالء، حي���ث يعد رضا العمالء حم���ور اهمتام البنك 

الدامئ، لكوهنم رشاكء النجاح عىل اكفة املستويات .
ه���ذا وحي���رص بنك مرص ع���ىل تعظ���مي دوره يف دمع 
األنش���طة االقتصادي���ة، يف إط���ار معل البن���ك الدامئ 
مكحفز للتمنية الوطنية واالسراتيجية، إلميانه بالتطوير 
املسمتر، حيث أن قمي واسراتيجيات معل البنك تعكس 

دامئًا الزتامه بالتمنية املستدامة والرخاء ملرص.

تحت شعار »فرصة لتعظيم مدخراتك بالدوالر« 

بنك مصر يصدر »شهادة الثبات الدوالرية« 
ذات عائد مثمر يصل إلى %5.30
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هش���دت الدكت���ورة نيف���ني القب���اج – وزيرة 
التضامن االجمتايع - نيابة عن رئيس جملس 
ال���وزراء الدكت���ور مصطيف مدب���ويل مرامس 
إطالق أول ملتىق ملؤسسة هبية لرسطان الثدي 
يضم املؤسسات واألفراد من رشاكء النجاح.

 وع���ىل هام���ش امللت���ىق مت تك���رمي املرصف 
املتحد برائس���ة أرشف القايض عىل رشاكته 
االس���راتيجية ملؤسس���ة هبية منذ إنشاؤها،  
حي���ث قامت الدكت���ورة نيفني القباج بتس���لمي 
جهي���ان أب���و حس���ني – رئيس إيث���ار للتمنية 
املجمتعية - درع مؤسس���ة هبي���ة تقديرا لدور 
املرصف املتحد وإدارة إيثار للتمنية املجمتعية 
الكب���ري وال���دامع لصح���ة امل���رأة يف خمتلف 
حمافظ���ات مرص،  وذلك حبضور مايا مريس 
– رئيس املجلس القويم لملرأة -وتامر شويق 
– رئي���س جملس إدارة مؤسس���ة هبية وماجد 
مح���دي – عضو جملس إدارة مؤسس���ة هبية 

والدكتور حسام موايف.
اس���هلت الدكت���ورة نيف���ني القب���اج – وزيرة 
التضام���ن االجمتايع لكمها بأن حصة املرأة 
تعترب الركن األسايس لصحة األرسة وحصة 
الوط���ن كلك.  وأضاف���ت القب���اج أن القيادة 
السياس���ية أولت اهمتاما كبريا بصحة املرأة 
فاكن���ت العديد من املب���ادرات التابع���ة للدولة 
واملجمتع املدين مهنا مبادرة رئيس امجلهورية 
لصح���ة امل���راة بعنوان “الس���ت املرصية يه 
ومح���الت التوعي���ة بأمراض  حصة م���رص” 
ف���ريوس يس وم���رض الس���كر، فض���ال عن 

محالت الكشف املبكر والعالج.
وأش���ادت الدكت���ورة نيف���ني قب���اج جبه���ود 
مؤسس���ة هبي���ة الكب���رية حملارب���ة رسطان 
الث���دي،  واليت من ش���أهنا خل���ق بيئة دامعة 
ملاكحفات الرسطان بداية من مرحلة الكش���ف 
املبكر ومرورا برحلة العالج مبختلف أش���اكله 
ووص���وال لرحلة التع���ايف والتأهي���ل والدمع 
املس���متر من للحفاظ عيل مكتس���بات الصحة 
والدجم م���ع األرسة، هذا باإلضافة إىل جناح 
املؤسس���ة عىل الصعيد االحرايف يف مواكبة 
التطورات العاملية والبحثية والصحة النفسية،  
وذل���ك بالرشاكة م���ع اكفة مؤسس���ات الدولة 
واملؤسس���ات االقتصادية والرشاكت واألفراد 

للسيطرة عىل املرض.  
 وأعربت الدكتورة نيفني القباج عن س���عادهتا 
لوجودها وسط السيدات العظميات من حمارب 
الرسط���ان والعامل���ني ع���ىل رعايهم حصيا 
ونفس���يا واجمتاعيا والدامعني هلم من رشاكء 

النجاح.
 هذا وقد أعربت جهيان أبو حس���ني – رئيس 

إيثار للتمنية املس���تدامة باملرصف املتحد عن 
سعادهتا هبذا التكرمي جلهود املرصف املتحد 
وإدارة إيثار اليت مل تدخر وسعا لعقد رشاكة 
ناجحة مع مؤسس���ة هبية اليت تعد واحدة من 
أمه رشااكت املجمتع املدين لملرصف املتحد، 
واليت هتدف إىل اس���تدامة الدمع واملس���اندة 
املجمتعية حملاربات الرسطان بش���لك خاص 

وحصة املراة بشلك عام. 
وأوحض���ت جهي���ان أب���و حس���ني أن رشاكة 
املرصف املتحد ومؤسس���ة هبي���ة يه رشاكة 
تمنوية مستدامة هتدف إىل خدمة ودمع حصة 
املرأة مبختلف حمافظات امجلهورية وخمتلف 
فاهتا العمرية ومراحلها العالجية من الكشف 
املبكر إلىى مرحلة توفري العالج مرورا مبراحله 
العالج س���واء كميايئ أو إش���عايع أو نفيس 
أو تأهي���يل باملج���ان،  هذا فض���ال عن جهود 
املرصف املتحد بالتقليل من قوامئ االنتظار عن 

طريق توجية الدمع ألكرث من 105 سيدات.
 وم���ن اجلدير بالذكر أن إيثار املرصف املتحد 
برائس���ة جهيان أبو حسني شاركت يف العدد 
م���ن املب���ادرات القومية واملرشوع���ات التمنية 
املجمتعية وامحل���الت القومي���ة واالهلية اليت 
هت���دف إىل إرس���اء وحتقيق أه���داف التمنية 
املس���تدامة ومس���اندة جه���ود الدول���ة والبنك 
املركزي املرصي حنو حتس���ني حياة املواطن 
والقضاء عيل العش���وائيات وحتس���ني جودة 
اخلدم���ات القدمة له خاصة يف جمال الصحة 

والتعلمي.
 وم���ن أمه املرشوعات واملب���ادرات اليت تولها 
إدارة “إيث���ار” امل���رصف املتحد مهن���ا: مبادرة 
القضاء عيل العشوائيات جبهود كبرية يف “يح 
األمسرات”،  كذل���ك امحللة القومية 100 مليون 
حصة وأيضا املشاركة يف امحللة القومية للقضاء 
عىل قوامئ االنتظار،  فض���ال عن القيام مببادرة 
“أوالدن���ا يف عنين���ا” اليت هت���دف إىل القضاء 
عىل مس���ببات الىمع واألنميي���ا لطالب املدارس 
االبتدائي���ة، كذل���ك مرشوع صك���وك األضايح 
وتغيري الثقافة العامة حنو تأدية الشعائر الدينية 
هب���دف توصيل حل���وم األض���ايح لملحتاجني 
بطريقة حضارية مجليع احناء امجلهورية، كذلك 
فاعليات املس���ابقة الس���نوية للقرآن الكرمي اليت 
ينمظها املرصف املتحد لرعاية حفظة كتاب اهلل 
يف 19 حمافظة من حمافظات امجلهورية، فضال 
عن مرشوع التمنية املس���تدامة مبحافظة جنوب 
سيناء وبالتحديد منطقة سانت اكترين، كذلك عن 
مرشوع القض���اء عىل الغارمني الذي هيدف إىل 
وضع حل���ول اجمتاعية واقتصادي���ة إلهناء هذه 

القضية والمتكني االقتصادي هلا.

نيابة عن رئيس وزراء مصر..

وزيرة التضامن االجتماعي تكرم املصرف املتحد كشريك 
استراتيجي للنجاح يف ملتقى بهية األول لشركاء النجاح  

ستاندرد تشارترد : متويل
 بـ566 مليون دوالر ملشروع الربط 

الكهربائي بني السعودية ومصر

أعلن بنك س���تاندرد تش���ارترد، بالتعاون مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي 
املرصفي���ة، عن تق���دمي متويل بقمية 566.4 ملي���ون دوالر أمرييك موافقًا 
للرشيعة اإلسالمية ومدعومًا من واكلة ائمتان الصادرات، لصاحل الرشكة 
الس���عودية للكهرب���اء لتهسيل م���رشوع الربط الكهربايئ بني الس���عودية 

ومرص.
وقال البنك يف بيان :  س���يمت مض���ان المتويل ملدة 14 عامًا من قبل واكلة 

ائمتان الصادرات السويدية، ومتوله مؤسسة ائمتان الصادرات السويدية. 
ويتوافق هذا المتويل اهلام مع أحاكم الرشيعة اإلسالمية ملراحبة السلع.

ويعترب مرشوع الربط الكهربايئ املرشوع األول من نوعه وعىل نطاق واسع 
لتي���ار اجلهد العايل املس���متر يف منطقة الرشق األوس���ط ومشال أفريقيا 
لربط شباكت الكهرباء. وسيتيح املرشوع للٍك من اململكة العربية السعودية 

ومرص تبادل ما يصل إىل 3000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  23  أكتوبر  2022  •  العدد  665

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الرياضة لبناء 
قدرات الشباب املصري ودعمهم اجتماعًيا واقتصادًيا

هش���د الدكت���ور أرشف ص���ي وزير الش���باب 
والرياضة، ودمحم اإلتريب رئيس جملس إدارة بنك 
م���رص يوم الثالثاء املوافق الثامن عرش من أكتوبر 
2022 توقي���ع بروتوكول التع���اون املوقع بني بنك 
مرص ووزارة الشباب والرياضة، حيث قام بتوقيع 
الربوتوكول عاك���ف املغريب – نائب رئيس جملس 
إدارة بنك مرص، مع اللواء إمساعيل الفار – وكيل 
أول وزارة الش���باب والرياضة، حبضور حس���ام 
الدين عبد الوهاب – نائب رئيس جملس إدارة بنك 
مرص، والدكتورة س���وزان محدي – رئيس قطاع 
المشول املايل واالستدامة وتطوير االمعال و لفيف 
ممت���زي من قي���ادات بنك مرص ووزارة الش���باب و 

الرياضة.
وهي���دف الربوتوك���ول إىل بن���اء قدرات الش���باب 
امل���رصي ودمعه���م اجمتاعي���ًا واقتصاديًا، نرش 
ثقافة ريادة األمعال واملشاريع احلرة واملرشوعات 
الصغ���رية واملتوس���طة، إتاحة وتوف���ري املنتجات 
واخلدم���ات املالي���ة وغ���ري املالية الدامع���ة إلقامة 
مرشوعات ريادة األمع���ال الناحجة لتأمني الدخل 
املناس���ب واملستدام وإدارة االستمثارات واالدخار 
للش���باب واليت هتدف إىل رفع مس���توى املعيشة 
ومضان احلياة الكرمية وزي���ادة معدالت المشول 
املايل واملعامالت املالي���ة املختلفة مبا يمتاىش مع 
دمع االس���راتيجية الوطنية املرصية 2030، كذلك 
منح الش���باب ف���رص عادلة للع���ب دور فعال يف 
املجمتع املرصي، ورفع مس���توى وعهيم باملخاطر 
والتحديات اليت تواجه االقتصاد املرصي، وزيادة 

الويع بتأثري الشائعات عىل األمن القويم.
فقد أكد دمحم اإلتريب، أن البنك دامئًا ما حيرص 
عىل دمع الش���باب يف اكفة املجاالت، مكا حيرص 
عىل دمع أنش���طة وزارة الش���باب والرياضة اليت 
متثل أمهية قصوى للدول���ة، باعتبارها مرشوعات 
قومي���ة وكون الش���باب ميثل الرشحي���ة االكرب من 
املجمتع امل���رصي وذلك من خ���الل الربوتوكوالت 
اليت هتدف لدمع األنش���طة الرياضية مع الوزارة، 
مكا أن بن���ك مرص دامئًا س���ّباق ورائد عىل اكفة 

املستويات.
و رصح���ت د. س���وزان مح���دي – رئي���س قطاع 
المش���ول املايل واالس���تدامة وتطوي���ر االمعال أن 
توقيع هذا الربوتوكول يأيت إميانًا من البنك بأمهية 
حتقيق المش���ول املايل والذي هي���دف اىل متكني 
اكف���ة رشاحئ املجمتع من الوص���ول إىل املنتجات 
واخلدمات املالية ال���يت تليب احتياجاهتم املختلفة، 
فق���د ش���ارك بنك م���رص يف تأس���يس الصندوق 
اخلريي لدمع الرياضة املرصية، وسبق لبنك مرص 
توقي���ع بروتوكول م���ع وزارة الش���باب والرياضة 

يس���هدف إنش���اء ف���روع لبنك م���رص يف مراكز 
الش���باب واهليات الش���بابية، و توف���ري ماكينات 
رصاف آيل مبراك���ز الش���باب املس���هدفة، مك���ا 
يوف���ر بنك مرص بواب���ة للتحصيل اإللكروين عرب 
اإلنرنت وتطبيق اهلاتف احملمول اخلاص بوزارة 
الشباب والرياضة ونقاط البيع اإللكرونية وخدمة 

.QR Code رمز االستجابة الرسيع
يذكر أن البنك قام مؤخرًا بإطالق برناجم بنك مرص 
 Banque( لترسيع وترية منو الرشاكت الناشئة
Misr Acceleration Program( مبشاركة 
بعض الرشاكت الناش���ئة، وذلك هبدف دمع رواد 
األمعال وإط���الق الطاقات الاكمنة لدى الش���باب 
ومتكين���ه اقتصادي���ًا ورعايت���ه فهو م���ن الراكئز 
االساسية السراتيجية المشول املايل واالستدامة 
للبنك متاش���يًا مع اس���راتيجية الدول���ة 2030، 
باإلضاف���ة اىل زيادة ع���دد املرشوعات الصغرية 
واملتوس���طة وتجشيع الرشاكت الناشئة والقامئة 
يف القطاع���ات االقتصادي���ة املس���هدفة؛ لتعزيز 
املنت���ج احمليل من خ���الل صناع���ة وطنية متتلك 
القدرة عىل املنافس���ة وغزو أس���واق جديدة عىل 

الصعيد الدويل.
هذا وحيرص بنك مرص دامئ���ًا عىل تعزيز جهود 
الدولة لتحقيق المشول املايل من خالل املش���اركة 
يف العديد من املب���ادرات والربوتوكوالت اليت من 
ش���أهنا خدمة أفراد املجمتع، مك���ا يواصل البنك 
جه���وده لنرش التوعي���ة بالمشول امل���ايل والثقافة 
املالي���ة والتعريف باملنتج���ات واخلدمات املرصفية 
لط���الب اجلامع���ات وامل���دارس، إىل جانب تبين 
ع���دة ب���راجم للتثقيف والمشول امل���ايل مهنا عىل 
س���بيل املثال؛ دمع أحصاب املرشوعات الصغرية 
واملتوسطة مضن مبادرة “رواد النيل” حتت رعاية 
البنك املرك���زي املرصي، حيث هتدف هذه املبادرة 
إىل مس���اندة رواد األمع���ال الش���باب وتجشي���ع 
ال���رشاكت الناش���ئة يف القطاع���ات االقتصادية 

املختلفة من خالل تقدمي الدمع هلا.

بنك القاهرة يقدم الوديعة ذات العائد املدفوع مقدًما بأعلى عائد تنافسي

رمغ الترصحي���ات الودودة من جان���ب إدارة صندوق 
النق���د الدويل بش���أن القرض املرتقب مل���رص ، إال أن 
املهشد الظاهري يب���دو أنه  مغايرا متاما ملا حيدث يف 
الغرف املغلقة خاصة مع مك الرشوط املطلوبة واليت قد 
ال تتناس���ب مع الوضع الداخ���يل يف مرص ..مما دفع 
البع���ض ألن يؤكد أن املفاوض���ات اجلارية  ال تمت فقط 
من خالل الن���وايح الفنية بقدر ما يكتنفها من ضغوط 
سياسية جتري يف اخلفاء إلطالة أمد التفاوض ووضع 
الس���لطات املرصية يف موقف الراف���ض لتلك الرشوط 
ال���يت ق���د ال تقبلها الس���لطات املرصية وال الش���ارع 
املرصي أيضا  وهو احلديث الذي  أمتألت به صفحات 
السوش���يال ميدي���ا ع���ن وجود م���ا يع���رف باألبزتاز 
الس���يايس Political Coercion من جانب بعض 

الدول املهمينة عيل إدارة صندوق النقد 
وم���ن أمه الترصحي���ات الودودة ال���يت خرجت خالل 
األس���بوع املايض هو ما أعلنته كريس���تالينا جورجيفا 
املدير الع���ام لصندوق النقد الدويل، من  إن الصندوق 
يؤك���د من جديد الزتامه القوي بدمع احلكومة املرصية، 
مؤكدة وجود تقدم يف احملادثات مع مرص خبصوص 

احلصول عىل المتويل اجلديد.
وأضاف���ت املدي���ر العام لصن���دوق النق���د الدويل عرب 
حساهبا عىل »توير«، تعليقا عىل صورة مجتعها مع 
حماف���ظ البنك املركزي ووزير املالي���ة املرصيني، »لقاء 
إجي���ايب مع حماف���ظ البنك املركزي حس���ن عبد اهلل، 
ووزي���ر املالية دمحم معيط، وس���عيدة للغاي���ة بالتقدم 
احمل���رز يف احملادث���ات م���ع صندوق النق���د الدويل 
هذا األس���بوع، مبا يف ذلك ما خي���ص ضبط أوضاع 
املالي���ة العامة والسياس���ة النقدية وأس���عار الرصف 

واإلصالحات اهليلكية الشاملة«.
املوقف األمرييك لن يكون عائقا

يف املقابل من ذل���ك ، قال الدكتور خفرى الفىق رئيس 
جلن���ة اخلط���ة واملوازنة بالربملان ان���ه يعتقد ان املوقف 
االمرييك ال يش���لك عائقا امام وصول مرص التفاق مع 
صن���دوق النقد الدوىل بدلي���ل ان مديرة عام الصندوق 
كرس���تالينا جورجيفا .. اعلنت اك���رث من مره، اقراب 
م���رص م���ن التوقيع مع الصن���دوق وان هن���اك توافق 
عيل احملاور االساس���ية للربناجم ومل يتبيق اال بعض 

التفاصيل الفنية.
اك���د الفىق ان مابىق فنيا يتلخص يف حس���اب مقدار 
المتويل الذي س���يقدمة الصندوق مل���رص .. وراى أنه 
س���وف يكون حم���دودا )بني 5-8 ملي���ار دوالر( عبارة 
عن مخس���ة ملي���ار دوالر ويعرف بتهسي���ل الصندوق 
املمدد ملدة 3 س���نوات ويسدد عيل مدار عرش سنوات 
وبفرة مس���اح اربعة س���نوات وربع وبفائ���دة ميرسة 
،مضيف���ا ان ه���ذا المتويل س���يتضمن متويال اضافيا 
م���ن نوع مس���تجد ق���ام الصندوق باق���راره امجلعة و 
 Resiliency يعرف بتهسي���ل الصالبة واالس���تدامة
Sustainability Facility - RSF & وه���و متويل 
سيتاح للدول االعضاء ولكن برشط ان تكون الدول هلا 
برناجم م���ع الصندوق ، وهذا التهسي���ل اجلديد الذي  
مت اقراره خصيصا ملواجة تداعيات االزمة االقتصادية 
العاملية الراهنة بابعادها ومس���بباهتا املعروفة، ويسدد 
عيل مدار 20 سنة وبفرة مساح عرش سنوات ونصف 
وسعر فائدة ميرس يبلغ ثلت الفائدة يف االسواق املالية 

العاملية . 
واكد رئيس جلن���ة احلطة ان ثاين ما جيب االنهاء منه 
الغالق التف���اوض هو تقدمي مرص م���ا يفيد حصوهلا 
م���ن مؤسس���ات متويلية دولي���ة اخ���ري ودول صديقة 
ع���ىل متويل وتاكيدات بالزتامه���ا بمتويل بايق الفجوة 
المتويلية عيل االقل للسنة االويل للربناجم الذي سميتد 
لثالث س���نوات قادمة. واختمت بانه عندئذ ميكن اعالن 
الوصول التفاق مبديئ عيل مستوي اخلرباء ، و بعدها 
يمت رفع االتفاق لملجلس التنفيذي للصندوق للحصول 
عيل املوافقة الهنائية يف غضون اسبوعني عيل االكرث.

اإلعالن قريباًا عن قرب هناية األتفاق مع الصندوق 
فميا قال الدكتور دمحم معيط، وزير املالية، إنه س���يمت 
ا ع���ن اتفاق مرص مع صن���دوق النقد  اإلع���الن رسيعاً
ال���دويل، الفتاًا إىل أن االتفاق بني اجلانبني عىل برناجم 
اإلصالح امل���رصي الذي يدمعه الصن���دوق، مبينا أن 

االتف���اق ال يتضمن أي رضائب أو رس���وم جديدة عىل 
املواطنني.

وأضاف معيط، أن ما هيم مرص هو أن الصندوق يدمع 
برناجم اإلصالح املرصي، »االتفاق مع الصندوق هام 
من أجل جذب االس���تمثار اخلاريج، ودمع مس���تقبل 

االقتصاد«.
وتابع أن صندوق النق���د متفهم الظروف الصعبة اليت 
مي���ر هبا العامل؛ وبالتايل فإن املناقش���ات متت يف هذا 
ا: »أي برناجم مير ب� 3 عنارص«، قائال  اإلطار، مضيفاً
»مقنا بإصالحات خفّضت جعز املوازنة ألقل من %50، 
ووصلت مس���تويات الدين ل� 85.7% يف يونيو 2021، 

وبعد تغري سعر الرصف ارتفع الدين حوايل %7«.
واكن الدكت���وردمحم معي���ط، ق���د اوحض عىل هامش 
مش���اركته يف االجمتاعات الس���نوية لصن���دوق النقد 
والبنك الدوليني بواش���نطن، أننا مسمترون يف جهود 
ضب���ط أوض���اع املالية العام���ة للدول���ة؛ للحفاظ عىل 
املكتس���بات االقتصادية، من خالل اس���تدامة خفض 
مع���دالت الدي���ن الع���ام للن���اجت احمليل ع���ىل املدى 
املتوس���ط، خاص���ة أننا حجنن���ا خالل الع���ام املاىل 
امل���اىض يف تجسيل مؤرشات إجيابية رمغ ما تهشده 
الساحة العاملية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن 
باألسواق، واكنت مرص من الدول القليلة باالقتصادات 
ا أولياً���ا يف العام املايل  الناش���ئة اليت حقق���ت فائضاً
املايض بنس���بة 1،3% من الن���اجت احملىل اإلمجايل، 
ومعدل من���و 6,6%، وزيادة يف اإلي���رادات الرضيبية 
بنحو 19% عىل أس���اس سنوي، وخفض جعز املوازنة 
م���ن 13% يف الع���ام امل���ايل 2012/ 2013 إىل %6,1 
يف الع���ام املايل املايض ونس���هدف 6% خالل العام 
املاىل احلايل و4% حبلول العام املاىل 2026/ 2027، 
وال���زول مبعدل الدين من 103% يف يونيه 2016، إىل 

87,2% يف يونيه 2022
وأش���ار الوزير – يف بيان-  إىل أننا ماضون يف رفع 
كفاءة اإلنفاق العام ومضان االس���تغالل األمثل ملوارد 
الدولة، وحتسني هيلك املوازنة، وتعزيز الشفافية املالية، 
عىل حن���و ُيهسم يف حتقيق املس���هدفات االقتصادية 
والتمنوية والعمل عىل ختفيف االثار السلبية لألوضاع 
االقتصادي���ة العاملية عىل مس���توى معيش���ة املواطنني 
واالرتق���اء باخلدم���ات املقدم���ة إلهيم، والتوس���ع يف 
السياس���ات املالية واهليلكية اليت تس���اعد يف توسيع 
ا مبا  ش���بكة األمان االجمتايع للفات األك���رث احتياجاً

خيفف حدة املوجة التضخمية العاملية.

رشوط الصندوق لن تؤثر عيل املواطن 
ويف ترصحي���ات إعالمية له ، قال هش���ام عز العرب، 
مستش���ار حمافظ البنك املركزي، إن مفاضاوت مرص 
مع صن���دوق النقد الدويل اآلن ل���ن تؤثر عىل املواطن 
املرصي ألن صندوق النقد الدويل ال يسهدف مصلحة 

حمدود الدخل ولكن هدفه مصلحة املواطنني.
وقال ، إننا نتفاوض »يف لك حنتوفة بسيطة يف رشوط 
وتفاصي���ل قرض صندوق النقد الدويل، ألن ليس هناك 
موديل يناس���ب لك دولة، ببساطة لك دولة هلا ظروفها 

ووضعها االقتصادي«.
وأوحض أن الدول���ة تنفذ خط���ة معل وتريد من صندوق 
النقد الدويل اعمت���اد هذه اخلطة للحصول عىل الدمع 
الدويل، الفتاًا إىل أن الدولة املرصية اس���تطاعت خالل 
الفرة املاضية س���داد مبالغ كبرية من املديونية لصاحل 

صندوق النقد.
مضيف���ا أن م���رص يف الس���ابق قبل رف���ع الدمع عن 
احملروق���ات والبزي���ن اكن���ت ت���دمع 80% مم���ن ال 
يستحقون الدمع، ويف املقابل اكن الدمع يصل إىل 20 

% فقط من املستحقني.
وتاب���ع: »اآلن الدولة تفكر يف حتريك األس���عار بدون 
التأث���ري عىل الطبقات حمدودة الدخ���ل، وهدفنا إعطاء 

الدمع ملن يستحق«.
قال هشام عز العرب، مستشار حمافظ البنك املركزي، 
إن إدارة »املرك���زي املرصي« بدأت تتعامل مع س���عر 
ال���رصف بطريق���ة أكرث ثبات���ًا، عرب القي���ام بتعديالت 
هيلع لك���ن دون إحداث صدمات أو مفاجآت للس���وق، 
مضيفا »س���عر رصف اجلنيه ليس هدفًا، وكذلك سعر 

الفائدة أو االحتيايط، بل لكها وسائل لنحافظ هبا عىل 
استقرار األسعار«.

االقتصاد املرصي غري مرهون لصندوق النقد الدويل
وتعليقا ع���يل رشوط الصندوق ، أك���د الدكتور دمحم 
ش���ادي، الباح���ث االقتصادي باملرك���ز املرصي للفكر 
والدرس���ات، أن القروض اليت حتصل علهيا مرص من 
جهات المتويل الدولية تنقس���م إىل نوعني أساس���يني، 
���ا أن الن���وع األول هو ق���رض تهسيل صندوق  موحضاً
مم���دد، وهذه القروض طويلة األجل وبفائدة قليلة، ويمت 
عادة إقراضها حلل املشلكات اهليلكية، وهذه القروض 
تتطلب تق���دمي برناجم يمت عرضه ع���ىل صندوق النقد 

الدويل ملناقشته واملوافقة هيلع.
وأضاف ش���ادي،  أن القرض الثاين هو قصري األجل 
وهذا النوع يمت اقراضه حلل مشلكات مثل االسترياد 
أو التصدي���ر واملس���اعدة عىل جتاوز األزم���ات، وهو 
ا إىل أن عدد  قرض ضئيل مقارنة بالنوع األول، مش���رياً
االتفاقي���ات اليت أبرمها احلكوم���ة املرصية للحصول 
ع���ىل قروض قصرية األج���ل يه 7 اتفاقيات بيمنا بلغ 
عدد االتفاقيات للحص���ول عىل قروض طويلة األجل 3 

اتفاقيات.
وتابع: "االقتصاد املرصي غري مرهون لصندوق النقد 
الدويل مكا يشاع يف السوشيال ميديا ومرص ال حتتاج 
القرض بقدر احتياجها للحصول عىل هشادة صندوق 
النقد ال���دويل والذي ميث���ل هشادة بق���درة االقتصاد 
املرصي يف التغلب عىل الصعوبات االقتصادية كوهنا 

بيئة آمنة لالستمثار".
االتفاق والتمخض 

إيل ذل���ك ، توقع عدد من احمللل���ني زيادة ىف معدالت 
التمخض، م���ع قرب توقيع مرص االتف���اق مع صندوق 
النقد ال���دوىل، نتيجة احمتالية حترير س���عر الرصف 
ورفع الدمع عن البزين، لكهنم استبعدوا حدوث قفزات 
كبرية ىف األس���عار خالل الف���رة املقبلة، ألن احلكومة 
والبنك املركزى ينهجان منذ فرة سياسة حترير مدار 

لسعر الرصف.
ق���ال يوس���ف البنا، حمل���ل االقتصاد اللك���ى ببحوث 
»نع���مي«، إن تأثري اتفاق الق���رض اجلديد عىل ارتفاع 
مس���تويات التمخض، قد يأىت من اتباع سياس���ة سعر 
رصف مرن، حي���ث من ال���واحض أن الصندوق يطلب 
حترير س���عر رصف اكم���ل، ولكن ح���ى وإن اختذت 
احلكوم���ة هذا اإلج���راء، لن حتدث صدم���ة كبرية ىف 
األسعار أو يكون هلا أثر كبري عىل تراجع قمية اجلنيه، 
ألن الدول���ة تتبع اخنفاضا تدرجييا ىف قمية العملة منذ 
أن توىل احملافظ حس���ن عب���داهلل مهام حمافظ البنك 
املركزى للوصول إىل القمية احلقيقية للجنيه، مكا أهنا 
بدأت تقييد االس���ترياد عىل الس���لع الرفهيية لتخفيف 

الطلب عىل الدوالر.
وقال هش���ام عز العرب، مستشار حمافظ البنك املركزى، 
ىف ترصحي���ات م���ع واكلة »ال���رشق بلوم���ربج«، ، إن 
س���عر رصف اجلنيه ليس هدفا، وكذلك سعر الفائدة أو 
االحتياىط، بل لكها وس���ائل لنحافظ هبا عىل اس���تقرار 
األس���عار، مضيفا أن إدارة البنك املركزى بدأت تتعامل 
مع سعر الرصف بطريقة أكرث ثباتا، عرب القيام بتعديالت 

هيلع لكن دون إحداث صدمات أو مفاجآت للسوق.
فميا قال هاىن جنينة، احمل���ارض باجلامعة األمريكية 
بالقاه���رة، إن هن���اك ثالث���ة بنود رائس���ية ملفاوضات 
مرص مع صندوق النقد الدوىل، ومه السياسة النقدية 

والسياسة املالية وختارج الدولة من بعض القطاعات.
ويرى جنينة أن حترير س���عر الرصف س���يكون اكمال 
وغري م���دار باإلضاف���ة إىل العمل ع���ىل توحيد تنفيذ 
السياس���ة النقدية لدى البنك املركزى، وذلك من خالل 
إدارة املبادرات ال���ى أطلقها البنك للقطاعات املختلفة، 
مكا أن احلكومة س���تعمل عىل ترشيد العجز وختفيض 
الدين إىل مس���تويات 85% عىل مدار 4 سنوات املقبلة، 
وس���تنتقل احلكومة من الدمع العيىن إىل النقدى، مكا 
أن وثيقة ملكية الدولة أحد أمه املس���هدفات الى البد 
من إقرارها قب���ل موافقة املجل���س التنفيذى لصندوق 

النقد عىل القرض.

أكد الدكت����ور دمحم معيط وزير املالية، أن قرار مؤسس����ة 
»س����تاندرد أند بورز«، الذى صدر مساء أول أمس امجلعة  
، باإلبقاء عىل التصنيف االئمتاين ملرص بالعملتني احمللية 
واألجنبي����ة مكا ه����و دون تعدي����ل عند مس����توى »B« مع 
اإلبقاء عىل النظرة املس����تقبلية املستقرة لالقتصاد املرصى 
»Stable Outlook« لمل����رة الثانية خ����الل عام 2022، 
يعكس اس����مترار ثقة املؤسسات الدولية خاصة مؤسسات 
التصنيف االئمتاين يف ثب����ات وصالبة االقتصاد املرصي 
وقدرت����ه عىل التعام����ل اإلجيايب مع التداعي����ات اخلارجية 
الصعب����ة، وأمهها: تبع����ات احلرب بأوروب����ا وما تالها من 
آثار اقتصادية س����لبية عاملياًا أبرزها: ارتفاع أسعار املواد 
ا أن هذا القرار يعد هشادة ثقة إضافية  األساسية، موحضاً
حول مرونة وصالبة االقتصاد املرصى وسالمة السياسات 

االقتصادية املتبعة.
أضاف الوزير، أن مؤسس����ة »ستاندرد أند بورز« أرجعت 
قرارها باإلبقاء عىل النظرة املس����تقبلية املستقرة لالقتصاد 
املرصى إىل توقعها باس����مترار الزتام الس����لطات املرصية 
بتنفيذ اإلصالحات االقتصادية واهليلكية اليت من ش����أهنا 
أن تدف����ع بالمن����و االقتصادي املدعوم بزي����ادة دور القطاع 
اخلاص يف النشاط االقتصادى، إضافة إىل توقع احملللني 
باملؤسس����ة حتقيق االقتص����اد املرصى ملع����دالت منو قوية 
عىل املدى املتوس����ط بس����بب اختاذ سياسات وإصالحات 
تجشيعية لبيئة االستمثار واألمعال مما يدمع منو اقتصادي 
ا أن تأكيد »س����تاندرد أن����د بورز« عىل  مس����تدام، موحضاً
صالبة االقتصاد املرصى يف التعامل مع التحديات العاملية 
املركبة يعكس توازن السياسات املالية واالقتصادية املتبعة.

أش����ار الوزير، إىل أن مؤسسة »ستاندرد أند بورز« ألقت 
الضوء يف تقريرها عىل اجله����ود اليت تبذهلا وزارة املالية 
يف إدارة املوازنة ورفع كف����اءة التحصيل واإلنفاق لضامن 

اس����مترار حتقيق االنضباط املايل الذي ظهر بش����لك كبري 
خالل نت����اجئ الع����ام امل����ايل 2021/ 2022 حيث اخنفض 
العجز اللكي إىل 6,1% من الناجت احمليل اإلمجايل مقارنة 
بنس����بة 6,8% من الناجت احمليل اإلمجايل يف العام املايل 
2020/ 2021، مك����ا اس����مترت وزارة املالي����ة يف حتقي����ق 
فائ����ض أويل للعام اخلام����س عىل التوايل بل����غ 1,3% من 
الناجت احمل����يل اإلمجايل ىف العام امل����اىل املايض، حيث 
تعترب مرص من االقتصادات احملدودة اليت استطاعت أن 
حتافظ عىل فائض أويل رمغ التحديات والضغوط الصعبة 
ال����يت مير هبا االقتصاد العامل����ي يف الوقت الراهن يف ظل 

الصدمات اخلارجية املركبة اليت يهشدها. 
وأوحض الوزير، أن التقرير الصادر عن مؤسسة »ستاندرد 
أند بورز« يشري إىل حتس����ن ملحوظ يف مؤرشات املزيان 
اجلاري للعام امل����ايل 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة 
����ا قدره %29  ا ملحوظاً الص����ادرات غ����ري البرولي����ة ارتفاعاً
س����نوياًا يف ضوء زيادة الصادرات م����ن األمسدة واألدوية 
واملالبس اجلاه����زة، ومت تجسيل فائ����ض كبري عىل جانب 
امل����زيان البرويل 4,4 مليار دوالر، عىل ضوء التوس����ع يف 
ص����ادرات الغاز الطبي����يع اليت وصل����ت إىل 600 مليون 
ا، وحققت قناة الس����ويس حصيلة تعترب  دوالر هشرياًا مؤخراً
األع����ىل تارخيياًا، وصلت إىل 7 ملي����ارات دوالر، الفتاًا إىل 
اس����مترار حتقيق حتويالت العاملني حلصيلة مرتفعة خالل 
الع����ام املايض بلغت حن����و 32 ملي����ار دوالر، مكا ارتفعت 
إيرادات قطاع السياحة بشلك ملحوظ خالل العام املايض 
يف ضوء تع����ايف القطاع الذي حق����ق حصيلة بلغت 10,7 
مليار دوالر مع تنوع مصادر الس����ياحة لتهشد تدفقات من 
أسواق جديدة، مكا ارتفعت حصيلة االستمثارات األجنبية 
املبارشة بنس����بة 71% لتحقق حنو 9,1 مليار دوالر مقارنة 
بنح����و 5,2 ملي����ار دوالر يف الع����ام 2020/ 2021، إضافة 

إىل تنوع مصادر االستمثارات األجنبية املتدفقة للعديد من 
القطاعات، وأمهها: الصناعات التحويلية والتش����ييد والبناء 

واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وق����ال الوزي����ر، إن احلرب بأوروب����ا أدت إىل زيادات حادة 
يف أس����عار الس����لع األساسية وتش����ديد األوضاع النقدية 
العاملية، مما أدى إىل خروج رؤوس أموال بش����لك كبري من 
األس����واق الناشئة بشلك عام ومهنا الس����وق املرصية، إال 
أن مؤسسة »س����تاندرد أند بورز« تتوقع عدم حدوث مزيد 
من التدفقات الرأمسالية اخلارجة وأن هذا ليس »سيناريو 
ا لتحس����ن ظ����روف االقتصاد اللكي  م����رحج« مبرص، نظراً
إضاف����ة إىل زيادة تدفقات دول جمل����س التعاون اخلليجي 
إىل م����رص واعزتام احلكومة املرصي����ة جذب حصيلة تقدر 
بنح����و 10 مليارات دوالر س����نوياًا عىل مدى أربع س����نوات 

تقريباًا اكستمثارات أجنبية مبارشة.
من جانبه ، أكد أمحد جكوك نائب وزير املالية للسياس����ات 
املالية والتطوير املؤس����يس، أن مؤسس����ة »س����تاندرد أند 
بورز« أشادت يف تقريرها وحتليلها جبهود الدولة املسمترة 
يف حتس����ني بيئة تش����غيل األمعال اليت تدمع المنو القوى 
واملس����تدام يف املدى املتوس����ط مبرص، الفتاًا إىل إش����ادة 
املؤسس����ة خبطة الدولة يف اس����هداف زي����ادة دور القطاع 
ا  اخلاص يف النش����اط االقتصادي وزيادة مس����امهته أيضاً
يف مجلة االس����تمثارات، وىف هذا اإلطار أشارت مؤسسة 
التصني����ف االئمت����اين إىل ق����رب إصدار وثيقة »سياس����ة 
ملكية الدولة« يف ش����لكها الهنايئ مب����ا يهسم يف التأكيد 
عىل رغبة الدولة املرصية ومؤسس����اهتا يف تجشيع وجذب 
القطاع اخلاص لزيادة استمثاراته وتواجده القوى بالسوق 
املرصية وزيادة مس����امهته يف المن����و االقتصادي بصورة 
قوي����ة خالل الف����رة املقبلة، إضاف����ة إىل العمل عىل تعزيز 
بيئة املنافس����ة العادلة بالس����وق املرصية وخفض وتبسيط 

إجراءات التجارة واالستمثار مبا يهسم يف جذب املزيد من 
االستمثارات احمللية واألجنبية.

أوحض أن وثيق����ة »سياس����ة ملكية الدول����ة« واإلصالحات 
املصاحبة هلا متثل »خارطة طريق« لزيادة دور ومس����امهة 

القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي.
أضاف أن مؤسس����ة »س����تاندرد أند بورز« ميكن أن تقوم 
بتحس����ني التصنيف االئمتاين ملرص خالل الفرة املقبلة إذا 
ا وقوياًا، وإذا اكن  اكن التوسع االقتصادي يف مرص مرتفعاً
ا  برناجم اإلص����الح املطبق فعلياًا خالل الف����رة املقبلة قادراً
عىل ج����ذب املزيد م����ن التدفقات اخلارجي����ة لداخل البالد 
وحتقيق اخنفاض ملحوظ يف مستويات الدين العام كنسبة 
من الناجت احمليل اإلمجايل ومضان احلصول عىل متويل 

خاريج مستدام يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة.
وأشار إىل إش����ادة تقرير مؤسسة »س����تاندرد أند بورز« 
بتوقعاهت����ا بقدرة والزتام احلكومة املرصية عىل اس����مترار 
انضباط أوضاع املالية العامة يف املدى املتوسط من خالل 
اسهداف خفض العجز اللكي لملوازنة العامة دون مستوى 
ال� 4% من الناجت احمليل بهناية العام املايل 2026/ 2027، 
مع االس����مترار يف حتقيق فائ����ض أويل يصل إىل 2% من 
ا باس����تمكال اإلصالحات اهليلكية  الناجت احمل����يل مدعوماً
عىل جان����ب املالية العامة وأمهها: اس����مترار جهود وزارة 
املالي����ة يف إجراءات امليكنة وتوس����يع القاع����دة الرضيبية، 
وحتسني اإلدارة والسياسة الرضيبية، مبا يهسم يف وضع 
ا ليصل إىل 75% من  الدين العام عىل مس����ار نزويل جمدداً
الناجت بهناية يونيه 2027 من خالل إطالة معر الدين إىل 5 
ا من 1,3  سنوات بهناية العام املايل 2026/ 2027، ارتفاعاً

سنة يف يونيه 2022 .

خبراء : مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي تناقش اجلوانب الفنية للقرض  
Political Coercion "وال تخضع ألي "ابتزاز سياسي

 

 مستشار محافظ البنك المركزي : صندوق النقد الدولي 
ال يستهدف مصلحة محدود الدخل ولكن هدفه مصلحة 

المواطنين    رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان : 
الموقف االمريكي ال يشكل عائقا امام وصول مصر التفاق 

مع صندوق النقد الدولى

ناصر ..

   وزير المالية : االتفاق مع الصندوق  ال يتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين

للمرة الثانية خالل 2022

»ستاندرد أند بورز«  تبقي  على تصنيف مصر االئتماني عند درجة »B« مع النظرة املستقبلية املستقرة لالقتصاد املصري 

يقدم  بنك القاهرة لعمالئه “الوديعة ذات 
العائد املدف���وع مقدمًا” وذلك بأعىل عائد 
تناف���ى وال���ذى يص���ل إىل 9.25%، ىف 
حالة ربط الوديعة ملدة عام وبعائد 9% ىف 

حالة ربط الوديعة ملدة 3 و6 هشور.
  مكا تمتتع الوديع���ة بالعديد من املزايا 
االخرى ومن أبرزها أن العائد يمت رصفه 

يف بداية املدة حيث ميكن للعمالء حسب 
العائ���د واإلس���تفادة ب���ه دون احلاج���ة 
إلنتظار انقضاء م���دة الوديعة للحصول 

عىل العائد.
 تأىت تلك اخلطوة ىف إطار إسرتاتيجية 
البن���ك لطرح باق���ة متنوعة م���ن األوعية 
اإلدخارية مبا يلىب إحتياجات وتطلعات 

خمتل���ف رشاحئ العم���الء ومبا يتيح هلم 
احلف���اظ ع���ىل مدخراهت���م واحلص���ول 
عىل أس���عار عائد تنافسية، هذا وتمتتع 
“الوديع���ة ذات العائ���د املدف���وع مقدم���ًا 
بإماكني���ة اإلق���رتاض أو احلص���ول عىل 
بطاقات إئمتانية بضامهنا حسب رشوط 

اإلقرتاض وسياسة البنك اإلئمتانية.

شيماء مرسي
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الزراعة: حتصني حتو 402 ألف 
رأس من األغنام واملاعز ضد 

طاعون املجترات الصغيرة

تلىق الس���يد القصري وزير الزراعة واس���تصالح األرايض، تقريرا من 
الدكت���ور عبداحلكمي محمود رئي���س اهليئة العامة للخدم���ات البيطرية 
بالوزارة، حول إمجايل األعداد احملصنة ضد مرض طاعون املجرتات 
الصغ���رية خ���الل امحللة، وال���ي ب���دأت 4 أكتوبر اجل���اري، جبميع 

حمافظات امجلهورية، للحفاظ عىل الرثوة احليوانية من األوبئة.

وأش���ار التقرير، إىل أنه مت حتصني حوايل 331 ألفا و135 رأس���ا من 
األغن���ام، و70 ألفا و919 رأس���ا من املاعز ح���ى 15 أكتوبر اجلاري، 
وذلك يف إطار املبادرة الرائس���ية حياة كرمية الي أطلقها الرئيس عبد 
الفتاح الس���ييس لتطوير الريف املرصي ورفع مستوى معيشة صغار 

املربني واملزارعني.

ش���ارك هاىن س���ويمل، وزير امل���وارد املائي���ة والرى، ىف 
جلس���ة “حوار السياس���ات بدول الندرة املائي���ة لتحقيق 
أهداف التمنية املستدامة”، مضن فعاليات أسبوع القاهرة 

اخلامس لملياه.
وأطلق س���ويمل خالل اجللسة وثيقة “إعالن القاهرة للعمل 
حنو ترسي���ع وترية حتقيق أه���داف التمنية املس���تدامة” 
مكدخل رئييس ملؤمتر األمم املتحدة ملراجعة منتصف املدة 

واملقرر عقده ىف نيويورك ىف هشر مارس 2023.
وأش���ار الوزير، إىل احملاور العمل امخلسة للوثيقة وىه 
)دمع مناطق ندرة املي���اه حباالهتا املتنوعة مثل املجمتعات 
الريفي���ة واملناطق القاحلة وغريها - التعاون العابر للحدود 
من خ���الل براجم بناء القدرات وتب���ادل اخلربات - تعزيز 
الرتاب���ط بني املي���اه واملناخ من خالل مب���ادرة التكيف مع 
التغ���ريات املناخية بقط���اع املياه - توس���يع آلية المتويل 
الذيك من خ���الل إعطاء األولوية للمتوي���ل الدويل امليرس 
واالستمثارات العامة واخلاصة يف قطاع املياه ويف البنية 
التحتي���ة واخلدمات ذات الصلة باملياه - زيادة االبتاكر من 
أجل اإلدارة املس���تدامة لملياه لتحقي���ق إدارة أكرث مرونة 

لملياه بالزتامن مع تغري املناخ(.
وأك���د، عىل أمهية تعزيز التعاون ب���ني خمتلف دول العامل 
وخاص���ة الدول النامية بعضه���ا البعض )تعاون جنوب – 
جنوب(، ملواجهة التحديات املائية عىل املس���توى العاملى، 

باإلضافة للس���ى لتوفري المتوي���الت الالزمة ملرشوعات 
املي���اه مب���ا ُيهسم يف حتقي���ق أهداف التمنية املس���تدامة 

وخاصة اهلدف السادس املعىن باملياه.
وأشار، لقيام مرص بتنظمي أسبوع القاهرة اخلامس لملياه 
حتت عن���وان “املياه ىف قلب العمل املن���اىخ”، وفعاليات 
املياه مض���ن مؤمتر املناخ الق���ادم COP27، للعمل عىل 
إب���راز قضاي���ا املياه واملن���اخ عىل املس���توى العاملي، مع 
توجي���ه الدعوة لدمع املبادرة الدولي���ة للتكيف بقطاع املياه 
مع التغريات املناخية والي ستطلقها مرص خالل فعاليات 

مؤمتر املناخ.
واستعرض س���ويمل، الوضع املاىئ يف مرص، مشريًا إىل 
أن مرص تع���اين من ندرة املياه وتقرتب م���ن حالة الندرة 
املطلقة، حيث يبلغ العجز املايئ حواىل 21 مليار مرت مكعب 
يف الس���نة، مع وجود جفوة غذائية بأكرث من 10 مليارات 
دوالر، حيث تس���تورد مرص60 باملائة من غذاهئا، وتغىط 

األرض املزنرعة حواىل 3.5 باملائة فقط من مساحهتا.
وتعمتد م���رص عىل هنر النيل بنس���بة 97 باملائة، خبالف 
تأث���ري تغري املن���اخ يف مرص بأش���اكله وتأثرياته املختلفة 
)ارتفاع مستوى س���طح البحر - إرتفاع درجة احلرارة – 

التأثري غري املتوقع عىل األمطار مبنابع النيل(.

قالت دراس���ة صادرة عن مركز املعلوم���ات ودمع اختاذ القرار 
مبجلس الوزراء، إن مرشوعات اهليدورجني األخرض يف مرص 
فرص���ة كبرية لدفع معلي���ة التمنية االقتصادي���ة، وتعزيز األمن 

القويم املرصي.
وذكرت دراس���ة "توطني مرشوعات إنتاج اهليدورجني األخرض 
يف م���رص" بأن مرشوعات الوقود األخرض تنطوي عىل إماكنية 
إحداث هنضة كبرية يف عدد من األنشطة االقتصادية املختلفة.

وتس���تعد م���رص لفعاليات مؤمتر مق���ة املن���اخ يف مدينة رشم 
الش���يخ، والذي يبدأ من يوم 6 نومفرب املقبل وحى يوم 18 من 
الهشر ذاته. ومن املقرر أن يهشد املؤمتر توقيع اتفاقيات متعلقة 

بصناعة اهليدروجني األخرض وتوطينه يف مرص.
وذك���رت الدراس���ة، أن مرص بيئة مناس���بة لتوطني اهليدروجني 
األخ���رض، ملا تمتتع ب���ه من م���وارد الطاقة املتج���ددة اكلطاقة 

المشس���ية وطاق���ة الري���اح، فضالاً ع���ن إماكني���ة حتقيق هذه 
املرشوعات دخالاً إضافياًا خلزانة الدولة املرصية يقدر مبليارات 

الدوالرات سنوياًا.
ا جديدة جلذب  وأكدت الدراس���ة أن هذه املرشوعات تفتح فرصاً
االس���تمثارات اخلارجية والداخلية، ما خيلق فرص معل جديدة 
للش���باب وفتح جماالت جديدة أمام مسمترثي القطاع اخلاص، 
مضيفة أن مرشوعات اهليدروجني األخرض تعزز من مانة مرص 

إقلميياًا مكركز رئيس لتداول الطاقة.
وكش���فت الدراس���ة عن بع���ض التحديات ال���ي تواجه صناعة 
اهليدرج���ني األخرض يف مرص والي مهنا، نقص المتويل حيث 
يتطلب إح���الل مرشوعات اهليدروجني األخ���رض حمل اإلنتاج 
احلايل م���ن اهليدورجني الرم���ادي قدرة لكية ألنمظ���ة التحليل 

الكهربايئ تبلغ 21 جيجاوات.

 

 

دراسة حكومية: توطني مشروعات الهيدروجني األخضر يف 
مصر سيدر دخال مبليارات الدوالرات

وزير الري يطلق وثيقة »إعالن القاهرة« لتسريع 
وتيرة حتقيق أهداف التنمية املستدامة

متكنت الدولة املرصية من إرس����اء دع����امئ وأراكن امجلهورية اجلديدة، بعد 
أع����وام من العم����ل اجلاد للخروج بالب����الد من أزمات متتالي����ة هشدهتا قبل 
ع����ام 2014 واكدت أن تعصف هبا، مواجهةاً ب����ل إرادة التحديات الداخلية 
واخلارجي����ة، إلجناح خططهتا التمنوية الش����املة لرفع����ة وهنضة الوطن، ومل 
يكن أمامها س����وى اخلوض يف مغار الصعاب والتصدي بقوة لملش����لات 
املرتامكة ع����ىل اكفة األصعدة سياس����يًا واجمتاعي����ًا واقتصاديًا، مبا يبين 
أساس����ًا للح����ارض وإرثًا لألجي����ال القادم����ة، حيث مض����ت الدولة املرصية 
قدم����ًا حنو إطالق مرشوعات البنية األساس����ية والتمني����ة االجمتاعية والبناء 
االقتص����ادي، مكا وضعت عىل رأس أولوياهتا  بناء ش����بكة محاية اجمتاعية 
ش����املة، وحتس����ني جودة اخلدمات املقدمة لملواطن، وتعزي����ز وتطوير البنية 
التكنولوجي����ة حن����و بناء مرص الرمقي����ة، فضلًا عن االهمت����ام مبلف املواطنة 
والس����مل االجمت����ايع وإعالء قمي القان����ون واالنمتاء ومتكني امل����رأة من اكفة 
حقوقه����ا وعدم المتيزي، ولتمتكن بذلك قوة امجلهورية اجلديدة من حمو آثار 
ما قبل عهد التمني����ة واإلصالح احلقييق من خالل رؤيهتا المطوحة وفكرها 
الع����رصي ومب����ا يتواكب مع حتدي����ات املرحلة الراهنة لالنط����الق حنو آفاق 
أرحب، حصدت معها نظرة مس����تقبلية إجيابية من قبل املؤسس����ات الدولية 

وحجنت يف تعزيز ريادة مرص إقلمييًا ودوليًا. 
ويف ه����ذا الص����دد نرش املرك����ز اإلعاليم ملجل����س ال����وزراء تقريرًا تضمن 
إنفوجراف����ات تتن����اول رصد املؤرشات الدولية أين كن����ا وكيف أصبحنا، يف 
ظل أداء قوي ومتصاعد للجمهورية اجلديدة يف اكفة القطاعات التمنوية عىل 

الرمغ من توايل األزمات الي تعصف بدول العامل.
ورص����د التقرير أبرز املؤرشات اخلاصة باالقتصاد، الفتًا إىل تقدم مرص 5 
مراكز مبؤرش جاذبية االس����تمثار يف أفريقيا الصادر عن )RMB( والذي 
يقيس الفرص واملخاطر املمكنة بالنس����بة لملس����تمثرين، حيث احتلت املركز 
األول عام 2020 مقارنة باملركز 6 عام 2014، يف حني تقدمت مركزين مبؤرش 
االستمثارات األجنبية املبارشة أفريقيًا الصادر عن )UNCTAD(، والذي 
يقي����س التدفقات العاملية لالس����تمثار األجنيب املبارش بامللي����ار دوالر، حيث 

جاءت باملركز الثاين عام 2021 مقارنة باملركز الرابع عام 2014.
ولف����ت التقرير إىل أن مرص حافظت عىل موقفه����ا القوي يف مؤرش متعقب 
اإلصالح منذ صدوره وجسل����ت 6 من أصل 10 درجات، وذلك وفقًا لفيتش 
سوليوش����زن، حيث يقمي املؤرش اإلصالحات االقتصادية بصورة أساس����ية 

ومهنا اإلصالحات املالية والنقدية والتجارة واالستمثار. 
ويف س����ياق متصل، أشار التقرير إىل حتس����ن التصنيف االئمتاين ملرص، 
والذي يعرب عن قدرة الدولة عىل الوفاء بالزتاماهتا يف موعد استحقاقها.  

وأوحض التقري����ر أن فيتش قد ثبت����ت التصنيف االئمتاين ملرص عند+ B مع 
نظرة مس����تقبلية مس����تقرة يف أبريل 2022 مقارنة ب� B مع نظرة مس����تقبلية 
مس����تقرة يف ديمسرب 2014، بيمنا ثبتت مودي����ز التصنيف االئمتاين ملرص 

عند B2 مع نظرة مس����تقبلية س����لبية يف مايو 2022 مقابل Caa1 مع نظرة 
مستقبلية مستقرة يف أكتوبر 2014 ، مكا صنفت  ستاندرد آند بورز مرص 
عند B مع نظرة مس����تقبلية مستقرة يف أبريل 2022 مقارنة ب� - B مع نظرة 

مستقبلية مستقرة يف نومفرب 2014 . 
وأضاف التقرير أن م����رص تقدمت 8 مراكز يف مؤرش االنفتاح االقتصادي 
الصادر ع����ن )Legatum Institute(، والذي يقي����س الفرص اخلاصة 
باالنفتاح عىل التجارة واالس����تمثار وري����ادة األمعال واحلومكة، حيث جاءت 
يف املركز 102 عام 2020 مقارنة باملركز 110 عام 2014، بيمنا تقدمت 57 
مرك����زًا مبؤرش بيئة األمعال الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، والذي 
يعمتد ع����ىل عدة راكئز مهنا حقوق امللكية ومدى تأثري القوانني والترشيعات 
عىل بيئة األمعال واالستمثارارت، حيث جاءت باملركز 38 عام 2021، مقابل 

املركز 95 عام 2015.
وأوحض التقري����ر أن مرص تقدمت 17 مركزًا يف مؤرش جاذبية الدول لرأس 
امل����ال املغامر وحقوق امللكية اخلاصة الصادر ع����ن )IESE(، والذي يقيس 
جاذبي����ة وجودة بيئة االس����تمثار ومدى هسول����ة أداء املعامالت االقتصادية، 

لتحتل املركز 53 عام 2021 مقارنة باملركز 70 عام 2016.
وباإلضافة إىل ما سبق، أظهر التقرير تقدم مرص 6 مراكز يف مؤرش البنية 
التحتية والوصول لألسواق الصادر عن Legatum Institute((، والذي 
يقي����س جودة البنية التحتية الي متكن م����ن تدفق التجارة من وإىل الرشاكء 
الدوليني، لتأيت باملركز 85 عام 2021 مقارنة باملركز 91 عام 2019 مش����ريًا 
إىل أن مرص من أفضل 10 دول حققت حتسنًا باملؤرش مقارنة بعام 2011.
وأشار التقرير إىل تقدم مرص 7 مراكز مبؤرش أجيليي اللوجيسي لألسواق 
الناشئة، حيث يعمتد عىل تقيمي الفرص اللوجستية وتوافر أساسيات العمل 
واجلاهزية الرمقية، لت����أيت باملركز ال� 21 عام 2022 مقارنة باملركز 28 عام 
2014، فمي����ا تقدمت مرص23 مركزًا مبؤرش تط����ور جتارة التجزئة الصادر 
عن KEARNEYحيث يعمتد عىل حس����اب مبيعات التجزئة باملليار دوالر 
ومدى جاذبية األس����واق، لتأيت يف املركز السابع عام 2021 مقارنة باملركز 

30 عام 2016. 
وإىل جانب ما س����بق، تقدمت مرص 26مركزًا يف مؤرش التنافسية الصادر 
عن املنت����دى االقتصادي العاملي، والذي يقيس القدرة التنافس����ية للدول من 
خ����الل املؤسس����ات والسياس����ات والعوامل الي حتدد مس����توى اإلنتاجية، 
حي����ث احتلت املركز 93 ع����ام 2019، مقابل املرك����ز 119 عام 2014، بيمنا 
 Budget حتس����نت نقاط م����رص يف مؤرش ش����فافية املوازنة الص����ادر عن
partnership International  لتجس����ل 43 نقط����ة عام 2021 مقارنة 

ب�16 نقطة عام 2015.

أعل���ن األمري دمحم بن س���ملان بن عب���د العزيز 
آل س���عود، ويل العه���د رئيس جمل���س الوزراء، 
رئي���س اللجن���ة العليا للس���عودية اخلرضاء، عن 
انطالق النخسة الثانية م���ن “مقة مبادرة الرشق 
األوس���ط األخرض”، و”منتدى مبادرة السعودية 
اخلرضاء”، مبدينة رشم الشيخ يف هشر نومفرب 

املقبل.
وأوحض األم���ري دمحم ب���ن س���ملان، أن النخسة 
الثانية من “مقة مبادرة الرشق األوسط األخرض” 
س���تنطلق ي���وم 7 نومفرب 2022، ع���ىل أن ينطلق 
“منتدى مب���ادرة الس���عودية اخل���رضاء” يويم 
11 و12 نومفرب، حتت ش���عار: “من المطوح إىل 
العم���ل”، وذلك بالزتامن مع انعق���اد مؤمتر األمم 

.)COP27( املتحدة املعين بتغريرّ املناخ
استضافة احلدثني  وتابع ويل العهد السعودي:” 
عىل أرايض مجهورية مرص العربية الشقيقة هذا 
العام، تزامنًا مع انعقاد )COP27(، الذي جيمع 
دول العامل حتت مظلة واحدة لالرتقاء بالمطوحات 
املناخية العاملية، من خالل حتفزي العمل املش���رتك 
عىل املس���تويات احمللي���ة واإلقلميي���ة والعاملية، 
ي���أيت إميانًا من الس���عودية ومرص بأمهية العمل 
التش���اريك امجلايع ملواجهة التحدي���ات البيئية 

واملناخية الي تهشدها املنطقة والعامل«.
وأضاف قائال: “اس���تمكالًا للنج���اح الذي حققته 
القمة األوىل ملبادرة الرشق األوسط األخرض الي 
استضافهتا الرياض العام املايض، تعقد النخسة 
الثاني���ة لقمة مب���ادرة الرشق األوس���ط األخرض 
لتس���لط الضوء عىل أبرز التحديات املناخية الي 
تواجه املنطقة وأبعادها عىل الصعيد العاملي، من 
خالل منصة إس���رتاتيجية تعزز التعاون املشرتك 
وتبادل اخلربات وتباحث األفاكر بني رؤساء الدول 
ووزراء احلكومات املعنيني وصناع السياسات يف 
دول املنطقة، مبا يهس���م يف ترسيع التحول حنو 
االقتصاد األخرض وبناء مس���تقبل أكرث استدامة 

لألجيال القادمة«. أحمد ابراهيم

اسالم عبدالفتاح

انطالق مبادرة »الشرق األوسط 
األخضر« و»السعودية اخلضراء«

بشرم الشيخ نوفمبر املقبل

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

باألرقام .. مصر خارج قائمة الدول املثيرة للقلق للعام السادس علي 
التوالي مبراكز متقدمة يف املؤشرات العاملية للتنمية 

اسامة السيد

أداء قوى ومتصاعد للجمهورية الجديدة بجميع القطاعات التنموية  

اليـــــوم .. مصـــــر علــــي مــــوعد مع »املؤمتر االقتصادي«
تنطلق اليوم فعاليات   »املؤمتر االقتصادي � مرص 2022«،    والذي دعا 
له الرئيس عبد الفتاح الس����ييس ، لبحث التحديات القامئة أمام االقتصاد 
املرصي ، مبش����اركة واس����عة لنخبة من كبار االقتصادي����ني، واملفكرين، 
واخل����رباء املتخصصني ،  ومن املقرر أن تس����متر أمعاله عيل مدار ثالثة 

أيام ، حيث ينهتي يوم 25 أكتوبر اجلاري .
ويتضم����ن جدول أمعال املؤمتر االقتص����ادي، احلديث يف اليوم األول عن 
سياس����ات االقتصاد الكبرية أو اللي للدولة املرصية، وذلك بدء جبلس����ة 
افتتاحي����ة تس����هتدف تقدمي حملة عامة مل����ؤرشات أداء االقتصاد املرصي 
وبيان قدرة ومرون����ة االقتصاد عىل مواجهة األزمات االقتصادية الكبرية، 
وستتضمن اجللسة الثانية احلديث عن السياسات االقتصادية واألولويات 
الوطنية لتنفيذ رؤية مرص 2030 يف الفرتة القادمة، وهتدف هذه اجللس����ة 
لفتح النقاش لل اخلرباء واملش����اركني لالسمتاع لوجهات نظرمه للتعرف 
ع����ىل التحديات واخلطوات الي جي����ب إقرارها من أجل وضع خطة معل 
للدولة يش����ارك فهيا أكرب عدد من اخل����رباء واملعنيني يف هذا املجال، أما 
اجللس����ة الثالثة، تتضمن السياس����ات املالية وجح����م األداء املايل للدولة 
املرصي����ة وجحم الدين العام، وعقب ذلك تعقد اجللس����ة األخرية يف اليوم 
األول والي ستناقش التمخض والسياسات النقدية ويه املشلة الي مير 
هبا العامل أمجع، حيث تعاين مجيع دول العامل اليوم من مستويات تمخض 

غري مسبوقة منذ 40 عاما.
ورصح السفري نادر سعد، املتحدث الرمسي بامس رائسة جملس الوزراء، 
ب����أن الدكتور مصطىف مدب����ويل، رئيس جملس ال����وزراء، أكد أن املؤمتر 
يس����هتدف التوافق عىل خارطة الطري����ق االقتصادية للدولة خالل الفرتات 
املقبل����ة، واقرتاح سياس����ات وتداب����ري واحضة تهسم يف زيادة تنافس����ية 
ومرون����ة االقتصاد املرصي، مكا س����يهشد املؤمتر اإلع����الن عن عدد من 

احلوافز لقطاع الصناعة واملصدرين لتحقيق املسهتدفات القومية.
وأضاف املتحدث الرمسي بامس رائسة جملس الوزراء، أن أجندة املؤمتر 
تتضم����ن العديد من اجللس����ات عىل مدار أيام����ه الثالثة، حيث رويع يف 
تصممي برناجم معل املؤمتر تنوع جلس����اته وتاكمله����ا؛ مبا ُيقق اهلدف 
املرج����و منه وفق ثالثة مس����ارات أساس����ية، حيث يمشل املس����ار األول، 
السياسات االقتصادية اللية، فميا يركز املسار الثاين عىل متكني القطاع 
اخل����اص وهتيئة بيئة األمعال، وخُيصص الثال����ث لصياغة خريطة الطريق 
املستقبلية للقطاعات ذات األولوية يف برناجم معل احلكومة للفرتة املقبلة، 
وس����يهشد هذا املس����ار انعقاد عدد من اجللس����ات الزمنية التفاعلية الي 
تناق����ش رؤى وأفاكر اخلرباء ح����ول ماهية السياس����ات املطلوبة؛ لتحقيق 
املسهتدفات القومية يف عدد من القطاعات ذات األولوية بالنسبة لالقتصاد 
امل����رصي وطبيعة اإلجراءات املطلوبة لتجاوز التحديات القامئة الي تواجه 

هذه القطاعات.
ولفت س����عد إىل أن فعاليات املؤمتر ستتضمن كذلك جلسة ختامية سيمت 
خالهلا عرض أب����رز النتاجئ الي خُلص إلهيا املؤمت����ر، والتوصيات عىل 
صعيد السياس����ات املطلوب����ة ملواجهة التحديات الراهنة؛ مبا يس����اعد يف 
تعزيز صالب����ة ومرونة االقتصاد املرصي، إضاف����ة إىل اإلعالن عن عدد 
م����ن املبادرات احلكومية الي س����يمت تبنهيا خالل الفرتة املقبلة لتنش����يط 

األداء االقتصادي.
وأكدرّ أن املؤمتر س����يتضمن أيضًا جلس����ات مائدة مستديرة، مبا يضمن 
تعزي����ز قنوات التواص����ل والتفاعل بني اكفة احلضور، مبش����اركة ممثيل 
احلكوم����ة املرصي����ة، مبن فهيم رئيس جمل����س الوزراء وال����وزراء، وطيف 
واس����ع من املفكرين واخلرباء االقتصاديني وممثيل األحزاب السياس����ية، 
حبيث يمت خالل اجللس����ات قيام رئيس اجللس����ة بتقدمي حملة موجزة عن 
أب����رز اجلهود احلكومية املبذولة حاليًا عىل عدد من األصعدة، والتحديات 
القامئة حبس����ب حماور جلسات املؤمتر املختلفة، ليعقهبا حوار مفتوح ما 
بني ممثيل احلكومة وعدد من املتحدثني يف هذه اجللس����ات، فميا س����يمت 
ختصيص اجلزء األكرب من الوقت الزمين املُخصص للجلسات لالسمتاع 

إىل مقرتحات ورؤى املختصني املشاركني يف لك جلسة.
وحرص����ًا م����ن احلكومة ع����ىل مش����اركة خمتلف اجله����ات املعني����ة، نوه 
الس����فري نادر س����عد إىل أنه مت إطالق املوقع اإللكرتوين اخلاص باملؤمتر 
www.  االقتص����ادي، بت����ارخي 5 أكتوب����ر اجلاري م����ن خالل الراب����ط

gov.eg.eec2022؛ وكذل����ك تطبيق ع����ىل اهلاتف احملمول حتت ممسى 
“املؤمتر االقتصادي- مرص 2022”، جبانب تدش����ني عدد من الصفحات 
اخلاص����ة باملؤمتر عىل مواقع التواصل االجمت����ايع، هبدف إتاحة مجيع 
املعلوم����ات اخلاصة باملؤمتر حلظة بلحظة، وتهسي����ل معلية إطالع مجيع 
املعنيني علهيا، مبا يمشل: التفاصيل اخلاصة باملؤمتر، وجلساته املختلفة، 

وبث يحرّ لفعاليات املؤمتر، ومنصة للتواصل مع أحصاب الرؤى واألفاكر 
اهلادفة إىل تعزيز أداء االقتصاد املرصي، الفتًا إىل أن املوقع ُيتيح كذلك 
اإلط����الع عىل األوراق اخللفية اخلاصة، جبلس����ات املؤمت����ر املُختلفة مبا 
يمش����ل خلفية معلوماتية، وأهداف وحماور لك جلس����ة، مبا يحمس بتعزيز 
قن����وات التواصل ب����ني احلكومة واخلرباء واملهمتني بالش����أن االقتصادي 

واالستفادة من آراهئم ومقرتحاهتم يف هذا الصدد.
وأش����ار املتح����دث الرمسي بامس رائس����ة جملس ال����وزراء، إىل أن عدد 
مش����اهدات املوق����ع خالل الف����رتة )5-18( أكتوب����ر 2022   بلغ حنو 50 
ألف مش����اهدة، موحضًا أنه وفقًا لتوجهيات الدكت����ور مصطىف مدبويل، 
رئيس جمل����س الوزراء، يقوم مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار بالرصد 
والتحليل الدوري لاكفة املقرتحات الي يمت تقدميها عرب املوقع االلكرتوين 
لملؤمت����ر االقتصادي، وحفصها من قبل جلنة م����ن الفنيني والتواصل مع 
أحصاهبا؛ متهيدًا لتقدمي تلك األفاكر واملقرتحات للحكومة لالستفادة مهنا 
وتضميهنا يف س����ياق الرؤى واألفاكر العملية الي ستعمل علهيا اجلهات 
املعنية خالل الفرتة املقبلة، وذلك يف سياق حرص احلكومة عىل االستفادة 
من خمتلف قنوات التواصل املمكنة، ومن الرؤى واملقرتحات الي يطرحها 
اخلرباء للهنوض باالقتصاد املرصي وتعزيز مرونته وصالبته يف مواجهة 

األزمات االقتصادية العاملية املتالحقة.
وأوحض سعد أن اللجنة الفنية قامت حى اآلن بتليق وحفص ما يزيد عىل 
300 مق����رتح اقتصادي ممتزي وتصنيف تلك املقرتحات حبس����ب اجلهات 
املعني����ة، وجار التواصل مع أحصاهبا من قب����ل اللجنة املعنية من الفنيني 
وممثيل ال����وزارات واجلهات املعني����ة املختلفة، هبدف بل����ورة تلك األفاكر 

واالستفادة مهنا يف دمع معلية صنع السياسات االقتصادية.
استعدادات 

وطوال األيام املاضية تواصلت االستعدادات لعقد املؤمتر ، وعقد الدكتور 
مصط����ىف مدبويل، رئي����س جملس الوزراء، اجمتاع����ا،   ملتابعة الرتتيبات 
الهنائي����ة لملؤمتر االقتص����ادي،   وذلك حبضور الدكتورة هالة الس����عيد، 
وزي����رة التخطيط والتمنية االقتصادية، والدكتور دمحم معيط، وزير املالية، 
والدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدويل،  وأمحد جكوك، نائب وزير 
املالية للسياس����ات املالية، ومس����ويل الوزارات الثالث، و”صندوق مرص 

السيادي«. 
وق����ال رئيس الوزراء إن   املؤمتر يس����هتدف التوافق عىل خارطة الطريق 
االقتصادية للدولة خالل الفرتة املقبلة، واقرتاح سياسات وتدابري واحضة 
تهسم يف زيادة تنافسية ومرونة االقتصاد املرصي ، فميا أوحض  السفري 
نادر سعد، املتحدث الرمسي بامس رائسة جملس الوزراء،  أن  االجمتاع 
هشد استعراض اجلهود املبذولة من اجلهات املعنية بتنظمي املؤمتر؛ هبدف 

إخراجه بأفضل صورة ممكنة. 

وأوحض “س����عد” أن االجمت����اع تط����رق أيضا إىل أن املؤمتر س����يهشد 
مش����اركة واسعة من املس����ولني احلكوميني وكذا مُمثيل جممتع األمعال، 
حيث من املقرر إجراء مناقشات ثرية مشرتكة حول القضايا االقتصادية.
وق����ال املهندس جمد الدين املزنالوي رئيس جلنة الصناعة والبحث العيمل 
جبمعي����ة رجال األمع����ال املرصيني، إن اللجنة   س����بق وأعدت ورقة معل 
للهنوض بالصناعة الوطنية جبان����ب حلول  ملختلف التحديات الي تواجه 
الصناع����ة يف املرحل����ة الراهنة يف ظل التحدي����ات واألزمات العاملية، عىل 
أن يمت تبنهيا يف مناقش����ات وجلس����ات املؤمت����ر االقتصادي املرتقب ويف 
مقدمهت����ا خريطة صناعية لل حمافظة مدعومة بدراس����ات جدوى لفرص 

استمثارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق.
وأضاف، نطالب باالستعانة مباكتب استشارية وبيوت خربة عاملية إلعداد 
خريطة استمثار حتت إرشاف رائسة جملس الوزراء عىل أن تشمتل عىل 
دراس����ات جدوى جاهزة ومتويالت وحواف����ز ملرشوعات حيوية للصناعات 

املتواجدة يف لك حمافظة عىل مستوى امجلهورية.
وق����ال »امل����زنالوي«   : أعددنا  توصيات بنظرة تف����اؤل من منطلق دورنا 
كهيئة استش����ارية للدولة ونعرب بصدق عن مشالك الصناعة املرصية عىل 
أرض الواقع وما حتتاج إليه من حوافز متويلية وإجرائية حمفزة الستدامة 
اإلنت����اج والهنوض به مكًا وكيفًا ومن مث منو الصادرات املرصية. وش����دد 
عىل أمهية إجياد حلول عاجلة ورد رسيع ملشالك املستمثرين الصناعيني 
من خالل تقارب جلن����ة الصناعة والبحث العيمل بامجلعية مع وحدة دمع 

املستمثرين بالوزارة.
خارطة طريق 

 الدكتورة  هبة السويدي، رئيس جملس أمناء مؤسسة أهل مرص للتمنية،  
أوحض����ت أن  أمهية انعق����اد املؤمتر االقتصادي الذي دع����ا إليه الرئيس 
عبد الفتاح الس����ييس تمتث����ل ىف وضع خارطة طري����ق اقتصادية جتعل 
الدولة ق����ادرة عىل اجتياز العقبات والتحدي����ات الي تواجهها، من خالل 
ما س����يتناوله املؤمتر من موضوعات وقضايا س����يطرحها املش����اركني ىف 
املؤمتر الذي سيضم عددا كبريا من رجال األمعال واملستمثرين واخلرباء 

واملتخصصني، ىف مناقشات جادة مع احلكومة.
وأضاف����ت، أن املؤمت����ر س����يقدم حل����وال معلية لملش����لات ال����ي تواجه 
املس����تمثرين ورجال األمعال، وخاصة القضايا املتعلقة بالتمخض، وتقدمي 
املزيد من حوافز االستمثار، وحتقيق االكتفاء الذايت من السلع األساسية، 
والعمل ع����ىل تعميق الصناعة املرصية، والهن����وض بالصادرات املرصية 

وتقليل فاتورة االسترياد.
واش����ارت،  إيل أن املؤمت����ر ينعقد ىف توقيت بالغ األمهية بالنس����بة ملرص 
وش����عهبا والذي ت����زداد فيه حدة األزمة االقتصادي����ة العاملية جراء األزمة 
الروس����ية األوكراني����ة، والى انعكس����ت عىل الداخل امل����رصى بقوة ىف 

اخنفاض قمية اجلنيه وزيادة التمخض وارتفاع األسعار، وهو ما يستوجب 
مناقشة أفاكر جديدة.

وأوحض����ت »الس����ويدى«، أن املؤمت����ر االقتصادي يفتح الباب ملناقش����ة 
أفاكر جديدة، من جانب املش����اركني من اخلربات احلكومية واالقتصادية 
والسياسية والعملية جبانب املس����تمثرين ورجال األمعال، مشيدة جبهود 
احلكومة ىف االعداد اجليد هلذا املؤمتر الذي سيس����متر 3 أيام والقضايا 
الى س����تناقهشا جلس����اته يف األي����ام الثالثة مما جيع����ل خمرجاته رؤية 

اقتصادية قابلة للتنفيذ خالل السنوات املقبلة.
انطالقة اقتصادية 

 املهندس خالد رشيف اخلبري مبجال االتصاالت ومساعد وزير االتصاالت 
األس����بق، قال يف ترصيات له إن مرص ىف مرحلة انتقالية حنو انطالقه 
اقتصادية لذلك توقيت املؤمتر مناس����ب جدا ىف ظل ظروف اقتصادية مير 
هبا العامل، والذي ميكن من خالله عرض املرشوعات والتطور الذي يدث 
ىف البنية األساس����ية ىف القطاعات املختلفة وىه من املقومات األساس����ية 
ألى نشاط اقتصادي وكذلك عرض التعديالت الترشيعية والهتيئة لألنشطة 

االقتصادية املختلفة.
 وأك����د »الرشيف«  ، ع����يل أمهية الرتكزي عيل االس����تمثار بصفة عامة، 
خاصة االس����تمثار ىف قطاع الس����ياحة وىه صناعة واعدة، كذلك قطاع 
تكنولوجيا املعلومات والذي يعترب من قطاعات البنية األساسية والى جيب 
أن يكون حارض بقوة من أجل أى نش����اط أو هنضة اقتصادية حتدث لذا 

جيب تسليط الضوء علهيام مضن ملفات املؤمتر.
 وتاب����ع : »األزم����ة االقتصادية احلالي����ة مرص ال تنفرد هب����ا فهناك أزمة 
اقتصادي����ة طاحنة ىف العامل لكه خالل العام����ني املاضيني نتيجة تداعيات 
ف����ريوس كورونا واحل����رب الروس����ية األوكرانية والرصاع����ات املوجودة، 
ومرص ليس����ت مبعزل عن العامل، بالتايل حدث بع����ض التباطؤ ىف المنو 
االقتصادي، ىف وقت تس����ري في����ه الدولة إلعادة بناء البنية األساس����ية أو 
إنش����اء بنية أساسية ىف أماكن جديدة وحل الكثري من املشلات املوجودة 

بالدولة«.
وأضاف: املؤمتر سيعمل عىل إجياد حلول للخروج من األزمة الراهنة عرب 
آلية لتجشيع االس����تمثار املبارش ىف السوق املرصى مبختلف القطاعات 

عن طريق عرض ممزيات هذا السوق وتطور البنية األساسية.
رشاكة وطنية 

  الدكتور وليد السويدي نائب رئيس جلنة االستشارات اهلندسية جبمعية 
رجال األمعال املرصي����ني،  رأي أن املؤمتر االقتصاد للرئيس عبد الفتاح 
الس����ييس، س����يكون مبثابة رشاكة وطني����ة بني الدول����ة والقطاع اخلاص 
للوقوف عىل املش����الك الرئيس����ية الي تواجه االقتصاد املرصي من أجل 

وضع خارطة طريق تضمن للجميع العبور من االزمة العاملية بسالم.
وأضاف، »نمثن دعوة الرئيس الس����ييس لعقد املؤمتر االقتصادي، ويه 
ا طالبت هبا مجعية رج����ال األمعال املرصيني إلصدار  خط����وة إجيابية جداً
توصيات إلنعاش االقتصاد وتوس����يع مشاركة القطاع اخلاص ودوره يف 
تط����ور وتمنية مرص، حيث أهنا تصب يف صاحل حتقيق رؤية مرص 2030 

للتمنية املستدامة«
وأش����ار، إىل أن تبين الرئيس الس����ييس عقد املؤمتر االقتصادي يعكس 
مدى حرص القيادة السياس����ية لالس����متاع ملشالك املستمثرين يف شى 
القطاعات مبش����اركة 450 رجل أمعال واحلكوم����ات ، مؤكدا  أن الرئيس 
ا يف خدمة الدولة املرصية من خالل تبين العديد  الس����ييس ال يدخر جهداً
م����ن املرشوعات القومي����ة واملبادرات االجمتاعي����ة واالقتصادية مثل حياة 
كرمي����ة الذي يعد مرشوع وطين ومرشفة ملرص لتطوير العديد من املناطق 

العشوائية وحتسني معيشة املواطنني.
وقال »الس����ويدي«: »نأمل أن خيرج املؤمتر االقتصادي بروشتة، وعالج 
جذري للوضع احلايل س����واء عىل مس����توي السياس����ة النقدية أو املالية 

والصناعية لدمع ثورة مرص الصناعية«.
مواجهة األزمة العاملية 

  أمحد الفنجري مدير عام رشكة دي إتش إل إكس����ربيس مرص، قال يف 
ترصي����ات له إن املؤمتر االقتصادي ي����دمع مواجهة األزمة املالية العاملية 
من خ����الل النقاش يف كيفية زيادة جحم الص����ادرات املرصية وإجراءات 
ا النعقاد املؤمتر  ا أن س����بب رئييس أيضاً تعميق الصناعة الوطنية، مضيفاً
هو عرض طرق خمتلفة ميكن من خالهلا مواجهة التمخض العاملي بس����بب 
األزمة الروس����ية األوكرانية، وانعاكس����ات هذه األزمة يف سالسل التوريد 

مما أدى إىل ارتفاع أسعار الطاقة ووجود تمخض عاملي.
وأضاف أن االنتعاش االقتصادي مرهون بمنو قطاعات الصناعة والزراعة 

والس����ياحة وغريها من املرشوعات االستمثارية، والبد من اختصار الوقت 
يف خط����وات املس����تمثرين من الن����وايح اإلداري����ة وتهسي����ل اإلجراءات 
امجلركية، ولكها عوامل مهم����ة وملفات جيب أن تطرح عىل طاولة املؤمتر 

االقتصادي.
وي����رى »الفنجري«، رضورة أن يركز املش����اركون يف املؤمتر عىل إجياد 
حل����ول عاجلة مجلي����ع التحديات ال����ي تواجه الصناع����ة احمللية وتقدمي 
توصيات ومقرتحات تس����امه يف دفع االقتصاد إىل األمام خاصة أننا ىف 
مرحلة تتطلب جحتمي االسترياد لتوفري العملة الصعبة، والعمل عىل توطني 
وتعميق خمتلف الصناعات داخل مرص، ورضورة االهمتام بتجشيع متلك 
الش����باب لملرشوعات الصغرية واملتوس����طة ومتناهي����ة الصغر للحد من 

مشلة البطالة.
دمع للسياحة 

واعت����رب  رجل األمع����ال اكمل أبو عيل رئيس مجعية املس����تمثرين بالبحر 
األمح����ر،  أن  انعقاد املؤمتر االقتصادي خالل الفرتة من 23-25 أكتوبر 
اجلاري ميثل فرصة حقيقية وجادة ملناقشة العديد من امللفات االقتصادية 

والي من بيهنا قطاع وصناعة السياحة.
����ا لألجندة املعلنة من قبل احلكومة اخلاصة جبلس����ات  وأض����اف، أنه وفقاً
املؤمتر فإنه س����يمت التطرق لاكفة امللفات االقتصادية واالس����متاع للخرباء 
وخمتلف وجه����ات النظر يف اكفة القطاعات وذلك م����ن أجل التوافق عىل 
خارطة الطريق االقتصادية للدولة خالل الفرتات املقبلة، واقرتاح سياسات 
وتداب����ري واحضة تهسم يف زيادة تنافس����ية ومرون����ة االقتصاد املرصي، 
وقط����اع الس����ياحة ل����ه جانب كبري يف ه����ذا املؤمتر خاص����ة وأن صناعة 
الس����ياحة أحد أمه مصادر توفري العمل����ة األجنبية ويعمل هبا املاليني من 

املرصيني.
وأض���اف أن عقد املؤمتر االقتصادي ج���اء بتليفات من قبل الرئيس 
عبدالفتاح الس���ييس وهو م���ا يؤكد عىل حرص القيادة السياس���ية 
يف مرص عىل مش���اركة القط���اع اخلاص واخل���رباء من أجل رمس 
السياس���ات العام���ة والتوافق عىل خارطة طري���ق واحضة تهسم يف 

الهنوض بالقطاعات االقتصادية املختلفة.
 خريطة استمثارية 

وق���ال معرو فتوح نائب رئيس جلنة الصناعة والبحث العيمل جبمعية 
رج���ال األمع���ال، أن إعداد خريطة اس���تمثارية ل���ل حمافظة مطلب 
أس���ايس لللهنوض بالصناعة الوطنية والي تتطلب عقيدة سياس���ية 

واحضة ومفهومة.
وأش���ار إىل جترب���ة اليابان يف االعمتاد ع���ىل املرشوعات الصغرية 
واملتوس���طة فهي أمل قيام صناعة حقيقية جبان���ب االهمتام بالتعلمي 
الف���ين التطبييق واحلواف���ز االقتصادية لملصان���ع، مؤكدا: رضورة 
أن تتضمن خريطة االس���تمثار الصنايع، اكفة السلع الي ال تصنع 
حمليا ويمت اس���تريادها من واقع هيل ال���واردات جبانب الصناعات 
التحويلي���ة ومس���تلزمات اإلنت���اج ومنحها األولوية والتيس���ريات يف 
الرتاخيص واألرايض والمتوي���ل لتوطيهنا يف مرص يف ارسع وقت 
مطالبني مبرشوعات قومية لملواد اخلام مثل البرتوكمياويات، والغزل 
والنس���يج وغريها لضامن اس���مترارية اإلنتاج يف ظل أزمة سالسل 
اإلم���داد العاملية وارتفاع أس���عار اخلامات وتدب���ري العملة األجنبية 
جبان���ب اطالق منصة للتج���ارة اإللكرتونية وم���رشوع قويم للتعلمي 

الفين والتكنولويج.
توطني الصناعة 

  معر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات باالحتاد العام للغرف التجارية  
يش����دد عيل أمهية إرصار مرص عيل إقامة املؤمترات اهلادفة مثل املؤمتر 
االقتص����ادي ومؤمتر cop27 وأيضا مؤمتر الش����باب تهسم يف الهنوض 
بالس����ياحة ويه يف ح����د ذاهتا قمية وواجهة عظمية ملرص عيل مس����توي 
العامل أمجع، مكا أن الدولة املرصية تنهتج أساليب وخطوات ثابتة وتبادل 

للرؤي واألفاكر للهنوض بالقطاع االقتصادي.
وأض����اف رئيس الش����عبة العامة للس����يارات، ذلك يتض����ح يف العديد من 
القرارات الي تس����اعد عيل توطني الصناعة املرصي����ة وتقليل العبء عن 
اكه����ل املواطن املرصي، ويظهر من خالل القرار االخري اخلاص بالمساح 
لملغرتبني باسترياد س����يارة ركوب خاصة لالستعامل الخشيص، للزوج 
والزوجة واألبناء اكون معفاة من الرضائب والرس����وم، مقابل سداد مبلغ 

نقدي بالعملة الصعبة، سيمت اسرتداده بدون عوائد بعد 5 سنوات.
 

   جلسات مائدة مستديرة بمشاركة الحكومة والمفكرين والخبراء وممثلي 
األحزاب السياسية لضمان تعزيز قنوات التواصل والتفاعل

 اقتصاديون ورجال أعمال : المؤتمر فرصة لعرض التصورات والمقترحات لتطوير 
القطاع الصناعي وعرض المشكالت أمام المستثمرين وجهود حلها 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  23  أكتوبر  2022  •  العدد  665

دمحم بن سملان

رئيس  الوزراء  :  نستهدف التوافق على خارطة الطريق االقتصادية للدولة خالل الفترة المقبلة

اليوم .. مصر علي موعد مع »المؤتمر االقتصادي » 

جلسات مائدة مستديرة بمشاركة الحكومة والمفكرين والخبراء وممثلي األحزاب السياسية لضمان 
تعزيز قنوات التواصل والتفاعل

رئيس  الوزراء  :  نستهدف التوافق على خارطة الطريق االقتصادية للدولة خالل الفترة المقبلة

اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة االقتصاد المصري

اقتصاديون ورجال أعمال : المؤتمر فرصة لعرض التصورات والمقترحات لتطوير القطاع الصناعي وعرض المشكالت أمام المستثمرين وجهود حلها 
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قضايا

حب���ث أمحد عيىس وزير الس���ياحة واآلث���ار مع هسا جندي 
وزيرة الدولة للهجرة وش���ون املرصيني باخلارج، تعزيز سبل 
التعاون املشرتك بني الوزارتني للرتوجي للسياحة املرصية بني 
املرصي���ني باخلارج وتس���ليط الضوء عىل فرص االس���تمثار 
الس���يايح املتوفرة يف مرص، باإلضافة إىل إحياء س���ياحة 
اجلذور لرب���ط اجليل الثاين والثالث م���ن املرصيني باخلارج 
بوطهنم األم مرص وتجشيعهم عىل زيارة األماكن الس���ياحية 
واألثري���ة هبا وتعريفهم حبضارة بل���دمه وتمنية روح االنمتاء 
لدهي���م وجعلهم يش���عرون بالفخر جتاه بل���دمه وحضارهتا 

العريقة.
واستعرض الوزير، دور وزارة السياحة واآلثار مُكحفز ورقيب 
كن ومدير لرباجم اإلنف���اق العام الي هتدف إىل  وُمنظ���م ومُمَ
خدمة صناعة الس���ياحة، مكا أهن���ا تعمل عىل متكني القطاع 
اخلاص وحتفزيه للقيام بدوره وتعزيز التنسيق معه إىل آفاق 
أرحب والس���ميا يف ظل االتس���اق الاكمل القامئ بني الوزارة 

والقطاع اخلاص.
مكا اس���تعرض الوزير أب���رز حماور االس���رتاتيجية الوطنية 
للس���ياحة املرصي���ة والي هتدف إىل زيادة أعداد الس���ياحة 
الوافدة إىل املقاصد السياحية املرصية، وتقدمي منتج وجتربة 
س���ياحية خمتلفة للساحئني يف مرص، مشريًا إىل أن من أمه 
هذه احملاور مضاعفة وزيادة الطاقة االس���تيعابية لملطارات 
والطائرات وذلك بالتنسيق مع وزارة الطريان املدين، وحتسني 

التجربة الس���ياحية للس���احئني يف مرص وج���ودة اخلدمات 
املقدمة هلم، هذا باإلضافة إىل حتسني مناخ االستمثار.

وأضاف عيىس، أنه سيمت خالل الفرتة القادمة وضع اخلطط 
التنفيذية لتنفيذ حماور هذه االس���رتاتيجية، حيث سيمت إعادة 
توجيه براجم اإلنفاق العام والي سيمت من بيهنا اإلنفاق عىل 
إطالق امحلالت الرتوجيية واإلعالنية جلذب مزيد من احلركة 
ا عىل  الس���ياحية الوافدة لملقصد الس���يايح املرصي، مؤكداً
أمهية اس���مترار التنسيق والتعاون املش���رتك وتضافر اكفة 
اجله���ود بني الوزارات واجلهات املعني���ة ذات الصلة بالقطاع 
لتحقي���ق أفضل النتاجئ املرجوة للوص���ول بالقطاع إىل آفاق 

أرحب.
وأش���ار الوزي���ر، إىل أنه م���ن املق���رر أن يمت خ���الل األيام 
القادم���ة إط���الق النخس���ة التجريبي���ة م���ن موقع ال���وزارة 
الرتوجي���ي Experience Egypt، متحدث���ًا ع���ن الثورة 
الترشيعية اهلامة الي هشدها القطاع السيايح خالل الفرتة 

املاضية وما مت لتحديث العديد من القوانني املنمظة له.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة املرصية العامة 
للتنش���يط الس���يايح امحللة الرتوجيية اجلديدة ملرص والي 
س���يمت إطالقها خالل الهشر القادم وال���ي هتدف إىل إبراز 
املقصد الس���يايح املرصي بصورة ذهني���ة جديدة مكقصد 
شاب نابض باحلياة والسميا يف ظل ما يمتتع به من منتجات 

وأمناط ومقومات سياحية متنوعة.

أعلن���ت الدكتورة نيف���ني الكيالين وزيرة الثقاف���ة، فتح باب 
التق���دم للدفع���ة الرابعة من املب���ادرة الرائس���ية "صنايعية 
مرص"، الي ينفذها قطاع صن���دوق التمنية الثقافية مبركز 
احلرف التقليدية بالفس���طاط، هبدف إعادة احلرف التقليدية 
والرتاثية إىل ماكنهتا وصون اهلوية املرصية مكحور هام من 

حماور التمنية املستدامة.
وأعلن قطاع صن���دوق التمنية الثقافية ب���وزارة الثقافة، عن 
فت���ح باب التقدمي للدفعة الرابعة من املبادرة خالل الفرتة من 
20 أكتوب���ر إىل 20 نومفرب 2022، حيث تقبل املتدربون من 
ا، للتدريب عىل إحدى حرف املبادرة،  س���ن 18 إىل 45 عاماً
والي تضم فنون اخلزف، واخليامية، وأشغال حناس )نقش 

� أركيت(، واحليل، والتطعمي بالصدف وقرشة اخلشب.
وي���مت التقدمي من خالل ميلء االس���متارة اخلاصة باملبادرة 
م���ن خالل موقع صندوق التمنية الثقافية عىل اللينك التايل: 

.17348/https://www.cdf.gov.eg/?q=node
أو تقدميها باليد مبقر مركز احلرف بالفس���طاط "1 ش���ارع 

اإلم���ام خلف جامع معرو ب���ن العاص بالفس���طاط � مرص 
القدمية"، وسيمت إجراء مقابالت خشصية الختيار من تنطبق 
هيلع الرشوط، من خالل جلنة تضم كبار األساتذة والفنانني.
اجلدي���ر بالذك���ر أن التدري���ب يمت ملدة عام م���ن خالل خنبة 
متخصصة م���ن األس���اتذة واملتخصصني بلي���ات الفنون 
املختلف���ة، باإلضاف���ة إىل احلرفي���ني ذوى الكف���اءة العالية 
العاملني مبقر املركز.. وش���اركت أمعال املتدربني بالدفعات 
الث���الث بأبرز املع���ارض املعني���ة باحلرف الرتاثي���ة، مثل: 

)تراثنا– ديارنا( والي أقامهتام وزارة التجارة والصناعة.
وتعد مبادرة "صنايعية مرص" إحياءاً لرثوة تذخر هبا البالد 
م���ن الرتاث الالمادي يف جماالت احل���رف اليدوية املختلفة، 
ا إلقامة مرشوعات صغرية، ومتناهية الصغر  ���ا جديداً وتوجهاً
تعمل عىل حتس���ني دخل الفرد ورف���ع الدخل القويم وخلق 

أسواق جديدة جاذبة للسياحة.

 

 

»الرمال السوداء« .. ثروة جديدة تضاف لالقتصاد املصري 

الضرائب: إنشاء رابط استعالم عن 
القائمة السوداء للممولني غير امللتزمني 

مبنظومة الفاتورة اإللكترونية

أعلن خمت���ار توفيق رئيس مصلح���ة الرضائب املرصية أن 
املصلح���ة أنش���أت رابطا جديدا ع���ىل املوق���ع اإللكرتوين 
ملصلحة الرضائب لالستعالم عن أي ممول قام بالتجسيل أم 
مل يجسل يف منظوم���ة الفاتورة اإللكرتونية، وذلك عن طريق 
إدخال رمق التجسيل الرضييب لملمول عىل الرابط التاىل:- 

https://www.eta.gov.eg/ar/registered
وقال توفيق، يف بيان، إن املصلحة أنش���أت رابط آخر جديد 
لالستعالم عن قامئة س���وداء حتذر فهيا مصلحة الرضائب 
املرصي���ة من التعامل مع املمولني غ���ري امللزتمني باالنضامم 

لملنظومة طبقًا ملراحل اإللزام والقرارات الصادرة هلم.

فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من مبادرة صنايعية مصر

مجلس الوزراء يوافق على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة مبشروع "بيت الوطن"

املعهد القومي للجودة يناقش نظم اإلدارة الرشيدة واالستفادة من الرقمنة

وزيرا السياحة والهجرة يبحثان سبل تعزيز 
وافق جمل���س الوزراء، خ���الل اجمتاعه برائس���ة الدكتور مصطىف التعاون املشترك لترويج السياحة املصرية

مدب���ويل، رئيس جملس الوزراء، عىل عدد من القرارات املهمة، حيث 
وافق عىل طرح مرحلة تمكيلية لملرحلة الثامنة مبرشوع "بيت الوطن" 
)أرايض املرصي���ني املقمي���ني باخل���ارج(؛ وذلك الس���تيعاب طلبات 
احلاجزي���ن يف املرشوع ورغب���ات الكثريين مهن���م يف طرح مناطق 
ممزية، واالستفادة بأكرب قدر من التحويالت الواردة بالعملة األجنبية.
مك���ا وافق املجلس ع���ىل طرح املرشوع للحاجزين - بش���ل دامئ - 
من خ���الل املوقع اإللكرتوين للحاجزين يتضم���ن خمتلف أطروحات 
ومرشوع���ات هيئة املجمتعات العمرانية اجلديدة، وذلك يف إطار قيام 
الدول���ة بالعديد من اإلجراءات االقتصادية الي من ش���أهنا تجشيع 
االس���تمثارات اخلارجي���ة، ع���ىل أن يمت ذلك يف ض���وء عدة رشوط، 
م���ن بيهنا أن يمت حتديد س���عر مرت األرض باجلني���ه املرصي، ويمت 
الس���داد بالعملة األجنبية )الدوالر(، طبقا ملتوسط سعر الدوالر خالل 
األسبوعني السابقني للطرح، أو لسداد األقساط ويمت تقيمي السعر من 
خالل البنك املركزي املرصي، وأن يكون احلاجز ممتتعا باجلنس���ية 
املرصي���ة، وغريها من الرشوط األخرى الي س���يمت إعالهنا، وتتوىل 
هيئ���ة املجمتع���ات العمرانية اجلدي���دة مهمة حتديد األس���عار، طبقا 

لألسعار السارية باهليئة.
وواف���ق جملس الوزراء - أيضا - عىل م���رشوع قرار رئيس جملس 
الوزراء بش���أن تعديل بعض أحاكم الالحئ���ة التنفيذية لقانون تنظمي 

اجلامعات الصادر بقانون رمق 49 لس���نة 1972، ونص التعديل عىل 
أن���ه "مع عدم اإلخالل باملراكز القانونية املس���تقرة للطالب امللتحقني 
بلية احلاس���بات واملعلومات جبامعة الفيوم قبل صدور هذا القرار، 
ُيعدل ممسي لكية " احلاسبات واملعلومات"؛ ليصبح "لكية احلاسبات 

والذاكء االصطنايع".
مكا وافق جملس الوزراء عىل مرشوع قرار بشأن الرتخيص بإصدار 
مع���الت تذاكرية من الفضة فئة اجلنهيات امخلس���ة مبناس���بة محلة 
التوعية مباكحفة ومنع اهلجرة غري الرشعية واالجتار بالبرش، ونص 
مرشوع القرار عىل أنه لوزير املالية إصدار معلة تذاكرية من الفضة 
فئة اجلنهيات امخلس���ة محتل ش���عار " معًا ضد االجتار بالبرش"، 
وفق���ًا ملواصف���ات فنية ومناذج حم���ددة، عىل أن ُيدد س���عر البيع 
داخ���ل مجهورية مرص العربية للقطع���ة الواحدة من العملة التذاكرية 
بس���عر 435 جنهيا، وأن يكون س���ك تلك العمالت عىل مراحل وفقًا 
لالحتياجات احلقيقية للس���وق.. ووافق جملس الوزراء عىل الطلبات 
املقدم���ة من ال���رشاكت العاملة يف جمال تنفيذ وانش���اء أبراج تقوية 
ش���باكت احملمول؛ إلقامة أبراج تقوية لش���باكت التليفون احملمول 
لعدد 152 مرشوع���ا يف 20 حمافظة، مع اعتبار تلك املرشوعات من 
مرشوعات النفع العام، وذلك وفقًا لالشرتاطات والضوابط املنصوص 

علهيا يف هذا الشأن.

نظم املعه����د القويم للجودة ندوة حتت عن����وان »االنتقال إىل اإلدارة 
الرش����يدة واحلومكة يف زمن الرمقنة«، هبدف التوعية ووضع اآلليات 
الالزمة للحومكة داخل املؤسسات من خالل معليات التحول الرمقي.
وقال الدكتور دمحم عمتان، رئي����س املعهد القويم للجودة، إن تنظمي 
ه����ذه الندوة يأيت يف إطار االهمتام احلك����ويم بتبين املعايري الدولية 
للحومكة يف إدارة مؤسسات الدولة وما تقوم به من مرشوعات قومية 
ك����ربى، موحضا أن الندوة ناقش����ت عرض من����وذج لالنتقال الرسيع 
وامل����رن إىل اإلدارة الرش����يدة واحلومك����ة وإدارة املخاط����ر من خالل 
تطبيق املب����ادئ واملعايري الدولي����ة طبقا لملواصفة القياس����ية الدولية 
ISO 37000 واالمتث����ال القابل للتطبي����ق يف اكفة االجهزة احلكومية 
والرشاكت املعنية باالستدامة، الفتاًا إىل أن الندوة سلطت الضوء عىل 
4 حماور يه املعايري واملواصفات القياسية الدولية للحومكة، ومبادرة 
الدول����ة للتحول الرمق����ي وبناء مرص الرمقي����ة، واحلومكة يف اجلهاز 

االداري للدولة، واحلومكة املؤسسية يف إطار املسؤولية املجمتعية.
وأش���ار رئي���س املعهد القويم للج���ودة إىل أن حومكة املؤسس���ات 
بات���ت رضورة يف اكف���ة املؤسس���ات واملنمظات اإلقلميي���ة والدولية 
محلاية مصاحل األفراد واملؤسس���ات واملجمتعات مبا يسامه يف دمع 
االقتصاد وحتقيق التمنية عن طريق اختيار األساليب املناسبة لتنفيذ 
خطط وأهداف املؤسس���ات ووضع القواعد والنظم واإلجراءات الي 
حتقق أفضل محاية وتوازن بني مصاحل املؤسسات واألطراف املعنية.
ا  ا معقداً وتاب���ع أن إدارة األمع���ال يف الوق���ت الراهن صارت أم���راً
ا باملخاطر بس���بب حتدي���ات التحول الرمق���ي، األمر الذي  وحمفوفاً
يتطلب امتثال اإلدارات للحومكة بعملية التحول الرمقي ألمهيهتا يف 
جناح التحولن وذلك بوضع الضوابط ووس���ائل الرقابة الي تضمن 
حسن إدارة املؤسسات واس���تغالل املوارد املتاحة وتعظمي الرحبية 
ع���ىل املدى الطويل وه���و ما يعكس مدى اهمت���ام اإلدارة باملصاحل 
األساس���ية لملجمت���ع يف جماالت الصح���ة العامة وتطوي���ر املوارد 

البرشية، ومحاية البيئة.
ومن جانب���ه أوحض الدكتور عبدالوهاب غن���مي، نائب رئيس االحتاد 
العريب لالقتصاد الرمقي مبجلس الوحدة االقتصادية جبامعة الدول 
العربي���ة أن التح���ول الرمقي يف مرص له مس���تقبل واعد، الفتاًا إىل 
أمهية إنش���اء احلوس���بة الحسابية املرصي���ة، واإلرساع يف تاكمل 
وتنفيذ خطة التحول الرمقي، وإنش���اء مزي���د من حاضنات األمعال 
يف لك احملافظ���ات، فضالاً عن التصنيع ملنتجات تعمتد عىل إنرتنت 

األشياء والنانو تكنولويج.
واس���تعرض املهندس أس���امة املليجي، استش���اري اجلودة الدويل 
ا من املواصفات املواصفات  ورئيس جمل���س إدارة رشكة توتال عدداً
القياس���ية الدولي���ة املرتبط���ة باحلومك���ة والمتزي املؤس���يس ومهنا 
 ISO37301 اخلاصة بنظ���ام إدارة اإلمتثال، و ISO املواصف���ات
31000 اخلاصة بإدارة املخاطر، وISO 37001 اخلاصة مباكحفة 
الفس���اد والرش���وة، وISO 26000 اخلاصة باملسولية املجمتعية، 
الفتًا إىل أن احلومكة الرشيدة لملؤسسات ينتج عهنا اختاذ قرارات 

دقيقة وفعالة.

أكد حس���ن حشات���ة وزير الق���وى العامل���ة، أن الدولة 
املرصية اختذت العديد من التدابري واإلجراءات العملية 
ملواجه���ة تداعيات فريوس كورون���ا، بتبين براجم محاية 
اجمتاعية، ودمع العاملة غ���ري املنتمظة، وتفعيل احلوار 

االجمتايع، وتعزيز عالقات العمل.
وأوحض الوزير، أن التحديات الراهنة الي تواجه العامل 
تتطلب التعاون والعمل املش���رتك بني أبناء قارة أفريقيا 
لتحقيق التاكمل االقتصادي والتمنية واالستفادة األمثل 
من ثروات القارة المسراء الطبيعية والبرشية، مشريًا أن 
العالقات املرصية األفريقية مصريية وترضب جبذورها 

يف أمعاق التارخي، وفقًا لبيان حصيف.
ج���اء ذلك خالل لكم���ة الوزير يف املؤمتر املش���رتك بني 
منمظ���ة الوح���دة النقابي���ة األفريقية ومكتب األنش���طة 

العاملية ملنمظة العمل الدولية املنعقد يف القاهرة.
وق���ال الوزي���ر، إن م���رص حجن���ت يف القض���اء عىل 
اإلره���اب، وتعي���ش مناخ اس���تمثاري مس���تقر يمي 
الصناع���ة الوطني���ة، وي���دمع القطاع اخلاص، وتس���ري 
وخبىط ثابتة حن���و “امجلهورية اجلديدة« واملرشوعات 
القومية العمالقة، وتنفيذ الرباجم الي تس���هتدف املزيد 
من تعزيز عالقات العم���ل وزيادة اإلنتاج وفرص العمل 
وتفعيل خطط التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب لسوق 
العمل يف الداخل واخلارج، ولك ذلك  يزتامن مع حوار 
وط���ين وجممتيع ع���ىل أرض الواقع تش���ارك فيه اكفة 

القوى الوطنية.
وأض���اف، أن���ه مت إط���الق اس���رتاتيجية وطنية حلقوق 
اإلنس���ان، أبرزها احلق يف الصح���ة والتعلمي، والعمل 
األفض���ل والالئ���ق، واحلياة الكرمية، مش���ريًا إىل رفع 
جحم اإلنفاق احلكويم عىل براجم امحلاية االجمتاعية 
والذي بلغ خالل الس���نوات المث���اين املاضية منذ العام 
امل���ايل 2014-2015 وح���ى اآلن، ح���وايل 2 تريليون 
جنيه، مب���ا ميثل زي���ادة بنس���بة 95% مقارنة بإمجايل 

اإلنفاق يف السنوات المثاين السابقة هلا.
وتاب���ع: “مك���ا متكنت م���ن اختاذ خط���وات رسيعة يف 
مواجه���ة األزمات األخرية، من خالل توس���يع ش���بكة 
امحلاي���ة االجمتاعي���ة، وأطلق���ت مبادرة حي���اة كرمية 
باعتبارها م���رشوع مطوح ملعاجلة الفقر متعدد األبعاد، 
وتوف���ري احلياة الكرمية ألكرث من 50 مليون مرصي يف 

4500 قرية، يشلون حوايل نصف إمجايل الساكن.

داليا احمد

رضوى عبداهلل

وزير القوى العاملة: أنفقنا 2 تريليون 
جنيه يف 8 سنوات للتوسع يف برامج 

احلماية االجتماعية
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ثروة جديدة تضاف إيل االقتصاد املرصي بافتتاح الرئيس 
عبدالفتاح الس���ييس،   قبل أيام ، مجم���ع مصانع الرمال 
الس���وداء بكفر الشيخ ، مكا تفقد الرئيس   مجمع املصانع 
الرشك���ة املرصية للرمال الس���وداء مبدين���ة الربلس، وذلك 
عق���ب افتتاح مجمع مصانع الرمال الس���وداء يف حمافظة 

كفر الشيخ.
وخالل لكمت���ه ، دعا الرئيس  القطاع اخلاص لملش���اركة 
يف مرشوع���ات الرم���ال الس���وداء، مؤكدا  ع���يل العوائد 
االقتصادية واالس���تمثارية الكب���رية لملرشوع ،  وموحضا 
أن   دراس���ات اجلدوى لملرشوع  استغرقت  3  سنوات ، 
مش���ريا  إيل أن موضوع  الرمال السوداء عرف يف مرص 
منذ حن���و 90 عاما  ، مضيفا :”الىل ش���غال يف املرشوع 
ده مش ش���غال يوم وال هشر.. عاوزين نكون ممطئنني.. أن 
الش���غل ده ليس له أي تأثري حصي م���ن خالل اإلجراءات 

واملعايري واالحتياطات اللى ممكن حنققها”.
وقال الرئيس عبد الفتاح الس���يىس،   إن  مرشوع الرمال 
الس���وداء، ننتظره من ف���رتة طويلة،   مضيف���ا : “انتظرنا 
املرشوع ده فرتة كبرية أوى.. خالل أكرث من 3 س���نوات.. 
ووصول املعدات خالل الفرتة املاضية” ، وتابع : “انا بقول 
اللام ده للقطاع اخلاص والرشاكت الىل اش���تغلت معانا 
ىف هذا املجال زى حسن عالم وغريه.. انت عرفت املسار.. 
ده مسار خد وقت طويل فيه.. املكونات والطرح واللام الىل 
بيتعمل علش���ان وصول املعدات.. مث 60 % منتجات تتعمل 

ىف مرص والباىق ييىج من اخلارج”.
 وطال���ب الرئيس عبدالفت���اح الس���يىس، القطاع اخلاص 
باملش���اركة ىف مرشوع الرمال الس���وداء قائال: “ القطاع 
اخلاص والرشاكت الىل ابتدت تش���غل فيه تقدر تعمل اكم 
مصن���ع ومجمع زى ده؟.. بتتلم الكيلو بياخد س���نة.. انت 
بتتلم ىف 400 كيلو من االحتياطيات..فرضا لو فيه رشكة 
واحدة تقدر تش���تغل 400 سنة طيب لو 10 رشاكت؟..طيب 
في���ه فرصة لل���رشاكت تدخل ىف املوض���وع ده عىل ضوء 

املؤكد”.
أض���اف الرئي���س الس���يىس  : “ دلوقى وفي���ه لكام تاىن 
وفرص ىف ماكن تاىن مثل حب���رية نارص وبرنيس وممكن 
نعمل مصنع و3 و4.. أو لو عاوزين ختش���وا ىف رشاكة مع 
الدول���ة احنا جاهزين..املرشوع بيلف 4 مليارات جنيه، لو 
حبيت���ه تعمله مصنعني و3 و4 هيل���ف 20 مليار جنيه..لك 
املنتج الىل بيطلع بي���مت تصديره للخارج” ، وتابع الرئيس: 
“ع���اوز أقول لل الرشاكت املرصية حى لو مكنتش معنية 
بال���رثوة املعدنية الرمق الىل بنتلم في���ه مش كبري لكن ىف 
الهناي���ة مرشوع يدار بش���ل وعائد طيب ج���دا ويزيد عن 
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وواص���ل  الرئي���س: “أى حد ىف القطاع اخل���اص بيفكر 
ىف العائ���د خىل بالك املرشوع له عائ���د كويس قوي..بقول 
للقطاع اخلاص ش���ل مجموعات متوافقة مع بعضها انتو 
أصدقاء وبتشتغلوا مع بعض..ممكن كيان ب� 30 مليار جنيه 
ومرشوع زى ده ممكن خيلص ىف س���نتني..لو قلت فيه 30 
ملي���ار جنيه ىف قطاع خاص بتدفقات مالية خالل س���نتني 

يكون عندنا مصنعني و3 و4.
 إعادة اكتشاف 

  اللواء أراكن حرب وليد حسني، مدير عام جهاز مرشوعات 
اخلدمة الوطنية،  أوحض أن  مرشوع اس���تخالص املعادن 
من الرمال الس���وداء أحد املرشوع���ات الصناعية اجلديدة 
والى أعيد اكتش���افها مرة أخرى بإرادة سياس���ية ورؤية 

وطنية ثاقبة حنو استرشاف املستقبل.
أض���اف مدير عام جهاز مرشوع���ات اخلدمة الوطنية،   أن 
امل���رشوع يعد قمية مضافة ىف جم���ال الصناعات ىف ظل 
التحدي���ات االقتصادية الى مير هبا العامل أمجع، مبينا أن 
الرمال الس���وداء تكونت عند مصبات األهنار بفعل ظاهرة 
املد واجلزر وحتتوى عىل نس���ب عالية من املعادن، اكشفا 

ع���ن أن مرص متتلك أح���د أكرب االحتياطي���ات من الرمال 
الس���وداء عىل مس���توى العامل، ومتوقع أن يس���تخرج منه 
76 ملي���ون طن معادن اقتصادية وفقا لدراس���ات اجلدوى 
هليئ���ة املواد النووية، وتكىف للتش���غيل 200 عام باإلضافة 
إىل االستكش���افات اجلدي���دة الواعدة فضال ع���ن العائد 
االقتصادي اهلائل واملردود االس���رتاتيجية لس���د الفجوة 
بني متطلبات السوق احملىل واالسترياد وتصدير الفائض 

للسوق األورويب واآلسيوي.
وأوحض أن امل���رشوع يتك���ون م���ن العديد م���ن الوحدات 
ومصان���ع تركزي وفصل املع���ادن أمهها مصن���ع الرتكزي 
العامئ بالربلس والذى يضم الكراكة العامئة “حتيا مرص” 
وىه كراكة صديقة للبيئة حيث تعمل بالكهرباء.، باإلضافة 
إىل مجمع مصانع الفصل عىل مس���احة 80 فدان ويتكون 

من 6 مصانع.
عنارص نادرة 

م���ن جانبه، ق���ال الدكتور حام���د مرية رئي���س هيئة املواد 
النووي���ة، إن الرمال الس���وداء تزخر بالعن���ارص األرضية 
الن���ادرة، ومتث���ل ه���ذه العن���ارص عص���ب الصناع���ات 
التكنولوجية واإللكرتوني���ة املتقدمة، باإلضافة إىل جماالت 
الذاكء االصطنايع، اكشفا عن أن عوائد مرشوعات القمية 
املضافة تصل إىل 6 مليارات دوالر مبرشوع الربلس فقط.
وشدد رئيس هيئة املواد النووية عىل أن اكفة األمعال اكنت 
بأيدي مرصي���ة خالصة ورشاكت وطنية، منوها بأن املكون 
احملىل بلغ ما يزيد عىل 60% من إمجايل املرشوع، معلقا: 
“منتل���ك احتياطيات هائل���ة تصل إىل 5 ملي���ارات طن من 

الرمال السوداء عىل ساحىل البحر األمحر واملتوسط«.
وأك���د   رئي���س هيئة امل���واد النووية، أن م���رشوع الرمال 
الس���وداء يدخل مضن مصاف االقتصاد األخرض، مشريا 
إىل أن���ه يمتزي بانع���دام االنبعاثات الكربوني���ة معلقا: فهو 
صدي���ق للبيئة بل أطراف���ه  ، وأضاف   أن املرشوع يعظم 
دور البح���ث العملى من خالل ختلي���ق كيانات صناعية هلا 
مردود صنايع، مش���ددا عىل أن الرشكة املرصية للرمال 

السوداء حتافظ عىل ثرواتنا ومقدراتنا االقتصادية.

وأوحض أن الطائ���رات االستكش���افية هليئة امل���واد النووية 
قامت باكتشاف الرمال السوداء عىل ساحل البحر املتوسط 
وس���احل مرص اجلنوىب الرشيق عىل البحر األمحر، حيث 
مت معل دراس���ات عدي���دة، ومت تقيميها عامليا، حى وصلنا 
إىل التع���اون بني هيئة امل���واد النووي���ة والرشكة املرصية 

للرمال السوداء.
أشار  رئيس هيئة املواد النووية إىل أن املرشوع له أكرث من 
ُبعد، األول، اقتصادي من حيث مك املعادن االس���رتاتيجية 
املوج���ودة داخل الرمال الس���وداء وال���ي تمشل 6 معادن 
خمتلفة، وآخر ُبعد بييئ من خالل تطهري السواحل املرصية 
من هذه املعادن، وُبعد اجمتايع يمتثل يف تمنية هذه املناطق 
وإجياد آالف من ف���رص العمل، متابعا: “مطوحات اإلنتاج 

تصل اىل إقامة مستعمرة من الصناعات التكنولوجية”.
أض���اف رئيس هيئة املواد النووي���ة، أن املرشوع ظل حملا 
يراودنا عقودا طويلة، ولوال رؤية س���يادتمك بعد توفيق اهلل 
حن���و إدارة أفضل لرثوات مرص التعديني���ة والتأكيد عىل 
رضورة أن يكون النش���اط التعدي���ين أحد دعامئ االقتصاد 

املرصي، لظلت دراسات الرمال السوداء حبيسة األدراج.
 وأش���ار  الدكت���ور حامد م���رية،  إيل  أن املرشوع يعترب  
من���وذج يح لتطبي���ق البح���ث العيمل التطبييق و جيس���د 
العالق���ة بني هيئة املواد النووية و الرشكة اخلاصة بالرمال 
السوداء، حيث مت استكش���افه عرب الطائرات ملادة املعادن 
الس���وداء عىل س���احل مرص، و مت وضع دراس���ة جدوى 
بالتع���اون مع كربي مراكز البحث يف العامل، و اختاذ قرار 
انش���اء الرشكة بدمع من قيادة سياسية واعية، وهو حتقيق 

حلمل طال تطبيقه.
وأض���اف الدكتور مرية أن هذا احل���مل حقق ملرص ماليني 
االموال املهدرة س���ابقا،  مك���ا أن املرشوع له بعد بيىئ يف 
غاية األمهية، حيث يقق تقليل تعرض الس���احل لملعادن 
االش���عاعية، و مكا يقلل االنبعاثات، مما يضع املرشوع يف 
مصاف املرشوعات القومية الكربى يف االقتصاد االخرض، 
مك���ا ميثل املرشوع بعدا اجمتاعي���ا كبريا يف املنطقة الي 

اقمي هبا املرشوع.

عوائد اقتصادية 
من جانبه، قال الل���واء جمدى الطويل، رئيس جملس إدارة 
الرشكة املرصية للرمال الس���وداء،  إنه  مت إعداد دراس���ة 
ج���دوى  لملرشوع من كربى الرشاكت العاملية، مبش���اركة 
رشك���ة اس���رتالية اس���مترت مل���دة 3 س���نوات، وتضمنت 
دراس���ة اجلدوى االقتصادية وتقيمي األثر البيىئ والدراسة 
التسويقية، واجلدوى االقتصادية حيث خلصت إىل أن هذا 

املرشوع له قمية مرتفعة وجاذبة لالستمثار.
أضاف: “يمت فصل املعادن بالتعاون مع اخلربات األجنبية 
وهيئة املواد النووية ىف إطار نقل التقنيات احلديثة، موحضا 
أنه مت إقامة مجموعات صناعية جديدة، ىف إطار التطبيقات 
الصناعي���ة القابلة لملعاجلة لتعظ���مي القمية املضافة وخلق 
كيانات وحتقيق عائد اقتصادي وتوفري العملة األجنبية من 

خالل تصدير الفائض.
وتاب���ع اللواء جمدى الطويل: “يوف���ر هذا املرشوع 5 آالف 
فرصة معل مبارشة وغري مب���ارشة، موحضا أنه ينتج من 
الرمال الس���وداء 6 معادن معادن رئيس���ية وىه األملانيت 
والزيركون واجلارن���ت والروتيل واملونازي���ت واملجانتايت، 
ولكها معادن ذات أمهية اس���رتاتيجية حول العامل، وحيث 
يس���تخدم مع���دن االملنيت ىف إنتاج التيتنايوم األس���فىجن 
وأجس���ام الطائرات والص���وارخي والغواصات، ويدخل ىف 
صناع���ات البويات والورق واجللود، فميا يس���تخدم معدن 
الزيرك���ون ىف الس���رياميك واألدوات الصحي���ة والزجاج 
وتبط���ني املفاع���الت النووي���ة، وصناعة احلراري���ات، فميا 
يس���تخدم مع���دن اجلارنت ىف اجح���ار التجلي���خ واوراق 

الصنفرة وفالتر املياه.
وأش���ار إىل أهنا رشكة مس���امهة مرصية مبس���امهة لكا 
من جهاز مرشوعات اخلدمة الوطني���ة وهيئة املواد النووية 
وحمافظة كفر الش���يخ والرشكة املرصي���ة للرثوة التعدينية 
وبنك االس���تمثار القوىم، مش���ددا ع���ىل أن هذا املرشوع 
حت���دى كب���ري للحصول عىل ه���ذه التكنولوجي���ا املتقدمة، 
املس���تخدمة ىف االس���تخراج والفصل، وتأسيس الرشكة 
ومجيع مراح���ل املرشوع، أصبح احلمل من���ذ عقود طويلة 
حقيقة، ىف مجيع مواقع الرشكة ىف الربلس وغليون ورشيد 

ودمياط واملزنلة.
وح���ول مكونات امل���رشوع، قال اللواء جم���دى الطويل، إن 
امل���رشوع ىف منطقة الربلس يتكون من مجموعتني مصانع، 
املجموع���ة تض���م الكراكة حتي���ا مرص من إنت���اج رشكة 
هولندية، ومصنع الرتك���زي، واملجموعة تقع الطريق الدوىل 
الساحىل وساحل البحر األبيض املتوسط، عىل مسافة 12 

كيلو مشال غرب مجمع الفصل.
 ثروة  مرصية 

  رشكة الرمال الس���وداء، تعد منج���زا مرصيا جديدا ىف 
غاية األمهي���ة،  حيث  تفتح املجال أمام توفري االس���ترياد 
بمكي���ات مليوني���ة من تلك املع���ادن اجلديدة عىل الس���وق 
املرصى، ويفتح الطريق أمام ساحة كبرية للتصدير ميكهنا 

جلب العملة الصعبة ىف الوقت الصعب.
والرم���ال الس���وداء مصطلح  عاملي ، له ارتباطات بس���وق 
واس���ع املجاالت ىف العديد م���ن الصناعات الضخمة ذات 
االمهية االسرتاتيجية، والرمال السوداء نفهسا تكونت عرب 
مائت السنني من الرتسبات والتآلكات الصخرية، وكون هذا 
التفاعل عدد من املعادن ذات االمهية الواسعة، ونظرا للقمية 
االقتصادي���ة املرتفعة، وحرص الدولة عىل ثرواهتا املعدنية، 
فقد قامت هيئة املواد النووية باجراء دراس���ة استكش���افية 
شاملة ملناطق تواجد الرمال السوداء عىل شواطئ البحرين 
االمحر واملتوس���ط، وحيث يستخرج من الرمال السوداء 6 
معادن رئيسية ختدم ىف أكرث من 49 صناعة اسرتاتيجية.

أكد الدكتور محمود حميي الدين، رائد املناخ للرائس���ة 
املرصي���ة ملؤمتر أط���راف اتفاقية األمم املتح���دة للتغري 
املن���ايخ COP27 واملبع���وث اخلاص ل���ألمم املتحدة 
املع���ين بمتويل أجندة 2030 للتمنية املس���تدامة، أنه من 
امله���م النظر بع���ني االعتبار لنتاجئ وخمرج���ات التقارير 
الدولية بش���أن مدى الزتام الدول املتقدمة بمتويل العمل 
املنايخ مبا يدفعها حنو الوفاء بالزتاماهتا بمتويل العمل 

املنايخ يف الدول النامية واألسواق الناشئة. 
 ج���اء ذلك خالل مش���اركته ع���رب الفيدي���و يف املؤمتر 
السنوي األول للدراسات العليا للعلوم اإلنسانية جبامعة 
بهنا، مبش���اركة دكتور مجال سوس���ة، رئيس اجلامعة، 

وعدد من األاكدمييني واملسولني باجلامعة.
 وقال حميي الدين إن مؤمتر األطراف السابع والعرشين 
الذي تس���تضيفه رشم الش���يخ الهشر املقبل يعمل عىل 
إع���داد ورق���ة مبعايري المتوي���ل العام واخل���اص للعمل 
املنايخ مبا يس���امه يف ترش���يد المتويل وتوجهيه حنو 
األنش���طة والقطاع���ات والدول األك���رث احتياجًا للمتويل 
ويدفع الدول املتقدمة بالوفاء بالزتاماهتا يف هذا الصدد.
 وأوحض حم���يي الدين أن هناك آليات حلش���د وترسيع 
وت���رية متويل العمل املنايخ أوهل���ا تنفيذ الدول املتقدمة 
لتعهد مؤمتر كوبهناجن بمتويل العمل املنايخ يف الدول 
النامي���ة بقمية 100 ملي���ار دوالر س���نويًا، موحضًا أن 
الوفاء هبذا التعهد يرفع س���قف المطوح للوفاء بغريه من 
االلزتامات ع���ىل صعيد العمل املنايخ ومتويله، رمغ أنه 
حى إذا مت الوفاء به فلن ميثل أكرث من 3 باملئة فقط من 
المتويل الالزم للعمل املنايخ يف ظل الفجوة بني المتويل 

املتاح واملطلوب تقدر بنحو 2 تريليون دوالر.
 وأض���اف أن آلي���ات متوي���ل العمل املن���ايخ يف الدول 
النامي���ة ال���ي يركز علهي���ا مؤمتر رشم الش���يخ تمشل 
كذلك االعمتاد عىل االس���تمثار وليس االستدانة، وزيادة 
مسامهة القطاع اخلاص، وتفعيل أدوات المتويل املبتكر 
وإعادة إدارة الديون، وتأسيس أسواق للكربون، وإرساء 
معاي���ري واحض���ة لمتويل العم���ل البي���يئ واالجمتايع 
ملواجهة ظاهرة الغس���ل األخرض، والربط بني املوازنات 

العامة للدول وأهداف التمنية املستدامة.
  وأف���اد حم���يي الدين بأن مب���ادرة املنتدي���ات اإلقلميية 
امخلس���ة الي أطلقهت���ا م���رص بالتعاون م���ع اللجان 
االقتصادي���ة اإلقلميية لألمم املتح���دة وفريق رواد املناخ 
اسهتدفت يف األس���اس الربط بني املرشوعات اإلقلميية 
واالس���تمثارات وجهات المتويل بصورة غري مس���بوقة، 
لتقدمي املرشوع���ات الي ميكن أن تس���تفيد من ال130 
تريلي���ون دوالر الي حددها حتالف جالجسو للس���باق 
حنو صايف االنبعاث���ات الصفري )GFANZ( لمتويل 

العمل املنايخ و غريها من مصادر المتويل. 
  ولفت حميي الدين  إيل  إطالق مرص مبادرة املرشوعات 
اخلرضاء الذكية عىل مستوى احملافظات، ويه مبادرة 
غري مس���بوقة عىل مس���توى الدول املستضيفة ملؤمترات 
األطراف السابقة تسهتدف توطني العمل املنايخ وتعزيز 
مش���اركة مجيع األط���راف الفاعلة حمليًا مب���ا يف ذلك 
احملافظات واحملليات وجهات العمل التطويع واملجمتع 

املدين واجلامعات ومراكز األحباث.
 وأض���اف أن األطراف الفاعلة حملي���ًا تقدمت يف وقت 
وجزي مبرشوعات بلغ عددها 6281 مرشوعًا يمت اختيار 
أفض���ل 18 مرشوع���ًا مهنا ع���ىل مس���توى امجلهورية 
وف���ق معياري المت���ايش مع األهداف البيئي���ة واملناخية 
واالس���تفادة من التحول الرمقي والتط���ور التكنولويج، 
فضلًا عن قيام لك حمافظ باختيار مرشوع واحد ليكون 
سفريًا لملحافظة، موحضًا أن املسابقة ستقام سنويًا بعد 
أن حجنت يف رمس خارطة لالس���تمثار يف احملافظات 

وعززت ثقافة العمل التمنوي واملنايخ يف مرص.

 
وحتدث حميي الدين عن أولوياته ملؤمتر األطراف السابع 
والعرشين، والي تمشل تبين هنج شامل للعمل املنايخ 
يرايع التوازن بني إجراءات التخفيف والتكيف والتعامل 
مع اخلس���ائر واألرضار ومتويل خمتل���ف أوجه العمل 
املنايخ، والدفع حنو تنفي���ذ وتطبيق التعهدات واخلطط 
اخلاص���ة بالعم���ل املنايخ ومتويل���ه، وتعزي���ز البعدين 
اإلقل���ي واحمليل للعمل املنايخ مبا يتاكمل مع اجلهد 
الدويل، وحش���د المتويل الالزم للعمل املنايخ من خالل 

اآلليات السابق ذكرها.
أفريقيا تدفع المثن 

من ناحي���ة أخري ، أكد الدكتور محم���ود حميي الدين، 
رائد املناخ للرائسة املرصية ملؤمتر أطراف اتفاقية األمم 
املتح���دة للتغ���ري املن���ايخ COP27 واملبعوث اخلاص 
ل���ألمم املتحدة املع���ين بمتوي���ل أجن���دة 2030 للتمنية 
املس���تدامة، أن الدول األفريقية رمغ أهنا ال تسامه بأكرث 
من 3 باملائة فقط من غازات االحتباس احلراري، إال أهنا 
األكرث اهمتامًا باالس���تمثار يف مصادر الطاقة املتجددة 

الصديقة للبيئة.
وقال حميي الدين، خالل مشاركته يف الندوة االفرتاضية 
الي نمظهتا جامعة األمم املتحدة )UNU( حتت عنوان 
“الطاق���ة العاملية: تطلعات حنو مؤمتر األطراف الس���ابع 
والعرشي���ن”، إن مرشوعات الطاق���ة يف أفريقيا حتتاج 
للمتوي���ل يف ظل افتق���ار 600 ملي���ون أفرييق ملصادر 
الطاقة، إىل جانب التأثري الس���ليب لالحتباس احلراري 
ع���ىل مس���ايع دول الق���ارة لتحقي���ق أه���داف التمنية 
املستدامة س���واء املتعلقة بالفقر والصحة واملناخ والمنو 
االقتص���ادي، األمر ال���ذي يظهر أمهي���ة إرشاك الدول 
النامية وخاصة ال���دول األفريقية يف املفاوضات الدولية 

بشأن التحول يف قطاع الطاقة.
وأوحض حميي الدين أنه يف الوقت الذي تتجه فيه بعض 
الدول للعودة إىل اس���تخدام مصادر للطاقة غري صديقة 
للبيئ���ة مثل الوقود األحفوري، تركز الدول األفريقية عىل 
اس���تغالل مص���ادر الطاقة املتج���ددة، منوهًا عن وجود 
واحدة من أكرب حمطات الطاقة المشس���ية عىل مستوى 
الع���امل يف مرص، فضل���ًا عن مرشوع���ات اهليدروجني 
األخرض يف مرص وناميبيا وموريتانيا واملغرب واجلزائر 
وكيني���ا وجنوب أفريقيا، ويه لكها مرشوعات ومبادرات 
تس���ى لتحقيق عدد من أهداف التمنية املستدامة دفعة 

واحدة رمغ أهنا تندرج حتت تصنيف العمل املنايخ.
وأفاد ب���أن متويل العم���ل املنايخ والتح���ول يف قطاع 
الطاق���ة يف الدول النامية وخاص���ة يف أفريقيا يف إطار 
هنج ش���امل يرايع حتقي���ق أهداف التمنية املس���تدامة 
كل يتطلب وفاء الدول املتقدمة بتعهداهتا بمتويل العمل 
املن���ايخ يف ال���دول النامية ويف مقدمهت���ا تعهد مؤمتر 
كوبهناجن مبائة مليار دوالر س���نويًا، وهو التعهد الذي 

مل تف به غري 7 دول فقط من أصل 23 دولة.

  هيئة المواد النووية : مصر تمتلك 5 مليارات طن من الرمال 
السوداء وعوائد مشروع البرلس 6 مليارات دوالر 

  جهاز الخدمة الوطنية: مصر تمتلك أحد أكبر االحتياطيات من 
الرمال السوداء  .. ورئيس الشركة المصرية للرمال السوداء: مجمع 

المصانع يوفر 5 آالف فرصة عمل 

ورقة أمام »مؤمتر املناخ «   مبعايير التمويل 
لتوجيهه للدول األكثر احتياجا

أمل البرغوثي

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  23  أكتوبر  2022  •  العدد  665

محمود محيي الدين  : آليات لحشد وتسريع وتيرة تمويل 
العمل المناخي   بقيمة ١٠٠ مليار دوالر سنويًا

تدخل في 49 صناعة استراتيجية أهمها السيراميك والبويات و أجسام الطائرات والصواريخ
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نظ���م املجلس التصديري للصناعات الكمياوية واألمسدة، برائس���ه 
خالد أبو املاكرم، بالتع���اون مع املكتب التجاري يف غانا لقاء »عرب 
زووم«، ل�5 رشاكت من رشاكت املجلس املنتجه لألمسدة واملبيدات 
م���ع إحدى كربيات ال���راكت الغانية العاملة يف جمال اس���ترياد 
وتوزي���ع األمسدة واملبيعات، وذل���ك لالتفاق عيل توريد األمسدة من 
مرص للركة يف غانا، حيث تعمل الركة بصفة رئيسية يف جمال 

استرياد وتوزيع املبيدات وترغب يف تنويع منتجاهتا عن طريق تنويع 
مصادر استرياد األمسدة والبذور.

واكن املكتب التجارى يف غانا برائس���ه املستش���ار التجارى أمحد 
ط���ارق فوزي، عقد اجمتاعا م���ع pearl Gborglah مدير رشكة 
agrocrown الغاني���ة بن���اء عىل طلب مهنا وذل���ك لبحث إماكنية 

استرياد األمسدة من مرص.

5 شركات منتجة 
لألسمدة تبحث توريد 

منتجاتها إلى غانا

 

جهينة تتعاقد مع كرم 
سوالر إلنشاء محطة طاقة 
شمسية باستثمارات 130 

مليون جنيه

حبث دمحم ش���اكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة مع جيليان 
كيجان وزيرة ش���ؤون أفريقيا بربيطانيا وجاريث باييل س���فري 
بريطاني���ا بالقاهرة والوف���د املرافق هلام، س���بل دمع وتعزيز 
التع���اون بني الراكت الربيطانية مع قط���اع الكهرباء والطاقة 
املتج���ددة املرصي وك���ذا زيادة فرص االس���تمثار عىل أرض 

مرص.
وتأيت زيارة الوفد للتعرف عىل التجربة املرصية واإلجراءات اليت 
اختذه���ا قطاع الكهرباء املرصي يف جمال خفض االنبعاثات، 
وذلك يف إطار اإلعداد ملؤمتر األطراف COP27 املقرر عقده 

يف نومفرب 2022 مبدينة رشم الشيخ.
وأش���اد ش���اكر يف بداية اللقاء بالعالقات املمتزية اليت تربط 
بني م���رص وبريطانيا يف العديد من جوان���ب التعاون املختلفة 
مبختلف جماالت الكهرب���اء، إضافة إىل التعاون املمثر والبناء 
مع عدد من ال���راكت الربيطانية يف مروعات القطاع عىل 

أرض مرص، معربًا عن رغبته يف زيادة جحم هذا التعاون.
واس���تعرض الوزي���ر اإلجنازات ال���يت جنح قط���اع الكهرباء 
والطاقة املتجددة يف حتقيقها، مؤكدًا عىل االهمتام الذي يوليه 
القطاع لنر استخدامات الطاقات املتجددة وخفض انبعاثات 

الكربون.
وأش���ار ش���اكر، إىل اخلطوات الناحجة ال���ذي اختذها قطاع 
الكهرب���اء والطاق���ة املتج���ددة امل���رصي بالتع���اون مع رشكة 
س���مينس األملانية ورشاكهئا احملليني يف تنفيذ ثالث حمطات 
م���ن احملط���ات العمالق���ة لتولي���د الكهرب���اء يف لك من بين 
سويف، الربلس، والعامصة اإلدارية اجلديدة إلضافة 14400 
ميجاوات، وذلك باس���تخدام أح���دث تكنولوجيا عاملية يف هذا 
املجال بكفاءة تصل إىل أكرث من 60% خلفض اسهتالك الوقود 

وتقليل االنبعاثات.
وأوحض الوزير، أن القطاع جن���ح يف إضافة قدرات كهربائية 
إىل الش���بكة الكهربائي���ة، وهب���ذا أصبح���ت ق���درات التوليد 
الكهربائية املتاحة اكفية للوفاء مبتطلبات املستمثرين يف سائر 

أحناء امجلهورية من الطاقة الكهربائية.
ونوه، باس���راتيجية الدولة اليت هتدف لزيادة مس���امهة نسبة 

الطاقة املتجددة يف م���زجي الطاقة الكهربائية، واالهمتام الذي 
يولي���ه قطاع الكهرباء والطاقة املتج���ددة لتنويع مصادر إنتاج 
الطاق���ة الكهربائي���ة واالس���تفادة من ثروات م���رص الطبيعية 
وخباصة مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة، اليت تس���هتدف 
الوصول بنس���بة مسامهة الطاقة املتجددة يف مزجي الطاقة يف 

مرص إىل 42% حبلول عام 2035.
وأش���ار ش���اكر، إىل ما تمتتع به مرص من ث���راء واحض يف 
مص���ادر الطاقات املتج���ددة وخاصة طاق���ة الرياح والمشس 
ال���يت تؤهلها لتكون واحدة من أكرب من���ي الطاقة املتجددة 
ومت ختصيص مس���احات كبرية من األرايض غري املس���تغلة 
ملروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة، موحضًا أن أطلس يشري 
إىل أن مرص متتلك أكرب قدرات الكهربائية يف الرق األوسط 

ومشال أفريقيا ميكن إنتاجها من طاقيت الرياح والمشس.
وأض���اف الوزير، أن القطاع اختذ عددًا من اإلجراءات اهلامة 
لالستفادة من اإلماكنات اهلائلة من الطاقة املتجددة وفقًا لعدد 
من اآلليات لتجشيع مش���اركة القطاع اخلاص يف مروعاته، 
وأصب���ح للقطاع اخلاص ثقة كبرية يف قطاع الكهرباء والطاقة 
املتجددة امل���رصي حيث تقدم عدد كبري من املس���تمثرين من 
القط���اع اخل���اص األجنيب واحمليل للدخ���ول يف مروعات 

القطاع وعىل رأهسا مروعات الطاقة اجلديدة واملتجددة.

ترأس املهندس محمود عصمت 
وزير قطاع األمعال العام، 

أمعال امجلعية العامة للرشكة 
القابضة للتشييد والتعمري، 

واليت اعمتدت املوازنة 
التقديرية للرشكة القابضة 

ورشاكهتا التابعة للعام املايل 
.2023/2022 

واعمتدت امجلعية العامة، 
زيادة رأس املال املدفوع للرشكة 

القابضة للتشييد والتعمري 
بقمية حوايل 400 مليون جنيه 

 ليبلغ 2 مليار جنيه.
مكا وافقت امجلعية، عىل السري 

يف إجراءات نقل تبعية رشكة 
معر أفندي من الرشكة القابضة 
للتشييد والتعمري إىل الرشكة 

القابضة للسياحة والفنادق؛ 
لتحقيق التاكمل يف األنشطة 

خاصة أن الرشكة القابضة 
للسياحة والفنادق يتبعها 

رشاكت تعمل مبجال التجارة 
 الداخلية.

وأشار تقرير جملس إدارة 
الرشكة القابضة للتشييد، إىل 
جهود إصالح وتطوير رشاكت 
املقاوالت وتطور جحم األمعال 
املسندة والتعاقدات خاصة يف 

ظل مرشوعات املبادرة الرائسية 
“حياة كرمية” واحلصول 
عىل بعض املرشوعات يف 
الدول العربية، إىل جانب 

املرشوعات اجلديدة لرشاكت 
اإلساكن ومهنا تطوير كورنيش 

املقطم واهلضبة الوسىط، 
وطرح مرشوع تمنية قطعة 

أرض مبساحة 36 فداًنا عىل 
النيل مبارشة أمام احملمكة 

 الدستورية العليا.

وقعت رشكة جهينة عقًدا 
مع رشكة كرم سوالر للطاقة 

المشسية، إلنشاء حمطة 
مركزية لتوليد وبيع الطاقة 

باستخدام األلواح المشسية 
ومولدات ديزل وبطاريات 
صناعية يف مزرعة إمناء 

مبنطقة أبو منقار بالوادي 
اجلديد.

وقال أمحد زهران، الرئيس 
التنفيذي لرشكة كرم سوالر، 

يف مؤمتر حصيف ، إن 
استمثارات املرحلة األوىل 

من املرشوع تقدر بنحو 130 
مليون جنيه، مشريًا إىل أن 

استمثارات املرشوع بالاكمل 
قد تصل إىل 500 مليون جنيه 
وذلك خالل مدة ترتاوح بني 4 

و 5 سنوات.
وأضاف زهران، أنه من املقرر 

االنهتاء من املرشوع خالل 
النصف األول من 2023، 

بقدرة 3.5 ميجا، الفتًا إىل 
أن احملطة ستعمل بنظام 

التكنولوجيا اهلجينة وستوفر 
يف املرحلة األوىل حنو 62% 

من امجايل احتياجات املزرعة، 
منوهًا بأن احملطة ستوفر 
حنو 1.6 مليون لرت سوالر 

اكن يمت استخدامها ىف توليد 
الكهرباء من املولدات.

وأضاف زهران، أن التعاون 
مع جهينه قامئ عىل توفري 

احتياجات الرشكة من الطاقة 
المشسية يف املناطق اليت 

يصعب الوصول إلهيا.

شيماء مرسي

مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون يف قطاع الكهرباء والطاقة

الشركة الفرنسية: توفير 
موظفين من الخط الثالث 

لعمل االشتراكات داخل فنون 
جميلة والتربية الفنية بالزمالك

القابضة للتشييد تعتمد
 زيادة رأس المال المدفوع إلى 

ملياري جنيه

أعلنت رشكة “آر آية يت يب” 
ديف للنقل اكيرو، الرشكة 

املسؤولة عن إدارة وتشغيل 
خط املرتو األخرض الثالث، عن 
توفري موظفني من اخلط الثالث 

لتقدمي خدمات االشرتااكت 
داخل لكييت فنون مجيلة 
والرتبية الفنية بالزمالك.

وأضافت الرشكة، يف بيان 
هلا، عرب صفحهتا عىل موقع 

التواصل االجمتايع )فيسبوك(، 
أهنا قامت بتوفري وتسلمي اكرت 

االشرتااكت للطالب يف خالل 
يومني بدون احلاجة للذهاب 

لملحطات، لتوفري الوقت 
واجلهد عىل الطالب، معلنة 

عن ترتيب زيارات قريبا لبعض 
اجلامعات األخرى.

واكنت وزارة النقل قد أعلنت 
افتتاح اجلزء األول من املرحلة 

الثالثة باخلط الثالث لملرتو 
بشلك جترييب ملدة هشر متهيدا 

الفتتاحها بشلك رمسي خالل 
مؤمتر املناخ الهشر القادم، 

وهو اجلزء الذي يضم حمطات 
)نارص - ماسبريو - صفاء 

جحازي - الكيت اكت(.

تواص���ل احلكومة إجراءاهتا لتنفيذ خطة تطوير صناعة الغزل 
والنسيج ، وتستمكل  الدولة   مروعات تطوير مصانع الغزل 
والنس���يج اجلدي���دة يف احمللة وكفر ال���دوار ودمياط وحلون 
بتلكفة تصل لنحو 23 ملي���ار جنيه  هبدف االرتقاء بالصناعة 
والركزي عىل التصدير والقضاء متاما عىل نزيف الراكت .
ويف إط���ار املتابعة الدورية واملس���مترة مل���روع  التطوير  ، 
عقد  املهن���دس محمود عصمت، وزير قط���اع األمعال العام، 
مع األعضاء املنتدبني لراكت القطن والغزل والنس���يج، مبقر 

الركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
وتابع الوزير، خالل االجمت���اع الذي حرضه قيادات الركة 
 Egyptian Cotton القابض���ة للغزل والنس���يج ورشك���ة
Hub )ECH( التابعة للركة القابضة، مستجدات املوقف 
التنفيذي ملروع التطوير الش���امل ل���راكت القطن والغزل 
والنس���يج، وخطط التس���ويق والبيع ملنتج���ات الراكت من 

الغزول واألمقشة وكذلك املنتجات الهنائية.
واس���تعرض املهندس محمود عصم���ت، احتياجات رشاكت 
الغزل من القطاع���ني العام واخلاص من األقطان، وكذلك قيام 
الراكت التابعة بتوفري مدخالت من الغزول واألمقشة جبودة 
عالية ملصانع املالب���س اجلاهزة من القطاع اخلاص، وموقف 
جتهزي وتش���غيل احملاجل املطورة وطاقهتا اإلنتاجية، ونظافة 

األقطان احمللوجة وخلوها متاًما من امللوثات والشوائب.
 ووجه الوزير برضورة تنش���يط معليات البيع والتس���ويق يف 
الس���وق احمل���يل واألس���واق اخلارجية بأس���لوب احرايف، 
يتناس���ب م���ع االس���تمثارات الضخمة اجل���اري خضها يف 
تطوير قطاع الغزل والنس���يج، وم���ا يرتب هيلع من زيادة يف 
الطاق���ات اإلنتاجية جبودة عالية، هب���دف احلفاظ عىل ماكنة 
القطن املرصي عاملي���ا مبنتجات مصنوعة بالاكمل يف مرص، 
وإعادة تعريف املس���هتلك  مبنتجات الراكت التابعة وزيادة 

احلصة السوقية.
 ويف هذا الصدد، أوحض وزير قطاع األمعال العام أنه جيري 
إنشاء شبكة ممتزية من الفروع احلديثة وتوفري خدمة التسوق 
اإللك���روين، وتطوي���ر مبيعات أس���واق التصدير، وتنش���يط 
معليات البيع لتجار امجلل���ة وإضافة معالء جدد، إىل جانب 

زيادة املبيعات لملؤسسات والراكت واملصانع.
اكن  املهن���دس محمود عصمت، وزير قط���اع األمعال العام، 
أكد يف ترصحيات سابقة  أن صناعة الغزل والنسيج من أمه 
الصناعات التحويلية اليت تولهيا الدولة اهمتاًما كبرًيا، مشريا 
إىل أن خطة التطوير اليت يهشدها قطاع الغزل والنس���يج يف 
الراكت التابعة للوزارة باس���تمثارات مخضة هتدف لزيادة 
اإلنتاج ورفع كفاءته والعمل بأحدث التكنولوجيات يف خمتلف 
مراح���ل التصني���ع بداية من القطن اخل���ام وصوال إىل املنتج 

الهنايئ.
 مكا أكد الوزير، خالل اجمتاعه وممثىل املكتب االستش���اري 
الدويل “وارنر”، االستش���اري العام مل���روع تطوير وإعادة 
هيلك���ة ال���راكت التابعة للرك���ة القابضة القط���ن والغزل 
والنسيج واملالبس، عىل املتابعة الدامئة واملسمترة ملستجدات 
املوق���ف التنفي���ذي مل���روع التطوير يف خمتل���ف احملاور 

واجلوانب اليت يمشلها. 
 وش���دد املهن���دس محمود عصم���ت، ع���ىل رضورة ترسيع 
مع���دالت تنفي���ذ امل���روع، ومب���ا يت���الءم أيًض���ا مع جحم 
االستمثارات الضخمة اليت يمت خضها يف معليات اإلصالح 
والتطوير، موجًه���ا إدارة الركة القابضة بإتاحة فرص أمام 
القطاع اخل���اص للراكة يف هذا املروع، وحتقيق التاكمل 
الصن���ايع من خالل توفري املواد اخل���ام الالزمة الحتياجات 
مصانع القطاع اخلاص وجبودة عالية عوضا عن اس���تريادها 
م���ن اخلارج، وجم���دًدا التأكي���د عىل أمهية تمني���ة العنرص 
البري ورفع كفاءته وتدريبه عىل استخدام املاكينات احلديثة 

اجلاري توريدها من كربى الراكت العاملية.
خطة متاكملة 

ويف ترصحيات سابقة أيضا ، أكد   وزير قطاع األمعال العام، 
أن خطة التطوير الش���امل لراكت القطن والغزل والنس���يج 
مس���مترة ومتاكملة، ب���دًءا من زراعة وجت���ارة وحليج القطن، 
مروًرا براء ماكينات جديدة تعمل بأحدث التكنولوجيات يف 
العامل بصناعة الغزل والنسيج، ووصواًل إىل تسويق املنتجات 
حملًيا وعاملًيا بأس���اليب تروجي حديث���ة، وذلك هبدف الهنوض 
هبذه الصناعة وحتقيق قمية مضافة للقطن املرصي واستعادة 

عرشه عاملًيا.
 وأوحض “عصمت”، أن صناعة القطن والغزل والنسيج تعترب 
من أمه وأعرق القطاعات الصناعية يف مرص، اليت تس���امه 

يف الناجت احمليل اإلمجايل، إىل جانب كوهنا مزوًدا رئيسًيا 
لملدخ���الت ملصان���ع املالبس اجلاهزة م���ن القطاع اخلاص، 
وال���يت جتذب العديد من املس���تمثرين احمللي���ني واألجانب، 

وتسامه بشلك كبري يف الصادرات املرصية.
 وأش���ار الوزي���ر،  إيل  بدء توريد آالت حديثة من س���ويرسا 
إىل م���رص مضن م���روع تطوي���ر قطاع الغزل والنس���يج،  
موحضا أن الدفع���ة األوىل من املاكينات  وصلت إىل مصنع 
)4( برك���ة مرص للغزل والنس���يج باحملل���ة الكربى، ومن 
املقرر اس���مترار تدفق الُدفعات التالية خ���الل الفرة املقبلة، 
وذلك بالتوازي مع تقدم األمعال اإلنش���ائية والكهرومياكنيكية 
وكذلك اس���تمكال التقيمي البييئ، حيث يمشل املروع إنشاء 
مجموعة جديدة من احملاجل واملصانع فضال عن تطوير عدد 

من املصانع القامئة.
 وأضاف املهندس محمود عصمت أن مروع تطوير رشاكت 
القط���ن والغ���زل والنس���يج يعد أخضم مروع اس���تمثاري 
براكت وزارة قط���اع األمعال العام إذ تتج���اوز تلكفته 23 
مليار جنيه، مش���رًيا إىل أن الرك���ة القابضة للقطن والغزل 
والنس���يج التابعة للوزارة اكنت قد وقعت عقود توريد ألحدث 
املاكين���ات يف صناعة الغزل والنس���يج م���ن كربى الراكت 
العاملي���ة بقمية حنو 540 مليون ي���ورو، مهنا 355 مليون يورو 
 Rieter -  Karl Mayer -( : من رشاكت سويرسية مثل

 .)  Luwa    - Benninger - Staubli
 وتط���رق الوزي���ر أيضا إىل العم���ل مع االستش���اري العام 
ملروع التطوير “وارنر”، لضامن التدريب املناسب للعاملني 
يف رشاكت الغزل والنس���يج عىل كيفية اس���تخدام وتشغيل 

اآلالت اجلديدة.
 ويف ه���ذا الس���ياق، وجه املهندس محمود عصمت الش���كر 
مجلي���ع الراكء ع���ىل جه���ودمه املبذولة لتوري���د املاكينات 
احلديث���ة ملصانع الغ���زل والنس���يج، وخاص���ة وزارة املالية 
املرصية لدورها يف املساعدة يف توفري المتويل، وكذلك اهليئة 
السويرسية للتأمني ضد خماطر التصدير »SERV«، وبنك 
كريدي سويس، واالستشاريني املاليني والقانونيني، والركة 

القابضة.
 نظم حديثة 

وحول رؤيته لالس���تفادة من الرصوح الصناعية اجلديدة أكد 
اخلبري االقتصادي أرشف بدوى، بعد جناح الدولة يف إنشاء 
مش���اريع معالقه كربي مبجال الغزل والنسيج، ومهنا مجمع 
احمللة الكربى العمالق، من املهم تطبيق النظم احلديثة العاملية 
إلدارة تلك املش���اريع لوضع اسراتيجية بعيده املدي لتحقيق 
االس���تقرار والثبات والنجاح  لتوفري مليارات الدوالرات اليت 

تدفع السترياد تلك الغزول من مواصفات متنوعه .
وأض���اف بدوى  يف ترصحيات له :  الغرض من التطوير هو 
وقف  الزنيف املسمتر من اسهتالك العملة الصعبة، الفتا إنه 
رمغ توافر لك سبل النجاح والتفوق والتحمك باألسواق العاملية 
م���ن توفر القط���ن املرصي املمزي وقرب الس���وق املرصي من 
األس���واق املسهتلكة األوربية وتوفري ارتفاع مثن النقل الباهظ 
لملس���هتلك ، فان إدارة تلك املروعات البد ان تكون بأسلوب 
اسراتيجي ناحج ومستق، من خالل حتقيق اإلنتاجية وثبات 
مس���توي اجلودة واستقرارها ،حيث ان االنتاج املمزي جبودته 
هو الذي جيعل العميل  يبحث عنه ويش���ريه، وهذا ما حيدث 

بالنسبة لألسواق.
وأشار اىل أمهية دراس����ة وقف تصدير االقطان املرصية 
للخارج  مكادة خام ،وتصديرها غزول او امقش����ه، وزياده 
القمي����ة املضاف����ة ال س����ميا ان اهلند وباكس����تان وغريها 
تس����تخدم األقط����ان املرصي����ة يف انت����اج خي����وط رفيعة، 
موحضا: وقف تصدير القطن خام س����يحول مرص ملركز 

حتمك عاملى فيه.
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رئيس الوزراء يتابع خطة تطوير الهيئة  .. وموقف المشروعات القومية  المشاركة فى تنفيذها
تلع���ب اهليئة العربي���ة للتصنيع دورا حموري���ا    يف قطاع 
الصناع���ة الوطنية، باعتبارها رصح���ا صناعيا وتكنولوجيا 
كبريا، ومن أمه الكيانات الصناعية اليت من شأهنا أن تهسم 
يف تطوير اإلنتاج احمليل، وزيادة قدرته التنافس���ية،  فضال 
ع���ن  دورها الرئييس أيضًا ىف تنفيذ العديد من املروعات 

القومية والتمنوية اليت تتبناها الدولة خالل هذه املرحلة.
وانطالق���ا من ذلك ، عقد الدكت���ور مصطىف مدبويل، رئيس 
جملس الوزراء، اجمتاعا،   ملتابعة خطة تطوير اهليئة العربية 
للتصنيع، وموقف املروعات القومية املشاركة ىف تنفيذها، 
وذلك حبضور الل���واء مهندس خمتار عب���د اللطيف، رئيس 
اهليئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس عبد الرمحن عمثان، 
مدير عام اهليئة العربية للتصنيع، وعدد من مسوئيل اهليئة.
وخ���الل االجمتاع، قدم اللواء مهن���دس خمتار عبد اللطيف، 
عرض���ًا متاكملًا حول خطة تطوير اهليئ���ة العربية للتصنيع، 
مؤكدًا ىف مس���هتله أن اهليئة تس���هتدف التطوير املسمتر، 
وإضافة خمتل���ف التقنيات احلديثة ىف خطوط اإلنتاج، طبقًا 
ألحدث التكنولوجيات العاملية ىف هذا الصدد، هذا إىل جانب 
اس���مترار التعاون والتنس���يق مع خمتلف اجلهات البحثية 
بالدول���ة وخارجها، مع االلزتام بال���دور املجمتيع للهيئة يف 
خمتل���ف املجاالت املٌمكنة، وخاصة م���ا يتعلق بتنفيذ العديد 
من براجم التدريب، والتأهيل، ورعاية اإلبتاكرات، وغري ذلك 
من األمور املتعلقة بالدور االجمتايع، الفتًا كذلك إىل اهمتام 
اهليئة بتعميق القاعدة الصناعية، تعظميا لدورها وإماكنياهتا 
املتنوع���ة للخدمات الصناعية املتاكمل���ة، وذلك اعمتادًا عىل 
مجموعة من اأٌلس���س العملية والفنية واالقتصادية السلمية، 
حتقيقا لسياس���ات وبراجم ومروعات الدولة االسراتيجية 

واملستقبلية.
وأش���ار اللواء مهن���دس خمتار عبد اللطي���ف، إىل أن خطة 
تطوي���ر اهليئة العربية للتصني���ع، تتضمن ما يتعلق بتحديث 
وتطوير خط���وط اإلنتاج، وك���ذا ما يتعل���ق بتأهيل العنرص 
الب���رى، موحضًا أنه فميا يتعل���ق بتحديث وتطوير خطوط 
اإلنت���اج، فهناك مجموعة من املروعات الىت مت تنفيذها ىف 
هذا اإلطار، مهنا تطوير مصن���ع اإللكرونيات، والذي هشد 
ع���ددا من أمعال التطوير، مهنا إح���الل أحد خطوط مجتيع 
املكونات السطحية بأحدث خط من رشكة “فوىج اليابانية” 
طبقًا ملتطلبات الث���ورة الصناعية الرابعة، يمتزي بالقدرة عىل 
مجتي���ع اكفة املكونات الدقيق���ة )متناهية الصغر(، وحتديث 
اإلماكني���ات التكنولوجي���ة البحثية بأح���دث ماكينة تصنيع 
الك���روت اإللكروني���ة املطبوعة متع���ددة الطبقات من رشكة 
»LPKF« األملاني���ة، إىل جان���ب التع���اون ىف جمال إنتاج 
أجهزة احلاس���ب الخشيص والتابل���ت والتليفون احملمول، 
وجتهزي عدد 4 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 700  ألف جهاز 

/ سنة.
وأضاف اللواء مهندس خمتار عبد اللطيف أن تطوير مصنع 
اإللكرونيات تضمن التع���اون مع رشكة “زيروتك” لألنمظة 
األمني���ة ىف جمال اكمريات املراقبة، لعدد 22 طرازا خمتلفا 
بتكنولوجي���ا ال���ذاكء االصطنايع، ومت إنت���اج عدد 65 ألف 
اكمريا، ومن املس���هتدف إنتاج عدد 120 ألف اكمريا بهناية 
العام احلايل، اكش���فًا عن احلصول عىل هشادة من احتاد 
الصناع���ات املرصية خلط انتاج الاكمريات بنس���بة تصنيع 
حمىل 41 %، وأن���ه مت التعاقد مع أكرث من 40 جهة خمتلفة 

لتوريد أنمظة الاكمريات وأجهزة التجسيل.
وأوحض رئي���س اهليئة العربية للتصني���ع أنه مت االنهتاء من 
املرحل���ة الرابعة من املروع القويم الس���تبدال كش���افات 
الصوديوم بكشافات الليد عىل مستوى امجلهورية بإمجايل 
3,1 ملي���ون كش���اف، وهو ما س���امه ىف توفري اس���هتالك 
 High« الكهرب���اء، مك���ا مت توريد ع���دد 3 آالف كش���اف
Must« إلضاءة طريق االمساعيلي���ة الزرايع، وكذا توريد 
ع���دد 4 آالف كش���اف )60×60( مل���روع “حياة كرمية”، 

مشريًا إىل أنه جار تنفيذ بعض التعاقدات طبقًا لملطالب.
 وىف جمال تجشيع الراكت الناش���ئة )شباب املبتكرين(، 
أش���ار الل���واء مهندس خمت���ار عبداللطي���ف، إىل ما يتعلق 
بتصنيع جهاز السبورة الذكية، حيث مت إنتاج وتسويق عدد  
550 وح���دة، ومن املخطط الوص���ول إىل 2000 جهاز هناية 

العام احلايل.
وع���ن موقف انتاج العدادات، أش���ار رئي���س اهليئة العربية 
للتصنيع إىل أنه بالتعاون مع إحدي الراكت األملانية، جار 
إنتاج عداد املياه الذىك الذى يعمل بتكنولوجيا املوجات فوق 
الصوتية، ويمت���زي بعدم احتياجه للصيان���ة، أواملعايرة، مع 
قيامه برسعة مجتيع البيانات واحلساب الدقيق لالسهتالك، 
وحتديد أماكن الترسيب بدقة، الفتا كذلك إىل إنتاج 79 ألف 
عداد مزود بوحدة فصل وتش���غيل التيار الكهربايئ ألمعدة 
إنارة الش���وارع، وق���درة هذا العداد عىل تش���غيل عدد 40 
مع���ود إن���ارة، مضيفًا أنه مت تطوير العداد برباجم تش���غيل 

تحمس بنقل بيانات التشغيل إىل غرفة العمليات املركزية.
وفمي���ا يتعلق بتطوير مصنع “ق���ادر”، أوحض رئيس اهليئة 
العربية للتصنيع أنه مت إضافة عدد 2 ماكينة حقن بالستيك 
)400 طن/1300 طن(، واالس���مبات اخلاص���ة هبا، وذلك 
لتنفيذ مروع إنتاج 15 مليون ش���تلة قصب السكر لصاحل 
وزارة الزراع���ة، وذلك مبحافظة أس���وان، الفتا إىل أن ذلك 

سيهسم ىف توفري نسبة 40% من األمسدة، و50% من املياه، 
فضال عن توفري 60 يوم زراعة.

مكا تطرق رئيس اهليئة العربية للتصنيع إىل إنشاء الركة 
العربي���ة األملانية للوحات املرورية املؤمنة، والىت تس���هتدف 
إنتاج وتصني���ع وتوريد اللوحات املروري���ة املؤمنة اخلاصة 
بالس���يارات والدراج���ات الناري���ة وأى وس���ائل نقل أخرى 
ل���وزارة الداخلية، وك���ذا التصدير للخ���ارج )إفريقيا ودول 
الرق األوس���ط (، وذلك بطاقة انتاجية تصل إىل 3 ماليني 

لوحة/ سنة للوردية الواحدة.
وتن���اول اللواء مهندس خمتار عبد اللطيف، ما يتعلق بتأهيل 
العن���رص الب���رى ىف إطار خط���ة تطوير اهليئ���ة العربية 
للتصنيع، مش���ريًا ىف هذا الصدد إىل م���ا يقدم من براجم 
تدري���ب وتأهيل ملختلف العاملني باهليئ���ة، من خالل املعهد 
الع���ريب للتكنولوجيا املتط���ورة، وأاكدميية اهليئ���ة العربية 
للتصني���ع، ال���ىت مت إنش���اؤها للتدريب ع���ىل تكنولوجيات 
 DMG« التصنيع الذىك، وذلك بالتعاون مع لك من رشكة
MORI« األملانية، ورشك���ة »SIEMENS«  األملانية، و 
رشكة “ه���واوى” الصينية، هذا إىل جانب مدرس���ة اهليئة 
للتعلمي الفين، والىت تهسم ىف إعداد جيل من العاملة الفنية 
املؤهلة واملدرب���ة والقادرة عىل التعامل م���ع التكنولوجيات 

احلديثة.
وفميا يتعل���ق باملروعات اجل���اري تنفيذها ىف إطار خطة 
تطوير اهليئة العربية التصنيع، أش���ار اللواء مهندس خمتار 
عب���د اللطي���ف، إىل أهنا تتضمن إنش���اء الرك���ة العربية 
األفريقية للصناع���ات الطبية، وذلك هبدف توطني تكنولوجيا 
تصنيع األجهزة واملستلزمات الطبية ىف مرص، والتدرج ىف 
تعميق صناعهتا من خالل زيادة نسبة التصنيع احملىل، مع 
االلزتام مبعايري اجلودة العاملية لتلبية طلبات السوق احمليل 
والتصدير لدول العامل، مس���تعرضًا موقف إنش���اء مصنع 
إلنتاج مستلزمات جراحة العظام من: الراحئ، واملسامري، 
واملفاص���ل الصناعية، الفتا إىل أنه من املخطط  بدء املرحلة 

األوىل من اإلنتاج حبلول منتصف العام املقبل.
وتط���رق رئيس اهليئ���ة العربية للتصنيع إىل موقف إنش���اء 
مصن���ع للرسجن���ات اآلمنة، والذي من املخط���ط بدء إنتاجه 
خالل أكتوبر من العام املقبل، مس���تعرضًا كذلك الدراسات 

واخلطوات اخلاصة بإقامة مصنع للخيوط اجلراحية.
وانتقل اللواء مهن���دس خمتار عبد اللطيف كذلك إىل موقف 
تطوير مصنع “س���مياف”، س���واء من حي���ث تطوير خطوط 
اإلنتاج بأح���دث اآلالت واملعدات املختلف���ة، أو تطوير البنية 
التحتية واهلندسية لملصنع، إىل جانب إعادة تأهيل الكوادر 
الفني���ة ىف اكفة التخصصات، وك���ذا رمقنة خطوط االنتاج، 
والربط االلكروين ملختلف قطاعات املصنع ودورات العمل، 

مش���ريًا ىف هذا الص���دد إىل أنه مت رفع الطاق���ة اإلنتاجية 
لملصنع إىل 1000 عربة سنويًا “راكب – قوى- بضائع – 

مرو” بدلًا من 300  عربة/ سنة.
 مكا تط���رق رئيس اهليئة العربية للتصنيع كذلك إىل موقف 
تطوير مصنع حلوان، مش���ريا إىل ما مت اضافته من خطوط 
إلنتاج مواس���ري املياه والرصف اليحص، حيث مت إنش���اء 
مصنع 30 يونيو إلنتاج مواس���ري الب���ويل إيثيلني و جتهزيه 
بع���دد )2( خط إنتاج بأقط���ار من )400 مم حىت 1600 مم 
( ورف���ع الق���درة اإلنتاجية اللكية م���ن 21 ألف طن إىل 43 
ألف طن س���نويًا، وكذا إضافة خ���ط إنتاج آىل إلعادة تدوير 
املواس���ري غري املطابق���ة وحتويلها مرة أخ���رى إىل خامات 
خمرزة صاحلة لإلنت���اج ومطابقة لملواصفات العاملية حىت 

قطر 1200 مم.
وأوحض الل���واء مهندس خمتار عب���د اللطيف أنه فميا يتعلق 
خبطوط إنتاج مواس���ري الغاز الطبييع، فإنه جار العمل عىل 

زيادة الطاقة اإلنتاجية. 
وفميا يتعلق بانتاج طملبات املياه، أشار رئيس اهليئة العربية 
للتصنيع إىل أنه جار إنش���اء مركز تصنيع رمقي للطملبات، 
وذل���ك مبا يمتاىش مع توجه الدول���ة حنو تجشيع التصنيع 
احمل���يل، الفت���ا إىل أن اهلدف من إنش���اء ه���ذا املركز هو 
زي���ادة الطاقة اإلنتاجية لتصل إىل 200 طملبة / هشر، بدلًا 
م���ن عدد 50 طملبة/ هشر، بإس���تخدام املاكينات التقليدية، 
والوفاء بتلبية مطالب م���روع “حياة كرمية” واملروعات 

القومية األخرى.
واس���تعرض رئيس اهليئة العربية للتصنيع، موقف مشاركة 
اهليئ���ة يف املروع���ات القومية، وخاصة م���روع “حياة 
كرمية”، واليت بلغ هبا عدد املروعات 187 مروعا، مهنا 
158 م���روع رصف حصي بطول 1869 مك، و29 وحدات 
معاجلة، وذلك لصاحل اهليئة القومية ملياه الرب والرصف 
اليحص، هذا إىل جانب مش���اركة اهليئة ىف مروع تأهيل 
وتبطني الرع خباليا اجليوس���ل، بإمج���ايل 185 مروعا 
تص���ل اطواهلا إىل 636 مك، هذا فضال عن املش���اركة ىف 
م���روع منظومة إدارة املخلف���ات البلدية، ال���ذي يتضمن 
تصنيع معدات احملطات الوس���يطة الثابتة واملتحركة، وكذا 
اقامة املدافن الصحية، وكذا مروع البنية التحتية ملنظومة 

النظافة باحملافظات مبراحله املختلفة.
مك���ا تناول االجمتاع، موقف مروع تأثيث احلي احلكويم 
بالعامصة اإلدارية اجلدي���دة مبراحله املختلفة، والذي تولته 

اهليئة بالتعاون مع عدد من مصانع القطاع اخلاص.

يف إط����ار اخلط����وات احلثيث����ة ال����يت تق����وم هب����ا املنطقة 
االقتصادية لقناة الس����ويس لتصبح مرك����زا إقلمييًا ودوليًا 
يف جمال إنتاج الطاقة اخلرضاء؛ التىق   وليد مجال الدين 
رئي����س املنطقة االقتصادية لقناة الس����ويس، وفدًا من كربى 
ال����راكت البلجيكية املهمتة مبروع����ات الطاقة اخلرضاء 
اجل����اري العمل علهيا باملنطقة االقتصادية لقناة الس����ويس 
، س����واء مروعات إنتاج اهليدروجني األخرض أو األمونيا 
اخل����رضاء أو الصناعات املغذي����ة واملمكلة هلذه املروعات 
وذلك حبضور امللحق التجاري بالسفارة البلجيكية، ممثلني 
م����ن وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة وهيئة الطاقة اجلديدة 

واملتجددة.
  االجمتاع  تط����رق إيل عرض رئيس اهليئة العامة لملنطقة 
االقتصادي����ة لقناة الس����ويس تضمن اس����راتيجية اهليئة 
2020-2025 والصناع����ات املس����هتدف توطيهنا واملزيات 
التنافسية اليت متنحها اهليئة ملستمثرهيا من خالل جاهزية 
نظام متاكم����ل للصناعة وتوافر اخلدمات املختلفة باإلضافة 
إىل منظوم����ة مالية تضم����ن حوافز مالية لملس����تمثرين من 
خالل األط����ر القانونية والتنظميية، مكا تطرق االجمتاع إىل 
رشح مفص����ل عن جه����ود توطني صناع����ة الوقود األخرض  
وال����يت تقوم هبا باملنطق����ة االقتصادية بالتع����اون مع كربى 
الراكء الدوليني من خمتلف أحناء العامل لتعظمي االستفادة 
من م����وارد املنطقة االقتصادية واإلهس����ام يف التحول حنو 
الوق����ود األخرض عامليًا ليس فقط م����ن خالل تصنيعه وإمنا 
أيض����ًا من خالل متوين الس����فن ب����ه وتصديره إىل خمتلف 

األسواق العاملية.
مكا تطرق رئي����س املنطقة االقتصادية لقناة الس����ويس إىل 
أمع����ال التطوير اليت تهشدها موان����ئ املنطقة وتاكملها مع 
املناط����ق الصناعية، وخاصة أمع����ال تنفيذ أرصفة خزانات 
الوقود اليت تس����تقبل املروعات اجلاري التعاقد علهيا يف 

قطاع الوقود األخرض.  
ويف الس����ياق ذاته أعرب الوفد البلجييك عن س����عادته مبا 
أحرزته املنطقة االقتصادية لقناة الس����ويس يف هذا املجال 
ال����ذي يعد حاجة عاملية ماس����ة يف ظل التغي����ريات املناخية 
وجه����ود الدول اكفة حنو تقليل انبعاثات الكربون، مكا تقدم 
الوفد بعدد من االستفسارات الفنية املتعلقة مبصادر الطاقة 
املتج����ددة الالزم����ة لعملية اإلنت����اج ودور إماكن����ات املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس يف تيسري وصول املنتج الهنايئ 

إىل األسواق املختلفة.
ع����ىل جانب آخر، التىق رئيس اهليئة ووفد بلجييك آخر من 

ك����ربى ال����راكت العامل����ة يف قطاعات متنوع����ة واملهمتة 
باالس����تمثار يف املنطق����ة االقتصادي����ة خاص����ة للقطاعات 
املس����هتدفة، من صناعات متنوعة تتناس����ب مع رؤية اهليئة 
تبعًا لتوطني هذه الصناعات يف املناطق الصناعية التابعة. 
وعقد  الوفد  اجمتاعًا مع املنطقة االقتصادية لقناة السويس 
مض����ن جدول أمعال البعثة التجاري����ة البلجيكية جبمهورية 
مرص العربية واليت ب����دأت أمعاهلا يف 17 أكتوبر إىل 20 

أكتوبر.
محلة عاملية 

اكن رئيس الوزراء  الدكتور مصطىف مدبويل،  التيق  وليد 
مجال الدين، رئي����س جملس إدارة اهليئ����ة العامة لملنطقة 
االقتصادية لقناة الس����ويس، ملتابعة ع����دد من ملفات معل 

اهليئة.
وخالل اللقاء، استعرض وليد مجال الدين، أمه املستجدات 
اخلاصة بعدد من املروعات االس����تمثارية واالسراتيجية 
الىت تنفذها اهليئة، مش����ريًا ىف هذا الصدد إىل موقف تلك 
املروعات ال����ىت تتضمن مروع تطوي����ر ميناء الخسنة، 
تنفي����ذا لتوجهيات الرئي����س عبد الفتاح الس����ييس، رئيس 
امجلهورية بأمهية تنفيذ تطوير ش����امل ومتاكمل هلا، وكذا 
م����روع تطوير ميناء العريش، إىل جانب مروعات تمنية 
وتطوي����ر منطق����ة رشق بورس����عيد، والىت تمش����ل أرصفة 
امليناء، وأمعال حتسني الربة للساحات اخللفية لألرصفة، 
وحتس����ني الربة باملنطق����ة الصناعية، وم����ا يتعلق باملرافق 

والبنية األساس����ية، ومروع تطوير ورف����ع كفاءة رصيف 
عباس مبيناء غرب بورسعيد.

وتناول رئيس جملس إدارة اهليئة العامة لملنطقة االقتصادية 
لقناة الس����ويس، أيضا موقف املروعات التمنوية املتنوعة 
ال����ىت تنفذها اهليئة، ومهن����ا، ما يتعلق باملوان����ئ البحرية، 
وميكن����ة اخلدم����ات امجلركي����ة، وع����دد م����ن املروعات 
اللوجس����تية، وكذا حمطات حتلية مياه، والرصف، وتوزيع 
الكهرباء، وتوليد الطاقة اجلدي����دة واملتجددة، إىل غري ذلك 

من املروعات األخري.
وتط����رق وليد مجال الدين، إىل جه����ود املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس ىف إطار جذب املزيد من االستمثارات، وذلك 
من خالل حتسني احلوافز املالية باملنطقة عرب تطوير اإلطار 
التنظ����ي والترييع لملناطق االقتصادي����ة ذات الطبيعة 

اخلاصة.
مك����ا تناول رئي����س جمل����س إدارة اهليئة العام����ة لملنطقة 
االقتصادية لقناة الس����ويس موقف املروعات اليت وافقت 
علهي����ا اهليئة مؤخرًا، مش����ريا إىل أهن����ا تتضمن مروع 
حمط����ة متع����ددة األغراض مبين����اء رشق بورس����عيد بطول 
رصيف 900 مر وس����احة 380 ألف م2، من خالل حتالف 
رشكيت )س����اكي – ريالين����س(، ومروع إقام����ة منطقة 

لوجستية لعمليات القمية املضافة مبيناء رشق بورسعيد.

     اللواء مهندس مختار عبد اللطيف :  تحديث وتطوير 

خطوط اإلنتاج وتأهيل العنصر البشرى ونشارك في

 187 مشروعا ب” حياة كريمة “ 

املنياوى.. 

الهيئة العربية للتصنيع علي رادار التطوير 

 رئيس المنطقة االقتصادية  : جهود لتوطين صناعة الوقود األخضر بالتعاون مع كبرى الشركاء 
الدوليين من مختلف أنحاء العالم لتعظيم االستفادة من موارد المنطقة  

شركات بلجيكية تبحث التعاون مع »اقتصادية قناة السويس« 
يف مجال الوقود األخضر والصناعات املتنوعة 

داليا احمد

وقع���ت الركة املرصي���ة لالتصاالت، أول مش���غل متاكمل 
خلدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مرص، اتفاقية 
مع رشكة “LUMEN” األمريكية إلنش���اء أول نقطة ارتاكز 
إقلميية لركة LUMEN يف مرص لتقدمي خدمات اإلنرنت 
ل���راكت االتصاالت يف مرص، وأفريقيا، وآس���يا، والرق 
األوس���ط، وذلك بالراكة مع الرك���ة املرصية لالتصاالت 
واعمتاًدا عيل ش���بكهتا الدولية املمتزية، جاء ذلك خالل لقاء 
املهن���دس عادل حام���د، العضو املنتدب والرئي���س التنفيذي 
للركة املرصية لالتصاالت بالس���يدة انيتا موريف، الرئيس 
اإلقل���ي لركة LUMEN األمريكي���ة، مبقر الركة يف 
العامص���ة الربيطانية لندن حبضور وفد رفيع املس���توي من 
الركت���ني، وق���د مت عيل هام���ش الزيارة مناقش���ة جماالت 
التعاون املش���ركة بني الركتني يف املنطقة العربية وأفريقيا 

وآسيا والرق األوسط.
وم���ن املنتظر أن يب���دأ تقدمي اخلدمة خ���الل الربع األول من 
ع���ام 2023، ويعكس اختيار رشك���ة LUMEN لملرصية 
لالتصاالت رشياًك اس���راتيجًيا هلا يف املنطقة، الثقة الكبرية 
يف البني���ة التحتي���ة املتطورة اليت متتلكه���ا الركة املرصية 

 RDH لالتصاالت، وال���يت تتضمن مركز البيانات اإلقلي
بالقري���ة الذكية يف القاهرة، والذي يرتبط ب� 14 اكباًل حبرًيا، 
تص���ل إيل 18 اكباًل حبرًيا حبلول عام 2025 متتد ألكرث من 
140 نقطة إنزال يف أكرث من 60 دولة حول العامل، باإلضافة 

إىل مركز البيانات يف اإلسكندرية.
وتعت���رب رشك���ة LUMEN واحدة م���ن أمه وأكرب مقديم 
خدمات اإلنرن���ت يف العامل Tier-1. وتعترب نقطة االرتاكز 
اخلاص���ة هبا يف م���رص يه األويل من نوعه���ا يف أفريقيا 

وآسيا والرق األوسط.

 »املصرية لالتصاالت« توقع اتفاقية مع »LUMEN« األمريكية 
إلنشاء أول نقطة ارتكاز إقليمية لها يف مصر

اسالم عبدالفتاح

  وزير قطاع األعمال  يلتقي رؤساء شركات الغزل والنسيج وقيادات الشركة 

القابضة..  ويوجه بضرورة االلتزام بتوقيتات تنفيذ مشروع التطوير الشامل للقطاع 
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ذك���ر اجلهاز املركزي للتعبئ���ة العامة واإلحصاء أن قمي���ة األصول الثابتة 
لقط���اع األمعال العام بلغت 631.6 مليار جنيه عام )2020- 2021( مقابل 

617.0 مليار جنيه عام )2019- 2020( بزيادة %2.4.
وكشف جهاز اإلحصاء، يف النرة السنوية لإلحصاءات واملؤرشات املالية 
لراكت قطاع األمعال العام والقطاع العام )عدا البنوك ورشاكت التأمني( 

لع���ام )2020- 2021(، أن قمي���ة رأس املال املدفوع بلغ���ت 173.6 مليار 
جنيه عام )2020- 2021( مقابل 170.4 مليار جنيه عام )2019- 2020( 
بزي���ادة 1.9%.. وتاب���ع اجلهاز أن قمية صايف رأس املال املس���تمثر بلغت 
583.5 ملي���ار جنيه عام )2020- 2021( مقاب���ل 576.1 مليار جنيه عام 

)219- 2020( بزيادة %1.3.

جهاز اإلحصاء: 631.6 مليار جنيه 
قيمة األصول الثابتة لقطاع 

األعمال العام خالل 2020- 2021

الت���ىق وليد مجال الدين رئيس املنطق���ة االقتصادية لقناة 
الس���ويس، اكي فيشرن رئيس مش���اريع إزالة االنبعاثات 
الكربونية االس���راتيجية بركة مريس���ك، وهاين النادي 
ممثل مجموعة مريس���ك مرص، واملهندسة ليىل احلارص 
نائب رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب لركة سميزن 
للطاقة، ووفد يضم عدًدا من اخلربات الفنية من الركتني، 
وحبضور ممث���يل وزارة الكهرباء والصندوق الس���يادي، 
وذلك للوقوف عىل بعض التفاصيل اليت ختص مروعات 
توط���ني الوقود األخرض يف إطار ما تقوم به الراكت من 
دراس���ات جدوي متهي���ًدا لتوقيع العق���ود الهنائية امللزمة 

والبدء الفعيل للتنفيذ.
وأعرب مجال الدين عن ال���دمع الاكمل الذي توليه املنطقة 
االقتصادية للراكت املوقعة عىل مذكرات التفامه من أجل 
توطني الوقود األخ���رض، خاصة فميا يتعلق بالدمع الفين 
يف مرحلة دراس���ات اجلدوى وذلك ملا تمتزي به مروعات 
الوقود األخ���رض من طبيعة خاصة تتعل���ق حبداثة نوعية 
املروع���ات والتكنولوجيا الالزمة والطبيعة اللوجس���تية 
لملواقع املقامة هبا، مكا أكد أن مرحلة الدراس���ات الفنية 
حتت���اج دامئ���ًا إىل التعاون املش���رك للوص���ول ألفضل 
النت���اجئ اليت متكن رشاكءنا م���ن الوصول إىل تنفيذ هذه 
املروع���ات الواعدة وفقًا للج���دول الزمين املتوقع، وأهنا 
ليست املرة األوىل لتعاون املنطقة االقتصادية مع مريسك.
من جانبه، أعرب اكي فيشرن عن مطوحات رشكة مريسك 
بإجن���از هذا املروع حي���ث يمت معل الدراس���ات الفنية 
املتعلقة باالختيار األمثل ملواقع اإلنتاج والذي من شأنه أن 
يساعد يف حتديد سبل وصول الصناعات املغذية لملنشأة 
املزم���ع تنفيذها، مكا يس���اعد يف دراس���ة اكفة الس���بل 
اللوجس���تية واملالي���ة والقانونية املتعلق���ة باملروع، وأكد 

عىل أن اللقاءات ما ب���ني األطراف املعنية يف هذه املرحلة 
الفنية يؤدي إىل تعاون ممثر يف حتقيق املس���هتدفات من 

مذكرات التفامه.
مكا عربت املهندس���ة ليىل احلارص عن مدى س���عادهتا 
هبذا التعاون املمثر مع املنطقة االقتصادية لقناة السويس 
مؤكدة عىل أن رشكة س���ميزن للطاقة حريصة عىل مراعاة 
عدد من العوامل الفنية اخلاصة باملروع واليت تسهتدف 
تعظمي االستفادة من موارد املنطقة والتهسيالت واحلوافز 
املقدم���ة باإلضافة إىل جحم اإلجناز الذي ميكن أن حيققه 

التعاون بني األطراف املعنية لملروع.
اجلدي���ر بالذك���ر أن هذه اجللس���ات النقاش���ية تأيت يف 
إط���ار التعاون والدمع ال���ذي تقدمه املنطق���ة االقتصادية 
لراكهئ���ا يف مروعات تصني���ع الوقود األخرض، مكا 
يع���رب عن حرص املنطقة االقتصادية عىل التأكد من توافر 
االشراطات البيئية والقانونية والفنية الالزمة وفقًا ألعىل 
املعاي���ري العاملي���ة ملروعات توطني الوق���ود األخرض يف 

مناطقها الصناعية.

اإلتحاد المصري يقدم
 عدة توصيات للشركات

 إلنجاح منظومة »متناهي 
الصغر« ضد الكوارث

ارتفاع صافي االستثمار 
األجنبي المباشر في القطاعات 
غير البترولية بـ%81.3 خالل 
2021-2022

شعبة االقتصاد الرقمى تلتقى 
مع الشركات المشاركة في 
معرض ومؤتمر
"Web Summit"

قال اإلحتاد املرصي 
للتأمني، إن التأمني متنايه 
الصغر يف حاالت الكوارث 
هيدف إىل تزويد األرس 
ذات الدخل املنخفض 
بالتأمني عىل احلياة 
والتأمني اليحص حبيث 
ميكن الوصول إليه بهسولة 
وبأسعار معقولة.
وأضاف اإلحتاد يف نرشته 
األسبوعية ، حتت عنوان 
“التأمني متنايه الصغر 
والكوارث الطبيعية”، أن 
هذه النوعية من التأمني 
تتضمن أيضًا تغطية فقدان 
األصول الصغرية والرثوة 
احليوانية واحملاصيل 
يف حالة حدوث فيضان أو 
إعصار أو أي اكرثة طبيعية 
أخرى، منوهًا أن التأمني 
متنايه الصغر يعرف 
ببساطة  بأنه تأمني ذوي 
الدخل املنخفض.
وقال أن التحدى األمه 
يمتثل ىف أنه قد يكون من 
الصعب بشلك خاص بيع 
التأمني عىل أساس املؤرش، 
نظرا لشعور العمالء 
بالقلق بشأن تكبد خسائر 
كبرية، ودم احلصول عىل 
تعويضات بسبب مؤرش مت 
تصمميه بشلك غري الئق.

أظهر مركز املعلومات ودمع 
اختاذ القرار مبجلس الوزراء 
ارتفاع صايف االستمثار 
األجنيب املبارش يف القطاعات 
غري البرتولية خالل 
)2022/2021( بنحو %81.3 
مجساًل 11.6 مليار دوالر.
جاء ذلك خالل االنفوجراف 
الذي نرشه مركز املعلومات 
يتناول االستمثار األجنيب 
املبارش يف مرص.

وأوحض املركز أن جحم 
االستمثار يف تأسيس 
الرشاكت اجلديدة أو زيادة 
رؤوس األموال وصل إىل 3.4 
مليار دوالر بزيادة 2.1 مليار 
دوالر عن العام املايل السابق 
هيلع لتشلك بذلك 29% من 
صايف االستمثار األجنيب، 
بيمنا وصل صايف األرباح 
املرحلة وفائض األرصدة 
الدائنة خالل 2022/2021 
إىل 4.9 مليار دوالر بزيادة 
11% عن العام املايل السابق 
مشلكة بذلك 42% من صايف 
االستمثار.

ولفت إىل أن جحم 

عقدت الشعبة العامة 
لالقتصاد الرمقي 
والتكنولوجيا باالحتاد 
العام للغرف التجارية لقاًء 
مفتوًحا مع الرشاكت املشاركة 
 Web يف معرض ومؤمتر
Summit عقده خالل الفرتة 
من  1-4 نومفرب املقبل مبدينة 
لشبونة  بالربتغال .
جاء اللقاء الذى عقد 
مبقراالحتاد بالقاهرة اجلديدة 
برائسة املهندس خليل حسن 
خليل رئيس الشعبة العامة 
لالقتصاد الرمقي وعدد من 
أعضاء جملس اإلدارة وممثل 
من هيئة تمنية صناعة 
تكنولوجيا املعلومات "ايتيدا" 
ورؤساء الرشاكت املشاركة 
يف املعرض حيث مت توجيه 
الرشاكت املشاركة إىل أمهية 
املعرض بالنسبة للرشاكت 
الناشئة باعتباره واحًدا من 
أبرزاملعارض الذي تشارك فيه 
الشعبة بدمع من هيئة تمنية 
صناعة تكنولوجيا املعلومات 
"ايتيدا" ويف إطار حرص 
الشعبة عىل توسيع قاعدة 
املستفيدين من الرشاكت .

»اقتصادية قناة السوس« تبحث مع »ميرسك« 
و»سيمنز« مشروعات توطني الوقود األخضر 

وزير البترول يدعو الشركات لتكثيف أعمال 
االستكشاف الستقرار اإلنتاج

اس���تقبل املهندس طارق املال، وزي���ر البرول والرثوة 
املعدنية، جملس إدارة رشكة أبكس األمريكية برائسة 
مؤس���هسا روجر بالنك، ومت خالل اللقاء اس���تعراض 
أنش���طة الرك���ة يف منطقة امتيازه���ا جبنوب رشق 
مليح���ة بالصح���راء الغربية، وقص���ص النجاح اليت 
حققهت���ا خالل فرة وجزية منذ ب���دء معلها يف مرص 
ع���ام 2016، فقد حققت متوس���ط إنت���اج بلغ 8 آالف 

برميل يومًيا.
وخ���الل اللق���اء أك���د »امل���ال«، ع���ىل أمهي���ة خض 
االس���تمثارات يف أنشطة البحث واالستكشاف وتمنية 
احلق���ول لزيادة مع���دالت اإلنت���اج لتوف���ري إمدادات 
مستقرة، مشيدا برباجم وخطط أبكس يف مرص واليت 
تع���د أحد المناذج الناحجة يف جمال العمل البرويل، 
مش���رًيا إىل أن مرص متتلك فرصًا واعدة الكتش���اف 
املزيد من الرثوات البرولية، فضلًا عن امتالكها البنية 
األساسية، وشدد عىل االهمتام بكفاءة الطاقة، والعمل 
بفك���ر وآليات جديدة من أجل حتقي���ق القمية املضافة 

لرثوات مرص من البرول والغاز لزيادة العائدات.
وم���ن جانبه أك���د روجر بالنك عىل اس���مترار تواجد 
الركة للعمل مبرص وحفر 15 برئًا يف العام القادم، 
وأن التوقعات يف مرص مبرة وحتفز الراكت عىل 

االسمترار يف زيادة أنشطة االستكشاف.
ح���رض اللق���اء اجليول���وىج أرشف ف���رج وكيل أول 
الوزارة، واجليولوىج عالء البط���ل الرئيس التنفيذى 
للهيئ���ة املرصية العام���ة للب���رول، واملهندس رشيف 
حس���ب هلل وكيل الوزارة لإلنتاج، ومن رشكة أبكس 
جرييم س���ورد الرئيس املش���ارك وتوم ماهر الرئيس 
التنفي���ذى ورودىن ىج ايلك���ر وروك جريليت وإهياب 

توما أعضاء جملس اإلدارة.
رضوى عبداهلل

أ.ش.أ
أكدت هبة سالمة الرئيس التنفيذي للواكلة اإلقلميية لالستمثار 
RIA التابعة ملنمظة الدول األعضاء بتجمع الس���وق املشركة 
للرق واجلنوب األفرييق - الكوميسا أن جذب اإلستمثارات 
األجنبية املبارشة بات رضورة حمتية ملساعدة الدول اإلفريقية 
 ع���ىل جتاوز تداعيات األوضاع االقتصادي���ة العاملية احلالية.

وقالت سالمة - يف لكمهتا يف افتتاح ورشة معل تنمظها الواكلة 
اإلقلميية لإلس���تمثار RIA مبدين���ة فيكتوريا فولز بزميبابوي 
لعرض أفضل املامرسات العاملية، يف جماالت العناية الالحقة 
باملس���تمثرين وخدمات تيس���ري االس���تمثار وتروجي الفرص 
االستمثارية بالدول األعضاء بالكوميسا- إن اإلقتصاد العامل 
أظهر العام املايض تعافيا من تداعيات جاحئة كورونا، ليجسل 
اإلس���تمثار األجنيب املبارش حول العامل 1.65 تريليون دوالر 
يف 2021 مقارنة مع 929 مليار دوالر أمرييك يف عام 2020 
 بزيادة نس���بهتا 77%، وذل���ك وفقا لتقرير منمظ���ة األونكتاد.

وأضاف���ت أن العامل هشد بعد ذلك تطورات جديدة، أثرت عىل 
االقتص���ادات يف خمتلف الدول وخلقت موج���ات من الركود 
والتمخض، وهو ما يربز دور واكالت الروجي وهيائت اإلستمثار 
يف الدول اإلفريقية لتضاعف جهودها ملوزانة تأثريات كوفيد 19 
واألوضاع العاملية عىل اإلستمثار األجنيب املبارش، وتعويض 
تل���ك التأثريات عىل االقتصادات اللكية للدول، وذلك من خالل 
 املامرس���ات احلديثة يف جمال جذب اإلس���تمثارات املبارشة.

وأش���ارت الرئي���س التنفيذي للواكل���ة اإلقلميية لإلس���تمثار 
 RIA إىل أن واكل���ة اإلس���تمثار اإلقلميية بالكوميس���ا RIA
أخ���ذت ع���ىل عاتقها خ���الل العامني املاضي���ني ومنذ تفيش 

ظاه���رة كورون���ا، تقدمي وتوف���ري أفضل املامرس���ات العاملية 
إىل واكالت ال���روجي لالس���تمثار يف دول مجتع الكوميس���ا 
م���ن أج���ل متابعهت���ا وتنفيذه���ا مب���ا ينعك���س إجيابيا عىل 
 معلية جذب االس���تمثارات األجنبية املب���ارشة بدول التجمع.
ولفت���ت س���المة إىل أن الواكل���ة اإلقلميية لإلس���تمثار قامت 
خ���الل العام���ني املاضي���ني بتنظ���مي 37 برناجم���ا تدريبي���ا 
اقلميي���ا اس���تفاد مهن���ا أكرث م���ن 1500 مت���درب من اكفة 
التجم���ع،  دول  اإلس���تمثار يف  وهي���ائت  ال���روحي  واكالت 
وتضمن���ت تل���ك ال���رباجم خمتلف جم���االت ج���ذب وتروجي 
االس���تمثار االجن���يب املبارش ومهنا، التس���ويق االلكروين ، 
محالت حتس���ني الصورة الذهنية ، اس���راتيجيات تروجي 
االس���تمثار، احصائيات االس���تمثار االجن���يب املبارش، 
وال���روجي هل���ا. االس���تمثارية   وحتدي���د املروع���ات 

أ.ش.أ
قال���ت دودوزيل ش���ينيا الرئيس التنفي���ذى لواكلة تمنية 
اإلس���تمثار بدولة زميبابوى، إن بالدها تسىع لإلستفادة 
م���ن اخل���ربات املرصية ىف جم���اىل صناع���ة األمسدة 
والربجميات، مش���رية إىل أن هناك مروعات مش���ركة 
جيرى مناقشهتا حاليا بني حكومة زميبابوى ومستمثرين 
من القطاع اخلاص املرصى لتنفيذها ىف زميبابوى خالل 

الفرة املقبلة.
وأضافت شينيا أن تلك املروعات تمشل إقامة مصنعا 
لألمس���دة، باإلضاف���ة إىل مروعات يف جم���ال البنية 
التحتية التكنولوجية والربجميات، مؤكدة أن مرص متتلك 
خربات كبرية يف العديد من املجاالت ونسىع لالستفادة 
مهنا، خاص���ة أن زميبابوي توفر بيئة جيدة لإلس���تمثار 

واملستمثرين األجانب.
وأوحض���ت أن بالدها توفر 3 أنواع من اإلس���تمثارات، 
أوهلا مروعات الراك���ة بني القطاعني العام واخلاص 
وتق���وم فهيا احلكومة بتحدي���د املروعات ذات األلولوية 
يف املج���االت املختلفة، وتعرضها عىل املس���تمثرين من 
القط���اع اخلاص س���واء احملليني أو األجان���ب لتنفيذها 

بنظام املشاركة. 
وأش���ارت إىل أن الن���وع الث���اين من االس���تمثارات يف 
زميباب���وي بنظام املناطق اإلقتصادية اخلاصة اليت متنح 
حوافز استمثارية كبرية، مثل اإلعفاءات الرضيبية مدهتا 
5 س���نوات، وتمشل أيضا إعف���اءات رضيبية لملوظفني 
وعىل توزيعات األرباح، باإلضافة إىل العديد من احلوافز 

اإلستمثارية االخرى. 
ولفتت الرئي���س التنفيذي لواكلة تمنية االس���تمثار بدولة 
زميباب���وي إىل أن الن���وع الثالث من اإلس���تمثارات يف 
زميباب���وي، يمتث���ل يف االس���تمثارات العام���ة وال تضع 

احلكومة فهيا قي���ودا عىل ملكي���ة األجانب لملروعات 
حيث تصل إىل 100% ، مكا متنح تلك املروعات العديد 
من احلوافز اخلاصة مهنا االعفاءات امجلركية السترياد 
املعدات واألالت الالزمة للتصنيع وغريها من احملفزات.

وأكدت أن زميبابوي تتس���م مبزيات تنافسية كبرية، مهنا 
الق���وة البرية املؤهل���ة والتعلمي اجلي���د، باإلضافة إىل 
املناخ املعتدل عىل مدار العام، ما جيعلها صاحلة لزراعة 
غالبية أنواع احملاصيل الزراعية االسرايتجية بإنتاجية 
مرتفع���ة، فضال ع���ن البنية التحتية وش���بكة املواصالت 
اجليدة اليت تربطه���ا مع اكفة جرياهنا ما يهسل وصول 
السلع والبضائع إىل الدول املجاورة وتصديرها لملناطق 
املختلف���ة، وجعلها مرك���زا لتوزيع املنتج���ات بني مناطق 

القارة األفريقية املختفة وإىل خمتلف مناطق العامل.
وأش���ارت إىل أن زميبابوي تزخز بأكرث من 66 نوعا من 
املواد اخلام الطبيعية والرثوات املعدنية داخل أراضهيا، 
وبمكيات احتيايط مخضة، ما جيعلها باس���مترار مبثابة 

أرض خصبة لالستمثار املرحب والواعد.

الكوميسا: االستثمار األجنبى ضرورة ملساعدة إفريقيا 
على جتاوز األزمة االقتصادية

رئيس وكالة االستثمار بزميبابوى: نسعى لالستفادة من
 اخلبرات املصرية فى صناعة األسمدة والبرمجيات

هشد األسبوع املايض رس���ائل دمع قوية موجهة من 
الدول���ة املرصية وع���يل رأهسا الرئيس عب���د الفتاح 
الس���ييس ملجمتع االس���تمثار واملال ، وتأكيدات عيل 
ال���دمع املتواص���ل لفتح آفاق واس���عة أم���ام القطاع 
اخلاص ن وصوال إيل رشاكة متوازنة بينه وبني الدولة 

لتحقيق التمنية املنشودة .
وأك���د الرئيس عب���د الفتاح الس���يىس، اهمتام الدولة 
بتحف���زي االس���تمثار والتعام���ل مع اكفة الش���واغل 
اليت تواج���ه رجال األمعال الوطنيني بش���لك حامس، 
الس���ميا يف ضوء مس���امهاهتم الفاعل���ة واملؤثرة يف 
الن���اجت احمليل اإلمجايل ونس���ب التش���غيل لأليدي 
العاملة، والقدرات اإلدارية والتنظميية اليت ميتلكوهنا، 
مس���تعرضًا يف هذا اإلطار التهسي���الت واإلجراءات 
اإلصالحي���ة والتمنوية اليت تتبناها احلكومة لتجشيع 
ومس���اندة االستمثارات اجلادة وتذليل مجيع العقبات 
أمام القط���اع اخلاص، باإلضاف���ة إىل ما تضطلع به 
الدولة عىل صعيد تطوير البنية األساسية، خاصًة ىف 
قطاع املوانئ واملطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل 
احلدي���ث، باإلضافة إىل التطور الكبري الذي حدث يف 
منظوميت امجل���ارك والرضائ���ب، إىل جانب حتديث 

األطر والنظم القانونية.
جاء ذلك خالل استقبال الرئيس عبد الفتاح السييس   
وفدًا م���ن رجال األمعال واملس���تمثرين املرصيني من 
القطاع���ات الصناعية املختلفة، وذلك حبضور الدكتور 
مصطىف مدب���وىل رئيس جملس ال���وزراء, ، والقامئ 
بأمعال حمافظ البنك املركزي، وزراء الكهرباء والطاقة 
املتج���ددة، والب���رول وال���رثوة املعدني���ة، والتخطيط 
والتمني���ة االقتصادي���ة، واملالية، والبيئة، واإلس���اكن 
واملراف���ق واملجمتعات العمرانية، والتجارة والصناعة، 

ومستشار رئيس امجلهورية للتخطيط العمراين.
ورصح  الس���فري بس���ام راىض، املتح���دث الرمسى 
ب���امس رائس���ة امجلهورية ب���أن الرئي���س أكد خالل 
االجمتاع حرص الدولة عىل اسمترار التفاعل املبارش 
مع املس���تمثرين وجممتع رجال األمع���ال الذين ميثل 
جناحهم دمعًا لملسار الذي تنهتجه مرص حنو التمنية 
الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة رشاكة متوازنة مع 

الدولة هتدف لدمع االقتصاد وتوطني الصناعة.
وأض���اف املتح���دث الرمس���ى، ب���أن ال���وزراء ألقوا 
الضوء عىل تط���ورات املهشد االقتص���ادي والفرص 
االس���تمثارية الواع���دة املتاحة بالس���وق املرصي يف 
خمتل���ف القطاعات، فضلًا عن اس���تعراض املقومات 
املتنوع���ة اليت بات���ت تمتتع هبا م���رص حاليًا، واليت 
ضاعفت من قدرهتا عىل جذب االستمثارات األجنبية 
واحمللية، واجلهود املبذولة عىل خمتلف األصعدة يف 
مرص من أج���ل حتفزي مجمل قطاعات االقتصاد، مبا 
يف ذلك التعديالت الرضيبية وامجلركية، والتوسع يف 
امليكن���ة وتدفق قواعد البيان���ات، وغريها من إجراءات 

التطوير اليت مشلت اكفة قطاعات الدولة.
وهشد اللقاء ح���وارًا مفتوحًا بني الرئيس الس���يىس 
ومجموعة رجال األمعال واملستمثرين املرصيني حول 
م���ا تقوم به احلكومة لدفع معلية التمنية الش���املة يف 
م���رص واآلفاق املس���تقبلية للوض���ع االقتصادي يف 
مرص، حيث أش���اد ممثلو جممتع األمع���ال باخلطط 
التمنوية الموحة للدولة والتحسن يف البيئة احلاضنة 
لالس���تمثارات يف مرص، وكذلك اإلرادة السياس���ية 
القوي���ة لتحقيق اإلص���الح والمنو يف م���رص بوترية 
متسارعة، واليت سامهت بشلك ملحوظ يف استعادة 
الص���ورة الذهني���ة اإلجيابية عن م���رص لدى جممتع 
األمع���ال األجنيب واملرصي، مؤكدي���ن تقديرمه للقاء 
الرئيس وتواصله املسمتر مع القطاع اخلاص ملواجهة 

أي حتديات قد تطرأ يف هذا الصدد.
وأضاف املتحدث الرمس���ي أن الرئيس أكد يف ختام 
اللقاء حاجة مرص للك س���واعد أبناهئا لملسامهة يف 
تطويرها وتمنيهتا وتغيري واقعها إىل األفضل، خاصًة 
أن م���رص باتت تمتتع مبعايري الق���درة عىل االنطالق 
وفق فرص حقيقية، مع اعزتامها اس���مترار قوة الدفع 
للتحرك بش���لك متوازن ومدروس يف س���بيل حتقيق 
مسهتدفات اإلصالح االقتصادي الشامل كهنج وطين 

اسراتيجي لبناء الدولة.
دمع الصادرات 

قبل لقاء الرئيس السييس برجال األمعال بساعات  ، 
عقد الدكتور مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء،   
اجمتاع���ًا، ملتابع���ة جه���ود دمع وتطوي���ر الصناع���ة 
املرصية، وذلك حبضور الدكتور عىل املصيىحل، وزير 
المتوين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا املش���اط، 
وزي���رة التع���اون ال���دويل، والدكتورة هالة الس���عيد، 
وزيرة التخطيط والتمنية االقتصادية، والدكتور دمحم 
معيط، وزير املالية،  و الس���يد القصري، وزير الزراعة 
واس���تصالح األرايض، واملهن���دس محمود عصمت، 
وزير قط���اع األمعال الع���ام، واملهندس أمحد مسري، 
وزي���ر التج���ارة والصناع���ة،  و أمحد جك���وك، نائب 
وزير املالية للسياسات املالية، واملهندس  عبد امحليد 
الدم���رداش، رئيس املجلس التصدي���ري للحاصالت 
الزراعي���ة، واملهن���دس ه���اين برزي، رئي���س املجلس 
التصدي���ري للصناعات الغذائي���ة، واملهندس محمود 
ب���زان، نائب رئي���س املجلس التصدي���ري للصناعات 
الغذائية، والس���يد/ فؤاد ط���ارق، نائب رئيس املجلس 

التصديري للحاصالت الزراعية.
وأش���ار الدكت���ور مصط���ىف مدب���ويل، ىف مس���هتل 
عبدالفت���اح  الرئي���س  توجهي���ات  إىل  االجمت���اع، 
الس���ييس، رئيس امجلهوري���ة، املس���مترة للحكومة 
ب���دمع وتطوير قط���اع الصناعة، والعم���ل عىل زيادة 
جحم الصادرات، ومن مث تقدمي املزيد من التيسريات 
واحملفزات لملصدرين املرصيني، س���واء فميا يتعلق 
بالنق���ل، أو إقامة املخازن اللوجس���تية خاصة بالدول 
االفريقية، الفتًا إىل ما س���بق عقده من اجمتاعات ىف 
ه���ذا الصدد، وما اختذ من خطوات ىف هذا الش���أن، 
موحض���ًا أن من ب���ني ذلك ما ح���دث  لركة النرص 
للتصدير واالس���ترياد، من تطوي���ر، وأصبحت رشكة 
“جسور”، قائلًا:” من هنا نعمل عىل تعظمي االستفادة 
م���ن االتفاقيات الىت وقعهتا مرص.. وكذا االس���تفادة 
م���ن الف���رص التصديري���ة املتاح���ة حالي���ًا لقطايع 
الصناعات الغذائية، واحلاصالت الزراعية، عىل وجه 

اخلصوص«.
وأك���د رئيس الوزراء أننا نس���هتدف م���ن خالل هذا 
االجمت���اع اس���تطالع رؤيت���مك يف الهن���وض بقطاع 
الصناع���ة، وزي���ادة التصدير، مكا سنس���تمكل ذلك 
خالل املؤمتر االقتصادي الذي يعقد الهشر اجلاري، 
حىت نس���تطيع اخلروج خبريطة طريق، وخطة تنفيذية 
متاكمل���ة، والتوصل إىل توصي���ات واحضة يف هذا 

الشأن.
من جانبه، أكد رئيس املجلس التصديري للحاصالت 

الزراعي���ة، أن املومس الس���ابق هش���د زيادة ىف قمية 
الص���ادرات الزراعية بلغت حن���و 300 مليون دوالر، 
رمغ التحديات اليت اكنت تفرض آثارها، مش���ريًا إىل 
أن التحدي الكبري يمتثل يف معليات “الحشن” بصفة 
عام���ة، حيث مت عقد عدة اجمتاع���ات مع وزير النقل، 
ويمت حاليًا التجهزي لتوفري الس���فن املطلوبة للحشن، 
الفت���ًا إىل أن جناح هذه اخلطوات س���يهسم يف حل 

الكثري من املشلكات.  
وأج���رى رئيس ال���وزراء، خالل االجمت���اع، اتصاال 
بالفريق اكمل الوزير، وزير النقل، الذى أكد استعداده 
لحش���ن أى مكي���ات م���ن احلاص���الت الزراعية إىل 
األس���واق الدولية املختلفة ، فميا  استعرض املهندس 
عبدامحليد الدمرداش قامئة الدول اليت يمت التصدير 
هلا، وتناول أيضًا عددًا من الفرص الواعدة يف القارة 
اإلفريقية، وكذا التحديات املوجودة، مش���ريًا إىل أنه 
يمت حاليًا دراس���ة التوس���ع يف األس���واق األسيوية، 

واليت تعترب سوقًا كبرية.
ولفت رئيس املجلس التصديري للصناعات الغذائية، 
خ���الل االجمت���اع، إىل أن قمي���ة صادراتن���ا م���ن 
الصناع���ات الغذائي���ة بلغت 2.3 ملي���ار دوالر حىت 
أغسطس املايض، موحضًا أن الدول العربية ُتعد من 
أكرب األس���واق املس���توردة ملنتجاتنا، مشريًا ىف هذا 
الصدد إىل معدالت منو الصادرات للسوق األمريكية، 

وكذا االحتاد األورويب.
مك���ا أش���ار املهندس ه���اين ب���رزي إىل رضورة أن 
تكون هناك اس���راتيجية واحضة للصناعة املرصية، 
والتصدي���ر، حتتوى عىل مس���هتدفات واحضة، وىف 
هذا الصدد عّقب رئيس ال���وزراء مؤكدًا أن أحد أمه 
التلكيف���ات لوزير التج���ارة والصناعة يه إعداد هذه 
االسراتيجية، قائلًا:”نعمل عىل أن خنرج من املؤمتر 

االقتصادي برؤية عامة هبذا الشأن«.    
من جانهبم، استعرض الوزراء احلضور جهود الدولة 
ىف دمع وتطوير قطاع الصناعة ىف خمتلف املجاالت، 
وإتاحة املزي���د من احملفزات والتيس���ريات الىت من 
ش���أهنا الهنوض هبذا القطاع احلي���وي الذي يهسم 
بش���لك كب���ري ىف حتقيق معدالت المن���و االقتصادي 
املرج���وة، وع���ىل رأهسا س���داد ورد قمي���ة األعباء 

التصديرية.
زيادة االستمثارات الصناعية 

وخ���الل نفس األس���بوع عق���د الرئيس عب���د الفتاح 
الس���ييس  اجمتاع���ا مع الدكت���ور مصطىف مدبويل 
رئيس جملس ال���وزراء، واملهندس أمحد مسري وزير 
التجارة والصناعة ، تناول خالله متابعة خمطط وزارة 
التج���ارة والصناعة لزيادة االس���تمثارات الصناعية، 

وتعزيز إنتاج املجمعات الصناعية  .
ووج���ه  الرئي���س بقي���ام وزارة التج���ارة والصناعة 
بتبسيط اإلجراءات املتعلقة باالستمثارات الصناعية، 
والتواصل املسمتر واملنتظم مع جممتع رجال األمعال 
الوطنيني من ذوي اخلربة واإلدارة احملومكة واإلنتاج 
املمتزي، للوقوف عىل التحديات اليت تواجههم ورسعة 
توفري احللول لتذليل أية عقبات يف هذا الصدد، وذلك 
هبدف دمع قطاع الصناع���ة الوطنية وتعزيز الراكة 
مع القطاع اخلاص، س���عيًا حنو حشذ طاقات الدولة 

يف املجال الصنايع.
وفمي���ا يتعل���ق باملجمع���ات الصناعية عىل مس���توى 
امجلهوري���ة، وجه   الرئيس بأن يمت تعزيز نش���اطها 
للوصول إىل أق���ى حد ممكن من قدرهتا اإلنتاجية 
الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب 
املس���تمثرين، خاصًة يف جمال الصناعات الصغرية 
واملتوس���طة، م���ع إطالق ال���رباجم الروجيية يف هذا 
اإلطار، وكذلك التوس���ع يف حومك���ة قواعد البيانات 
وامليكن���ة، مل���ا لذلك من م���ردود مبارش ع���ىل توفري 
املعلومات الصحيحة والدقيق���ة، ومن مث زيادة فرص 

النجاح املبين عىل اختاذ القرارات السلمية.
وذك���ر املتحدث الرمس���ي بامس رائس���ة امجلهورية  
أن   وزي���ر التجارة والصناعة عرض املوقف التنفيذي 
لالس���تفادة من منظومة املجمع���ات الصناعية جبميع 

احملافظات عىل مستوى امجلهورية، فضلًا عن جهود 
متابعة تنفيذ األنشطة املسهتدفة بتلك املجمعات، واليت 
يبلغ عددها 16 مجمعًا صناعيًا بإمجايل 4808 وحدة 
صناعية. مكا اس���تعرض مقرح���ات الوزارة ارتباطًا 
ب���دمع األنش���طة الصناعي���ة وحتف���زي الصناعة عىل 
املس���توى الوطين، خاصًة عن طري���ق تعزيز معليات 
االس���تمثار الصنايع، مبا ينعكس بص���ورة إجيابية 
ع���ىل أداء القطاع���ات الصناعية والتغل���ب عىل أبرز 
العقب���ات اليت تواجهها، وذلك بالتنس���يق مع خمتلف 
اجلهات املعنية، خاصًة ما يتعلق بإجراءات حتس���ني 

املناخ االستمثاري الصنايع.
تعاون مشرتك 

ومثن خرباء ما تقوم ب���ه الدولة املرصية من جهوٍد 
كبرية؛ حلل لك املعوقات اليت تواجه املس���تمثرون؛ 
جلذب االسمتارات السوق املرصية ، وقال  اخلبري 
االقتص���ادي وائل ص���ي ،  إن  توجيه الرئيس 
عبدالفت���اح الس���ييس مبش���اركة القطاع اخلاص 
وإزال���ة املعوق���ات أم���ام املس���تمثرين  مجشع   ، 
حيث تس���هتدف الدولة حتقيق 100 مليار جنيه من 
الص���ادارات ، وهو وفًقا ملا أعلن���ه الرئيس “رمًقا 
ليس كبرًيا عىل دولة تعدادها يصل إىل حنو 104 

ماليني فرد » .
 وأكد صي   أن  الفرص االستمثارية  يف مرص 
عديدة ومتنوعة وواعدة، مشريا إىل أننا ال نستطيع 
أن نضع مجموعة فرٍص حمددة س���واء صناعية أو 
زراعية أو جتارية أمام املس���تمثر إال بعد حتس���ني 
البيئة االس���تمثارية اخلاصة باملروعات من حيث 
القوان���ني والعاملة والش���فافية ، فمي���ا أوحض أن 
املس���تمثر األجنيب يس���ىع دامًئا ألسواق مستقرة 
وآمنة وهبا قدٍر عاٍل من الشفافية، وهبا معالة لدهيا 
الويع الاكيف، مطالًبا بوضع خطط قصرية وطويلة 
األج���ل؛ لتحس���ني البيئة االس���تمثارية، ومضاعفة 
فرص دخول مس���تمثرين أجانب لتمنية االقتصاد 
الوطين، وحل لك العوائق اليت تواجه املستمثرين، 
واألمه تدري���ب وتأهيل الش���باب املرصي لس���وق 
العم���ل الذي يمتاىش م���ع متطلبات املس���تمثرين 

واملصنعني الراغبني يف االستمثار مبرص.
وأكد  اخلب���ري االقتصادي أن م���رص تمتزي بأهّنا 
مضن الدول الوحيدة اليت تمتتع باس���تقرار أمين 
وسيايس، ما يعين أنه حافز كبري لدى املستمثرين 
األجان���ب للدخ���ول بقوة إىل هنا، مش���رًيا إىل أّنه 
جبانب االس���تقرار األم���ين واالقتصادي جيب أن 
يصبح لدينا اس���راتيجيات واحضة ومن مث خطة 
معل بأه���داف حم���دودة وأدوار واحضة مبواعيد 
حمددة تتضمن خططا قصرية األجل وطويلة األجل 

حلل لك املشلكات اليت تواجه املستمثرين.
 ولف���ت إيل أن  مرص دولة غنية مبواردها،  إال أننا 
حنت���اج  أن نعيد النظر يف اس���تغالل نقاط القوة 
ال���يت نمتزي هبا يف مع���ل قنوات إيرادي���ة متعددة 
ومستدامة لالقتصاد الوطين، عن طريق منح حوافز 
كبرية لملس���تمثرين األجان���ب واملرصيني والعرب 
لالستمثار يف مرص، إضافًة إىل حل لك العراقيل 
اليت تواجههم، مؤّكًدا أّن املؤمتر االقتصادي الذي 
أعلن عنه الرئيس الس���ييس، خالل الفرة املقبلة، 
سيكون مهاًم للغاية لطرح لك الفرص االستمثارية 
أمام امجليع، وتأكيد أّن الدولة املرصية تسىع حلل 

املشلكات اليت تواجه املستمثرين يف مرص.
وأوحض  أّن الدولة تسىع جهادًة حلل لك املعوقات 
اليت تواجه املس���تمثرين، ولكنن���ا جكزء من العامل 
تأثرنا بشلٍك كبري باألزمة االقتصادية اليت مر هبا 
العامل بسبب كورونا واحلرب الروسية األوكرانية، 
واليت اكن هلا تأثري كبري لكننا بفضل اهلل نس���ىع 
إىل اخلروج من هذه األزمة بأقل اخلس���ائر، وأكرب 
املاكس���ب جبذب مستمثرين ومصنعني من لك دول 

العامل إىل السوق املرصية.

  الرئيس : مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على االنطالق 
وتحتاج لكل سواعد أبناءها ونستهدف تحقيق شراكة متوازنة 

بين الدولة والمستثمرين لدعم االقتصاد وتوطين الصناعة 

  مدبولي : تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات 
للمصدرين المصريين سواء فيما يتعلق بالنقل  أو إقامة المخازن 

اللوجستية  

»احلصاد« ترصد رسائل الدولة ملجتمع املال واألعمال 
واحلزمة اجلديدة لدعم مناخ االستثمار 

محيي السعيد

    الرئيس السيسى يستعرض مع رجال األعمال والمستثمرين المصريين اإلجراءات اإلصالحية 
والتنموية الحكومية لتشجيع ومساندة االستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  23  أكتوبر  2022  •  العدد  665

الهيئة العربية للتصنيع علي رادار التطوير 

حفر 15 بئرا بتروليا في مصر العام المقبل
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يقدمها : مهاب العجمى بورصة

10 املصرية لالتصاالت 
تعتمد مشروع موازنة 

العام املقبل 2023

اعمتد جملس إدارة رشك���ة املرصية لالتصاالت، مرشوع 
موازنة العام املقبل 2023.. وأوحض بيان للرشكة لبورصة 
م���رص، أهنا تتوقع منو إمج���ايل اإليرادات بنس���بة ثنائية 
منخفضة، وهامش رحب قبل الفوائد والرضائب واإلهالاكت 

واالسهتالاكت من منتصف إىل أواخر الثالثينات.
مكا تتوق���ع الرشكة مع���دل إنفاق رأمس���ايل من إمجايل 

إيرادات نشاط الرشكة يف أوائل العرشينات، ومعدل تدفق 
نقدي ح���ر من الرحب قبل الفوائ���د والرضائب واإلهالاكت 

واالسهتالاكت يف منتصف العرشينات.
وتتوق���ع املرصية لالتصاالت أن تس���متر إيرادات خدمات 
البيانات احملرك الرئييس لمنو إيرادات الرشكة من خالل 

الطلب املزتايد علهيا حمليًا ودوليًا.

أعلن���ت رشك���ة مدين���ة ن���رص لإلس���ان 
والتعمري، عن توقيع اتفاقية رشاكة مع دار 
املعامر لملقاوالت، لتطوير وتنفيذ 13 مبىن 
مبرشوع ليك بارك يف تاج سييت بالقاهرة 

اجلديدة بقمية 350 مليون جنيه.
وقال���ت الرشكة يف بي���ان لبورصة مرص، 
إنه من املتوقع تس���لمي املرشوع خالل 18 

هشرًا.
يش���ار إىل أن مدين���ة ن���رص لإلس���ان 
والتعمري، حققت صايف رحب بعد الرضيبة 
)نصيب حق���وق ملكية الرشك���ة األم( بلغ 
231.12 ملي���ون جني���ه خ���الل الفرتة من 
يناي���ر حىت هناي���ة يونيو امل���ايض، مقابل 

صايف رحب بلغ 228.6 مليون جنيه خالل 
الفرتة نفهسا من العام املايض.

وارتفعت إي���رادات الرشكة املجمعة خالل 
النصف األول من العام اجلاري إىل 1.84 
مليار جنيه، مقارنة ب���954.6 مليون جنيه 

خالل الفرتة املقارنة من العام املايض.
وع���ى مس���توى األمع���ال غ���ري املجمعة، 
ارتفع���ت أرب���اح الرشكة املس���تقلة خالل 
الس���تة أهش���ر األوىل من الع���ام اجلاري 
إىل 236.92 ملي���ون جنيه، مقابل 233.7 

مليون جنيه يف الفرتة املقارنة من 2021.

أعلنت رشك���ة “فاليو”، اس���تحواذها عى 
حصة أقلية يف الرشكة الناشئة املتخصصة 
مبجال تكنولوجيا اخلدمات املالية “كيوي”، 
وهو أول تطبيق دفع اجمتايع للش���باب يف 
م���رص لتهسيل اندماج غ���ري املتعاملني مع 

البنوك لتحقيق المشول املايل. 
 EFG« وحبسب بيان هلريميس، تعد لك من
 EFG EV»و  ،»Hermes Finance
 ،»dFin Holding»و  ،»Fintech
ورشكة “مراكز” من بني املسامهني احلاليني 

لرشكة “كيوي«.
»كي���وي«  رشك���ة  أن  البي���ان،   وأوحض 
تس���هتدف رشحية الش���باب من خالل باقة 
حلول مالية تعمتد عى تكنولوجيا اخلدمات 
املالية، مس���تفيدة من كون الشباب نشيطني 
اجمتاعيًا ويف حالة اتصال مسمتر بشبات 
التواصل، وهو ما يتيح هلم إمانية س���داد 

واستالم األموال إلكرتونًيا بلك هسولة.
مك

والرشاكت الناشئة منصة دفع رمقية هسلة 
التاليف، هبدف  االس���تخدام ومنخفض���ة 
ختفيف األعباء املالية وجتنب صعوبة إجراء 

معامالهتم املالي���ة اليومية اليت تواجه رواد 
األمعال الشباب. 

ويق���وم تطبي���ق “كيوي” حالًيا باس���تخدام 
منصة “بيتابس م���رص”، إحدى الرشاكت 
التابع���ة لملجموعة املالية هريميس القابضة 
وال���يت تعمل حت���ت مظلة قط���اع اخلدمات 

املالية غري املرصفية )NBFI( باملجموعة.
وت���أيت معلية االس���تحواذ أيًض���ا خكطوة 
تمكيلي���ة بع���د معلي���ة اس���تحواذ “فاليو” 
ع���ى رشكة باي ناس، املنص���ة اإللكرتونية 
إدارة  خدم���ات  توف���ري  يف  املتخصص���ة 
املوظف���ني واليت تتيح مجموعة من اخلدمات 
املالي���ة مثل بطاقة حتوي���ل املرتبات وخدمة 
رصف الرات���ب مبكًرا لل���رشاكت الصغرية 
 .)MSME( واملتوسطة ومتناهية الصغر

مكا يمتاىش ذلك مع مهمة “فاليو” للتوسع 
بقاعدة معالهئا من األفراد والش���باب عى 
وج���ه اخلص���وص وال���رشاكت الصغرية، 
فض���اًل عن تعزيز جهود التوس���ع اخلاصة 
بتطبيق »كيوي« عرب تعظمي االس���تفادة من 
قاع���دة معالء “فالي���و” املتنامية من التجار 

بالعديد من القطاعات.

أكدت رشك���ة جنوب ال���وادي لألمسنت، 
أن رفع س���عر بيع الغ���از الطبييع املورد 
لصناعة األمسنت، تأثريه سليب جدًا عى 

أرباح الرشكة.
وأوحض���ت الرشك���ة يف بي���ان لبورصة 
مرص، أن الغاز هو مصدر الطاقة الوحيد 

لملصنع طبقًا لرخصة التشغيل.
واكن رئي���س جملس ال���وزراء، قرر رفع 
س���عر بيع الغاز الطبييع املورد لصناعة 
األمسنت من 5.75 دوالر إىل 12 دوالرًا 
للك ملي���ون وحدة حرارية بنس���بة زيادة 

وصلت إىل %109.
وكش���فت الق���وامئ املالية لرشك���ة جنوب 

ال���وادي لألمسنت، عن النصف األول من 
الع���ام اجلاري، ارتفاع خس���ائر الرشكة 

بنسبة 54.5 باملائة عى أساس سنوي.
وأوحض���ت الرشك���ة يف بي���ان لبورصة 
م���رص، أهن���ا جسل���ت خس���ائر بلغ���ت 
117.08 ملي���ون جنيه من���ذ بداية يناير 
حىت هناية يوني���و 2022، مقابل 75.75 
مليون جنيه خسائر خالل نفس الفرتة من 

العام املايض.
وارتفع���ت مبيعات الرشكة خالل النصف 
األول من العام اجلاري لتجسل 325.86 
مليون جنيه، مقابل 106.43 مليون جنيه 

خالل نفس الفرتة من 2021.

أصدرت اهليئة العامة للرقابة املالية، قراًرا بشأن 
التظمل����ات املقدمة ضدر قراره����ا الصادر يف 1 

ديمسرب 2021 بشأن تصفية احلديد والصلب.
وقال����ت الرقابة املالية، يف بي����ان لبورصة مرص، 
إن جلن����ة التظملات ق����ررت يف التظمل املقدم من 
محمود صالح احلس����يين وس����احم وحيد أمحد 

إمساعيل بعدم االختصاص.
واكنت الرقاب����ة املالية قررت يف ديمسرب 2021، 
ايق����اف التعام����ل ع����ى أهس����م رشك����ة احلديد 
والصل����ب املرصية )حت����ت التصفي����ة(، وإلغاء 
العمليات املنفذة جبلس����ة األربعاء، وإلغاء مجيع 
العروض والطلب����ات املجسلة عى أهسم احلديد 
والصلب املرصية، وإع����ادة التداول عى الهسم 

يف اليوم التايل للقرار.
وأرجعت قرارها وقهتا، إىل البيانات املنش����ورة 
عى هسم احلدي����د والصلب املرصي����ة مضمنة 
بيان القابضة للصناعات املعدنية بش����أن موقف 

الرشك����ة واملتضمن املديونية املس����تحقة يف 31 
مايو املايض والبالغة 9 مليار جنيه.

وأضافت أنه من املتوقع أن ترتفع املديونية بقمية 
2.25 ملي����ار جنيه أخ����رى، وال����يت متثل قمية 
تعويض����ات العامل����ني اليت اقرتضهت����ا الرشكة 
القابضة لس����دادها للعاملني، باإلضافة إىل عدم 
تقيمي األرض اململوكة للرشكة حىت تارخيه، عى 

أن يمت التقيمي من خالل 3 ماتب متخصصة.
وحقق����ت احلديد والصل����ب 40.63 مليون جنيه 
أرباح����ًا بعد الرضائب خالل العام املايل املنهتي 

يف يونيو 2022.
مكا حققت الرشكة 121.21 مليون جنيه مبيعات 

خالل العام املايل املايض 2021-2022.
واكنت احلدي����د والصلب لملن����امج واحملاجر، 
حقق����ت أرباحًا قبل الرضائب خالل أول تس����عة 
أهشر م����ن العام املايل اجل����اري بقمية 29.65 

مليون جنيه.

مدينة نصر لإلسكان توقع عقد تطوير مشروع 
»ليك بارك« بقيمة 350 مليون جنيه

»فاليو” تستحوذ على حصة أقلية يف شركة 
ناشئة حللول الدفع االجتماعي

جنوب الوادي لألسمنت: رفع سعر الغاز الطبيعي 
تأثيره سلبي »جدًا« على الربحية

قرار للرقابة املالية بشأن تظلمات ضد قرارها بشأن 
تصفية احلديد والصلب

ش���ارك الدكت���ور دمحم فري���د يف فعاليات 
املؤمت���ر الس���نوي لملنمظ���ة، حي���ث ترأس 
اجمت���اع جلن���ة األس���واق املالي���ة النامية 
والناشئة GEMC، أكرب جلان املنمظة من 
حيث الع���دد والتوزيع اجلغرايف لألعضاء، 
وذلك يف مس���هتل الفعالي���ات واليت بدأت 
األح���د واس���مترت ح���ىت ي���وم 20 أكتوبر 
اجلاري، فضال عن املش���اركة يف االجمتاع 
التش���اوري الحتاد هي���ات األوراق املالية 
العربية، فميا سيشارك أيضا يف اجمتاعات 
اللجان املختلفة التابعة لملنمظة ، باإلضافة 
إىل اللجنة اإلقلميية للرشق األوسط ومشال 
أفريقيا AMERC ، وكذلك اجمتاع جلنة 
 Presidents Committee الرؤس���اء 
وتضم مجيع رؤس���اء اهليات من األعضاء 

الرئيسيون واألعضاء املشاركون.
خ���الل لكمت���ه يف فعالي���ات أخ���ر اجمتاع 
ملجل���س إدارة املنمظ���ة وك���ذا االجمت���اع 
االفتتايح لملجلس اجلديد، أعرب الدكتور 
دمحم فريد عن شكره للهيئة املغربية لسوق 
الرساميل عى حسن التنظمي واالستضافة، 
ممتني���ا لملنمظ���ة اجمت���اع س���نوي حافل 
باملناقشات الغنية والتوصيات القمية، اليت 
تساعد القامئني عى إدارة اهليات الرقابية 
عى أس���واق املال من تطوي���ر أمعاهلم من 
حيث تعزي���ز القدرات الرقابي���ة والتنظميية 
اليت تهسم يف تمنية األس���واق، وفق أفضل 
املامرسات واملعايري العاملية يف هذا الشأن.
أكد الدكتور فري���د أن الصدمات املتالحقة 
اليت رضبت العامل وتبعاهتا السلبية بدء من 
جاحئة كورونا م���رورا باالختالالت الكبرية 
اليت رضبت سالس���ل االمداد، وصوال اىل 
األزمة الروس���ية األوكراني���ة وما خلفته من 

تصاعد حاد يف أس���عار الغ���ذاء والوقود، 
أحلقت رضرا باقتص���ادات العامل، ورفعت 
من توتر األس���واق، وه���و األمر ايل يتطلب 
تنشيط التعاون والرشاكة عرب حترك عاجل 
ومشرتك لبناء الصالبة يف مواجهة صدمات 
املستقبل ومعاجلة التحديات األكرث احلاحا.
ويف مع���رض حديثه أش���ار الدكتور فريد 
إىل أن املنمظ���ة الدولي���ة للهي���ات الرقابية 
عى أس���واق املال، تطلع بدور حموري يف 
تنس���يق اجلهود الدولية وتعزي���ز القدرات 
الرقابية والتمنوية للهيات الرقابية املختلفة 
لالطالع بدور أكرب يف اتاحة أسواق تمتتع 
بقدر عال من العدالة والشفافية والكفاءة يف 

املعامالت املالية.
وتابع رئيس اهليئة،” تأيت أمهية املش���اركة 
يف ه���ذه االجمتاعات كوهن���ا منصة دولية 

رفيع���ة املس���توي للجهات الرقابي���ة لتبادل 
األف���ار وتعزي���ز التع���اون ب���ني اهلي���ات 
الرقابي���ة لنق���ل اخل���ربات واالط���الع عى 
أفضل املامرسات واملعايري من مجيع أحناء 
الع���امل”، حيث تناقش االجمتاعات عدد من 
املوضوع���ات اهلامة مهنا )خماطر أس���واق 
رأس املال يف العامل – دور اهليات الرقابية 
يف الس���يع حنو صايف انبعاثات كربونية 
صفرية – كيف ميكن ألسواق رأس املال يف 
البلدان الناشئة أن تساعد يف التعايف بعد 
تفيش فريوس كورونا – التكنولوجيا املالية 
واملخاطر اجلديدة املرتبطة بغس���ل األموال 
بالعم���الت املش���فرة والمتوي���ل الالمركزي 
واألمن الس���يرباين وتأثريها عى األسواق 

املالية.
وتتضمن االجمتاع���ات أيضا التعرف عى 

األوض���اع احلالية ألس���واق امل���ال العاملية 
وتس���ليط الض���وء عى أي آث���ار للتطورات 
الدولي���ة األخ���رية يف األس���واق، مراجعة 
إدارة خماطر السيولة والسيع إىل االتفاق 
عى اإلجراءات املناس���بة وكيفي���ة التعامل 
م���ع املخاط���ر املس���تقبلية واملتوقع���ة لعام 
2023، ومناقش���ة التحديث���ات املقدم���ة من 
مؤسس���ة املعايري الدولية إلع���داد التقارير 
املالية باإلضافة إىل مناقش���ة بعض األمور 
وحتدي���د  باملنمظ���ة  اخلاص���ة  التنظميي���ة 
األولويات حيث تمت إجراءات تس���لمي وتسمل 
م���ن قبل جمل���س إدارة املنمظة احلايل إىل 

جملس اإلدارة اجلديد بهناية االجمتاع.

البورصة تربح نحو 23.3 مليار جنيه يف اسبوع رغم شح السيولة .. 
وتوصيات للمستثمرين بالبعد عن الشراء الهامشي

صدقت امجلعي���ة العام���ة العادية لرشكة 
م���رص لأللومني���وم، ع���ى تقري���ر جملس 
اإلدارة والقوامئ املالية للعام املايل املايض.
وقال���ت الرشكة يف بي���ان لبورصة مرص، 
إن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي ىع 
املس���امهني بواقع 4.5 جني���ه للهسم عن 

أرباح العام املايل املايض.
وق���ررت العمومي���ة إخالء ط���رف جملس 
اإلدارة عن الفرتة، مع قبول اس���تقالة خالد 
قدري الس���يد من عضوية جملس اإلدارة، 
وتعي���ني محمو عبد العل���مي محمود وزينب 

هش���ام محمود أمحد قامًئا بأمعال عضو 
جملس إدارة الرشكة.

يش���ار إىل أن م���رص لأللومنيوم، جسلت 
صايف رحب بل���غ 2.5 ملي���ار جنيه خالل 
الفرتة من يولي���و 2021 إىل يونيو 2022، 
مقابل أرباح بلغت 28.27 مليون جنيه يف 

العام املايل املقارن.
وارتفع���ت إي���رادات الرشكة خ���الل العام 
املايل امل���ايض إىل 14.48 ملي���ار جنيه، 
مقابل إيرادات بلغ���ت 11.36 مليار جنيه 

يف العام املايل السابق له.

قرر جملس إدارة رشكة الصناعات 
الكمياوية املرصية - كميا، تفويض 

العضو املنتدب للتوقيع عىل اتفاقية 
التسوية الودية إلهناء اكفة الزناعات مع 
رشكة تكنومونت اإليطالية بشأن مرشوع 

األمونيا/يوريا.
جاء ذلك يف بيان للرشكة إىل بورصة 
مرص خالل تعامالت األربعاء املايض.

واكن جملس إدارة كميا، وافق يف يونيو 
املايض عىل اتفاق التسوية الودية إلهناء 

اكفة املنازعات القامئة بشأن مرشوع 
األمونيا واليوريا واملوقع يف 11 مايو 
املايض مع رشكة تكنميونت اإليطالية.

ويف يوليو املايض، قررت كميا، جتديد 
عقد التشغيل والصيانة ملصنع األمونيا/ 

يوريا ملدة عامني مع رشكة تكنومونت 
اإليطالية اعتبارًا من 25 يونيو املايض.

وتقرر كذلك جتديد وثيقة التأمني ملصنع 
األمونيا/يوريا مع رشكة مرص للتأمني 

ملدة عامني اعتبارًا من 26 يونيو املايض 
وحىت 26 يونيو 2024.

خسائر العربية وبولفارا 
تقفز إلى 17 مليون جنيه 

خالل 9 أشهر

تفويض العضو المنتدب 
لـ«كيما« للتوقيع على

 اتفاق التسوية مع تكنومونت 
اإليطالية

المصرية لالتصاالت: لم نتلق 
عروض بشأن استثمار  قطر في 

»فودافون مصر«

المصرية لالتصاالت: لم نتلق 
عروض بشأن استثمار  قطر في 

»فودافون مصر«

أظهرت املؤرشات املالية لرشكة 
العربية وبولفارا للغزل والنسيج، 

خالل التسعة أهشر األوىل من العام 
اجلاري 2022، ارتفاع خسائرها 
بنسبة 73.6 باملائة، عىل أساس 

سنوي.
وأضافت الرشكة يف بيان لبورصة 

مرص، أهنا حققت صايف خسائر بلغ 
16.83 مليون جنيه خالل الفرتة من 

يناير حىت هناية سبمترب املايض، 
مقابل خسائر بلغت 9.69 مليون 
جنيه خالل نفس الفرتة من العام 

املايض.
وتراجعت إيرادت الرشكة خالل 

التسعة أهشر األوىل من العام اجلاري 
لتجسل 28.77 مليون جنيه، مقارنة 

بـ30.8 مليون جنيه خالل الفرتة 
ذاهتا من 2021.

أكدت رشكة املرصية لالتصاالت، أهنا 
مل تتلق أي عرض رمسي من أي جهة 

خبصوص استمثار قطر 2.5 مليار 
دوالر يف “فودافون مرص«.

جاء ذلك يف بيان للرشكة إىل بورصة 
مرص ردًا عىل ما نرش بعنوان 

“استمثار قطر 2.5 مليار دوالر يف 
فودافون مرص ورشاكت أخرى بلغ 

مرحلة متقدمة«.
يشار إىل أن املرصية لالتصاالت، 

حققت صايف رحب بلغ 3.78 مليار 
جنيه خالل الفرتة من يناير حىت 
هناية يونيو املايض، مقابل أرباح 
بلغت 3.87 مليار جنيه يف الفرتة 

املقارنة من 2021، مع األخذ يف 
االعتبار حقوق األقلية.

وارتفعت إيرادات الرشكة خالل 
الستة أهشر األوىل من العام اجلاري 

إىل 20.4 مليار جنيه، مقابل 
إيرادات بلغت 17.37 مليار جنيه يف 

النصف املقارن من العام املايض.

قررت رشكة مرص لأللومنيوم، 
تلكيف محمود عبدالعلمي جعور 

محمود للقيام مبهام العضو املنتدب 
التنفيذي لرشكة مرص لأللومنيوم 

اعتبارًا من 18 أكتوبر اجلاري.
جاء ذلك يف بيان للرشكة إىل بورصة 

مرص، تضمن تشكيل جملس اإلدارة.
يشار إىل أن مرص لأللومنيوم، 

جسلت صايف رحب بلغ 2.5 مليار 
جنيه خالل الفرتة من يوليو 2021 

إىل يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 
28.27 مليون جنيه يف العام املايل 

املقارن.
وارتفعت إيرادات الرشكة خالل العام 

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

له.

مساهمو مصر لأللومنيوم يقررون توزيع كوبون 
نقدي بواقع 4.5 جنيه للسهم

داليا احمد

»فريد« : استقرار وتنمية األسواق املالية يتطلب حترك عاجل ومشترك لبناء الصالبة يف مواجهة صدمات املستقبل
خالل رئاسته أول اجتماع للجنة األسواق النامية والناشئة GEMC التابعة لـ IOSCO بالمغرب

 

ارتف���ع املؤرش الرئي���يس للبورصة املرصية 
»إجي���ى إك���س 30« بنس���بة 4.26% ليغلق 
عن���د مس���توى 10273.53 نقط���ة، خ���الل 
جلس���ات األس���بوع املايض، وصعد مؤرش 
األهسم الصغرية واملتوس���طة »إجيى إكس 
 %3.32 بنس���بة  األوزان«،  متس���اوى   70
ليغلق عند مستوى 2223.35 نقطة، وجسل 
مؤرش »إجيى إكس 100 متساوى األوزان« 
ارتفاًع���ا بنحو 3.34% ليغلق عند مس���توى 
3180.58 نقط���ة، وجس���ل م���ؤرش »إجيى 
إك���س 30 حم���دد األوزان« صع���وًدا بنحو 
4.20% ليغل���ق عند مس���توى 12624.45 
نقط���ة، وصعد مؤرش متزي بنس���بة %1.18 

ليغلق عند مستوى 3573.64 نقطة.
رأس املال السوىق

ورحب رأس املال السوىق للبورصة املرصية، 
حنو 23.3 مليار جنيه، ليغلق عند مس���توى 
710.8 ملي���ار جنيه، بنس���بة من���و %3.4، 
وصعد رأس املال السوىق لملؤرش الرئيىس 
م���ن 432.3 مليار جني���ه إىل 448.3 مليار 
جنيه، بنس���بة من���و 3.7%، وزاد رأس املال 
مل���ؤرش األهسم الصغ���رية واملتوس���طة من 
128.7 ملي���ار جني���ه إىل 135 مليار جنيه 

بنسبة منو %4.9.
وارتفع رأس املال ملؤرش األوس���ع نطاًقا من 
561 ملي���ار جني���ه إىل 583.3 مليار جنيه 
بنس���بة منو 4%، وزاد رأس املال الس���ويق 
لبورص���ة النيل من 2 ملي���ار جنيه إىل 2.1 

مليار جنيه بنسبة منو %2.6.
إمجاىل قمية التداول

وبالنسبة للتداول ارتفع إمجاىل قمية التداول 
بالبورص���ة املرصي���ة إىل 10.6 مليار جنيه 
خالل األسبوع املايض، ىف حني بلغت مكية 
الت���داول حنو 2.896 مليار ورقة منفذة عى 
245 ألف معلية، وذلك مقارنة بإمجاىل قمية 
تداول قدرها 9.3 مليار جنيه، ومكية التداول 
بلغ���ت 2.139 مليار ورق���ة منفذة عى 193 

ألف معلية خالل األسبوع قبل املايض.
أما مؤرش متزي، بلغ إمجاىل قمية التداول به 
حنو 20.8 مليون جنيه، وبلغت مكية التداول 
43.4 مليون ورق���ة منفذة عى 2324 معلية 
خالل األسبوع املايض، واستحوذت األهسم 
ع���ى 60.13% م���ن إمجاىل قمي���ة التداول 
داخل املقصورة، ىف حني مثلت قمية التداول 
للس���ندات حن���و 39.87%، وفًق���ا للتقري���ر 

األسبوىع للبورصة املرصية.
ووزعت إمجاليات التداول للرشاكت املدرجة 
ىف م���ؤرشات البورصة بني 2.6 مليار جنيه 
بامل���ؤرش الرئيىس للبورص���ة حبجم تداول 
369.2 ملي���ون ورق���ة مالية منف���ذة، وعدد 
معلي���ات 69.4 أل���ف معلي���ة، وبلغت قمية 
التداول ب�«إجيى إكس 70« حنو 2.5 مليار 
جني���ه، حبجم تداول 1.7 ملي���ار ورقة مالية 
منف���ذة من خ���الل 108 ألف معلي���ة، وبلغت 

قمية التداول ب�«إجيى إكس 100« حنو 5.1 
ملي���ار جنيه حبجم ت���داول 309 مليون ورقة 

مالية منفذة من خالل 177.5 ألف معلية.
إمجاىل التعامالت

وجسلت تعامالت املرصيني نس���بة %78.3 
من إمجاىل التعام���الت عى األهسم املقيدة 
بالبورصة املرصية، خالل جلسات األسبوع 
امل���ايض، واس���تحوذ األجانب عى نس���بة 
11.6%، والع���رب ع���ى 10%، وذل���ك بع���د 
استبعاد الصفقات، وجسل األجانب صايف 
بيع بالبورصة املرصية بقمية 830.7 مليون 
جنيه، وجس���ل العرب ص���ايف رشاء بقمية 
285.6 ملي���ون جنيه، وذلك بعد اس���تبعاد 

الصفقات.
ومثلت تعام���الت املرصيني 76.4% من قمية 
الت���داول لألهسم املقيدة من���ذ أول العام بعد 
اس���تبعاد الصفقات، بيمن���ا جسل األجانب 
15.7%، وجس���ل الع���رب 7.9%، وجس���ل 
األجان���ب صايف بيع بالبورصة املرصية منذ 
بداي���ة العام بقمية 20.4 ملي���ار جنيه، فميا 
اس���متر العرب بتجسيل صايف رشاء بنحو 
2.3 مليار جني���ه، وذلك عى األهسم املقيدة 

بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
هشادات اإليداع الدولية

وكشف تقرير البورصة املرصية األسبويع، 
عن أرصدة ال���رشاكت من هشادات اإليداع 
الدولية حىت هناية األسبوع احلايل، وتراجع 
رصيد هشادات إيداع البنك التجاري الدويل 
إىل 303.753 ملي���ون هش���ادة، املجموع���ة 
املالية هريمي���س القابض���ة إىل 285.841 

مليون هشادة.
واستقر رصيد هشادات إيداع لًكا من مدينة 
نرص لإلس���ان والتعمري عن���د 599.402 
مليون هشادة، اإلسكندرية للزيوت املعدنية- 
أموك عند 402.164 مليون هشادة، ىج ىب 
أوتو عند 222.966 مليون هشادة، املرصية 

لالتصاالت عن���د 169.704 مليون هشادة، 
إيديت���ا للصناعات الغذائي���ة عند 99.095 
ملي���ون هش���ادة رشكة حديد ع���ز 73.621 
مليون هشادة، ليسيكو مرص 1.982 مليون 

هسم.
واكنت البورصة املرصية، قد أهنت تعامالت 
جلس���ة امخليس، هناية جلس���ات األسبوع 
امل���ايض، بارتف���اع مج���اىع لمل���ؤرشات، 
مدفوعة مبش���رتيات حملية، وس���ط تداوالت 
متوس���طة، ورحب رأس املال الس���ويق 4.3 
ملي���ار جنيه ليغلق عند مس���توى 710.813 

مليار جنيه.
وبل���غ جحم الت���داول عى األهس���م 562.7 
مليون ورقة مالية بقمية 1.2 مليار جنيه، عرب 
تنفي���ذ 43.9 ألف معلي���ة لعدد 195 رشكة، 
 %72.72 املرصي���ني  تعام���الت  وجسل���ت 
م���ن إمج���اىل التعام���الت، بيمنا اس���تحوذ 
األجانب عى نس���بة 13.66%، والعرب عى 
13.61%، واس���تحوذت املؤسس���ات ع���ى 
32.64% من املعامالت ىف البورصة، واكنت 
ب���ايق املعامالت من نصيب األفراد بنس���بة 

 .%67.35
ومال���ت ص���اىف تعام���الت األف���راد العرب 
واألجانب واملؤسس���ات األجنبية للبيع بقمية 
911.1 أل���ف جني���ه، 10.3 ملي���ون جنيه، 
248.2 ملي���ون جني���ه، عى الت���وايل، فميا 
مال���ت ص���اىف تعامالت األف���راد املرصيني 
واملؤسسات املرصية والعربية للرشاء بقمية 
54 ملي���ون جنيه، 7.1 مليون جنيه، 198.3 

مليون جنيه، عى التواىل.
وارتف���ع م���ؤرش »إجيي إكس 30« بنس���بة 
1.15% ليغلق عند مس���توى 10273 نقطة، 
وصع���د م���ؤرش »إجيي إكس 50« بنس���بة 
0.65% ليغل���ق عند مس���توى 1953 نقطة، 
وقف���ز م���ؤرش »إجي���ي إك���س 30 حم���دد 
بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى  األوزان« 

12624 نقطة، وزاد مؤرش »إجيي إكس 30 
بنس���بة 1.14% ليغلق عند  للعائد اللك���ي« 

مستوى 4194 نقطة.
توقعات احملللني حلركة البورصة

وتوّقع خ���رباء حتليل فين، أن تظل البورصة 
املرصي���ة رهن حت���راكت عرضية ضيقة يف 
نط���اق 9600 و10000 نقط���ة، ويف انتظار 
مزيد م���ن التحراكت للعملة حىت اس���تقرار 

سعر الرصف.
وقالت راني���ا يعقوب، رئي���س جملس إدارة 
رشك���ة ث���ري واي لت���داول األوراق املالية، 
إن الس���وق تواجه منطق���ة عرضية يف نطاق 
9650 و10000 نقطة، وس���ط ضعٍف واحض 
للس���يولة، يف ظل حالة ترقب ألسعار الفائدة 

حملّيًا وعاملّيًا، وتذبذب أسعار الرصف.
ورّج���ت رانيا يعقوب مزي���ًدا من التذبذب 
يف حركة املؤرش الس���بعيين؛ نتيجة همينة 
األفراد عى تعامالته، ُموصية املس���تمثرين 
بالبعد ع���ن الرشاء اهلام���يش يف املرحلة 
الراهنة الس���تغالله فميا بعد، متوقعة حركة 
انتقائية عى أهسم قط���اع البرتوكمياويات 

واألمسدة.
وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل 
الفين برشكة تايكون لتداول األوراق املالية، 
يتح���رك عرضّيًا يف نطاق  إن »الثالثيين« 
9600 و10000 نقطة، ما دام س���عر اجلنيه 

عى وضعه احلايل، ومل تستقرَّ حركته.
ولفتت إىل أن الس���وق تعاين حش السيولة 
م���ع احتف���اظ املس���تمثرين هب���ا، ترقًبا ملا 

سيحدث بشأن سعر الرصف.
الصغ���رية  األهس���م  أن  إىل  وأش���ارت 
واملتوس���طة تهشد معلي���ات مضاربة، ومن 
مث يتح���رك مؤرش »egx70” يف مس���توى 

2155- 2200 نقطة.
ويف س���ياق متصل ، ق���ال الدكتور دمحم 
فريد، رئيس هيئة الرقابة املالية، إن الربناجم 
المط���وح الذي تتبناه وتنف���ذه اهليئة لتطوير 
قواعد القيد يس���هتدف تبس���يط وتيس���ري 
خمتل���ف األم���ور اإلجرائية املرتبط���ة بقيد 
الرشاكت، مبا يكفل حقوق مجيع املتعاملني 
وس���المة  األس���واق  اس���تقرار  ويضم���ن 
التعام���الت وش���فافيهتا، وحيفز الرشاكت 
ذات ف���رص المن���و املرتفع���ة واجلادة عى 
استكش���اف الفرص من خالل سوق رأس 

املال.
وأضاف فريد، أن تطوير قواعد القيد يتسق 
م���ع رؤية امجلهورية اجلدي���دة، باختاذ لك 
ما يل���زم بالقطاعات االقتصادي���ة املختلفة 
لتحسني مناخ االستمثار لتعزيز دور القطاع 
اخلاص ودفع النش���اط االقتصادي، لتوفري 
فرص معل وحتقي���ق التمني���ة االقتصادية 

الشاملة املستدامة.

العجمي ..

وائل خطاب

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  23  أكتوبر  2022  •  العدد  665

الرقابة املالية والبورصة يتشاوران لتطوير »مصر للمقاصة«
الت���ى الدكت���ور دمحم فري���د رئيس هيئة 
إدارة رشك���ة  املالي���ة، جمل���س  الرقاب���ة 
مرص لملقاصة واإلي���داع والقيد املركزى، 
حبضور راىم ال���داكىن، رئيس البورصة 
املرصية، للتشاور حول كيفية تطوير أمعال 
الرشكة خ���الل املرحلة املقبل���ة، وصياغة 
سياس���ات وخطط مع���ل توافقي���ة تنفذها 
اجلهات بالشلك الذى خيدم أهداف ورؤية 
تمنية القطاع ليس���متر ىف القيام بدوره ىف 

دمع منو االقتصاد القوىم.
وق���ال رئيس جمل���س إدارة هيئ���ة الرقابة 
املالية إن اللقاء يس���هتدف استمكال العمل 
عى خطط تطوير أمعال الرشكة لالسمترار 
ىف القي���ام بدورها احلي���وى ىف االقتصاد 
املرصى عامة، وسوق األوراق املالية بشلك 
خاص، كوهنا الكيان املس���ؤول عن تسوية 
اكفة التعامالت الىت تمت عى األوراق املالية 

وكذلك معليات اإليداع املركزى.
وأوحض أن ميكنة اخلدم���ات الىت تقدمها 
رشاكت املقاصة والتس���وية وتطوير مناذج 
األمعال وفق أفضل التطبيقات التكنولوجية 
مانهت���ا  ع���ى  للحف���اظ  رضورة  ب���ات 
وتنافس���يهتا ودفع جهود تطوير الس���وق 

رأس املال.

وىف ذات الس���ياق أشار رئيس اهليئة إىل 
أن دس���تور العمل الذى ترتكن إليه اهليئة 
هو تمنية األسواق املالية غري املرصفية مع 
مضان حتقيق اس���تقرار األس���واق املالية 
غ���ري املرصفية وكفالة س���المة التعامالت 
مع توازن حقوق اكف���ة األطراف املتعاملة، 
فضال عن توفري اكفة الوس���ائل واألنمظة 
وإص���دار الق���رارات الىت حتقق ش���فافية 
األنش���طة الىت مت���ارس داخل األس���واق 
ال���ىت ختض���ع لرقاب���ة وإرشاف اهليئ���ة. 
وش���دد عى تعزي���ز ق���درات الرشكة ىف 

حومكة معليات توزيع���ات األرباح وتطوير 
معليات نقل امللكي���ة بالتوازى مع االعمتاد 
عى تطبيق���ات التكنولوجيا املالية اجلديدة 
لتلبية االحتياجاتدمع منو االقتصاد القوىم 

املتطورة لصناعة األوراق املالية.
واكنت نتاجئ أمع���ال الرشكة عن النصف 
األول م���ن عام 2022 قد كش���فت ارتفاًعا 
قياس���ًيا يف صايف األرباح لمل���رة الثانية 
عى التوايل بنسبة تصل إىل 66% مقارنة 

بنفس الفرتة من عام 2021.
وأظه���رت الق���وامئ املالية حتقي���ق الرشكة 

صايف رحب بنح���و 420 مليون جنيه مقارنة 
مببل���غ 252 مليون جنية ص���ايف أرباح عن 
نفس الفرتة من العام السابق، مكا أوحضت 
القوامئ املالية للرشكة ارتفاع نس���بة صايف 
األرباح إىل إمجايل اإليرادات بنس���بة %60 
مقارنة بنس���بة 55% عن الف���رتة املامثلة من 
العام املايض، يف حني بلغت نس���بة إمجايل 
املرصوف���ات إىل إمجايل اإلي���رادات %39 
مقارنة بنس���بة 45% عن الف���رتة املامثلة من 
الع���ام املايض، وبل���غ العائد ع���ى حقوق 
املس���امهني 30% مقارن���ة ب 18% عن العام 

السابق بنسبة منو بلغت %12.
وأوحض���ت الرشكة، يف بيان حصيف هلا، 
أن ه���ذا االرتفاع يأيت نتيجة األداء املمتزي 
التش���غيلية بالرشكة باإلضافة  لألنش���طة 
إىل االس���تخدام األمثل لألم���وال املتاحة 
لالستمثار يف أدوات اس���تمثار خالية من 
املخاطر حيث منت إيرادات االستمثار 481 
مليون جنيه وهو ما ميثل 70% من إمجايل 

إيرادات الفرتة
وقد هشد نشاط التوقيع االلكرتوين ارتفاع 
ملحوظ يف اإليرادات حيث ارتفعت إيرادات 
النشاط مببلغ 13 مليون جنيه بنسبة %143 

مقارنة بنفس الفرتة عن عام 2021.

حققت  420 مليون جنيه صافي أرباح في النصف األول من 2022

د. دمحم فريد
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وزير التموين: غرفة عمليات 
ملتابعة تسليم الدقيق للمطاحن 

واملخابز ومصانع املكرونة

وج���ه  الدكتور عيل املصييحل، وزي���ر المتوين، قطاع الرقابة 
والتوزيع بالوزارة بإنش���اء غرفة  معلي���ات مركزية ملتابعة ما 
يرصف  يومي���ا من دقيق ملخابز إنتاج اخل���ز احلر والفينو، 
جبانب الزتامها  باألس���عار واألوزان املق���ررة، طبقا للتوجيه 
ال���وزاري الذي ينص بأن  يك���ون وزن اخلز احلر 75 جراما 
ليباع جبنيه، والفينو وزن   40 جراما بسعر 75 قرشا، ووزن 

60 جرام���ا جبنيه، والزتام  أحصاب تلك املخابز باإلعالن عن 
األوزان واألسعار عىل بوابة املخز مبارشة.

وأك���د مستش���ار وزي���ر المتوين، أمح���د مه���دي، أن هناك 
توجهيات  مبتابعة استالم املطاحن إنتاج 72% لمكيات الدقيق 
أو األمقاح  املطلوبة باألس���عار املقررة، ورصفها إىل مصانع 

املكرونة  اليت ترصف إنتاجها لملنظومة المتوينية.

أكد مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء، 
رضورة اسمترار العمل عىل تأمني احتياجات 
املواطن املرصي من السلع االسرتاتيجية ملدة 
6 أهش���ر، تنفي���ًذا لتوجهي���ات الرئيس عبد 
الفتاح الس���ييس، يف هذا الشأن، وذلك يف 
ض���وء األزم���ات االقتصادية ال���يت يهشدها 
ا األزمة الروسية األوكرانية  العامل، وال س����مّ
���دد األمن الغذايئ للدول، األمر الذي  اليت تهُ
تلف  يتطلب تكثيف اجلهود من أجل توفري مهُ

السلع لملواطنني.
وج���ه مصطىف مدبويل خ���الل لقاء مع عيل 
املصييحل، وزير المتوين والتجارة الداخلية، 
باس���مترار العمل بقرار حظر تصدير األرز، 
وذلك م���ن أجل تأم���ني احتياجات الس���وق 
احمللي���ة، مع تش���ديد وإح���ام الرقابة عىل 

املنافذ.
وأك���د وزي���ر المتوي���ن والتج���ارة الداخلية، 
أن ال���وزارة تق���وم جبهوده���ا لتوف���ري األرز 
وفًق���ا لتوجهي���ات القيادة السياس���ية، وذلك 
تلف  يف إط���ار تعزيز األمن الغ���ذايئ من مهُ
السلع األساسية، وتأمني احتياجات بطاقات 

المتوين من  هذه السلعة االسرتاتيجية.
ويف ضوء ذلك، أش���ار ع���يل املصييحل إىل 
اس���مترار العمل عىل توف���ري األرز مبختلف 

مس���توى  ع���ىل  االس���هالكية  املجمع���ات 
امجلهورية، لملس���امهة يف خفض أس���عاره 
بالس���وق احمللية، إذ وصل سعر كيلو األرز 
إىل 10 جنهي���ات باملجمع���ات، فض���اًل عن 
اسمترار طرحه خارج بطاقة المتوين مساوًيا 
لمثنه عىل البطاقة المتوينية، من أجل التيسري 
عىل املواطنني يف احلصول عىل احتياجاتم 

من هذه السلعة الرضورية.
وأك���د الوزير، عىل اس���مترار جهود حتقيق 
م���زون اس���رتاتيجي آمن م���ن األرز، وأن 
اإلنت���اج احمليل يكيف احتياج���ات املواطنني 

عىل مدار العام.
وأوحض املصييحل، أن قرار فتح الباب أمام 
املضارب لملش���اركة يف معلي���ة توريد األرز 
نت���ج عنه ارتف���اع حصيل���ة األرز املورد من 
املزارعني لصاحل هيئة الس���لع المتوينية، إذ 
بلغت حصيلة توريد األرز حىت اآلن إىل 140 
ألف طن أرز منذ بدء مومس احلصاد، والذي 

يسمتر حىت منتصف هشر ديمسرب املقبل.
ولفت الوزير، إىل أن عدد املضارب اخلاصة 
املش���اركة يف منظوم���ة توري���د األرز بلغت 
نس���بها 65 باملائة م���ن ع���دد املضارب يف 
الدولة، األم���ر الذي أهسم يف زيادة نس���بة 

معليات التوريد.

عق���د املهندس أمح���د مسري وزي���ر التجارة 
والصناع���ة اجمتاع���ا مع عدد م���ن أعضاء 
جملس النواب وحبضور قيادات ومس���وىل 
الوزارة، حيث اس���متع الوزي���ر إىل مطالبات 
الن���واب وال���يت ارتك���زت أغلهب���ا عىل حل 
مش���لات الرتاخي���ص الصناعي���ة مع دمع 

املناطق الصناعية يف صعيد مرص.
مك���ا تضمنت مطالبات الن���واب بالعمل عىل 
تيسري إجراءات رصف املساندة التصديرية، 
واإلرساع برد األعباء املس���تحقة لملصدرين 
مع العمل عىل تيس���ري اش���رتاطات إنش���اء 
وتشغيل احملطات التدريبية التابعة ملصلحة 
الكفاية اإلنتاجية،الس����ا وأن هذه احملطات 
تهسم يف خترجي اآلآلف من الطالب س���نوًيا 
وتوف���ر إحتياج���ات القط���اع الصناىع من 

العاملة الفنية املؤهلة .
من ناحيت���ه أكد الوزيرأن ال���وزارة حريصة 
عىل اسمترار التواصل مع املجالس النيابية 
هبدف حبث اكفة املعوقات اليت تواجه القطاع 

الصناىع والعمل عىل إجياد حلول هلا.
وأض���اف أنه وجه قي���ادات الوزارة برضورة 
التعامل وجبدية مع اكف���ة التحديات وإجياد 
حلول عاجل���ة هلا وتقدمي املزي���د من املرونة 
للتيسري عىل املس���تمثرين يف ظل التداعيات 
الس���لبية لألزمة االقتصادية العاملية احلالية، 

ورضروة جذب االستمثارات االجنبية.
وأش���ار الوزير إىل ق���رار جمل���س الوزراء 
بتحدي���د أس���عار األراىض الصناعي���ة يف 

متلف أحن���اء امجلهورية وال���ىت تضمنت 
إتاح���ة األراىض بس���عر الرتفي���ق بنظ���ام 
المتليك، وكذا بنظام ح���ق اإلنتفاع، والعمل 
عىل توفريها بأسعار مفضة يف حمافظات 
الصعيد مع تقدمي تيس���ريات يف الس���داد، 
هب���دف تجشيع حركة االس���تمثار يف الوجه 

القبىل.
وتاب���ع، أن ال���وزارة لدهي���ا خط���ة لإلرتقاء 
بالتمنية الصناعي���ة مبحافظات الصعيد من 
خالل تجشيع اقامة مرشوعات اس���تمثارية 
تعمتد عىل املوارد الطبيعية واالنتاج الزرايع 

هبذه احملافظات .
مكا طالب الوزير مس���وىل صن���دوق تمنية 
تيس���ري االج���راءات  الص���ادرات برضورة 
ملس���اعدة الرشاكت املس���تفيدة م���ن براجم 
املساندة لرصف مس���تحقاتم، خاصة وأن 
هذه املس���اندة متث���ل دافع رئي���ى حلفاظ 

الرشاكت عىل اسواقها التصديرية.

رئيس الوزراء يوجه بتمديد العمل بقرار حظر 
تصدير األرز لتأمني احتياجات املواطنني

 

أعلن الدكتوردمحم معي���ط، وزيراملالية، أن ٣٣6 رشكة مصدرة 
من املس���تفيدين بالدفعة األوىل باملرحلة اخلامس���ة من مبادرة 
»الس���داد النق���دي الفوري ل���دمع الص���ادرات« رصفت 4،5 
مليارجنيه ق�ة املساندة التصديرية، وذلك من العرشة مليارات 
جني���ه اليت واف���ق علهيا جملس ال���وزراء، يف آخرأغس���طس 
املايض؛ مبا يعكس الزتام احلكومة وحرصها عىل حتفزيالقطاع 
التصديري، وتجشيعه عىل التوس���ع يف األنشطة االستمثارية، 
من خالل توفريالس���يولة النقدية الالزمة السمترار دوران جعلة 
اإلنتاج، واحلف���اظ عىل العاملة، وتوس���يع القاعدة التصديرية، 
ع���ىل حنو ي���ؤدى إىل تعزيز تنافس���ية املنتج���ات املرصية يف 
األس���واق اإلقل�ية والعاملية، ورفع مع���دالت المنو االقتصادي، 

وحتقيق املسهدفات التمنوية الشاملة واملستدامة.
املالي���ة  الوزيرللسياس���ات  نائ���ب  جك���وك،  أمح���د  ق���ال 
أول  إن  لل���وزارة  حص���ىف  بي���ان  يف  والتطويراملؤس���يس، 
ديمسرباملقب���ل س���يهشد رصف الدفع���ة الثانية من املس���اندة 
التصديري���ة لل���رشاكت املنضم���ة لملرحل���ة اخلامس���ة ملبادرة 

»السداد النقدي الفوري«.
أضاف أن هذه املرحلة اليت مت إطالقها هناية أغسطس املايض، 
حظي���ت بإقبال كبري من جممتع األمعال، عىل حنو يعكس جناح 
املراحل األربعة الس���ابقة من مبادرة »السداد النقدى الفورى« 

يف توفري المتويل الالزم السمتراراألنشطة التصديرية.

 

هش���د الدكتور إبراهمي عمشاوي، مس���اعد أول وزير المتوين 
ورئيس جهاز تمنية التجارة الداخلية، توقيع اتفاق بني جوميا و 
حس���ن عالم بغرض التأجري طويل املدي ألحد املخازن الكربى 
التابعة ملجموعة حس���ن عالم لصاحل رشكة جوميا مبس���احة 
تزي���د ع���ن 26 ألف مرت مرب���ع والذي يتخذ م���ن منطقة رشق 
 القاه���رة مقرًا له واملقام عىل مس���احة 270 أل���ف مرت مربع.
وقع العقد لك من املهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لرشكة 
جوميا مرص، املهندس مع���رو عالم، الرئيس التنفيذي لرشكة 
 حس���ن عالم القابضة ومبش���اركة عدد من قيادات الرشكتني.
وتسىع جوميا إىل توسيع أمعاهلا يف السوق وتلبية احتياجات 
العمالء وتوصيل املنتجات هلم يف أرسع وقت ممكن مما يعمل 

عىل التخفيف عىل العمالء.
 وقال الدكتور ابراهمي عمشاوي، إن جحم التجارة اإللكرتونية 
يف م���رص تع���دى 6 مليارات دوالر عرب بطاقات الدفع س���واء 

الفزيا أو اكرت اخلصم املبارش. 
وهن���أ جوميا وحس���ن عالم عىل ه���ذا النوع م���ن الرشااكت 
املمتزية بنظام إجيار طويل املدى مش���يدا بالرشاكة املستدامة 
ما بني رشاكت التج���ارة اإللكرتونية وعىل رأهسا جوميا وبني 
أحد كربي رشاكت االستمثار والتطوير يف مرص رشكة حسن 
ع���الم لملرافق، حيث أن هذا النوع من الرشااكت يؤس���س و 
يعزز من منظومة التجارة يف مرص خاصة جتاه البنية التحتية 
األساسية س���واء للتجارة اإللكرتونية أو اكفة أنواع التجارة و 

قنواتا املختلفة.

طالب معاد قناوي، رئيس ش���عبة املس���توردين بغرفة القاهرة 
التجاري���ة، الدكتور حس���ن عبداهلل، حماف���ظ البنك املركزي، 
والدكت���ور دمحم معي���ط، وزي���ر املالية، برسع���ة اإلفراج عن 
البضائ���ع املوج���ودة باملوان���ئ املرصي���ة، نظًرا مل���ا يواجهه 
املستوردين من خسائر بسبب البضائع العاملقة باملوانئ، ومل 

يمت اإلفراج عهنا لتأخر تدبري العمالت األجنبية.
وقال »قناوي« يف بيان، إن املس���توردين املرصيني واملوردين 
األجان���ب من مجيع أحناء العامل، الذين يتعاملون مع الس���وق 
امل���رصي يف توريد »اخلام���ات، واملس���تلزمات، والبضائع« 
تعرضوا ألزمة غري مس���بوقة منذ فرباي���ر املايض، تمتثل يف 
ع���دم تدبري العملة الالزمة لإلفراج عن بضائع مت إس���تريادها 

طبقا لالشرتاطات االستريادية السل�ة.

أك���د النائب دمحم مصطىف الس���الب، وكيل جلن���ة الصناعة 
مبجل���س النواب، أن التمنية املس���تدامة ل���ن تتحقق يف مرص 
ب���دون ترس���يخ الصناعة يف مرص، الفت���ا إىل أن مرص حىت 
ع���ام 2015 مل يكن هبا بنية حتتي���ة تصلح ألي قطاع صنايع 
وال تجشع عىل االستمثار والبنية التحتية اكنت ضعيفة للغاية 

واآلن الوضع تغري كثريا.
وأضاف النائب دمحم الس���الب، أن الدول���ة املرصية اختذت 
خطوات جادة جدا حلل لك املش���الك اليت تواجه االس���تمثار 
األجن���ي يف مرص، مك���ا أن لدينا بنية حتتي���ة زراعية تؤهلنا 

لنصبح دولة صناعية كربى.
وأوحض النائب دمحم السالب، أن بعض املشالك اليت تواجه 
االس���تمثار األجني يف مرص ه���و عدم تثيبت س���عر الطاقة 
والرضائب وعدم تهسيل دخول املنتجات واملواد اخلام، فضال 
عن قانون العمل باعتباره أحد املشالك اليت تواجه املستمثرين 
والبد من إقراره، مؤكدا أن املستمثر يضع األمان االقتصادي 

عىل رأس أولوياته لالستمثار يف أي دولة.

التجارة اإللكترونية تتجاوز 6 
مليارات دوالر عبر بطاقات الدفع

رئيس شعبة املستوردين يطالب »املركزي« 
تأجيل أقساط التسويات والتمويالت ملدة عام

سيد اجلارحي

داليا احمد

»حل مشكالت التراخيص الصناعية«.. أبرز طلبات أعضاء 
مجلس النواب من وزير التجارة والصناعة

29 أكتوبر .. التطوير العقاري تشارك بـ10 شركات ضمن 
فعاليات امللتقى واملعرض الدولي األول للصناعة

أعلن���ت غرف���ة التطوي���ر العق���اري باحت���اد 
الصناعات عن مش���اركها جبناح ممزي يف 
فعالي���ات »امللتيق واملعرض ال���دوىل األول 
للصناع���ة«، والذي ينطلق خ���الل الفرتة من 
29 وح���ىت ٣1 أكتوبر اجل���اري حتت رعاية 
وترشيف الرئيس عبدالفتاح السييس رئيس 

امجلهورية.
اك���د املهندس ط���ارق ش���كري، رئيس غرفة 
التطوير العقاري باحتاد الصناعات املرصية، 
ووكيل جلنة اإلس���ان مبجل���س النواب، أن 
الغرفة تش���ارك بعدد م���ن رشاكت التطوير 
العقاري الكربى بإمجايل 10 رشاكت، مضن 
جناح عىل مساحة 500 مرت، مشريا إىل أن 
ال���رشاكت املتواج���دة مضن جن���اح الغرفة 
تس���تعرض مرشوعاتا املختلفة اليت تعكس 
الطفرة العمرانية اليت تهشدها مرص حاليا.

وأض���اف أن الغرف���ة تش���ارك يف املعرض 
باعتباره���ا ممثل���ة ألحد الصناع���ات القوية 
املؤثرة يف االقتص���اد املرصي ويه صناعة 
التطوي���ر العقاري اليت ترتبط بأكرث من 100 
صناع���ة، مما جيعلها جزًءا م���ن الصناعات 
ال���يت ي���مت اس���تعراضها خ���الل فعالي���ات 

املعرض.
ولف���ت إىل أن توط���ني الصناع���ة املرصي���ة 

وإحياهئ���ا يأيت عىل رأس أولوي���ات القيادة 
السياس���ية خ���الل الفرتة الراهن���ة، وهو ما 
يتواك���ب م���ع التط���ورات العاملي���ة الدامعة 
للصناع���ات احمللي���ة يف ض���وء األزم���ات 
االقتصادي���ة العاملية، حبي���ث أصبح توطني 
الصناعات الضخمة فرص���ة الدول لتحقيق 
 معدالت منو مرتفعة وكذلك لملنافسة العاملية.
وأكد عىل اهمتام القيادة السياسية بتحسني 
أداء القطاع���ات االقتصادية املختلفة وإجياد 
أف���ار غري تقليدية لتوفري معلة صعبة للدولة 
من خالل القطاعات املختلفة، الفتا إىل وجود 
دمع وتوج���ه قوي لمن���و الصناعات املرصية 

املختلفة.

اسالم عبدالفتاح

املالية: ٣٧,٥ مليار جنيه لدعم الصادرات يف ٣ 
سنوات رغم الضغوط العاملية القاسية

السالب: مصر لديها بنية حتتية زراعية 
تؤهلها لتصبح دولة صناعية كبرى

وفد اقتصادي برازيلي يزور »جتارية اإلسكندرية« 
لتعزيز العالقات بني البلدين 

اس���تقبلت الغرفة التجارية املرصية باإلسكندرية، 
وفد برازييل اقتصادى، ملناقش���ة س���بل التعاون 
ب���ني اجلانب���ني، حبضور ع���دد من املس���توردين 
والرشاكت املرصية املختصة يف تصدير الفواكه، 
وخاصة املوز والتفاح والنب والفاصوليا والتوابل 

والفشار وبذور المسسم.
ومض الوف���د الربازيىل، الدكتور س���زير تيليس، 
امللح���ق ال���زرايع بس���فارة الربازي���ل بالقاهرة، 
والدكت���ور ح���امت أمحد ف���راج مس���اعد امللحق 
ال���زرايع، وممثلون ع���ن واكلة ت���روجي التجارة 
 ،)APEX Brazil( الربازيلي���ة  واالس���تمثار 
إجيور جومزي دا سيلفا، وبيدرو إنرييك، وأنطونيو 

براجا باربوسا.
وقال محمود مريع عض���و جملس اإلدارة بغرفة 
اإلس���كندرية، إن الصادرات املرصية من الفواكه 

خاص���ة امل���واحل والتفاح متت���از جب���ودة عالية، 
ونس���هدف زيادة جحم الصادرات م���ن الفواكه 
خ���الل الف���رتة املقبل���ة، مش���ريا إىل أن اتفاقية 
املريكسور ستعمل عىل تعزيز العالقات التجارية 
مع الربازيل نتيجة خفض ق�ة امجلارك، وبالتايل 
س���نمتكن من اس���ترياد الفواكه املختلفة اكلتفاح 

واملوز.
ومت خ���الل اللقاء المس���اع طلبات املس���توردين 
والرشاكت املتواج���دة من قبل اجلانب الربازييل، 
وتفضي���الت  امل���رصي  الس���وق  فه���م  هب���دف 

املسهلكني.
مك���ا مت االتفاق ع���ىل تعزيز العالق���ات التجارية 
من خ���الل عقد اجمتاعات دورية واملش���اركة يف 
املع���ارض التجارية، وحبث آليات زي���ادة التبادل 

التجاري بني الطرفني.

تفاصيل حتركات احلكومة حلل أزمة نقص األعالف 
حت����راكت عاجل����ة جرت خ����الل األي����ام املاضية 
الحت����واء أزم����ة األع����الف ، حيث عق����د الدكتور 
مصط����ىف مدب����ويل، رئي����س جمل����س ال����وزراء،   
اجمتاع����ا؛ لبحث حل مش����لة نقص األعالف يف 
الس����وق احمللية اخلاص����ة بصناع����ة الدواجن، 
وذلك حبضور   الس����يد القص����ري، وزير الزراعة 
واملهن����دس مصط����ىف  األرايض،  واس����تصالح 
الصياد، نائب الوزير لش����ون ال����رثوة احليوانية 
والمسكية والداجنة،  و مجال جنم، نائب حمافظ 
البنك املركزي، واملهندس محمود العناين، رئيس 
االحتاد العام ملنيجت الدواج����ن، والدكتور ثروت 
الزي����ي، نائب رئيس االحت����اد، وعدد من أعضاء 

االحتاد وصغار املربني.
و أش����ار رئي����س ال����وزراء إىل أن انعق����اد ه����ذا 
االجمتاع يأيت هبدف العمل عىل حل األزمة اليت 
أثريت مؤخرا بش����أن نقص األعالف يف صناعة 
الدواج����ن، مؤك����دا أنه يتعني اإلش����ارة يف بادئ 
األم����ر إىل أن ه����ذه األزمة يه نت����اج التداعيات 
الس����لبية لألزمة العاملية، وال����يت طالت العديد من 
الس����لع واملنتجات األخرى ولي����س فقط األعالف 
املخصص����ة هلذه الصناعة، وال يعمل أحد إىل أي 

مدى زمي سيطول أمد هذه احلرب الراهنة.
واس����تدرك الدكت����ور مصطىف مدب����ويل بقوله : 
امجلي����ع يعمل أن الدولة تتح����رك لتقليل حدة تلك 
التداعيات السلبية اليت ألقت بظالهلا عىل متلف 
منايح احلياة، ولذا فالدولة تسىع لتوفري العملة 
الصعبة وفقا لفقه األولويات، وال س�����ا ما يتعلق 
مهنا بتوفري الغذاء، والوقود، ومستلزمات اإلنتاج، 
وبالطبع فنحن نضع األعالف مضن مس����تلزمات 
اإلنتاج، ولذا فنبذل جهودا كبرية من أجل التغلب 

عىل هذه املشلة.
ويف هذا اإلطار، أوحض رئيس جملس الوزراء أنه 
منذ اندالع هذه املش����لة، مت التواصل مع البنك 
املركزي ووزير الزراعة واس����تصالح األرايض؛ 
هبدف إجياد آلية عاجلة للتحرك الرسيع الحتواء 

هذه املشلة وفق اإلمانات املتاحة.
ووج����ه مدبويل حديثه ملس����ويل االحتاد وصغار 
املربني قائال: اكن لديمّ حرص شديد عىل االلتقاء 
بمك، مكا أؤكد لمك أن احلكومة تعمل، بتوجهيات 
الس����يد رئي����س امجلهوري����ة، ع����ىل دف����ع مجيع 
الصناعات ومهنا صناعة الدواجن، الفتا إىل أنه 
مت التنسيق مع البنك املركزي عىل رسعة اإلفراج 
ع����ن أكرب قدر ممكن م����ن األعالف؛ من أجل دمع 

صناعة الدواجن.
م����ن جانب����ه، ق����دم وزي����ر الزراعة واس����تصالح 
األرايض عرض����ا توضيحيا حول الرثوة الداجنة 
يف م����رص، مش����ريا يف ضوء ذل����ك إىل اهمتام 
الدولة بدمع التوس����ع يف اإلنتاج الداجي بغرض 
إنت����اج اللحوم والبيض لتحقي����ق االكتفاء الذايت 
والتصدير للخ����ارج، ومتثل ذلك يف ختصيص 9 
مناطق بأربع حمافظات لالستمثار الداجي عىل 
مس����احة 19 ألف فدان، باإلضافة إىل 1٣ موقعا 
تابع����ا للهيئة العامة ملرشوع����ات التعمري والتمنية 
الزراعي����ة، إىل جان����ب احلصول ع����ىل موافقات 
اجله����ات املعني����ة بالدولة عىل إقام����ة مرشوعات 

الدواجن هبذه املناطق للتيسري عىل املستمثرين.
وأضاف وزي����ر الزراعة: مت أيض����ا توفري متويل 
كقروض ميرسة بفائ����دة 5% لدمع صغار املربني 
لرفع كفاءة مزارعه����م وحتويلها من نظام الرتبية 
املفت����وح إىل نظام الرتبي����ة املغلقة؛ وذلك من أجل 
حتسني العائد االقتصادي وزيادة إنتاج مزارعهم، 
ولتهسي����ل اإلج����راءات مت مع����ل بروتوكوالت مع 
البنك األهيل امل����رصي والبنك الزرايع املرصي، 
واالحتاد الع����ام ملنيجت الدواج����ن لتوفري الدمع 

اللوجسيت والفي لصغار املربني. 
مك����ا مت دمع صناعة الدواجن بتخفيض أس����عار 
الكهرباء ومس����اواة مرشوع����ات اإلنتاج الداجي 
املختلف����ة بأس����عار الكهرباء بالنش����اط الزرايع،  
فضال عن محاية الصناعة احمللية من املستورد، 
وقدم����ت وزارة الزراع����ة، من خ����الل تفعيل نظام 
الزراع����ة التعاقدية، التيس����ريات إلمت����ام التعاقد 
عىل توف����ري حمصول ال����ذرة الصف����راء املنتجة 
حملي����ًا؛ حيث مت زراعة مس����احات كبرية من هذا 
احملص����ول لتوريده����ا الحتاد من����يجت الدواجن 
ومصانع األعالف، وغريه����ا الكثري من إجراءات 

دمع هذه الصناعة احليوية.
من جهته، أش����ار نائب حمافظ البنك املركزي إىل 
أن هناك تواصال يوميا مع رئيس جملس الوزراء، 
وال����وزراء املعنيني؛ هبدف التعام����ل مع تداعيات 
األزمة العاملي����ة الراهنة، جراء احلرب الروس����ية 
األوكراني����ة، ومن أجل توف����ري متلف احتياجات 
الدولة، الفتا يف هذا الش����أن إىل أنه مت منذ أول 
الهش����ر اإلفراج عن حشنات فول صويا فقط تزن 
60 ألف طن بق�ة إمجالية وصلت إىل 41 مليون 
دوالر، مكا مت اليوم اإلفراج عن حشنة أخرى من 
فول الصويا تزن 62 أل����ف طن ق�ها اإلمجالية 
تبل����غ 44 ملي����ون دوالر، أي أن����ه  مت � منذ بداية 
الهش����ر وحىت اآلن �  اإلف����راج عن 122 ألف طن 
فول صويا، وحنن نفرج عن األعالف تباعا، وف�ا 
خيص الذرة الصفراء، فأشار السيد/  مجال جنم 
إىل أنه مت اإلفراج ع����ن حشنة ق�ها 40 مليون 

دوالر منذ مطلع الهشر وحىت اآلن.
م���ن ناحيته، ع���رب رئي���س االحتاد الع���ام ملنيجت 
الدواجن عن أن االحتاد يدرك متاما جحم املش���لة 
القامئة، ويقدر اجلهود املبذولة من احلكومة للتعامل 
مع تداعيات احلرب الدائرة، مكا أننا ندرك جيدا أن 
للدولة أولويات تسري وفقها يف استخدام احلصيلة 
الدوالري���ة، ولكن صناع���ة الدواجن هلا خصوصية 
تتعل���ق باألمن الغذايئ، األمر الذي يتطلب أن تكون 

هلذه الصناعة أولوية أيضا.
بدورمه، عرض مسولو االحتاد ومنتجو الدواجن 
احتياجات����م الهشرية م����ن األع����الف املختلفة، 
مش����ريين إىل أن إتاح����ة المكي����ات املطلوبة من 
األع����الف س����يهُهسم يف القض����اء عىل الس����وق 
الس����وداء، مطالب����ني يف الوق����ت نفس����ه بالرقابة 
الش����ديدة ع����ىل التج����ار الذين حيصل����ون عىل 
إفراج����ات لحشناتم؛ ح����ىت ال يلجأ البعض إىل 

املتاجرة هبا.
ويف خت����ام االجمتاع، وجه رئيس جملس الوزراء 
وزي����ر الزراعة ونائب حماف����ظ البنك املركزي بأن 
يكون هناك تنس����يق أس����بويع مع االحتاد العام 
ملنيجت الدواجن ع����ىل مكية حمددة من األعالف 
يمت اإلفراج عهنا أس����بوعيا؛ حىت يتسىن إحداث 
االس����تقرار املطلوب لألسواق، مع رضورة وضع 
آلي����ة ملراقبة توزيع المكيات اليت س����يمت اإلفراج 

عهنا أسبوعيا.
مكا وجه مدبويل بالعمل عىل التوسع يف الزراعة 
التعاقدية، خاصة حمصول فول الصويا؛ مشريا 
إىل أن لدين����ا حالي����ا تقاوي تك����يف لزراعة حنو 
150 أل����ف فدان، وبالت����ايل جيب أن يمت تجشيع 
املزارعني عىل التوسع يف زراعته، مع مراعاة أن 
يمت التنس����يق مع االحتاد عرب الزراعة التعاقدية؛ 

لضامن توريد هذه الزراعات إلهيم.
تلكيف برملاين 

واكن جمل����س الن����واب دخل عيل خ����ط األزمة ، 
ولك����ف احلكوم����ة برسع����ة اختاذ م����ا يلزم حلل 
أزم����ة الدواجن األخرية ورسعة اختاذ الالزم ىف 
هذا الش����أن، مك����ا أعلن “جب����اىل” تليف وزير 
الزراعة وكذلك املس����ولني ىف ال����وزارات املعنية 
والبن����ك املركزي حبضور اجمتاع للجنة الزراعة،   

للوقوف عىل حلول رسيعة ىف هذا املشلة.
 وقال  رئيس جملس النواب  إن  هناك عدد كبري 
من الن����واب تقدموا بطلبات إحاطة بس����بب أزمة 
الدواجن مؤخرا، وحتدث هشام احلرصى رئيس 
جلنة الزراع����ة مبجلس النواب ع����ن األزمة نيابة 
عن املتقدم����ني ليؤكد بأن قطاع إنت����اج الدواجن 
يعاىن م����ن أزمة كبرية ىف توف����ري األعالف، ومت 
التواص����ل مع وزير الزراعة حل����ل األزمة خاصة 
أن ه����ذا القطاع هو الذى يوف����ر أرخص بروتني 
فالدواج����ن والبيض من أرخ����ص أنواع الربوتني 
الىت يتناوهلا املرصيون، مكا أن اس����تمثاراته ىف 
مرص تصل ل�����100 مليار جني����ه ويعمل به عدد 
كبري من املواطنني املرصيني ووصلنا إىل االكتفاء 

الذاىت ىف الدواجن.
أضاف احلرصى:”حنن حريصون عىل اسمترار 
ع����ىل هذا القطاع وأن تس����متر جعلة االنتاج فيه 
خاصة وأن الدواجن والبيض أمه غذاء للش����عب 
املرصي ونتيجة لنق����ص حشنات الذرة والصويا 
تأث����ر االنتاج، وبناء عىل مطالب����ات جلنة الزراعة 
عق����د وزير الزراعة   اجمتاع����ا مع املربيني أمس 
حرضه أيضا نائب وزير الزراعة للرثوة احليوانية 
وكذلك نائب احملافظ البنك املركزي، ومت التوصل 
إىل أن����ه مت اس����ترياد 120 ألف طن م����ن الفول 
الصوي����ا خ����الل الفرتة األخرية مكا س����يمت فتح 
اعمتادات الس����ترياد 60 ألف طن فول صويا مكا 
سيكون هناك اجمتاع أسبويع بني وزير الزراعة 
والبنك املركزى واملربيني حىت يمت فتح اعمتادات 

لتوصيل فول الصويا للسوق املرصى.
وخالل اجمتاع اللجنة ، قال الس���يد القصري، وزير 
الزراعة، إن الدولة جتمتع حلل اى مش���لة وتأخذ 
إجراءات اس���تباقية، متابعا:” مش بنتحرك علشان 
فيدي���و.. أو فيديو ه���و الىل هيحركن���ا، ونتواصل 
منذ هشر 7 للوقوف عىل ما جيرى بش���أن صناعة 
الدواج���ن، وهذه اإلجراءات االس���تباقية نتج عهنا 

اإلفراج عن املقررات ل�٣0 معيال«.
 وتاب���ع القص���ري:” مجيع اجله���ات املعنية باألمر 
تسىع إلجياد حلول هلذه العملية قبل تداول بعض 
الفيديوهات، وخري دليل ع���ىل ذلك بعد تداول هذا 
الفيديو اكن لدينا موعد حمدد لعقد اجمتاع لبحث 
األم���ر ووضع حل���ول عاجلة، مما يؤك���د أن هناك 
خطوات اس���تباقية ىف هذا الصدد، وهناك تواصل 

دامئ مع جلنة الزراعة مبجلس النواب«. 
 واس���تمكل وزير الزراعة:” م���ن مضن اخلطوات 
اليت اختذت���ا احلكومة لدمع إنتاج الدواجن إعفاء 
اإلضافات اخلاص���ة باألعالف من الق�ة املضافة، 
واعمتاد ٣7 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، ومبا 
أن 75% م���ن صن���اع الدواجن مرك���زة يف صغار 
املربني وال���وزارة تريد محايه���م، طالبنا بالتحول 
م���ن الرتبي���ة املفتوحة للرتبية املغلق���ة لدمع صغار 

املربيني«. 
من جانبه ، ش���دد النائب هشام احلرصى، رئيس 
جلن���ة الزراعة والرى مبجل���س النواب، عىل أمهية 
تفعيل الرقابة عىل سوق األعالف للحد من التالعب 
يف أس���عارها، وكذلك رضورة التوس���ع يف زراعة 

األعالف، وذلك للحفاظ عىل صناعة الدواجن.
  وتابع احلرصى  :  يعد قطاع اإلنتاج الداجىن، 
من القطاعات اإلنتاجية اهلامة نظرا لتحقيق االمن 
الغ����ذايئ، وأيضا نظرا ملا حيققه ذلك القطاع من 
مانة عاملية ممتزية. حيث يصل جحمه بنحو 500 

مليون دوالر، وتسببت احلرب الروسية األوكرانية 
يف تداعيات لتلك الصناعة، مثل تأخر اإلفراج عن 
حشنات األعالف بس����بب العمل����ة الصعبة، األمر 
الذى دع����ا إىل التحرك الرسيع للحفاظ عىل تلك 

الصناعة.
 وأش����اد احلرصى بتوجهيات الرئيس السييس 
لإلرساع يف يف حل مش����لة اإلنت����اج الداجىن 
واس����تجابة رئيس الوزراء بعق����د اجمتاع لبحث 
احللول ع����ىل ارض الواقع، مش����ددا عىل أمهية 
تفعي����ل الرقاب����ة للتأك����د من وص����ول الحشنات 
املفرج عهنا اىل املزارع بلك ش����فافية، منتقدا ان 
يكون س����عر طن العلف 14 أل����ف جنيه ويمت بيعه 
ب�����25 ألف جنيه، وكذلك دعا للتوس����ع يف زراعة 

حماصيل األعالف.
حترك عاجل 

  الدكتور ثروت الزيىن نائب رئيس احتاد منىجت 
الدواج����ن،  أكد من جانب����ه أن  صناعة الدواجن 
صناعة كبرية اس����تطاعت عىل م����ر عقود كثرية 
أن محتى مرص كأم����ن غذاىئ ، ووفرت الربوتني 

بشلك كبري للغاية.
وأضاف نائب رئيس احتاد منىجت الدواجن  يف 
ترصحي����ات له أنه لوال الدواج����ن والبيض لانت 
أس����عار اللح����وم يف مان أخر، وحت����رك الدولة 
وجملس النواب حل����ل أزمة األعالف اكن رسيعا 

حلل األزمة للوقوف عىل التحديات.
وتاب����ع  :  اكن هن����اك نق����ص ح����اد يف األعالف 
بس����بب تراك الذرة الصفراء وف����ول الصويا يف 
املوان����ئ وتأثرت املزارع بش����لك كب����ري، وهناك 
حترك إجياىب م����ن جملس النواب ، واحتياجاتنا 
الهشري����ة ىه 250 ألف طن صوي����ا و650 ألف 
طن ذرة وحنتاج لتدفقات رسيعة، وسيكون هناك 

اجمتاع اسبوىع ملتابعة التدفقات.
ارتفع األسعار 

اكنت أس����عار الدواج����ن واصل����ت االرتفاع يف 
األسواق  لتصل إىل 40 جنهيًا للكيلو يف أسواق 
التجزئة، رمغ ثبات����ا يف املزارع عند ٣2 جنهيًا 

للكيلو.
وذكر عاملون بس����وق جتارة الدواجن يف مرص، 
إن األس����عار احلالي����ة يف امل����زارع تكبد املريب 
خس����ائر تص����ل إىل 10 جنهي����ات ل����لك طائر، 
مش����ريين إىل أن هناك ارتفاعًا غري مس����بوق يف 
س����عر األعالف ونقصًا ح����ادًا يف اكفة مدخالت 
اإلنت����اج عىل خلفي����ة أزمة ال����دوالر واإلفراجات 

امجلركية من الحشنات باملوانئ. 
وواج���ه  قط���اع الدواجن يف م���رص أزمة   نقص 
األع���الف وجح���ز حشنات���ا يف املوانئ بس���بب 
اإلفراجات البنكية، خاصة أن مرص تس���تورد حنو 
75% من األع���الف واملواد اخلام لصناعة الدواجن 
مقابل حنو 25% فقط من اإلنتاج احمليل، مما أدى 
إىل توق���ف 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل لنفاد 
األعالف، حبس���ب تقديرات لعامل���ني بقطاع تربية 

الدواجن،   نقلها تقارير إعالمية .
وأك���د  عبدالعزي���ز إمام مدير ع���ام اإلدارة العامة 
لألغذي���ة واألعالف بقطاع تمنية ال���رثوة احليوانية 
والداجن���ة ب���وزارة الزراع���ة  أن  س���وق الدواجن  
يهشد حالة من االضطراب يف ظل ارتفاع أس���عار 
األع���الف اليت وصل���ت  إىل 25 أل���ف جنيه لطن 
الصوي���ا و17 ألف���ًا لطن األع���الف و11 ألف جنيه 
للذرة ويه مس���تويات غري مسبوقة يف األسعار  ، 
ولف���ت إيل أنه  رمغ األزمات إال أن هناك زيادة يف 
املعروض من املنتجات يف األس���واق بسبب زيادة 
معدالت ختل���ص املربني من الدواج���ن عىل خلفية 

أزمة األعالف وعدم تواجدها .
وأكد إمام أن أك���رث من ٣0% من املربني يف الفرتة 
احلالية ختلص���وا بالفعل من ال���دورة احلالية ولن 
يك���ون هناك إدخال ل���دورات تربي���ة جديدة خالل 
الف���رتة املقبلة بالزتامن مع أزمة أس���عار األعالف 

وثبات سعر الدواجن لدى املريب. 
إفراجات بنكية 

  رئي���س االحت���اد العام ملن���يجت الدواجن محمود 
العناين  ش���دد عيل رضورة اس���مترار اإلفراجات 
البنكية وإطالق رساح األعالف عىل التوايل خالل 
الف���رتة املقبلة، خاصة أهنا وصلت إىل 1.5 مليون 
ط���ن ذرة و400 ألف طن بذرة فول صويا مكدس���ة 

باملوانئ.
وأوحض العن���اين  أن االحت���اد تواصل مع أجهزة 
الدولة لتنبهيها إىل أن صناعة الدواجن ختتلف عن 
الصناعات األخرى كوهنا ال حتمتل التأخري، ألهنا 

تعمل عىل منتج يح ينتظر طعامه.

 

   مدبولي يوجه بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع االتحاد العام 
لمنتجي الدواجن على كمية محددة من األعالف يتم اإلفراج عنها أسبوعيا

 الحكومة تعلن وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم اإلفراج 
عنها  .. واإلفراج عن 122 ألف طن فول صويا منذ بداية الشهر وحتى اآلن 

   رئيس الوزراء يعقد اجتماعا  موسعا  لبحث حل المشكلة  وتأثيرها  في صناعة الدواجن
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أمل البرغوثي

طارق شكري

ًين، عضو ش���عبة املمك���الت الغذائي���ة واألدوية،  ق���ال دمحم حزهُ
باالحتاد العام للغ���رف التجارية، وأح���د رواد صناعة املمكالت 
الغذائي���ة، إن تصدير املمك���الت الغذائية ارتفع خ���الل العامني 
املاضي���ني بنس���بة منو أك���رث م���ن 25%، ويعترب م���ن القطاعات 
الواعدة تصديرا، وم���ن املتوقع أن تصل صادرات القطاع ألكرث 
من مليار دوالر س���نويا، مش���ريا إىل أن عدد الرشاكت الىت مت 
تأس���يهسا يف جمال املمك���الت الغذائية ح���وايل ٣250 رشكة، 
وعدد املس���تحرضات املجسلة فعليًا يف هيئة سالمة الغذاء حىت 
االن اكرث من ال� 4500 مس���تحرض، تغيط السوق احمللية ويمت 
التصدير للعديد من البلدان وبصفة خاصة دول اخلليج العريب.

ًي���ن، يف بي���ان، أن اص���دار القرار رمق 572 لس���نة  وأوحض حزهُ
2022 والص���ادر من اهليئ���ة العليا للدواء مل يأخ���ذ يف اعتباره 
أداء مصلحة قطاع من القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة 
واهلامة يف مرص، وقد يتسبب يف هدم رشاكت املمكالت الغذائية 
اليت مت تأس���يهسا وتبعيها للدولة املرصية، وغلق املصانع الىت 
مت انش���اءها لتلىب متطلبات هيئة س���المة الغذاء من حيث انتاج 
ممكالت غذائية جبودة عالية لتنافس املنتجات العاملية مما جتعلها 

يف مقدمة الدول املصدرة لملمكالت الغذائية عامليا.

محمد حزين : 2٥ % منوا يف صادرات 
قطاع املكمالت الغذائية خالل عامني
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