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تهشد اجللس���ة العامة ملجلس الش���يوخ 
برائس���ة املستش���ار عب���د الوه���اب عبد 
الرازق، اليوم األحد، مناقشة تقرير اللجنة 
املش���ركة من اجلنة الش���ون الدستورية 
والترشيعي���ة ومكتب جلنة التعلمي والبحث 
العيمل واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
ع���ن مرشوع قانون تعدي���ل بعض أحاكم 
قانون تنظمي االتصاالت الصادر بالقانون 

رمق )۱۰( لسنة ۲۰۰۳.
مكا تناقش اجللس���ة العامة، تقرير اللجنة 
املش���ركة من جلن���ة اإلس���اكن واإلدارة 
احمللي���ة وال�ف����ل ومكن�ي خ�ي الش���ون 
الدس���تورية والترشيعية، والشون املالية 
واالقتصادي���ة واالس���تمثار عن مرشوع 
قان���ون بتعدي���ل بع���ض أح���اكم قان���ون 
تعويضات عق���ود املق���اوالت والتوريدات 
واخلدم���ات العامة والقان���ون الصادر به 

رمق )٨٤( لسنه ۲۰۱۷.

اليوم ..مجلس الشيوخ يناقش مشروعات قوانني تنظيم 
اإلتصاالت وعقود املقاوالت

 

الت���ى الرئيس عبد الفتاح الس���ييس  
أمس السبت  ،  مع ممثيل رابطة رجال 
األمع���ال القطريني، وذل���ك عىل هامش 
مش���اركته يف إطالق امللتى واملعرض 
ال���دويل األول للصناع���ة، وحبض���ور 
الش���يخ فيص���ل ب���ن ق���امس آل ثاين 
رئيس جمل���س إدارة الرابطة والدكتور 
مصط���ى مدب���ويل رئي���س جمل���س 
الوزراء، والدكتور دمحم ش���اكر وزير 
الكهرباء والطاق���ة املتجددة، واملهندس 
طارق املال وزير البرول والرثوة املعدنية 
والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 
والتمنية االقتصادي���ة واملهندس امحد 

مسري وزير التجارة والصناعة. 
ورصح السفري بسام راىض،  املتحدث 
الرمسي بامس رائسة امجلهورية،  بأن 
الرئيس أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء 
مع رجال األمع���ال القطريني بعد لقاءه 
معه���م يف الدوحة مؤخ���رًا، مبا يعكس 
روح التع���اون األخ���وي ب���ني البلدين 
الش���قيقني، مؤكدًا ح���رص مرص عىل 
تطوير عالق���ات التع���اون االقتصادي 
والتج���اري مع جممت���ع رجال األمعال 
والرشاكت القطرية وتمنية االستمثارات 
املش���ركة لملس���امهة يف دمع مسرية 
البلدي���ن  يف  االقتصادي���ة  التمني���ة 
الش���قيقني، وذلك يف إط���ار من العمل 
املش���رك لتعظ���مي املص���احل املتبادلة 

واالستغالل األمثل للفرص املتاحة.
مكا أشاد الرئيس بالتطورات اإلجيابية 
اليت هشدهت���ا العالق���ات االقتصادية 
والتجارية بني البلدين الش���قيقني خالل 
الف���رة املاضي���ة، موحض���ًا يف ه���ذا 

الصدد م���ا توفره املرشوعات العمالقة 
اجلاري تنفيذه���ا يف مرص من فرص 
استمثارية متنوعة، وىف مقدمهتا حمور 
تمني���ة منطقة قن���اة الس���ويس، والذي 
يتضم���ن عددًا من املناط���ق الصناعية 
واللوجس���تية الك���رى، وهو م���ا يوفر 
فرص���ًا واع���دة لل���رشاكت القطري���ة 
الراغبة يف االس���تفادة من موقع مرص 
االسراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات 
جت���ارة ح���رة مع خمتل���ف الق���ارات 

واملناطق اجلغرافية.
م���ن جانب���ه؛ أعرب الش���يخ فيصل بن 
قامس آل ث���اىن ترشف اعضاء الرابطة 
من رج���ال االمع���ال القطري���ني بلقاء 
الرئيس جم���ددًا، وهو األمر الذى ميثل 
فرصة كب���رية لتعزي���ز أوارص األخوة 
والتعاون املشرك، مؤكدًا التطلع لبحث 
إماكن���ات تعظمي التعاون ب���ني البلدين 
الشقيقني، خاصًة مع توافر العديد من 
املجاالت والفرص االستمثارية الواعدة 
يف مرص، الس���ما يف قطاعات الطاقة 
املتجددة والزراعة والصناعة والتعدين. 
واكد رؤساء وممثلو الرشاكت القطرية، 
ترحيهب���م بتكثيف التع���اون مع مرص 
لتحقي���ق املصاحل املش���ركة للجانبني، 
م���ع اس���تعراض خططهم لالس���تمثار 
يف مرص أو للتوس���ع يف مرشوعاهتم 
القامئ���ة يف العدي���د م���ن املج���االت، 
والتش���ديد يف هذا الصدد عىل أمهية 
تنش���يط دور جملس األمعال املشرك، 
وك���ذا تعزي���ز التواص���ل ب���ني ممثيل 
القط���اع اخل���اص يف البلدي���ن لدف���ع 
العالقات الثنائية االقتصادية إىل آفاق 
أرح���ب تتالىق مع مطوحات الش���عبني 

الشقيقني.

وج���ه الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، مبنح 
الرخص���ة الذهبية مل���دة 3 هشور للك من 
يتق���دم هل���ا م���ن املس���تمثرين ، مكا وجه 
خالل مش���اركته أم���س يف إطالق امللتى 
واملع���رض الدوىل األول للصناعة ببذل لك 
اجلهود إلزالة العوائق أمام املس���تمثرين، 
قائال: “الرخصة الذهبية للك من يتقدم 3 
هشور ونبذل جهد ش���وية مع املستمثرين 
ونراجع،  لو األمور مش���يت كويس ولقينا 
جحم اإلجناز مجش���ع نقدر نفكر نمكل 3 

هشور تانية “.
وقال الرئيس :  “بنش���تغل معل مؤسيس 
والتج���ارة والصناع���ة موج���ودة وهندي 
الرخصة دي للك املتقدمني ملدة 3 رشوط، 
وإحنا بنتحرك كده وبنفتح الباب عىل أخره 
وآلي���ات العمل واحلومكة مش زى ما إحنا 
عاوزين يف مرص، والس���بب اتلكمنا وقلنا 
يف املؤمت���ر االقتصادي م���ش عاوزينمك 
تعانوا منه، ولكنا م���ع بعض وهيمنا البلد 

تطلع لقدام”.
وقدم الرئيس   التحية إىل القطاع اخلاص 
عىل مب���ادرة زيادة األجور، وفق القرارات 
ال���يت أصدرهت���ا احلكومة مؤخ���را مببلغ 
300 جني���ه، قائال: “م���ع القطاع اخلاص 
بيكون فيه تش���اور م���ع بعضنا خاصة أن 
لك منشأة هلا ظروفها ،  أنمت لمك تصور”.

وقال الرئيس   إن هناك الكثري من األنشطة 
حتتاج إىل دراس���ات، معلقا بالقول: “فيه 
أنش���طة بتتعمل حمتاجة دراس���ات ،  لكن 
في���ه حاجات واحضة ج���دا زى اخلامات 
الدوائي���ة واملع���دات ال���ىل بنس���توردها، 
حي���اة كرمية هيت���رصف علهي���ا تريليون 
جنيه، وحتتاج طملب���ات وهتحتاج صيانة 
وم���ا حدش هايبقا قلق���ان إن املنتج بتاعه 
هيتعرض حلاجة، وتس���اءل: لو فيه مشلكة 

حلد مش هنقف جنبك وال إيه؟.
 وأبدي الرئيس السييس استعداد الدولة 

للدخ���ول كرشيك مع بعض املس���تمثرين 
يف مب���ادرة اب���دأ هبدف تجشي���ع رجال 
الصناعة، قائال: “يا اليل هتش���تغلوا يف 
“ اب���دأ “مس���تعد أخش مع���امك بالنص، 
م���ش علش���ان ع���اوز أخش مع���اك، لكن 
علشان أجشعك إن فيه جزء من املخاطرة 
الدولة معاك فهيا، واهلدف أيضا تجشيع 
رجال الصناعة يف مرص، ولك من حيتاج 

يتحرك معانا إحنا معاك”.
وش���دد  الرئي���س   الس���ييس  عيل  أن 
األوض���اع احلالي���ة لتطوي���ر الصناعات 
املختلفة حتتاج إىل إجراءات غري تقليدية،  
مضيف���ا   أن م���ا حي���دث اآلن يف العامل 
يشري إىل أن حركة التجارة يعاد تشكيلها 
وصياغهت���ا، وأن م���رص لدهي���ا فرص���ة 
مكصن���ع مب���ا تقدمه م���ن تلكف���ة اإلنتاج 
والتشغيل،  ووجه الرئيس السييس لكامه 
لرج���ال األمعال واملس���تمثرين: “لمك لك 
الدمع من احلكومة والش���عب ومن بعضنا 
من أجل بلدنا وتواصلنا املسمتر هيخلينا 
نش���وف أك���ر، وأننا نمس���ع بعض دون 
اهتام���ات ، تعالوا نمسع بع���ض، وتعالوا 
نتح���رك ملصلحة مرص املش���ركة ولس���ه 

بدرى وعندنا فرصة كويسة”.
م���ن جانبه أش���اد املهن���دس دمحم زيك 
الس���ويدي، رئي���س احت���اد الصناع���ات 

املرصية، بالقرارات الصادرة عن احلكومة 
يوم امخليس املايض، مشددا عىل أن هذه 
الق���رارات ال هتدف إىل زيادة األس���عار.. 
وج���ذب  لالس���تقرار  مب���ادرة  ولكهن���ا 
االس���تمثار.. وخالل فرة املقبلة األسعار 

تراجع.. الدنيا تتحرك إىل األمام.
خالل لكمته يف انطالق امللتى  وأضاف- 
واملعرض الدويل األول للصناعة- حبضور 
الرئيس عبد الفتاح الس���ييس: »الرسالة 
مننا كرجال صناعة نمط���ن الناس.. فيه 
يف  الف���رة املقبل���ة اخنف���اض يف بعض 
الس���لع ألن األم���ور مت���ي وتتح���رك.. 
وح���ول قانون أفضلية املنتج احمليل.. لك 
وزارة توفر اخلطط ملدة 5 س���نني س���واء 
حميل أو للزم���الء.. منتج حميل.. وال يمت 
التعاقد عىل لك مكي���ة.. ودي فرصة للك 
املستمثرين والعرب واألجانب أن يبيق هلم 

فرصة يف معلية التمنية«.
وتاب���ع املهن���دس: »إحنا كنا ف���ني وبقينا 
ف���ني.. إحنا بنن���يس.. مكن���ى بناليق 
غاز أو كهرباء.. ولكنا الزم نش���تغل.. الن 
الدني���ا هتوق���ف.. ولكنا بنصل���ح.. وأكيد 
عندنا قصور يف حاجات.. شكرا للرئيس 
الس���ييس الذي ي���دمع تجشي���ع القطاع 
اخلاص���ة ومب���ادرات القط���اع اخلاص.. 

ومبادرة ابدأ.  

دمع  جي���ب  إن���ه  »الس���ويدي«،  وق���ال 
االس���تمثار م���ن اكفة االجتاه���ات، قائال: 
»دورنا أن أي مس���تمثر ب���يجي الزم نوفر 
البيئ���ة الترشيعي���ة.. والعامل���ة وإتاح���ة 
اخلدمات والقطاع���ات.. وعلينا نفتكر كنا 
فني وبقينا ف���ني.. إحنا عندنا فرص كبرية 
جدا.. وعندنا طلبات من رشاكت متوسطة 
وكب���رية.. ياليق حتدي���ات.. ولكن ال نرك 

املسمثر«.
أضاف:  لدينا خطة لزيادة الصادرات يف 
الفرة من 3 إىل 5 سنوات إىل 100 مليار 
دوالر.. وتك���ون جاهزة خالل 3 هشور من 
اآلن.. يف إط���ار دمع الصادرات والرئيس 
الس���ييس أزال العقب���ات.. مثل الرخصة 
الذهبية ونعمل ع���ىل توفري العاملة املدربة 
واملعام���ل واالختب���ارات«، الفت���ا إىل أن 
قط���اع احملاج���ر واملنامج قط���اع واعد، 
ولكن امل���دد اخلاصة بالطرح لملس���تمثر 
احمل���يل أو األجنيب غري اكفي���ة، وميكن 
عقد جلس���ة خاصة هبا فرصة باعتبارها 
جاذبة لالس���تمثار.. تشتغل وتساعد عىل 

المنو احلقييق.
ووجه دمحم زىك السويدي، رئيس احتاد 
الصناعات، التحية حملافظ البنك املركزي 
حس���ن عبد اهلل عىل قرار حترير س���عر 
الرصف، قائال: »عايزي���ن نقدم التحية ل� 
حسن عبد اهلل حمافظ البنك املركزي عىل 
قرار حترير س���عر الرصف، وهو قرار يف 
حتدي كب���ري ومهم، ولك���ن أعطنا الضوء 
التام واالرتياح التام يف العمل واكن عندنا 

ختوفات«.
وأضاف، أن هذا القرار امتص التخوفات 
وب���دأت البضائع خترج، وبدأ يبى النظرة 
فهيا أرحيية، متابعا: »السعر اليل حصل 
دلوقيت ال يؤدي إىل زيادة السعر، وأصال 
ما فيش بضائع� ويف جعز� وملا التس���عري 
احلقي���يق يش���تغل الوض���ع س���يختلف، 
والش���غل هو اليل هيخيل األس���عار تزنل 

وحنن ندمع الدولة«.

يف إطار اس���راتيجية وزارة البرول والرثوة 
املعدنية للتوس���ع ىف استخدام الوقود النظيف 
منخف���ض الكربون، وقع���ت الرشكة املرصية 
القابضة للغازات الطبيعية ) إجياس (  خطاب 
نواي���ا م���ع  رشاكت ش���ل العاملي���ة وبرياميد 
لملالحة وافيني���ى واجيل جاس، وذلك هبدف 
دراس���ة التعاون ىف مرشوع متوين الس���فن 
بالغاز الطبييع املس���ال ىف مرص و دراس���ة 
إنشاء رشكة مشركة للقيام بدراسة اجلدوى 
لمل���رشوع  والوقوف عىل أنس���ب الوس���ائل 

لتنفيذه.
و تعقيب���ًا عىل ه���ذا التوقيع، أك���د املهندس 
طارق املال وزير البرول والرثوة املعدنية عىل 
اختاذ قطاع البرول خطوات مملوسة للتعاون 
مع ال���رشاكت العاملي���ة خلف���ض االنبعاثات 
الكربوني���ة، حيث يعد متوين الس���فن بالوقود 
منخفض الكربون أحد جم���االت العمل اليت 
يس���ى القطاع لالس���تفادة مهنا،  ليس فقط 

يف خفض االنبعاثات بل ىف سعيه لالستفادة 
م���ن موقع م���رص يف تعزيز دوره���ا مكركز 
إقليمي لتداول وجت���ارة الطاقة ، يقدم العديد 
م���ن اإلهسام���ات، خاصة ما يتعل���ق بتعظمي 
اس���تخدام الوقود النظيف، مش���ريًا إىل أن 
الدولة املرصي���ة تدمع هذه التوجهات وتولهيا 

أمهية قصوى . 
وأوحض أن مرص تمتزي بالعديد من املقومات 
يف جم���ال متوين الس���فن بالغ���از الطبييع 
املس���ال كوقود منخف���ض الكرب���ون أبرزها 
املوقع االس���راتيجي ووجود قناة الس���ويس 
ممكر م���اليح عاملي م���المئ إلقامة مرشوع 
متوين الس���فن، وتوافر الغاز الطبييع املسال 
ىف م���رص ، و توف���ر هذه الرشاك���ة فرصًا 
جدي���دة للرشكة املرصية القابض���ة للغازات 
الطبيعية ) إجياس ( لتكون ُموردا أساس���يًا 
للغاز الطبييع املس���ال للسفن العابرة مبرص 

والدول املجاورة.

و من جانبه ق���ال طاهر فاروىق رئيس رشكة 
ش���ل جلوبال للغاز الطبيى املس���ال أن هذا 
التع���اون يعم���ق م���ن الرشاكة طويل���ة األمد 
القامئ���ة مع مرص وتأكيد الزتام ش���ل القوى 
ب���دمع مطوح م���رص مكركز إقلم���ى لتداول 

وجتارة الطاقة.
وتلعب مرص دورًا هامًا ىف خطة ش���ل لزيادة 
بنيهتا اخلاصة بمتوين السفن بالغاز الطبيى 
املس���ال مقارنة مبا هو مت���اح حاليًا باملمرات 
املالحية الدولية مبقدار ثالثة أضعاف بهناية 

العقد احلاىل .
و قال ممثل رشكة اجيل جاس أهنا ومسامههيا 
يعملون ىف قط���اع النقل البحرى داخل مرص 
منذ ما يقرب من 50 عامًا ولدهيا خرة واسعة 
ىف إدارة املرشوع���ات البحري���ة الكب���رية ىف 
مرص وأن تواجدها القوى بالس���وق املرصى 
وخرهتا الطويلة يدمعان خطوات جناح إقامة 

مركز  متوين السفن بالوقود النظيف .

كتب - أحمد ابراهمي

خالل لقائهم بالرئيس السيسي 

رؤساء وممثلو الشركات القطرية 
أ ش أيستعرضون خططهم لالستثمار يف مصر

الب���دوي، نائب  أش���اد جم���دي 
رئيس احتاد معال مرص، عضو 
لألج���ور، مبا  القويم  املجل���س 
أعلنه احتاد الصناعات املرصية، 
خالل املع���رض وامللتى الدويل 
الرئيس  األول للصناعة حبضور 
عبدالفتاح السييس بشأن زيادة 
احل���د األدىن لألج���ور للعاملني 
 3000 إىل  اخل���اص  بالقط���اع 
جني���ه، ع���ىل غ���رار توجهي���ات 
قرارات القيادة السياسية بزيادة 
املرتبات للعاملني بالدولة، مشرًيا 
إىل أن املجل���س القويم لألجور 
س���وف يعقد اجمتاًعا يف أقرب 
وق���ت لبحث إق���رار احلد األدىن 
لألجور للعاملني بالقطاع اخلاص 

لتطبيقه يف يناير املقبل.
يف ترصحيات  “البدوي”-  وأكد 
لواكلة أنباء الرشق األوس���ط يوم 
أن امللتى الدويل  أمس السبت- 
األول للصناع���ة، وما تضمنه من 
توجهيات الرئيس السييس مبنح 
املستمثرين رخصة ذهبية ملدة 3 
هشور، ي���دمع القطاع الصنايع 
ويع���زز خط���ط الدول���ة لتوط���ني 
الصناع���ة احمللي���ة، مك���ا يأيت 
مضن سلسة طويلة من احلوافز 
القيادة السياس���ية  اليت قدمهتا 
عىل مدار السنوات املاضية لدمع 

القطاع.
واليت  وأشار إىل مبادرة “ابدأ” 
اس���تعرض امللتى الدويل األول 

للصناعة االجنازات الكبرية اليت 
الرائس���ية،  املبادرة  تلك  حققهتا 
وال���يت ت���دمع توط���ني الصناعة 
الوطني���ة لالعمت���اد ع���ىل املنتج 
احمل���يل وتقليل ال���واردات، من 
خالل تعزيز دور القطاع اخلاص 
الوط���ي، يف توط���ني العديد من 
الصناع���ات الكرى واملتوس���طة 

والصغرية واملتناهية الصغر.
وأش���اد جم���دي الب���دوي بدمع 
الرئيس السييس املسمتر للقطاع 
اخلاص وتوس���يع مشاركته يف 
األنش���طة االقتصادي���ة املختلفة 
من خالل تقدمي عدد من احلوافز 
يف صورة أرايض حبق االنتفاع 
وإعفاء رضييب ملدة 5 س���نوات، 
وتوجيه أوجه الدمع الالزم لتقنني 
األوض���اع لملخالف���ني وتق���دمي 
ال���دمع الف���ي وامل���ادي الالزم 
لملتعرثين، واكن آخرها اإلعالن 
عن من���ح املس���تمثرين الراغبني 
يف االستمثار يف مرص رخصة 

ذهبية ملدة 3 هشور.
ون���وه نائب رئي���س احتاد معال 
مرص بأن احلوافز االس���تمثارية 
ودمع  الدول���ة  تقدمه���ا  ال���يت 
القطاع���ات االقتصادية املختلفة، 
الفج���وة  تقلي���ل  ع���ىل  تعم���ل 
االس���تريادية وتوفري فرص معل 
من خالل رفع معدالت التشغيل، 
وحتقي���ق معدالت من���و مرتفعة، 
وذلك من من خ���الل العمل عىل 

توطني الصناعة احلديثة.

تلىىّ السيد القصري، وزير الزراعة 
تقري���ًرا  األرايض،  واس���تصالح 
من الدكتور أمح���د العطار، رئيس 
اإلدارة املركزي���ة للحجر الزرايع، 
حول إمجايل الصادرات الزراعية، 
خالل الف���رة من أول يناير 2022 
ح���ى 26 أكتوب���ر 2022، حي���ث 
بلغت ح���وايل 5 ماليني و2٨5 ألًفا 
و٨20 طنىًّ���ا من املنتجات الزراعية، 
بزيادة قدرها 335 ألًفا و639 طنىًّا 
عن العام امل���ايض الذي بلغت فيه 
حوايل ٤ ماليني و950 ألًفا و1٨1 
خ���الل الف���رة نفهسا م���ن العام 

املايض.
وأش���ار إىل أن أمه الص���ادرات 
الزراعية يه: امل���واحل، البطاطس، 
البصل الط���ازج، العنب، المطامط 
الفراول���ة،  البطاط���ا،  الطازج���ة، 
واجلوافة،  الطازج���ة  الفاصولي���ا 

الث���وم، املاجنو، البطي���خ، الرمان، 
حي���ث بلغ إمج���ايل الص���ادرات 
الزراعية من امل���واحل مليوًنا و637 

ألًفا و71 طنىًّا،
باإلضاف���ة إىل تصدي���ر ٨61 ألًفا 
و901 طن من البطاطس الطازجة، 
لتحتل املركز الثاين يف الصادرات 

الزراعية بعد املواحل،
بيمن���ا مت تصدي���ر 3٨6 ألًفا و11 
طن بصل، حمتالىًّ املركز الثالث يف 
الصادرات، واحت���لىّ العنب املركز 
الراب���ع يف الص���ادرات الزراعية 

بإمجايل 152 ألًفا و٤٤5 طنىًّا،
يف حني احتل���ت الفاصوليا املركز 
اخلام���س يف الصادرات بإمجايل 
150 ألًفا و٨6٤ طنىًّا، بيمنا احتلىّت 
صادرات مرص من البطاطا املركز 
السادس بإمجايل مكية بلغت 10٤ 

آالف و6٤5 طنىًّا،

بزيادة أكثر من 335 ألف طن عن العام الماضي

صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 
مليون طن خالل 2022

كتبت - رضوى عبداهلل

احتاد عمال مصر: القومي لألجور يجتمع قريبا 
لبحث زيادة احلد األدنى للقطاع اخلاص

السيسي يوجه مبنح  الرخصة الذهبية لكل املستثمرين املتقدمني ملدة 3 أشهر

كتب - أسامة السيد

• السنة الرابعة عشر   •    العدد  666    •  الثمن 3 جنيه

الأحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

30  أكتوبر 2022

الرئيس السيسي يشهد إطالق الملتقي الدولي األول للصناعة .. ويؤكد :   نحتاج إلى إجراءات غير تقليدية.. ونفتح الباب على آخره ويهمنا 
البلد تطلع لقدام  .. ورئيس اتحاد الصناعات: قرارات يوم الخميس الماضي تدعم االستقرار وجذب االستثمار 

»البترول« توقع خطاب نوايا مع شركات عاملية للتعاون يف مشروع متوين 
السفن بالغاز الطبيعي املسال يف مصر

البنك املركزي املصرى يصدر حزمة قرارات جديدة بشأن
عمليات  الصرف اآلجلة  املرتبطة باجلنيه املصري

»املركزي« يتخذ عدة قرارات استثنائية ومفاجئة الستقرار سعر 
الصرف ومواجهة التضخم ويقرر رفع أسعار الفائدة %2

حتـــريــــر ســعــــر الصـرف و الــــدواء املـــر

خبراء يجيبون..

البنك التجاري الدولي ينجح فى إمتام أكبر عملية 
توريق يف تاريخ السوق املصري بـ 20 مليار جنيه لصالح 

هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة

بنك مصر يحصد جائزة األفضل كأعلى 
معدل منو للتحصيل اإللكتروني يف 

الشرق األوسط لعام 2022

رابطة جتار السيارات: 
األوفر برايس انخفض 

على كل السيارات 
بالسوق املصرية

 بنسبة %20

600 مقترح و1200 مشارك فى
املؤمتر  االقتصادي »مصر  2022« 

احلكومة و»املركزي«  ورواد األعمال 
يضعون »روشتة« تطوير الصناعة

خبراء يضعون حزمة مقترحات 
للوصول إلى  30 مليون سائح

وزير الكهرباء يكشف 
تفاصيل إعداد 

استراتيجية وطنية 
للهيدروجني األخضر 

السيسي يقتحم املشكالت 
املزمنة حتي ال تتحول مصر 
إلي مصاف الدول الفاشلة 

سيدون التاريخ أنه »أيقونة األرض المصرية «

ـــ
ـــ

صـ
   

   
03

ى
رد

ة ب
رق

و

ـــ
ـــ

صـ
   

   
08

يا
ضا

ق

»إصدار مؤشر للجنيه« ..هل يكون خطوة علي طريق حترير العملة املصرية من سطوة الدوالر ؟

عدد خاص



متابعات
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احلـــــــصـــــــاد
جريدة    اسبوعية  متنوعة

تصدر بترخيص من لندن - رقم  : 7540279 

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب
العضو املنتدب

احمد ابراهيم هاشم
املدير العام

اللواء/ ناصر شمس
نواب رئيس مجلس اإلدارة

محمد يوسف القوطي
 علي حمدان

 إبراهيم محمد شاهني
رئيس التحرير

حسن عبدالستار
املدير العام التنفيذى

أحمد خالد
االخراج الفني

هـــــيثم الســـــيد
الديسك املركزى

محيي السعيد
وائل خطاب 
أمل البرغوثى

 العالقات العامة

محمد الشافعي  -  مها حسني
املستشار القانوني

احمد العبادي
  أمين خليفة

املقر الرئيسي: 300 شارع 
الهرم-اجليزة

تليفاكس :  0233971070
www.alhassad.com.eg

 

ترأس رئيس جملس ال���وزراء الدكتور مصطىف مدبويل، امخليس 
امل���ايض، االجمتاع الث���اين عرش للجنة العلي���ا املعنية بالتحضري 
الس���تضافة مرص للدورة ال� 27 ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ COP27، املُقرر انعقاده 
مبدينة رشم الش���يخ الهشر املقبل، وذلك ملتابعة الملسات األخرية 
للتحضريات اجلارية.. وحرض االجمتاع عدد من الوزراء، وحمافظ 

جنوب س���يناء، ومس���ويل ال���وزارات واجلهات املعني���ة والرشكة 
املعنية بالتنظمي.. وىف مس���هل االجمتاع، أك���د رئيس الوزراء أن 
اس���تعدادات انعقاد مؤمتر تغري املناخ COP27 تس���ري عىل قدم 
وس���اق، حيث تتابع احلكومة بصورة دؤوبة التحضريات اليت تمت 
سواء يف إطار جتهزيات املؤمتر وفعالياته، أو أمعال مجتيل "رشم 

الشيخ" بصورة تعكس القمية السياحية لملدينة،.

مجلس الوزراء يتابع اللمسات 
األخيرة للتحضير الستضافة 

مؤمتر املناخ

التخطيط: إطالق النسخة  
املحدثة من منظومة إعداد 
ومتابعة اخلطة االستثمارية 

القومية لألنفاق توقع مذكرة
 تفاهم مع "الديدي وجاما" بشأن 

مشروع قطار بضائع

قرار بإلزام 2000 ممول بإصدار 
إيصاالت ضريبية إلكترونية عن 
السلع املباعة للمستهلك النهائي

احتفلت م���رص واإلمارات خالل األي���ام املاضية مبرور 
50 عاما عيل تأس���يس العالقات بني البلدين الشقيقني ، 
وأكد  الرئيس عبدالفتاح السييس يف لكمة وجهها هبذه 
املناس���بة  أن العالقات املرصية اإلماراتية متثل منوذجا 
مثاليا للعالقات القوية الطيبة اليت مجتع دولتني وشعبني 
شقيقني، حيث تسود القمي الصادقة احلقيقية من األخوة 
واملودة والتوافق بني الش���عبني وال���يت نملهسا ونقدرها 

ونعزت هبا.
وقال الرئيس الس���ييس:  حنتفل  مبناسبة غالية وعزيزة 
عىل قلب لك مرصي، ويه مرور 50 عاما عىل العالقات 
املرصي���ة اإلماراتي���ة،  مؤك���دا  أن الش���عبني املرصي 
واإلم���ارايت دامئا عىل قلب رجل واح���د وأن  العالقات 
ب���ني الدولتني وعىل اختالف القي���ادات واحلكومات تظل 
منوذج���ا ملا جي���ب أن تكون هيلع العالق���ات املمتزية بني 

الدول العربية الشقيقية.
وشدد الرئيس  يف لكمته  عىل تطابق الرؤى مع قيادات 
دول���ة اإلمارات، مضيفا بأن التف���امه وتطابق الرؤي مع 
قيادات دولة اإلمارات الش���قيقية يه مم���ا نفخر به ىف 
مرص ،  بداية من املؤس���س العظمي للدولة مسو الش���يخ 
زاي���د آل هني���ان رمح���ه اهلل، صاحب املوق���ف واملقولة 
التارخيية أب���ان حرب أكتوبر 1973 بأن البرتول العريب 
لي���س أغيل من الدم العريب. واملغفور له بإذن اهلل مسو 

الشيخ خليفة بن زايد.
أضاف الرئيس الس���يىس: كذلك مجيع أحصاب المسو 
م���ن حاكم اإلم���ارات ،  وصوال إىل رئي���س الدولة األخ 
والصديق العزيز مسو الش���يخ دمحم بن زايد آل هنيان، 
واألخ والصديق العزيز مسو الشيخ دمحم بن راشد آل 
مكت���وم نائب رئيس الدولة، حيث ع���ىل مدار تلك العقود 
مل تتغ���ري قوة العالق���ات املرصي���ة واالماراتية بل زادت 
رس���وخا ، وظل التفامه واإلخاء والتوافق بني البلدين هو 

عنوان مسرية العالقات بيهنم.
وش���دد  الرئيس عبدالفتاح الس���ييس عىل معق العالقة 
املرصي���ة – اإلماراتية، معلقا: “ىف الواقع فإن العالقات 
ب���ني مرص واإلمارات تمتزي دامئا أهن���ا قامئة ليس فقط 
عىل مش���اعر احلب واألخ���وة والصداق���ة احلقيقية، بل 
كذل���ك عىل الفه���م الواق���ي املتعمق والدقي���ق لظروف 
املنطق���ة والعامل وع���ىل التاكمل، مش���ريا إىل أن تعزيز 
التع���اون واملصاحل املش���رتكة مينح ه���ذه العالقات قوة 

واستدامة عرب الزمن.
أض���اف الرئي���س الس���ييس، أن التع���اون االقتصادي 
واالستمثاري وىف مجيع املجاالت دامئا يسري عىل أعيل 
مستوي، واألفاق املستقبلية للتعاون الشامل بني الدولتني 
واع���دة ومزدهرة وس���تعود باخلري الوفري عىل ش���عيب 

الدولتني وشعوب الوطن العريب مجيعا.
تابع الرئيس: “أخريا واسمترارا ملواقف املؤسس العظمي 
زايد اخلري..ال يفوتين هن���ا أن أتذكر بالتقدير والعرفان 
املوقف التارخيي الدامع لدولة اإلمارات الش���قيقة خالل 
الفرتة العصبية الىت مرت هبا مرص منذ 10 س���نوات.. 
والذي ج���اء تعزي���زا خلصوصية العالق���ات بني مرص 
واإلم���ارات وبرهان���ا واحض���ا عىل ما جيم���ع الدولتني 

والقيادتني والشعبني من روابط وثيقة واهنام مبثابة شعب 
واحد وبلد واحد وهو العهد الذي أجدد المتسك به«.

وأهن���ى الرئيس الس���ييس لكمته بالتأكي���د عىل املصري 
املش���رتك ب���ني البلدي���ن قائ���ال: “عهد األخ���وة واخلري 
والتعاون والبناء واملصري الواحد.. داعني اهلل أن يعيننا 
عىل صون وتعزيز هذه العالقات القوية واملمتزية مبا فيه 

خري البلدين والشعبني الشقيقني«.
فميا أكد الش���يخ دمحم بن راش���د آل مكت���وم، أن دولة 
اإلم���ارات ارتبطت منذ تأس���يهسا مب���رص اليت دمعت 
تأس���يس دولة اإلمارات وقيام االحتاد فور اإلعالن عنه، 
وارتبط أبناء اإلمارات مبرص، مهد احلضارة اإلنسانية، 

واملظلة اجلامعة والبيت الكبري للك أبناء األمة العربية.
وق���ال الش���يخ دمحم بن راش���د خ���الل لقائ���ه الرئيس 
الس���ييس :”أنق���ل حتيات ش���عب اإلم���ارات اليت قال 
مؤس���هسا إن مرص قلب العرب وال حي���اة للعرب بدون 
مرص .. استقرار منطقتنا مرهون مبرص.. وتطور عاملنا 
العريب مرهون بتطور مرص. . وازدهار ش���عوب املنطقة 
مرتبط بازدهار أم الدنيا ... مرص يه املقياس احلقييق 

الستقرار الشعوب وازدهار املنطقة«.
وخالل اللقاء، وّجه الش���يخ دمحم بن راش���د آل مكتوم 
الدعوة إىل الرئيس السييس، لتكون مرص ضيف رشف 
القم���ة العاملية للحكومات خالل ال���دورة القادمة واملقرر 

إقامها يف فرباير 2023.
احتفالية اليوبيل الذهيب 

كذلك هش���د الدكتور مصطىف مدب���ويل، رئيس جملس 
ال���وزراء،    افتتاح احتفالية اليوبي���ل الذهيب للعالقات 
املرصية – اإلماراتية “50 عاما .. مرص واإلمارات قلب 
واح���د”، اليت انعق���دت حتت رعاية الرئي���س عبدالفتاح 
الس���ييس،   مبناس���بة م���رور 50 عام���ًا ع���ىل انطالق 

العالقات الدبلوماسية واألخوية بني  البلدين .
وحرض االحتفالية لك من الدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة 
التخطي���ط والتمني���ة االقتصادي���ة، و دمحم القرق���اوي، 
وزير ش���ون جملس الوزراء بدول���ة اإلمارات، وعدد من 
ال���وزراء من اجلانبني امل���رصي واإلمارايت، و أمحد أبو 
الغيط، أمني عام جامعة الدول العربية، وكذا سفراء عدد 
م���ن الدول ل���دى مرص، إىل جانب لفيف من املس���ولني 

والخشصيات البارزة.
وأل���ى الدكت���ور مصط���ىف مدب���ويل لكمة، اس���هلها 
بالرتحيب باحلضور يف مرص اليت تعزت دامئًا بضيوفها 
الكرام من مجيع الدول العربية الش���قيقة، قائال  إن هذه 
االحتفالي���ة ُتعقد برعاية كرمية م���ن  الرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس،   حتت شعار “مرص واإلمارات قلب واحد”، 
ومبش���اركة مجع ممتزي رفيع املس���توى م���ن   الوزراء، 
���ىتىَ البلدين، و س���فراء ال���دول العربية  وممث���يل حكومىَ
الش���قيقة، وممث���يل القط���اع اخل���اص واملجمتع املدين 
امل���رصي والع���ريب، باإلضافة إىل ممثيل املؤسس���ات 

التمنوية الدولية واإلقلميية. 
وأشاد الدكتور مصطىف مدبويل بروح األخوة والتعاون 
ال���يت اكنت وراء إطالق ه���ذه االحتفالية اليت متتد عىل 
م���دار ثالثة أي���ام لتغيط جماالت التع���اون االقتصادي 
واالس���تمثاري والثقايف، مؤكدا أن هذه املناسبة الغالية 
مُتث���ل فرص���ة مهمة جيب علين���ا أن نس���تمثرها لتمنية 
القوامس املش���رتكة، وتأكيد معاين األخوة يف اجلس���د 
الع���ريب الواحد، فدولة اإلم���ارات العربية املتحدة اكنت 
دامئًا أول املس���اندين للدول���ة املرصية يف أدق اللحظات 

الفارقة يف تارخيها احلديث. 
وأشار إىل أن مرص وأبناءها اكنوا دومًا حريصني عىل 
أن يهسم���وا جبه���ودمه عىل أرض دول���ة اإلمارات، من 

خ���الل معلهم يف جماالت التعل���مي، والصحة، والثقافة، 
والقضاء. واكنت حبات ع���رق املرصيني حارضة وبقوة 
إىل جوار جهود أش���قاهئم يف بناء معامل دولة اإلمارات 
احلديثة اليت نفخر مب���ا حققته من إجنازات عاملية عىل 

اكفة املستويات.
وأك���د رئيس ال���وزراء أن م���رص واإلم���ارات تربطهام 
عالقات تارخيي���ة وثيقة وممت���دة يف خمتلف املجاالت، 
قائ���ال: ينعك���س معق واس���تثنائية العالق���ات املرصية 
– اإلماراتي���ة اليت متت���د جذوره���ا إىل الراحل الكرمي 
الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان مؤسس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، لزتداد معقًا ورسوخًا يف عهد الرئيس 
عبدالفتاح الس���ييس،    وأخيه صاحب المسو الش���يخ 
دمحم بن زايد آل هني���ان، رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، من خالل حرص القيادة السياسية يف البلدين 

عىل تبادل الزيارات دامئا.
وتابع: مجع بني الزعميني لقاءات متعددة خالل السنوات 
األخرية، تلكلت بلقاهئام عىل أرض مرص يف أغس���طس 
امل���ايض، يف إطار الرغبة املش���رتكة يف تب���ادل الرؤى 
بش���أن القضايا الدولية واإلقلميي���ة واألوضاع الراهنة 
باملنطق���ة العربي���ة، والتأكيد عىل أمهي���ة توحيد اجلهود 
الرامية إىل إرس���اء دعامئ األمن واالس���تقرار والسالم 
يف املنطقة، حيث هشدت السنوات األخرية تنسيقًا وثيقًا 

جتاه القضايا الرئيسية.
وأوحض الدكت���ور مصطىف مدب���ويل أن مالحم العالقة 
االس���رتاتيجية ب���ني مرص واإلم���ارات ق���د تبلورت يف 
السنوات األخرية لمُتثل منوذجًا مهبرًا للعالقات العربية 
القادرة عىل مواجهة التحديات يف خمتلف املجاالت، من 

خالل العمل املشرتك والدمع املتبادل خالل األزمات. 
رشاكة استمثارية 

ويف إطار حديثه عن الرشاكة بني مرص واإلمارات، أشاد 
رئيس الوزراء حبجم الرشااكت االس���تمثارية والتجارية 
والصناعية بني البلدين، واليت انعكس���ت زيادة وتريهتا 
يف الس���نوات األخرية إجيابيًا عىل جحم االس���تمثارات 
اإلماراتية يف م���رص، وعدد الرشاكت اإلماراتية العاملة 

يف السوق املرصي.
وأوحض أنه  عىل صعيد االستمثارات األجنبية املبارشة، 
ترتب���ط مرص واإلم���ارات بعالق���ات اس���تمثارية قوية، 
والسميا يف الفرتة األخرية، من خالل الرشاكة املرصية 
اإلماراتية يف تنفيذ عدد من املرشوعات االس���رتاتيجية، 
وهو م���ا انعك���س يف ارتف���اع إمجايل االس���تمثارات 
اإلماراتي���ة املبارشة يف مرص لتجس���ل حنو 4.6 مليار 
دوالر خ���الل األهشر التس���عة األوىل م���ن العام املايل 
2022/2021 ، لتحت���ل بذل���ك اإلم���ارات املرتبة األوىل 
م���ن بني ال���دول املرس���لة لتدفقات االس���تمثار األجنيب 
املب���ارش إىل مرص حبصة تقدر بنحو 29 % من إمجايل 
االستمثارات األجنبية املبارشة املتدفقة إىل مرص خالل 
تلك الفرتة، وحنو 72% من إمجايل االستمثارات األجنبية 

املبارشة العربية املتدفقة إىل مرص خالل نفس الفرتة.

ق���ال دمحم معي���ط، وزي���ر املالي���ة، إن���ه 
تنفي���ًذا للتلكيف���ات الرائس���ية الصادرة 
اخلتامي���ة  اجللس���ة  ىف  للحكوم���ة 
لملؤمتر االقتص���ادي، مت تدبري 67.3 
ملي���ار جنيه ل���رصف حزم���ة امحلاية 
االجمتاعي���ة اإلضافية اعتباًرا من هشر 
نومف���رب املقبل؛ مب���ا ُيهسم ىف ختفيف 

ح���دة املوج���ة التضخمي���ة العاملي���ة 
غري املس���بوقة ع���ن املواطنني بقدر 
اإلم���اكن، الىت أعقب���ت احلرب ىف 

أوروبا.
وأض���اف أن هذه احلزمة تتضمن إقرار 

300 جني���ه عالوة هشرية اس���تثنائية مس���تدمية 
لملوظف���ني والعاملني بالدولة مبختلف مس���توياهتم 
الوظيفية بدًءا من الدرجة السادس���ة وحىت الدرجة 
املمت���ازة، ُتض���اف إىل األجور املمكل���ة أو األجور 
املتغرية لملخاطبني أو غري املخاطبني بقانون اخلدمة 
املدنية، باجله���از اإلداري للدولة »اجلهاز اإلداري، 
واإلدارة احمللي���ة، واهلي���ات العام���ة اخلدمي���ة« 
واهليات العامة االقتصادية ورشاكت القطاع العام 

وقط���اع األمعال العام، والعاملني عيل 
الصنادي���ق واحلس���ابات اخلاصة، 
وإق���رار 300 جنيه منحة اس���تثنائية 
املعاش���ات  ألحص���اب  هشري���ة 
واملستحقني عهنم، بتلكفة سنوية 32 

مليار جنيه. 
الس���نوية  التلكف���ة  أن  وأوحض 
املعيش���ة االستثنائية  لعالوة غالء 
والعاملني  لملوظف���ني  املس���تدمية 
بالدول���ة املخاطبني وغري املخاطبني 
بقان���ون اخلدم���ة املدنية وع���ددمه 4.6 
ملي���ون موظ���ف، تبلغ 16.4 ملي���ار جنيه، 
ويستفيد العاملون باهليات العامة االقتصادية هبذه 
العالوة والبالغ عددمه حنو 336 ألف موظف بتلكفة 
سنوية 1.2 مليار جنيه، مكا يستفيد من هذه املنحة 
حنو 250 أل���ف من العاملني برشاكت القطاع العام 
وقطاع األمع���ال العام، بتلكفة س���نوية 900 مليون 

جنيه.

قال أمحد مكاىل نائب وزيرة التخطيط 
ال���وزارة  إن  االقتصادي���ة،  والتمني���ة 
بصدد إط���اق النخس���ة احملدثة من 
املنظوم���ة املتاكمل���ة إلع���داد ومتابعة 
اخلطة االس���تمثارية ىف مارس القادم 
جبه���ود ومتوي���ل وط���ى خالص ومل 
نرصف جنهيا من أى جهات خارجية، 
والرب���ط التدرجيى مع منظومة البنية 
التحتي���ة للبيان���ات املاكني���ة لرص���د 
ومتابع���ة تنفيذ املرشوعات بواس���طة 

األمقار الصناعية.

أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير املالية 
لش���ؤون مصلحة الرضائ���ب، امخليس، 
أن منظوم���ة اإليصال اإللك���روين أحد 
ال���ي  التطوي���ر وامليكن���ة  مرشوع���ات 
تهشده���ا املصلح���ة وحتظ���ى مبتابعة 
دقيق���ة ومس���مرة م���ن وزي���ر املالي���ة، 
حيث تعد اس���تمكاال ملنظوم���ة الفاتورة 

اإللكرونية.
ب���دوره، أعل���ن خمت���ار توفي���ق، رئيس 
مصلح���ة الرضائب، ص���دور القرار رمق 
املمول���ن  بإل���زام   ،2022 لس���نة   588
وامللكف���ن ال���وارد أمس���اؤمه بالقامئة 
املرفق���ة هب���ذا الق���رار واملعلن���ة ع���ى 
الصفح���ة الرمسية ملصلح���ة الرضائب 
 / مم���ول   2000 وع���ددمه  املرصي���ة 
ملك���ف- مكرحلة ثالث���ة- بإصدار فواتري 
رضيبية إلكروني���ة )إيصاالت رضيبية 
إلكرونية ( عى بيئة التش���غيل الفعى 
ع���ن اخلدمات املؤداه أو الس���لع املباعة 

لملسهتلك الهناىئ.

هشد اكم���ل الوزير - وزي���ر النقل، توقيع 
مذكرة تفامه بش���أن اإلجراءات التنفيذية 
اخلاصة بإنش���اء رشكة مسامهة مرصية 
ب���ن القطاع احلك���ويم والقطاع اخلاص 
إلنش���اء وتشغيل وصيانة وإدارة مرشوع 
قطار كهرب���ايئ لنقل البضائ���ع والراكب 
لرب���ط ميناء غ���رب ب���ور س���عيد مبيناء 
أبوق���ري اجلديدة باإلس���كندرية وذلك بن 
اهليئة القومية لألنفاق وحتالف مجموعة 

رشاكت الديدي ورشكة جاما لإلنشاءات.
وأكد الوزير، أن هذا التوقيع يأيت تنفيًذا 
لتوجهي���ات القيادة السياس���ية برضورة 
التوس���ع يف الرشاكة مع القطاع اخلاص 

يف تنفيذ املرشوعات.

رئيس صحة النواب: 85% من الدواء بالسوق املصرية 
صناعة محلية.. ونصنع 5% فقط من املواد اخلام

تأهل 21 شركة مصرية لبرنامج تطوير قدرات تصدير 
تكنولوجيا املعلومات إلى أوروبا

كش���ف الدكتور أرشف حامت رئيس 
جلن���ة الش���ؤون الصحية مبجلس 
الن���واب، وضع س���وق ال���دواء يف 
م���رص، مش���ريا إىل أن 85 % م���ن 
الدواء املس���تخدم يف مرص صناعة 
حملية بيمنا نس���تورد قرابة %15، 
موحضا أن أغلب املنتجات احمللية 

مصنوعة بالقطاع اخلاص.
وأش���ار »ح���امت« خال مش���اركته 
بصالون تنس���يقية شباب األحزاب 
والسياس���ين، بعن���وان »صناع���ة 
احلواف���ز  ب���ن  حملي���ا  ال���دواء 
مل  م���رص  أن  إىل  والتحدي���ات«، 
تهش���د أي أزم���ات بس���وق الدواء 
وقت أزمة فريوس كورونا، مش���ددا 
عى أنه م���ن الصعوبة حدوث هزة 

بالسوق املرصي يف جمال الدواء.
وع���ن الصعوب���ات ال���ي تواج���ه 
»صناعة الدواء«، قال »حامت«: »ال 
يوج���د مصانع لملواد اخلام وحنن 
نصنع 5% فقط م���ن املواد اخلام«، 
مشددا عى أن األدوية احليوية يه 
مس���تقبل صناعة الدواء يف العامل 
أال ويه أدوية األورام، داعيا الدولة 

املرصية إىل وض���ع خطة واحضة 
بشأن صناعة الدواء.

الش���ؤون  رئي���س جلن���ة  وأوىص 
الصحية مبجلس النواب برضورة 
فك االش���تباك بن املؤسسات الي 
هلا عاقة بصناعة الدواء، مش���ريا 
إىل أن املس���ؤول األول ع���ن حصة 
املرصين هو وزير الصحة، وش���دد 
أي  ع���ى  القض���اء  ع���ى رضورة 
املس���تمثرين يف  تواجه  معوق���ات 
صناع���ة ال���دواء وحتقي���ق حوافز 
املج���ال  ه���ذا  يف  لملس���تمثرين 
العم���ل  بيئ���ة  حتس���ن  ورضورة 

مجليع املنظومة.
شارك يف صالون تنسيقية شباب 
األح���زاب الدكت���ور أرشف ح���امت 
الصحية  الش���ؤون  رئيس جلن���ة 
مبجل���س النواب، والدكتور دمحم 
ج���زر عض���و جمل���س الش���يوخ، 
والدكت���ورة إيري���ن س���عيد عضو 
جلن���ة الصحة مبجل���س النواب، 
خال���د يرسي  والدكت���ور صيديل 
عضو تنس���يقية ش���باب األحزاب 

والسياسين.

صناع���ة  تمني���ة  هيئ���ة  أعلن���ت 
“إيتيدا”  املعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
تأه���ل 21 رشكة مرصي���ة لربناجم 
تطوير القدرات التصديرية للسوق 
األوروبية املُق���دم من “مركز تروجي 
الواردات من الدول النامية” التابع 
ل���وزارة اخلارجية اهلولندية، وذلك 
بع���د اجتي���از ال���رشاكت مراح���ل 

املراجعة الي أجراها املركز.
ويأيت الربناجم يف إط���ار اتفاقية 
التع���اون الي وّقعهت���ا اهليئة مع 
املرك���ز وبالتعاون مع غرفة صناعة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
وامجلعي���ة املرصي���ة لملعلوم���ات 
واإللكروني���ات  واالتص���االت 
والربجمي���ات )اتص���ال(، وجامعة 

النيل.
ال���رشاكت  الربن���اجم  ويس���هتدف 

واملتوس���طة  الصغ���رية  املرصي���ة 
العامل���ة بقطاع خدمات تكنولوجيا 
املعلوم���ات لبناء قدراهت���ا وتعزيز 
لتصدي���ر  وتأهيله���ا  تنافس���يهتا 
الربجمي���ات  وخدم���ات  منتج���ات 
للس���وق  احملم���ول  وتطبيق���ات 
األوروبي���ة، وتطوير ب���راجم إدارة 

األمعال وغريها.
وتبلغ مدة الربناجم ثاث سنوات، 
ت���روجي  “مرك���ز  خاهل���ا  يق���دم 
ال���واردات م���ن ال���دول النامي���ة” 
الدمع لل���رشاكت احمللية الصغرية 
واملس���اعدة  واملتوس���طة،  مهن���ا 
يقدمها  الي  واالستشارية  التقنية 
عاملي���ون وحمليون  متخصص���ون 
وتزويده���ا  ال���رشاكت  لتأهي���ل 
باملعرفة واملهارات الازمة الخراق 

السوق األوروبية.

رضوى عبداهلل

اختمت االجمتاع الوزارى ال�24 ملنتدى الدول املصدرة 
للغ���از بالقاهرة، برائس���ة املهندس ط���ارق املال، وزير 
الب���رتول، وأك���د أن االجمت���اع يأيت يف ه���ذا الوقت 
احلرج، حيث تتوجه لك اجله���ود العاملية حنو حتقيق 
هدف ثالىث للطاقة، وهو أمن واستدامة ووفرة الطاقة.

وق���ال وزير البرتول: »ألن الغ���از الطبيىع يعد الوقود 
اهليدروكرب���وىن األنظ���ف وينظر إلي���ه باعتباره احلل 
األفضل لتحقي���ق هذا التوازن؛ فإن مرص متحمس���ة 
للعمل مع لك الدول األعضاء باملنتدى لتطوير مبادرات 
واقعي���ة وقابلة للتطبيق ميكن م���ن خالهلا مضان أمن 

الطاقة وحتول طاىق عادل«.
وش���دد االجمتاع عىل أهداف منتدى الدول املصدرة 
للغاز من دمع الس���يادة الدامئة لل���دول األعضاء عىل 
مواردمه الطبيعية وقدراهتم عىل التخطيط باس���تقالل 
وإدارة م���وارد الغ���از الطبي���ىع املس���تدامة الك���فء 
وتطويرها بشلك واع بيئًيا واستخدامها واحلفاظ علهيا 
لصاحل شعوهبم من خالل التعاون مع دول اجلوار دون 
معوقات، مكا أكد أمهية التعاون والتنس���يق بني الدول 
األعض���اء وعىل دمعها للحوار الواحض والرصحي بني 
املنتجني واملس���هلكني ومجيع األط���راف ذات الصلة، 
هبدف مضان أمن لك من العرض والطلب، عالوة عىل 

مضان شفافية وعداله وانفتاح أسواق الغاز.
وأش���ار االجمتاع إىل أن س���وق الغ���از الطبيىع متر 
بتغ���ريات جذرية من حيث المكي���ات اليت يمت خضها، 
وأوض���اع الس���وق، الرتتيب���ات اخلاص���ة بالعق���ود، 
واالس���تمثارات، مك���ا الح���ظ أن مراك���ز الغاز تهشد 
تقلبات شديدة وأس���عار عقود الغاز طويلة األجل تعد 
أكرث اس���تقراًرا وميك���ن التنبؤ هبا، وأع���رب عن قلقه 
العميق بشأن حماوالت تغيري آليه تسعري الغاز وإدارة 
خماطر أداء الس���وق وفرض حدود قصوى لألس���عار 
بدوافع سياس���ية، الفًت���ا إىل أن ه���ذه التدخالت يف 
أداء الس���وق ميكن أن تزيد م���ن حدة اختناقه، وحتبط 
االستمثارات وترض بلك من املنتجني واملسهلكني عىل 

حد سواء.
وناق���ش االجمتاع ال���وزارى، األزمة متع���ددة األبعاد 

اليت تمشل االقتص���اد، والطاقة، والتجارة، والصحة، 
والبيئ���ة، واألوض���اع اجليوسياس���ية، حيث مت رصد 
املخاط���ر املتصاع���دة م���ن التوقع���ات االقتصادي���ة 
املتش���امئة، الت���م غ���ري املس���بوق من���ذ عق���ود، 
واألوض���اع املالي���ة اخلانق���ة، وأزمات يف سالس���ل 
اإلمدادات، مكا أن التوترات اجليوسياس���ية باإلضافة 
إىل القي���ود االقتصادية املفروضة ع���ىل بعض الدول 
جعل���ت التوقعات أك���رث مغوًض���ا، واآلثار الس���لبية 
عىل مس���توى معيش���ة األفراد أصبحت شيًا حقيقًيا 
ومملوًس���ا، وتأثريها أكرب عىل الدول الفقرية، خاصة 

الدول النامية.
والحظ االجمت���اع، أن النقص يف االس���تمثارات منذ 
عام 2015 بس���بب اخنفاض أس���عار الغ���از الطبيىع 
والدعوات املضللة للتوقف عن االستمثار يف مرشوعات 
الغ���از الطبيىع نتج عهنا خلاًل يف العرض والطلب، ما 
أدى لتفامق التوترات اجليوسياس���ية وأصبحت أوروبا 
حالًيا الوجهة املفضلة لحشنات الغاز الطبيىع املسال 
لتعوي���ض المكيات ال���يت مت خفض خضها يف خطوط 
األنابيب، ومن املتوقع أن يس���متر اختناق السوق عىل 
املدى املتوس���ط، حيث إن أغل���ب املرشوعات اجلديدة 

ستوضع عىل اإلنتاج عقب عام 2025.
ومت خ���الل االجمت���اع، تقدمي عرض ح���ول نظرة إىل 

الغاز العاملى، حيث تس���امه مرشوعات الغاز الطبيىع 
يف مزجي الطاقة بنس���بة 23% حالًي���ا، تزداد إىل %26 
يف ع���ام 2050، يدمعها المنو الس���اكىن، وتضاعف 
إمجاىل الن���اجت اللكى، وارتفاع مس���توى املعيش���ة، 
والسياس���ات والتكنولوجيات اليت تس���هدف حتسني 
جودة اهل���واء وختفيف آثار تغري املن���اخ، مكا أكد أن 
الغاز الطبيىع سيلعب دوًرا حمورًيا يف حتقيق التمنية 
املستدامة وىف التحول الطاىق العادل والشامل، وميثل 
املفتاح لتحقي���ق األهداف طويلة األجل التفاقية باريس 

واألهداف االمنائية املستدامة لألمم املتحدة.
وأع���رب االجمت���اع ع���ن دمع���ه لل���دول اإلفريقية يف 
نضاهلم وكفاحهم حن���و ختفيف فقر الطاقة، باألخص 
توفري هسولة احلصول عىل المتويل الالزم وحتس���ني 
أمن الطاقة وس���عهيم حنو حتقيق الرفاهية لشعوهبا، 
ودعا للتعاون املسمتر مع األهداف التمنوية املستدامة 
ل���ألمم املتح���دة »البن���د الس���ابع« واملبدأ الش���امل 
لملسوليات املشرتكة يف اتفاقية باريس لضامن توفري 
االس���تمثارات الاكفية والمتوي���ل يف مجيع القطاعات 
بالقارة اإلفريقية، عالوة عىل توفري مش���اركه متوازنة 
لملخاطر ب���ني املنتجني واملس���هلكني ليس���امه الغاز 
الطبيي يف دمع الدول األقل تقدما والدول النامية يف 
كفاحهم لتحسني أمن الغذاء ورفع فقر الطاقة، لضامن 

حتول طايق عادل وشامل حبيث ال يتخلف أحد.
وأش���ار االجمتاع إىل جحم االس���تمثارات الضخمة 
املطلوب���ة لتلبية الطل���ب العاملى املزتايد ع���ىل الطاقة، 
وأمهية خض االستمثارات يف الوقت املناسب لضامن 
اس���تقرار السوق، ورضورة توفري المتويل الالزم دون 
معوقات وتطبيق التكنولوجيا دون متيزي، وكذا رضورة 
تأمني إمدادات الطاقة والطلب املزتايد علهيا، ومواصلة 
التعاون محلاية البنية التحتية األساس���ية للغاز وتعزيز 
الق���درة عىل مواجهة الك���وارث الطبيعي���ة واحلوادث 
التكنولوجية والهديدات البرشية، وبناء اكالس���تخدام 
الض���ار لتكنولوجي���ا املعلومات واالتص���االت، مكا مت 
التأكي���د عىل أمهي���ة تطوير البنية التحتية األساس���ية 

للطاقة، وذل���ك لضام
أسواق الغاز العاملية وإدانة أي جهامت متعمدة إلحلاق 

الرضر هبا.
لقاء الرئيس بالوفود املشاركة 

واكن   الرئي���س عب���د الفت���اح الس���ييس ق���د ألتيق   
بالعامص���ة االدارية اجلديدة ب���وزراء الدول املصدرة 
للغ���از واملش���اركني يف االجمت���اع ال���دوىل الراب���ع 
والعرشي���ن ملنتدي ال���دول املصدرة للغ���از.. ورصح  
الس���فري بس���ام راىض، املتح���دث الرمس���ي ب���امس 
رائس���ة امجلهورية، بأن الرئيس رحب باملشاركني يف 
االجمت���اع ال���وزاري الرابع والعرشي���ن ملنتدى الدول 
املص���درة للغ���از الطبي���ي، مؤكدًا أمهي���ة ودور هذا 
احملف���ل احليوي للتع���اون يف جمال الطاق���ة إقلمييًا 
ودولي���ًا، خاصًة وأنه يض���م يف عضويته كربى الدول 
املص���درة للغاز عامليًا، وأخ���ذًا يف االعتبار تأثر قطاع 
الطاقة حاليًا من ج���راء الظروف العاملية، وهو ما يتيح 
لملنت���دى بأعضائه فرصة االضط���الع بدور أكرب يف 
املهشد احلايل لتأمني إمدادات الطاقة عىل املس���توى 
العاملي أخذًا يف االعتبار اإلماكنات واملوارد والقدرات 
املتوفرة لدى الدول األعضاء، واليت تؤهلها لملسامهة 

يف حتقيق استقرار أسواق الطاقة. 

قرار جمهوري بإعادة تشكيل املجلس األعلى 
للمجتمع الرقمي برئاسة »مدبولي«

رابطة جتار السيارات: األوفر برايس انخفض 
على كل السيارات بالسوق املصرية بنسبة %20

الفت���اح  عب���د  الرئي���س  أص���در 
الس���ييس الق���رار امجلهوري رمق 
511 لس���نة 2022 بإعادة تشكيل 
املجلس األع���ى لملجمع الرمقي 
ليك���ون برائس���ة رئي���س جملس 

الوزراء.
يف  يك���ون  أن  الق���رار،  وين���ص 
العضوي���ة لك من حماف���ظ البنك 
املرك���زي املرصي، والقائ���د العام 
للق���وات املس���لحة، وزي���ر الدفاع 
واإلنتاج احلريب، ووزير الداخلية، 
ووزي���ر الع���دل، ووزي���ر املالي���ة، 
ووزي���ر االتص���االت وتكنولوجيا 
، ووزي���ر  مق���ررا (  املعلوم���ات ) 
االقتصادية،  والتمني���ة  التخطيط 
ورئيس اجلهاز املرك���زي للتعبئة 
العام���ة واإلحص���اء، وممث���ل عن 

هيئة الرقابة اإلدارية.
ونص���ت املادة الثاني���ة من القرار 
امجلهوري ال���ذي نرشته اجلريدة 
أن  ع���ى  عدده���ا،  الرمسي���ة يف 
املجلس األع���ى لملجمع الرمقي 

خيت���ص بإق���رار االس���راتيجية 
رمقي���ة  دول���ة  لبن���اء  القومي���ة 
السياس���يات  واعماد  متاكمل���ة، 
اخلاصة  واآللي���ات  واإلج���راءات 
الازم���ة  اهليلكي���ة  بالتغ���ريات 
لبن���اء جمم���ع رمق���ي ، واعماد 
االس���راتيجية  املرشوع���ات 
ال���ي هت���دف إىل بن���اء جمم���ع 
رمق���ي، وإق���رار سياس���ات تقدمي 
الرمقي���ة،  احلكومي���ة  اخلدم���ات 
وإق���رار السياس���ات اهلادفة حنو 
صناع���ة رمقية ق���ادرة عى جذب 
االستمثارات وخلق فرص العمل، 
والتحقق من كفاية آليات المويل 
الازم���ة  املوازن���ات  يوف���ر  مب���ا 
الرمق���ي،  التح���ول  ملرشوع���ات 
واعماد ما يعرض هيلع من نتاجئ 
أمعال املكتب التنفيذي واملتضمنة 

توصيات اللجان االستشارية.

قال رئيس رابطة جتار السيارات 
املستش���ار أس���امة أبو املجد، إن 
األوف���ر برايس ق���د اخنفض عيل 
مجيع أنواع الس���يارات بالسوق 

املرصية بنسبة %20. 
وأش���ار "أبو املج���د" أن املتحمك 
يف ه���ذه الظاه���رة مجموعة من 
التج���ار يطلق علهيم مجموعة ال� 
"top 10 "، مضيفا أن "الس���بب 
األس���ايس وراء هذه الظاهرة هو 
قل���ة ع���دد الس���يارات املعروضة 
ومع صدور قرار فتح االعمادات 
املس���تندية ملدة 60 يوما بش���ل 

تدرجيي أعتق���د أن هذه الظاهرة 
ألن  تدرجيي���ا  تتقل���ص  س���وف 

السوق عرض وطلب". 
اس���تقرار  املج���د  أب���و  ورحج 
األسعار بعد القرار األخري، قائا: 
"بالرمغ تعومي أسعار الرصف إال 
أن الغالبي���ة اكن يتعام���ل بنفس 
األس���عار قبل صدور هذا القرار، 
ويف حالة اإلفراج عن الس���يارات 
املوجودة باملوانئ س���وف يزداد 
س���يكون  وبالت���ايل  املع���روض 
لملواط���ن  أك���ر  االختي���ارات 

املرصي". 

قال س����لطان أمحد ب����ن س����لمي، رئيس جملس 
اإلدارة والرئي����س التنفي����ذي لرشكة موانئ ديب 
العاملي����ة، إن »مين����اء الخسن����ة يمتت����ع بأمهية 
تارخيي����ة حيث اكن امليناء الوحي����د باإلقلمي قبل 
قناة الس����ويس«، موحًض����ا: »أن تطوير امليناء 
ب����دأ بزيادة القدرة االس����تيعابية واملس����احة من 
750 م����رًتا إىل 2250 م����رًتا، مك����ا أن إمجايل 
االس����تمثارات اليت مت خضها بعمليات التطوير 

بلغ 1.2 مليار دوالر«.

وأض����اف بن س����لمي خالل مش����اركته جبلس����ة 
بعنوان »ميناء الخسنة.. من أمه االس����تمثارات 
االس����رتاتيجية ع����ىل البحر األمح����ر«، مضن 
احتفالية »مرص واإلمارات.. قلب واحد«، واليت 
أقميت مبناس����بة م����رور 50 عامًا عىل العالقات 
املرصي����ة اإلماراتي����ة أن »م����رص أصبحت من 
أفضل الدول اجلاذبة لالس����تمثار بش����لك عام، 
وحنن س����عداء بتواجدنا هبذا الشلك القوي هبا 

لملشاركة يف حتوهلا إىل اقتصاد معالق«.

موانئ دبي: ميناء السخنة ميثل 30% من 
حجم عمليات االستيراد يف مصر 

 

داليا احمد

البورصة تربح نحو 35 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع املاضي تأثرا بتحرير سعر الصرف

املالية: تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة احلماية 
االجتماعية بداية من نوفمبر املقبل

    الرئيس السيسي  : العالقات المصرية اإلماراتية نموذج مثالي 
للتفاهم واإلخاء     محمد بن راشد : مصر هي المقياس الحقيقي 

الستقرار الشعوب وازدهار المنطقة

منتدي الدول املصدرة للغاز يحّذر من التدخل يف التسعير ..ويطالب بضمان التدفق احلر للغاز واستقرار أسواقه العاملية

مصر واإلمارات جتددان العزم علي بداية 50 سنة جديدة من التوافق السياسي والشراكة االستراتيجية و االقتصادية  

ارتف���ع املؤرش الرئييس للبورص���ة املرصية »إجيى إكس 
30« بنس���بة 7.77% ليغل���ق عند مس���توى 11072.02 
نقطة، خالل جلس���ات األس���بوع املايض، وصعد مؤرش 
األهسم الصغرية واملتوس���طة »إجيى إكس 70 متساوى 
األوزان«، بنس���بة 0.83% ليغلق عند مستوى 2241.72 
نقطة، وجسل مؤرش »إجيى إكس 100 متساوى األوزان« 
ارتفاًع���ا بنح���و 1.99% ليغلق عند مس���توى 3243.92 
نقط���ة، وجسل مؤرش »إجيى إك���س 30 حمدد األوزان« 
صع���وًدا بنحو 6.15% ليغلق عند مس���توى 13400.24 
نقط���ة، وصع���د مؤرش مت���زي بنس���بة 0.49% ليغلق عند 

مستوى 3591.28 نقطة.
 رأس املال السوىق

ورحب رأس املال السوىق، حنو 35 مليار جنيه، ليغلق عند 

مس���توى 745.8 مليار جنيه، بنس���بة منو 4.9%، وصعد 
رأس املال الس���وىق لمل���ؤرش الرئيىس من 448.3 مليار 
جنيه إىل 479.6 مليار جنيه، بنس���بة منو 7%، وزاد رأس 
امل���ال ملؤرش األهسم الصغرية واملتوس���طة من 135 مليار 

جنيه إىل 137.3 مليار جنيه بنسبة منو %1.7.
وارتفع رأس املال ملؤرش األوس���ع نطاًقا من 583.3 مليار 
جني���ه إىل 616.9 مليار جنيه بنس���بة من���و 5.8%، وزاد 
رأس املال الس���ويق لبورص���ة النيل من 2 مليار جنيه إىل 

2.1 مليار جنيه بنسبة منو %0.8.
إمجاىل قمية التداول

وبالنس���بة للتداول ارتفع إمجاىل قمية التداول إىل 10.7 
ملي���ار جنيه، ىف ح���ني بلغت مكية الت���داول حنو 2.984 
ملي���ار ورقة منفذة ع���ىل 257 ألف معلي���ة، وذلك مقارنة 

بإمج���اىل قمية ت���داول قدرها 10.6 ملي���ار جنيه، ومكية 
الت���داول بلغت 2.896 مليار ورق���ة منفذة عىل 245 ألف 

معلية خالل األسبوع قبل املايض.
أما م���ؤرش متزي، بلغ إمجاىل قمية التداول به حنو 11.1 
مليون جنيه، وبلغت مكية التداول 21.1 مليون ورقة منفذة 
عىل 1661 معلية، واستحوذت األهسم عىل 69.14% من 
إمجاىل قمية التداول داخل املقصورة، ىف حني مثلت قمية 
التداول للس���ندات حنو 30.86%، وفًقا للتقرير األسبوىع 

للبورصة املرصية.
ووزعت إمجاليات التداول للرشاكت املدرجة ىف مؤرشات 
البورصة بني 3.7 مليار جنيه باملؤرش الرئيىس للبورصة 
حبجم ت���داول 546.3 ملي���ون ورقة مالي���ة منفذة، وعدد 
معليات 91.1 ألف معلي���ة، وبلغت قمية التداول ب�«إجيى 

إكس 70« حنو 2.2 مليار جنيه، حبجم تداول 1.5 مليار 
ورق���ة مالية منفذة من خالل 105.2 أل���ف معلية، وبلغت 
قمية الت���داول ب�«إجيى إكس 100« حنو 6 مليارات جنيه 
حبج���م تداول 374.9 مليون ورق���ة مالية منفذة من خالل 

196.3 ألف معلية.
إمجاىل التعامات

وجسل���ت تعامالت املرصيني نس���بة 83.8% من إمجاىل 
التعام���الت عىل األهس���م املقيدة بالبورصة، واس���تحوذ 
األجان���ب عىل نس���بة 8.4%، والعرب ع���ىل 7.8%، وذلك 
بعد اس���تبعاد الصفقات، وجس���ل األجانب صايف رشاء 
بالبورصة بقمية 13.9 مليون جنيه، وجسل العرب صايف 
رشاء بقمي���ة 112.3 ملي���ون جنيه، وذلك بعد اس���تبعاد 

الصفقات.
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ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

فلكم���ة الرئي���س خالل املؤمت���ر جاءت ربط���ا بني امل���ايض القريب 
واملس���تقبل الواعد لملرصين يف هذه املرحل���ة احلرجة امللبدة بغيوم 
األزم���ة االقتصادية،  مثملا جاءت عنوانا واحضا ورصحيا للحقيقة، 
ولع���ل أمهية هذه اللكمة تمكن يف كوهنا خارطة طريق لملس���تقبل ، 
فضال عن كوهنا  انعاكس���ا إلحساس���ه بنبض الشارع، وما تواجهه 
الدول���ة من حتديات كبرية، و  محلت يف طياهتا عددا من الرس���ائل 
املهم���ة، وتضمنت عنارص جناح الدولة املرصي���ة،  إيل جانب  أهنا 
ت���رخس للعدالة ىف امجلهورية اجلدي���دة يف ضوء احلجم الكبري من 

اإلجنازات الىت حتققت عىل أرض الواقع خالل السنوات املاضية.
يف افتتاح املؤمتر االقتصادي وختامه ، حتدث الرئيس    بش���فافية 
ووضوح لملرصيني، وتطرق مجليع امللفات اليت هتم املواطنني، وكذلك 
جحم املش���لكات اليت اكنت موجوده يف جس���د االقتصاد املرصي، 
واليت تعد مبثابة مش���لكات غري تقليدي���ة ومركبة، وال ميكن حلها إال 
بأدوات وسياس���ات غري تقليدية تمتزي بال���وىع واالبتاكر وىف فرتة 
زمنية قصرية، ما يؤك���د أن املؤمتر االقتصادي وضع خارطة طريق 
ملس���تقبل االقتصاد املرصي ب���ل قطاعاته، وحل���وال عاجلة لقطاع 
الصناع���ة الذى يعترب قاط���رة التمنية االقتصادي���ة، ودامئا ما يؤكد 
الرئيس ع���ىل أن القطاع اخلاص رشيك ىف معلي���ة التمنية، وأمامه 

فرص استمثاريه كبرية ىف مجيع القطاعات.
وقال الرئيس  إنه منذ البداية اتبع سياس���ة املصارحة، وأنه اكتشف 
الش���عب املرصي وقوته عىل التحمل ومساندة جهود اإلصالح، وأن 
ه���ذا اكن مفاجأة لكثريين مل يعرفوا الش���عب بش���ل حقييق، وأن 
املرصيني مه أبطال اإلصالح االقتصادي، الذى يقوم عىل املصارحة.

ولع���ل ما أعلن عنه الرئيس  من معلومات عن التحديات اليت واجهها 
االقتص���اد املرصي، يؤكد أمهية الدفاع عن مس���ار اإلصالح الذى 
أهسم ىف توف���ري مليارات اجلنهيات، لتدش���ني مرشوع���ات خدمية 
لملواطنني وإنقاذ البنية التحتية، وكذلك بناء 250 ألف وحدة س���كنية 
إلنقاذ املواطنني ىف املناطق العش���وائية، وتدش���ني شبكة طرق تصل 
إىل 7 آالف كيلوم���رت، واكتش���اف حقل ظهر وال���ذى تطلب 25 ألف 
س���اعة معل متواصلة، وأهسم ىف توفري الغ���از الطبييع للتصدير، 

وتوفري 2 مليار دوالر هشريا لتشغيل حمطات الكهرباء.
 ف���ي م���رات  كثرية اكن الرئي���س عبدالفتاح الس���يىس ، يؤكد أن 
اإلصالح االقتصادي اكن قرارا رضوريا، وأن تأخري تنفيذ اإلصالح 
اجلذري س���ببه أن متخذ القرار اكن خيىش عىل صورته، ويس���ى 
لإلرضاء، حىت لو اكن عىل حس���اب االقتصاد، ومضاعفة املرض ، 
وق���ال الرئيس، إنه منذ البداية بدأ العمل بعد تخشيص املرض، وقال 
إننا نعرف مش���لكاتنا، ونس���متع إىل آراء كثرية ىف هذا التخشيص 

والعالج، لكن املهم هو اختيار التوقيت والقدرة عىل اختاذ القرار، 
وأن تأخ���ري اإلص���الح عىل م���دار عقود تس���بب يف ترامك 

املشلكات وتعقيد احلل.
قائد اإلصالح االقتصادي 

لملؤمت���ر  االفتتاحي���ة  باجللس���ة  لكمت���ه  وىف   
االقتص���ادي، ح���رص الرئي���س عبدالفت���اح 

الس���ييس، عىل ط���رح عدة نق���اط تتعلق 
مبس���ار اإلص���الح ورضورت���ه، وأنه 

جي���ب أن يك���ون جذري���ا وهنائي���ا، 
وتناول الرئيس ما يتعلق باملسؤولية 
املوازنة  ع���ىل  والقدرة  واإلص���الح 
ب���ني الق���رار والواق���ع االجمتايع 
والس���يايس، وأن فات���ورة اإلصالح 

جتاوزت أكرث م���ن 477 مليار دوالر، 
مع تراج���ع كبري ىف أرصدة واحتياطيات 

الدول���ة، واكن ال بد أن تتدخل احلكومة بعمل 
مسار إصاليح ينتشل االقتصاد من عرثته.

 الرئيس الس���يىس، أكد أنه جيب الدفاع عن مسار 
اإلص���الح االقتصادي، ألن���ه مكننا م���ن الصمود أمام 

الصدم���ات احلالية، مضيفا: »أن الش���عب محتل اإلصالح 
وتقبل���ه، ع���ىل عكس توقعات كث���ري من اخل���رباء، الذين حذروا 

م���ن تراجع الش���عبية، ألنه ىف املايض اكن متخ���ذ القرار يعرف أن 
اإلص���الح االقتصادي رضوري، وأنه احلل الوحيد، لكنه خيىش من 
رد الفعل عىل القرار، فيلجأ إىل املسكنات، أو يعىط أمواال ويتجاهل 

اخلدمات. 
 وقال الرئيس، إنه قرر اس���تخدام شعبيته ورصيده لدى الشعب ىف 
تنفي���ذ اإلصالح اجلذرى، وإنه من البداية اكن يتعامل بأننا جيب أن 
ننفذ احلل الصعب، حىت ميكننا النظر لملس���تقبل، وأن متخذ القرار 

ىف املاىض اكن خيىش عىل صورته، فيسمتر ىف املسكنات.
 ولف���ت  الرئي���س الس���يىس،  إيل أن���ه  نتيج���ة لتأخ���ري اإلصالح 
االقتص���ادي ترامكت املش���لكات، ووصلنا إىل أنن���ا حنتاج إىل 60 
ألف فصل مدريس لتناس���ب الزيادة الساكنية، وحىت اآلن فإن عدد 
املستش���فيات 50% مما هو مطلوب، فضال ع���ن ترهل إداري وتأخر 
ىف اختاذ القرار، والس���بب أن فرصة اإلصالح االقتصادي تتأخر، 

فتتضاعف التلكفة.
 وتط���رق الرئيس إىل الرتهل ىف اجله���از اإلداري، بعد وصول عدد 
املوظف���ني إىل 6 ماليني موظف، ىف وق���ت ال يتطلب فيه جهاز الدولة 
لك ه���ذا العدد، واكنت التعيينات تمت هبدف اإلرضاء ىف بطالة مقنعة 
ال تحمس خبدمة جيدة وال رضا، وهلذا اختذنا قرار إيقاف التعيينات 
ىف احلكوم���ة، والعمل عىل تطوير كفاءة وأداء املوظفني، وهذا القرار 
اكن جيب أن يتخذ مبكرا، لتالىف الرتهل اإلداري وسياسة اإلرضاء 
الىت تس���ببت ىف املش���لكات وتراجع اإلدارة. وأشار الرئيس إىل أن 
م���ن يعرقلون العم���ل وتنفيذ القرارات مه ناس منا ومثلنا يعيش���ون 
معن���ا، واحلكومة مه مثلنا ومنا وليس���وا غرباء عن���ا، وبالتايل فإن 
احلكومة ليست خصام، لكن الطريق هو اإلصالح اجلذري، والتخيل 

عن سياسة اإلرضاء.
 الرئيس أش���ار أيضا  إىل أن  خطورة مس���ار الدولة يف الفرتة بني 
2011 إىل 2013، تؤك���د أن االقتص���اد اكن يف حاجة إىل التدخل 

الفوىض واالنفالت من خالل استهناض املرصيني للزنول للشوارع .
   مرشوعات تتحدث عن نفهسا 

النظر بتجرد إيل م���ا جيري عيل أرض مرص  من مرشوعات قومية 
ومتابع���ات من قيادة سياس���ية صاحبة مهة وجشاعة تس���ى لبذل 
اجلهد والعط���اء املتالزمني وفق رؤية واحضة ومعيقة، جيد أن هناك 
هنض���ة حقيقية بالبالد؛ للخروج من حالة الع���وز إىل حالة االكتفاء، 
سعيًا ملس���توى جودة احلياة اليت يتطلع هلا مجوع الشعب املرصي 
العظمي، و هو ما  بات ذلك واحضًا يف اسرتاتيجية التمنية املستدامة 
مل���رص )2030( واليت أصبحت واقعًا معاش���ًا يف ش���ىت جماالت 

احلياة.
فإجن���ازات الرئي���س ال تنحرص يف م���اكن بعين���ه؛ ألن امجلهورية 
اجلديدة تمشل لك ش���رب يف أرض احملروسة؛ ويه ليست قارصة 
ع���ىل العامصة اإلداري���ة مكا يديع أحصاب الغاي���ات والنوايا غري 
الس���لمية؛ فعندما نشاهد اإلجنازات املرصية يف عهد   الرئيس عبد 
الفتاح الس���ييس، نستشعر الفخر، وأن املوىل عز وجل ما أراد بتلك 
البالد إال اخلري عىل يد هذا الرجل املعطاء،  وهيأه  ليعمل عىل رقهيا 

ورفعة ماكنهتا بني مصاف دول العامل قاطبة.
  متابعة الرئيس لملرشوعات القومية عىل مدار الس���اعة باتت أيضا  
دامعة للجه���ود مقوية للعزمية رافعة لل���روح املعنوية يف بيئة العمل 
ع���ىل وجه اخلص���وص،  ولملرصيني الطاحم���ني يف املزيد من تلك 
اإلجنازات يف ش���ىت املجاالت،  مكا أن توجهي���ات الرئيس دومًا ما 
تؤكد عىل رضورة تقدمي الدمع اللوجسيت والتهسيالت اإلدارية اليت 
حتفز عىل االستمثار يف امجلهورية اجلديدة، إميانًا منه ومنا مجيعًا 
ومن العامل بأرسه بأن إص���الح البنية التحتية وتوافر األمن واألمان 
يعدون الدعامة الرئيس���ة الستقدام االستمثار العريب واألجنيب؛ لذا 
باتت اليوم الدولة املرصية تش���غل ماكنهتا احلقيقية بني مصاف دول 
العامل املتقدم؛ حيث تبذل حكومهتا املجهتدة واملدعومة من قبل رئيس 
امجلهورية  ؛ إذ تس���ى للتغيري يف املس���ار الصحيح واملستدام يف 

املستويات االقتصادية واالجمتاعية والثقافية والصحية والتعلميية.
املرشوع���ات الك���ربى اآلن  قامئ���ة يف اكف���ة األرايض املرصية،  و 
يصع���ب حرصها،  ونظرة رسيعة غلهيا تؤكد  أن الرئيس بادر دون 
تردد يف تدش���ني أخضم مرشوعات مرص االقتصادية يف تارخيها، 
باكف���ة احملافظ���ات دون جتاهل لرقعة بعيهنا، ح���ىت ال يتكرر خطأ 
األم���س وتهنض الب���الد بس���واعد أبناهئا من رشقه���ا لغرهبا ومن 
مشاهل���ا جلنوهب���ا،  مكا أنه يف لق���اءات الرئيس املذاع���ة واملتكررة 
مع احلكومة املرصي���ة املخلصة واملتفانية يف أداهئ���ا، وعند افتتاح 
مرشوعات الدول���ة القومية، جند أن الرئيس يتابع عن كثب ما حتقق 
من خطوات إجرائية لملرشوعات قي���د العمل، وفق اخلريطة الزمنية 
املعدة سلفًا، واليت تعد حتديًا يواجه القامئني عىل التنفيذ؛ يك يوفر 
لملواطن اخلدمة اليت تليق به، وتتحقق له اآلمال والمطوحات، ومن مث 
ج���ودة احلياة الكرمية؛ فاحلق يقال: إن ما حيدث من تغريات جذرية 

ما اكنت ختطر بالبال، وما اكن لتفكرينا أن يصل إلهيا بعد عقود.
 الرئيس السييس قاد الدولة املرصية يف اقتحام    مشلكات وأزمات 
اقتصادي���ة مرتامكة عىل مدار عقود بربناجم إصالح اقتصادي اكن 
بطل���ه هو املواطن امل���رصي الذى محتل آثاره املب���ارشة عىل حياته 
اليومية واكن متفهام ا أمهية هذه اإلجراءات لضامن مستقبل أفضل 
لألجي���ال القادمة،  مكا أن القوات املس���لحة محتل���ت عبء مواجهة 
اإلره���اب  و قامت يف الوقت نفس���ه بدور مه���م ىف التمنية، وقدمت 
دوره���ا ىف املرشوعات الك���ربى ألهنا متتلك الق���درات، خاصة ىف 
مرشوعات طرق وبنية أساسية وموانئ ليست هلا عوائد ومت تنفيذها 
برسعة وكفاءة، وىه أنش���طة ال تزامح فهي���ا الدولة أحًدا، وال ميكن 
للقط���اع اخلاص أن يقوم هبا، ألن رأس املال يريد حتقيق رحب، بيمنا 

املرشوعات رضورية .
  ويف مرات كثرية اكن الرئيس عبدالفتاح السييس، مكا سبق وقلنا 
، يؤك���د أن اإلص���الح االقتصادي اكن ق���رارا رضوريا، وأن تأخري 
تنفي���ذ اإلصالح اجلذري س���ببه أن متخذ الق���رار اكن خيىش عىل 
صورت���ه، ويس���ى لإلرضاء، حىت لو اكن عىل حس���اب االقتصاد، 
ومضاعف���ة املرض ، لكن الس���ييس ومن���ذ البداية ب���دأ العمل بعد 
تخشيص املرض، وقال إننا نعرف مشلكاتنا، ونسمتع إىل آراء كثرية 
يف هذا التخشي���ص والعالج، لكن املهم هو اختيار التوقيت والقدرة 
عىل اختاذ القرار، وأن تأخري اإلصالح عىل مدار عقود تس���بب يف 

ترامك املشلكات وتعقيد احلل.
 يف مواجهة مشلكات مزمنة 

 مكا قلنا فإن الرئيس الس���ييس اقتحم مش���لكات مزمنة بل جرأة 
وقوة وإخالص ، ومعل عيل البحث عن لك ما ميكن أن يفيد مرص 
يف س���عهيا للهنضة ، باس���تغالل لك ما ه���و متاح من موارد 
يف ظ���ل حتديات مخض���ة ،  ، حيث متتل���ك مرص الكثري 
من تلك امل���وارد والرثوات اليت تعد مقوما من مقومات 
القوة، وحمددا من حم���ددات الدور القويم ملرص، 
ومع���ززا ملاكنهت���ا اخلارجية ع���ىل الصعيدين 
اإلقل���ي وال���دويل،  ورأين���ا مؤخرا كيف  
كش���ف الرئيس عبد الفتاح السييس عن 
واح���دة من أبرز تلك امل���وارد الطبيعية 
ال���يت متتلكها مرص وال���يت تمتثل يف 
»الرمال الس���وداء« ال���يت اكنت كزنا 
مهم���ال لع���رشات الس���نني، بافتتاحه 
مصنع الرمال الس���وداء  ، وهو األحدث 
من نوعه عىل مس���توى العامل باس���تخدام 
تكنولوجي���ا التعدين املتط���ورة، ويعترب إضافة 
جديدة لسلس���لة املرشوعات القومية الكربى اليت 
هت���دف إىل تعظ���مي االس���تفادة واالس���تغالل األمثل 
مل���وارد مرص الطبيعية، وحتقي���ق القمية املضافة لملعادن 
املستخلصة من الرمال السوداء، اليت تستخدم يف العديد من 
الصناعات الدقيقة اليت تصب يف دمع االقتصاد الوطين ومعلية 

التمنية الشاملة.
و  صناع���ة الرم���ال الس���وداء متثل خطوة عىل طري���ق دمع وتوطني 
الصناع���ات احمللية، حيث من املتوقع اس���تخالص حنو 300 مليون 
ط���ن من املع���ادن يف منطقة الربل���س فقط، وميك���ن أن حتقق عائًدا 
اقتصادّيً���ا يصل إىل أكرث م���ن 300 مليار جنيه، ومن هنا  أخرجها  
الرئي���س  من يط  النس���يان عىل مدار عرشات الس���نوات،  هبدف 

تعظمي االستفادة من املوارد املتاحة وخفض فاتورة االسترياد .
وحبس���ب خرباء اقتصاديني، فإن مرص ستحقق استفادة كربى من 
مرشوع الرمال السوداء، بتعظمي القمية املضافة لملعادن املستخلصة 
مهنا، مث حتويلها إىل منتجات ملختلف الصناعات، األمر الذي يسامه 
يف دف���ع جعلة االقتصاد بالبالد، مفرص متتلك موارد طبيعية مهمة، 
وظلت لسنوات تصدرها مث تستوردها يف صورة سلع مصنعة، مما 
يكبدها خسائر كبرية، وهلذا اجتهت لتغيري تلك االسرتاتيجية بتنفيذ 
عدد من املصانع لالس���تفادة م���ن هذه املوارد خلل���ق قمية مضافة 
بش���ل أكرب بدال من تصدير املنتجات مكادة أولية، مبا حيقق عوائد 
إجيابية ع���ىل االقتصاد الوطن، وبنجاح هذا املرشوع س���وف يؤكد 
االقتصاد املرصي عىل تنوعه واختالف مصادره لتتخذ مرص ماكنا 

بني كربيات الدول الصناعية.
موضوع الرمال السوداء هو مثال واحد من أمثلة ال حرص هلا – وإن 
اكن األحدث – تؤكد كيف يعمل الس���ييس عيل استمثار لك ذرة من 
أرض مرص لصاحل املرصيني ، مبا يسامه يف دمع ودفع  االقتصاد 
القويم،  و حتقيق أقىص اس���تفادة من ثروات مرص  ، والعمل عىل 
زيادة القمية املضافة مهنا  ، وذلك يف إطار استمكال الرؤية التمنوية 
للدولة املرصية لبناء امجلهورية اجلديدة يف مجيع قطاعات وجماالت 
الدول���ة ، بقيادة واعية وخملصة من رئيس هو مكا بدأن احلديث بطل 

وأيقونة لهنضة الدولة املرصية وعودهتا للحياة من جديد.

مبرشط اإلصالح من أجل عالج االختالالت اجلسمية ىف االقتصاد، 
وح���دوث ارتفاعات كب���رية يف معدالت البطالة قب���ل 2014، وزيادة 
كبرية ىف معدالت االس���ترياد عىل حساب اإلنتاج الوطين، وارتفاع 
فات���ورة االس���ترياد بصورة كب���رية، وتراجع كب���ري ىف االحتيايط 
النقدي، األمر الذى دعا الدولة إىل بدء برناجم إصاليح واس���ع ىف 
نومف���رب 2016، ورمغ تلكفته عىل الدولة واملواطن وقهتا، إال أن هذا 
اإلص���الح االقتصادي   هو الذى جيع���ل الدولة تقف حاليا صامدة 

أمام الصدمات الكبرية.
حديث الرئيس السيىس كشف إضافة من 10 إىل 12 تريليون جنيه 
ىف رصيد الدولة، نتيجة إنش���اء 40 مدينة جديدة عىل أحدث النظم، 
الىت تراىع األبعاد املس���تقبلية والزيادة الساكنية الكبرية ىف مرص، 
وتس���توعب ماليني البرش، وتدش���ني العامصة اإلدارية عىل مساحة 
175 ألف ف���دان، وتعمري 40 ألف فدان من خارج مزيانية احلكومة، 
لدرجة أن رشكة العامصة اإلدارية لدهيا رصيد ىف البنوك يصل إىل 
43 مليار جني���ه، ومثلها رصيد ائمتان نتيجة طرح األرايض وبيعها 

للقطاع اخلاص.
 يف خت���ام املؤمتر أيضا حتدث الرئيس وبل ش���فافية مؤكدا  عىل 
رضورة ق���راءة الواق���ع يف املنطقة واملامرس���ات يف بلدنا من خالل 
إع���ادة فهم ع���رصي للتعامل مع املتغ���ريات والتحديات،  مكا  نبه ا  
إىل أمهية التاكتف بني امجليع  شعبا وحكومة  ومؤسسات و رجال  
أمعال ، وقال: )البلد دي بتاعتنا لكنا(، وأكد رضورة تاكتف امجليع، 

وقال: )عاوزين البلد تطلع لقدام.. الزم لكنا حنشد ونشتغل.
 توجهيات رائسية 

لكمة الرئيس مشلت توجهيات للحكومة (،   بعدم محتيل املواطن أي 
أعباء إضافية خالل الفرتة املقبلة،  والعمل عىل توسيع مظلة امحلاية 
االجمتاعية، والتأكيد عىل رضورة توفري فرص معل لملواطنني 
يف لك ماكن ولك مناطق الدولة، والعمل والس���يع املسمتر 
لتحقيق مستوى معيش���ة الفائت األكرث احتياجا ، مكا 
وج���ه الرئيس  بانعقاد املؤمتر االقتصادي س���نويا 
وتنفيذ خمرجات املؤمتر، والبدء الفوري بوضع 
الترشيع���ات الالزمة لتنفيذ تلك التوصيات ،  
وهو  دليل عىل حرص القيادة السياسية 
عىل تنفي���ذ مجيع التوصيات، فضال 
عن تأكيده عيل  حرص الدولة عىل 
إص���الح قطاع الصناع���ة، وزيادة 
االقتصادى خالل  المن���و  معدالت 
املرحل���ة القادم���ة، وتفعيل براجم 
رد األعب���اء التصديري���ة، وتعزي���ز 
دور مب���ادرة )إب���دأ( ل���دمع القطاع 
الصن���اىع، وتفعيل قانون تفضيل املنتج 
احملىل، الذى يس���امه ىف تعزيز املنتج ىف 
املرشوع���ات القومي���ة للدولة، وحتوي���ل املناطق 
الصناعي���ة إىل مدن س���كنية متاكمل���ة لتقليل تلكفة 

انتقال العاملني.
الرئيس الس���ييس إذن ومك���ا قلنا من البداي���ة مل يتعامل 
كرئي���س للب���الد – مكا ق���ال يف لكمت���ه – وإمن���ا كواحد من 
أبن���اء الوطن أس���ندت إليه مهمة  التدخل إلنقاذ س���فينته قبل الغرق 
والذه���اب إيل املجهول ، ولذلك ظ���ل الوطن واملواطنني أولوية يف لك 

خط���وة وتوجيه صادر عنه ، فتلكي���ف الرئيس للحكومة بعقد املؤمتر 
االقتصادي س���نويا  ميثل نقطة ارتاكز تستند علهيا الدولة من أجل 
بناء مس���تقبل أفض���ل،  لتعمل  مرص باكفة كوادرها ومؤسس���اهتا 
وقيادهتا السياسية   من أجل دمع املواطن وختفيف عنه اعباء احلياة 
من خالل جذب استمثارات جديدة وتجشيع مستمثرين جدد لدخول 
الس���وق املرصية مبا خيلق حالة من الثقة يف اقتصاد الدولة وتوفري 
املناخ اآلمن يف االستمثار وإزالة اكفة العقبات اليت تقف يف وجه أي 
جه���ود تبذل من اجل اخلروج من املأزق الراهن النامج عن تداعيات 

وأزمات عاملية مبا يسامه يف االرتقاء باالقتصاد املرصي.
كذلك فإن توجيه الرئيس الدامئ بالعمل عيل  توطني الصناعة باإلضافة 
إيل فتح الباب ملشاركة القطاع اخلاص هو ما سيعمل عيل دفع جعلة 
االقتص���اد، وزيادة معدل المنو االقتصادي خ���الل املرحلة القادمة، 
ورأينا خ���الل األيام املاضي���ة ترمجة لتلكيف���ات الرئيس متثلت يف   
العمل عيل  تعزيز دور القطاع اخلاص، ودمع املصنعني واملصدرين، 
مكا أن احلكومة قررت إلغاء العمل باالعمتادات املستندية ىف غضون 
60 يوما اس���تجابة ملطالب املصنع���ني واملصدرين، باإلضافة إىل رد 
رضيبة الدخل للصناعات االسرتاتيجية بنسبة 55 % خالل 45 يوما، 
وذل���ك لعدد من القطاعات االس���رتاتيجية والصناعية، باإلضافة إىل 
تفعي���ل قانون تفضيل املنتج احملىل ىف العق���ود احلكومية وجتهزي 
املرحل���ة اجلديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه، وهو 
ما س���يهسل معل هذه القطاعات خالل الفرتة املقبلة، وجيعلها قادرة 

عىل المنو وسد احتياجات السوق.
الرئيس الس���ييس يثبت إذن ودوما أنه يعمل بفكر  قائد يسيع لبناء 
األمة،  ويتبع مهنج  التفكري خارج الصندوق، مببادرات والدة للتغلب 
ع���ىل ضعف اإلماكنات ملواجهة التحدي���ات، مكا أنه يضع دامئا يف 
اعتباره   مراعاة طبيعة الشعب والظروف احمللية واإلقلميية، وحيرص 
كذلك عيل أن يقدم يف لك مناسبة مواتية  رشحا مستفيضا لل   ما 
يدور حولنا، منوها مبا حيدث عىل أرض مرص من تمنية مس���تدامة 

وتطوير يف اكفة املجاالت عىل مستوى امجلهورية .
 رأين���ا كذل���ك كيف اكن ح���رص الرئيس عيل توجي���ه احلكومة إيل 
إص���دار حزمة رعاية اجمتاعية جدي���دة لملرصيني و مهنم أحصاب  
املعاش���ات برصف منحه اس���تثنائية مببل���غ 300 جنيه يمت رصفها 
هشري���ا دون التقي���د بفرتة معين���ة تنهتي بعدها ،  وهن���ا جاء  قرار 
رئيس امجلهورية  منترصا للفائت الضعيفة باملجمتع و يعكس مدي 
ش���عور القيادة السياسية  باملواطن مهام اكن موقعه  ، و أن الرئيس 
السيىس يملس حالة املواطن ويشعر به ،  وهو ما يظهر يف االحنياز 
لفئة كأحصاب املعاش���ات ، حيث   أن هناك 10.7 مليون مس���تحق 
مع���اش يف مرص، وحيصلون عىل معاش���ات ق���درت العام املايض 
ب����294 ملي���ار جنيه س���نوًيا،  يف حني أن  تلكفة الع���الوة اجلديدة 

بالنسبة هلم  يف حدود 31.5 مليار جنيه.
كذلك مشلت  حزمة امحلاية االجمتاعية االستثنائية  رفع حد االعفاء 
الرضييب م���ن 24 ألف جنيه ل� 30 ألف جنيه، ودمع مايل للرشاكت 
الىت تعرثت بس���بب األزمة العاملية حىت 30 يونيو وذلك ملنع ترسحي 
العامل���ة، ومد العمل باحلزمة االجمتاعية حىت 30 يونيو 2023 ورفع 
احلد األدين لألجور من 2700 جنيه ل�3000 جنيه ، واس���مترار عدم 
زيادة الكهرباء حىت 30 يونيو 2023 واقرار عالوة استثنائية ملجاهبة 
غالء املعيش���ة بقمية 300 مجليع العامل���ني بالدولة وتمشل أحصاب 

املعاشات.

  
وج���اءت  قرارات احلكومة    تنفيذا لتوجهي���ات الرئيس عبد الفتاح 
الس���يىس،  وتأكيداته املس���مترة عيل التفاعل مع الش���عب املرصي 
ونب���ض الش���ارع املرصي، من أج���ل التخفيف عن���ه ىف الكثري من 
الق���رارات االقتصادي���ة،  واكن واحضا أن  الدول���ة املرصية ال تلزم 
نفهسا باألزمات العاملية ورفع األس���عار ىف الدول األوروبية وغريها 
من الدول العربي���ة، ونظرت إىل مصلحة املواطنني ، وأن  هناك رؤية 
اجمتاعية حامكة للسياسات اجلديدة هتدف لرفع املعاناة عن املواطن   

.
 إذن تظ���ل  الدول���ة املرصية بقيادة الرئيس الس���ييس حريصة عىل 
محاي���ة املواطن من أى ارتباك مع األزم���ات العاملية، إذ قامت بتوفري 
السلع واالس���مترار ىف املرشوعات القومية والبنية التحتية وحتقيق 
حياة كرمية لملواطن ،  جبانب املبادرات الرائس���ية الىت تمت   وتؤكد 
ح���رص القيادة السياس���ية عيل توف���ري املظل���ة االجمتاعية لألرس 
املرصي���ة ومحايهتا من تبعات األزمة العاملي���ة اليت متر هبا لك دول 
الع���امل،  ويه مبادرات  تأىت انطالق���ا من ويع صانع القرار مبدي 

مسوئليته عن توفري احلياة الكرمية لل مواطن عيل أرض مرص .
 قرارات الس���ييس تعد مبثابة خطة أو خريطة معل شاملة وواحضة 
ملواجه���ة التحدي���ات االقتصادي���ة العاملية، اليت ت���رضر مهنا اكفة 
الش���عوب والدول، ورمغ ذلك حترص القيادة السياس���ية عيل العمل 
من أج���ل صاحل املواطن���ني وباألخص الفائت البس���يطة وحمدودي 
الدخ���ل من خالل حزمة إجراءات محاية اجمتاعية   غري مس���بوقة ، 
ولعل  املتتبع والراصد مجليع القرارات الرائس���ية وتوجهيات الريس 
للحكوم���ة يلحظ من الوهل���ة األوىل أن املواطن يقع ىف قلب التخطيط 
الرائيس من أجل توسيع وزيادة جحم امحلاية والتخفيف عنه أعباء 
احلياة وتوفري الدمع الالزم للف���ائت األكرث احتياجا وامتدت لتمشل 
مجيع األرس والطبقة املتوس���طة  ، حفزمة القرارات االجمتاعية تأىت 

نتيج���ة الزيادة امللحوظة يف معدالت التمخض عىل املس���توي 
العامل���ي،  األمر الذي يؤكد أننا أم���ام قائد  و مجهورية 

جديدة يرفعان  ش���عار املواط���ن ومحايته وأنه حيتل 
املرتبة األوىل مضن أولويات الرئيس الس���ييس 

وأن املواط���ن ه���و من س���يجىن مث���ار هذه 
اإلجراءات  وبشل مبارش.

حائط صد منيع 
يدرك املخلصون هل���ذا الوطن أن 

الرئي���س عبد الفتاح الس���ييس  
ه���و الس���د املنيع أم���ام عودة 
مجاع���ة  اإلخ���وان  اإلرهابي���ة  
لملهشد امل���رصي مرة أخرى ، 
فامجلاعة اكن���ت متواجدة  قبل 

2011، ولك���ن تزاي���د حضورمه 
باملهشد املرصي عق���ب 25 يناير هو 

املش���لكة احلقيقي���ة، من خ���الل المساح 
بتواجدمه ع���ن طريق امجلعيات الدينية، وما 

جي���ب أن يدركه امجليع أن الدعوات للخروج يف 
11 نومفرب اليت أطلقها رموز اإلس���الم الس���يايس؛ 

يف ظاهره���ا دعوة للتظاه���ر ويف باطهنا دعوة للتخريب 
والف���وىض واالنف���الت، ودع���اة التخريب ال يريدون س���وى 

في ظرف استثنائي ، ولحظة فارقة واستثنائية أيضا  في عمر 
الوطن ،  صعد  المشير عبد الفتاح السيسي إلي قلب المشهد 
المصري ، ملبيا نداء أمة بدا أنها علي وشك الضياع علي أيدي 
جماعة إرهابية استغلت أوضاع ما بعد 2011 لتقفز إلي سدة 
الحكم ، وتبدأ علي الفور خطة ممنهجة لمسخ هوية الوطن 
لصالح مشروعها وحدها ، وفي لمح البرق  كان قائد الجيش 
عبد الفتاح السيسي ينتقل من المشهد السياسي والعسكري 
إلي قلوب المصريين التي تعلقت به ، ال كقائد عسكري أو زعيم 
سياسي ، وإنما كبطل وأيقونة إلنقاذ سفينة الوطن قبل الغرق .

لم يتأخر الرجل عن نداء الوطن ، ونجح في إزاحة كابوس 
الحكم اإلخواني ، وحين تسلم أمانة المسؤولية ، كان يقدر 
حجم التحديات ، فحرص منذ اللحظة األولي علي تبني منهج 
المكاشفة والمصارحة مع شعبه ، وقدم تشريحا واضحا لألوضاع 
في البالد ، داعيا الجميع إلي أن يمد يده إلنقاذ البالد ونهضتها 
، رافعا شعار “ معا نستطيع “ ، وهو الشعار الذي حرص الرئيس 
علي التأكيد عليه مجددا في ختام كلمته باليوم األخير للمؤتمر 
االقتصادي .

قاد سفينة 
الوطن في لحظة فارقة 
ووجوده حائط صد منيع 

أمام عودة الجماعة 
اإلرهابية للمشهد

 المصري 

قاد اإلصالح
 االقتصادي بكل 

جرأة ولم يخش علي 
شعبيته  معطيا األولوية 

واإلخالص لبناء
 الوطن 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  30  أكتوبر  2022  •  العدد  666

السيسي يقتحم املشكالت املزمنة حتي ال تتحول مصر إلي مصاف الدول الفاشلة
سيدون التاريخ أنه “أيقونة األرض المصرية “

رفع شعار “المكاشفة والمصارحة “ في حديثه .. و”معا نستطيع “ في عمله 
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل
محققا قفزة غير مسبوقة ..

البنك األهلي املصري يحقق 
19.340 مليار جنيه ارباحا خالل 

الربع األول من 2022

كش���فت الق���وامئ املالية للبنك األه���ي املرصي عن 
ارتف���اع صايف أرباح البنك لتجسل 11.655 مليار 
جنيه بهناية الرب���ع األول من 2022، مقابل 9.573 

مليار جنيه بهناية الربع األول من 2021.
وبل���غ إمجايل الرحب قبل رضائ���ب الدخل 19.340 
ملي���ار جني���ه بهناية م���ارس 2022، وجس���ل عائد 

القروض واإليرادات املش���اهبة 75.597 مليار جنيه 
بهناية مارس 2022.

وبل���غ ص���ايف الدخل م���ن العائ���د 29.555 مليار 
جني���ه بهناية مارس 2022، وجس���ل صافب الدخل 
م���ن األتعاب والعم���والت 1.949 مليار جنيه بهناية 

مارس 2022.

برعاي���ة امل���رصف املتحد فريق جامعة القاهرة - لكية اهلندس���ة - قس���م 
اهلندسة املعامرية يش���ارك يف معرض باريس الدويل للتصممي مبجموعة 
ممتزية من تصمميات األثاث املبتكرة والصديقة للبيئة حتت امس “ لوسيد 
–  LUCID » .  بفرنس���ا يف الف���رة م���ن  9 ايل 15 س���بمترب 2022 

املايض  
حظيت مجموعة “لوس���يد – LUCID« املرصية برشف زيارة الس���يدة 
األوىل لفرنس���ا، برجييت ماكرون، ح���رم مانويل ماكرون، رئيس مجهورية 
فرنسا جلناحهم يف اليوم األول من أفتتاح معرض باريس الدويل للتصممي 

 .2022 Paris International Design Week–
حيث قامت الس���يدة األوىل برجيت ماكرون بتبادل حوار مع فريق جامعة 
القاه���رة حول التصاممي ومفهوم إحياء وتدوير خملفات مواد البناء إلنتاج 

قطع أثاث مستدامة و صديقة للبيئة ملواجهة خماطر التغري املنايخ. 
هذا قد أشادت السيدة األوىل مبا مت عرضه من أثاث مبتكر وحلول عرصية 
تناسب خمتلف املساحات من إنتاج LUCID و بيعه بالفعل خالل األيام 
 LUCID األوىل م���ن أس���بوع التصممي، وق���د قامت أيضًا ب���دمع فريق
بلكامت وحمفزة لالس���مترار حنو حتقيق االس���تدامة، مكا أبدت سعادهتا 

بمتثل الشباب املرصي يف معرض باريس الدويل 2022 بفرنسا.
 PARIS العالمة التجارية املرصية الوحيدة املمثلة  يف LUCID وتع���د
واملبدع���ة  الش���ابة  لملواه���ب   DESIGN WEEK FACTORY

للتصممي. 
 وق���د تلقت LUCID ردود فعل رائعة من الزائرين، الذى اكنوا يتوقفون 
عن���د جناح الع���رض اخلاص هبم م���ن ردود أفعال وتوصي���ات رائعة من 
املصمم���ن واألس���اتذة واملهني���ن من خمتل���ف املج���االت إىل الصحافة 

والزائرين الذين اكنوا مهمتن فقط بالتصممي أو إعادة التدوير.  
يقول فريق جامعة القاهرة لكية اهلندس���ة مؤسسة LUCID تعقيبا عىل 
مش���اركهتم إهنم س���عداء لدعوهت���م لتجربة تصممياتن���ا واحلصول عىل 
آراهئ���م، حيث مت تصم���مي LUCID  يف البداية خصيصًا ألجل الناس، 
وذلك حتت مس���اندة خاصة من الدكتور حمسن أبو النجا – أستاذ البيئة 

املستدامة بلكية اهلندسة جامعة القاهرة.  
وأضاف���وا أن التصاممي حظيت بإجع���اب عدد كبري من الزوار من خمتلف 
األمعار واجلنسيات، واكنت جتربة ل� LUCID ومنحتنا املزيد من اإلهلام 

لتطوير وتقدمي مفاهمي جديدة لملستخدمن.
 :LUCID وراء أوىل تصمميات concept/نبذة عن املفهوم

LUCD تعترب احلل األمثل ملشالك خملفات املواد الناجتة عن البناء بالتفكري 
بشلك نقدي يف مفهوم إعادة التدوير وإنتاج قطع األثاث بشلك واقيع ومبتكر. 
يف عرص تطوي���ر البناء الرسيع والذي يمت���ايش وخمرجات مؤمتر األمم 
املتحدة لملناخ COP( 2021 26( جبالجسو ومؤمتراألمم املتحدة لملناخ 
 COP( 2022 27( والذي سيعقد يف نومفرب مبدينة رشم الشيخ يف مرص. 

مت تأسيس LUCID عىل يد ثالثة مهندسن معامرين مرصين، “جون”، 
و”ع���ال”، و”تىق خليفة”، الذين أهلمهم خملفات البناء الناجتة من معليات 
التش���ييد والبناء املسمتر يف التفكري يف إعادة تدوير املخلفات وبقايا مواد 
البناء من )حديد - أمسنت - كرس رخام( وحتويلها من خملفات إىل قطع 
اثاث مبتكر حرضي وملون وجذاب وباإلضافة إىل أنه شلك مجايل وميكن 
 استخدامه يف الفراغات العامة العمرانية والفراغات اخلارجية اخلاصة. 
وتعليق���ا عي رعاية املرصف املتحد لفريق جامعة القاهرة لكية اهلندس���ة 
ومؤس���ي رشك���ة LUCID,  أعربت نيفن كمش���ريي – نائب العضو 

املنت���دب لقطاعات األمعال - أن املرصف املتحد يضع اس���راتيجية ترتكز 
ع���ي تبين ودمع األف���ار واحللول املبتكرة اليت تدمع املامرس���ات البيئية 
الس���لمية واليت تضمن احلف���اظ عىل امل���وارد الطبيعية للكوكب س���لمية 

لألجيال القادمة.  
أضافت نيفن كمشريي أن الدراس���ات منذ بداية القرن الواحد والعرشين 
استحداثت وسائل تنفيذ متطورة إلعادة تدوير املخلفات للحفاظ عىل البيئة 
والتقلي���ل م���ن االنبعاثات الضارة اليت تؤثر س���لبا عي املن���اخ وتقلل من 
اس���تزناف امل���وارد الطبيعية والطاقة، فان رعاية امل���رصف املتحد لفريق 

 .LUCID جامعة القاهرة لكية اهلندسة والذي ابتكر العالمة التجارية
هذا وقد أش���اد الدكتور دمحم عمثان اخلش���ت – رئيس جامعة القاهرة - 
بدور اجلامعة يف دمع خرجيهيا والش���باب الواعد يف جمالت ختصصهم 

لتأهيلهم لمتثيل مرص يف احملافل الدولية بالشلك االمثل.
وم���ن جانبه اعرب الدكتور حس���ام الدين عبد الفت���اح أمحد – معيد لكية 
اهلندس���ة جامعة القاهرة عىل دور اللكية يف متك���ن الطالب واخلرجين 
من العمل واملعرفة ليك يتنافس���وا مبهاراهتم املكتس���بة س���واء يف الداخل 

أو اخلارج.
هذا وقد أش���ار الدكتور حمسن دمحم أبو النجا - أستاذ البيئة املستدامة 
والتغيري املنايخ يف لكية اهلندسة جبامعة القاهرة - أن الطالب أو اخلرجي 
املرصي ميكنه أن يعرض أمعاله اهلندسية املتبكرة من تدوير املخلفات يف 
احملاف���ل الدولية, ملا له من تأثري كبري عىل خفض االنبعاثات الكربونية يف 
امل���دن وجماهبة التغيري املنايخ وخماط���رة األمر الذي اكن الفتا للنظر يف 

معرض باريس الدويل 2022 يف فرنسا.

أعلنت احلكومة املرصية التوصل إىل اتفاق عىل مستوى 
اخل���رباء بن اجلان���ب املرصى وصن���دوق النقد الدويل، 
بش���أن برناجم اإلص���الح االقتصادي امل���رصى الوطين 
الش���امل واملمتد ملدة أربع س���نوات؛ مبا يحمس لصندوق 
النق���د ال���دويل بتقدمي املس���اندة والدمع هل���ذا الربناجم 
الوطين الش���امل من خالل تقدمي تهسي���ل ائمتاين ممتد 
بقمية 3 مليارات دوالر، وس���يمت ع���رض هذا االتفاق عىل 
جملس إدارة صن���دوق النقد الدويل خالل هشر ديمسرب 

2022 العمتاد االتفاق.
وذك���ر البيان الصادر عن املكتب االعاليم ملجلس الوزراء 
أن االتفاق ُيتيح القدرة عىل احلصول عىل متويل إضايف 
قدره مليار دوالر من خالل صندوق املرونة واالس���تدامة، 
الذي مت إنشاؤه حديًثا بصندوق النقد الدويل، مكا سيتيح 
االتفاق حصول الس���لطات املرصية ع���ىل حزمة متويلية 
خارجي���ة إضافي���ة وبرشوط متويلية مي���رسة تبلغ حنو 5 
مليارات دوالر وذلك من خالل عدد من املؤسسات الدولية 

واإلقلميية.
وحبس���ب بيان جملس الوزراء؛ هي���دف برناجم اإلصالح 
االقتصادي الشامل والوطين املرصى إىل تعزيز استقرار 
االقتصاد اللكي ومضان اس���تدامة الدين العام يف املدى 
املتوس���ط، والعمل عىل تعزيز صالبة االقتصاد املرصى 
ومرونته وقدرت���ه عىل مواجهة الصدمات اخلارجية واليت 
زادت حدهت���ا وتكراره���ا عىل املس���توى العاملي مؤخرا، 
وتعزيز ش���بكة األمان االجمتايع بش���لك يضمن الفاعلية 
واالس���هتداف ومبا حيقق ربكا ق���در من امحلاية للطبقات 
األوىل بالرعاي���ة، وكذل���ك ترسيع جهود زيادة تنافس���ية 
االقتصاد املرصى من خالل تبىن حزمة متاملة ومتسقة 
من السياس���ات والتدابري واإلصالحات اهليلكية اليت من 
شاهنا حتقيق مسار للمنو املرتفع واملستدام املدفوع بدور 
ومسامهة ربكا من قبل القطاع اخلاص ومبا يضمن خلق 

فرص معل منتجة واكفية.
وذك���ر البيان أن���ه "عىل جان���ب االصالح���ات والتدابري 
اخلاصة بالسياس���ة املالية، فنس���هتدف اسمترار جهود 
االنضب���اط امل���ايل ممتثلة يف اس���مترار حتقي���ق فائض 
أوىل س���نوي باملوازنة العامة، والعمل عىل عودة مس���ار 
املديوني���ة احلكومية للناجت احمل���ىل يف الراجع وصوال 
اىل مس���تويات تقل عن 80% من الناجت احملىل يف املدى 
املتوس���ط، باإلضافة اىل العمل عىل اسمترار إطالة معر 
الدي���ن احلكويم وتنويع مصادر المتويل وخفض إمجايل 
االحتياجات المتويلية لملوازنة وحتس���ن كفاءة االيرادات 
واالنف���اق باملوازن���ة العام���ة والعمل عىل زي���ادة االنفاق 
اخلاص بامحلاية االجمتاعية ذات االس���هتداف وجماالت 

التمنية البرشية".
مكا س���يجرى العمل عىل اس���تمكال تنفيذ اس���راتيجية 
اإلي���رادات احلكومية متوس���طة األجل ال���يت هتدف إىل 
حتس���ن كفاءة وفعالية وعدالة النظام الرضييب، وس���يمت 
العم���ل - كذلك - عىل رسعة تفعيل قان���ون املالية املوحد 
وال���ذي ًأُقر مؤخ���رًا ودمع جه���ود االس���تدامة والتحول 
األخرض واختاذ السياس���ات واملبادرات اليت تساعد يف 
احلد من التداعيات الس���لبية لتغري املناخ. كذلك سنسمتر 
ىف العم���ل عىل تعزيز جهود الش���فافية واالفصاح املايل 
وارشاك مجيع الفائت يف مراح���ل اعداد وتنفيذ ومتابعة 

املوازنة لضامن حتقيق هدف مبادرة املوازنة التشاركية.
وقد قامت احلكومة املرصية باس���تجابة رسيعة لتلكيفات 
الرئيس عبدالفتاح الس���يي، رئيس امجلهورية، بش���أن 
توفري المتويل الايف واملناسب للتوسع يف براجم امحلاية 
االجمتاعية لضامن توفري أكرب قدر من املساندة وامحلاية 

للفائت املسهتدفة.
وأشار البيان إىل أن احلكومة املرصية أقرت حزمة جديدة 
للحامية االجمتاعية ستلكف الدولة املرصية حنو 67 مليار 
جني���ه، ممتثلة يف إقرار ع���الوة إضافية بقمية 300 جنيه 
هشري���ا للك العاملن جبهات وأجه���زة الدولة وألحصاب 

املعاش���ات والذي���ن يبلغون أكرث م���ن 10 مالين صاحب 
معاش، وزيادة احلد األدىن لألجور للعاملن بالدولة بنحو 
11%؛ ليص���ل اىل 3000 جنية هشريا، وزيادة حد االعفاء 
من رضيبة الدخل ألحص���اب األجور بنحو 25% لضامن 
زيادة الدخل الهش���ري ومبعدالت تزيد ألحصاب الدخول 

األقل.
مك���ا قامت احلكومة باإلعالن عن مد فرة االس���تفادة من 
الزيادة الهشري���ة االضافية املقررة ألحص���اب البطاقات 
المتوينية حىت هناية العام املايل احلايل إلتاحة مس���اندة 
نقدي���ة اضافي���ة هلم ت���حمس بضامن الق���درة عىل توفري 
االحتياج���ات األساس���ية ألرسمه، وكذلك تثبيت أس���عار 
الكهرب���اء لملواطن���ن دون أي تعدي���ل حىت هناي���ة العام 
امل���ايل احلايل باإلضافة اىل االعالن عن تقدمي املس���اندة 
لعدد من الرشاكت وأحصاب االمعال مقابل احلفاظ عىل 
العاملة لضامن اس���تقرار االوضاع املعيش���ية ألكرب عدد 

من املواطنن.
تأيت هذه احلزمة اس���تمكالًا وتعزي���زًا ملا مت إقراره خالل 
الهشور واألس���ابيع املاضية وأمهها زيادة وتعزيز برناجم 
تافل وكرامة من خالل زيادة اعداد املس���تفيدين منه اىل 
حن���و 5 مالين أرسة وكذلك اس���مترار العمل عىل توفري 
المتويل املطل���وب لربناجم حياة كرمية والذي يس���هتدف 
حتس���ن أوجه احلي���اة والبنية التحتي���ة بافة قرى مرص 
واملناطق الريفي���ة وكذلك قيام وزارة املالية بتحمل تاليف 
الرضيبة العقارية لعدد كبري من األنش���طة الصناعية ملدة 

3 سنوات.
ولف���ت البي���ان إىل أن���ه عىل جان���ب السياس���ة النقدية؛ 
يسهتدف البنك املركزي املرصى اسمترار جهود السيطرة 
عىل معدالت التمخض ومضان استقرار االسعار بالسوق 
املرصية وبش���لك رسيع، مكا سيعمل البنك املركزي عىل 
تعزيز كفاءة ادوات السياس���ة النقدية املتبعة، واس���مترار 
احلفاظ ع���ىل صالبة القطاع املرصيف وكذلك اس���مترار 
جهود رفع كفاءة معل س���وق سعر الرصف؛ ومبا يسامه 
ىف تعزيز االس���تدامة والصالبة لالقتصاد املرصى وعىل 
زيادة رصي���د االحتياطيات األجنبية ع���ىل حنو تدرجيي 
ومس���تدام. وىف هذا اإلطار فنسهتدف االنتقال وبصورة 
دامئة إىل نظام س���عر رصف مرن حيث يعترب ذلك خطوة 
مهم���ة للتعامل مع اية جفوات مب���زيان املدفوعات ولتعزيز 
ق���درة مرص التنافس���ية، وجلذب مزيد من االس���تمثارات 

األجنبية املبارشة.
وأف���اد البي���ان بأنه عىل جان���ب التداب���ري واالصالحات 
اهليلكية؛ تعم���ل احلكومة املرصية ع���ىل اختاذ مجموعة 
متس���قة ومتاملة م���ن التداب���ري اليت تهس���م يف زيادة 
تنافس���ية االقتصاد املرصي وحتسن بيئة االمعال ودفع 
معدالت االنتاجية ومعدالت التصدير الس���لعية واخلدمية 
وكذلك الدفع باألنش���طة اخلرضاء وزيادة دور ومسامهة 
القطاع اخل���اص باالقتص���اد املرصى وباالس���تمثارات 
املنف���ذة؛ ومب���ا يس���امه ىف حتقيق معدالت من���و مرتفعة 
ومستدامة لالقتصاد املرصى يصاحهبا خلق فرص معل 
اكفية ومنتجة لافة الراغبن ىف العمل بالسوق املرصية.

وذكر البيان: نسهتدف رسعة إصدار وثيقة سياسة ملكية 
الدولة ىف ش���لكها الهنايئ ومبا يس���امه ىف التأكيد عىل 
رغب���ة الدولة املرصي���ة ومؤسس���اهتا يف تجشيع وجذب 
القط���اع اخلاص لزي���ادة اس���تمثاراته وتواج���ده القوى 
بالس���وق املرصية وزيادة مسامهته يف المنو االقتصادي 
بصورة قوية الفرة القادمة، كذلك نس���هتدف العمل عىل 
تعزي���ز بيئة املنافس���ة العادلة بالس���وق املرصية وخفض 
وتبس���يط اجراءات التجارة واالستمثار؛ بشلك يهسم ىف 
جذب مزيد من االس���تمثارات احمللية واألجنبية للس���وق 

املرصية.

قام���ت رشكة متوي���ل للمتوي���ل العق���اري بالتعاون 
م���ع البنك التجاري الدويل مكستش���ار مايل ومدير 
إص���دار وضامن تغطية بطرح س���ندات توريق بلغت 
قميهت���ا اإلمجالية 1.598 ملي���ار جنيه مرصي وقد 
مت إصداره���ا عىل مخس رشاحئ خمتلفة يف اآلجال 
ت���راوح بن 13 هشًرا، والثاني���ة 37 هشًرا، والثالثة 
61 هش���ًرا، والرابع���ة 84 هشًرا، واخلامس���ة 119 
هشًرا. وحصلت الس���ندات املصدرة عىل تصنيفات 
ائمتاني���ة ممت���زية م���ن رشك���ة مريي���س – الرشق 
 A/ AA- / AA / األوس���ط للتصنيف االئمت���اين
AA+   A- /للخم���س رشاحئ ع���ىل التوايل وذلك 
نتيجة اجلودة العالية لملحفظة احملالة باإلضافة إىل 
الضامنات والتعزيزات االئمتانية األخرى املتاحة إىل 
محلة الس���ندات. يأين هذا اإلص���دار مضن برناجم 
إصدار س���ندات بقمية إمجالية 4 ملي���ار جنيه عىل 

ثالث سنوات. 

ويف ه���ذا الس���ياق أعربت منن ع���وض اهلل رئيس 
مجموع���ة الق���روض املش���ركة والس���ندات بالبنك 
التج���اري الدويل عن اعزتازها بإمتام هذا اإلصدار، 
والذي يع���د األول من نوعه لرشكة متويل عقاري يف 
الس���وق املرصي، عمًلا بأن فرة استحقاق اإلصدار 
متت���د لعرش س���نوات وه���و جناح آخ���ر بالنظر إىل 

التحديات الراهنة اليت يهشدها السوق.
جدي���ر بالذك���ر أن البن���ك التج���اري ال���دويل ق���ام 
ب���دور املستش���ار امل���ايل ومدير اإلص���دار واملرتب 
واملنس���ق العام ومروج اإلص���دار ومتليق االكتتاب 
وام���ن احلف���ظ، باإلضافة لقي���ام البن���ك التجاري 
ال���دويل والبن���ك األه���ي امل���رصي ب���دور ضامين 
 التغطي���ة، وقام ميد بن���ك باالكتت���اب يف اإلصدار.
وقام مكتب الدريين ورشاكه بدور املستشار القانوين 
للط���رح ومكت���ب املتضامنون لملحاس���بة واملراجعة 

)إرنست أند يوجن( بدور مراقب حسابات اإلصدار.
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"باتفاق قيمته 3 مليارات دوالر" 

مصر تنهي حالة الشد واجلذب مع صندوق 
النقد ..واحلكومة تعلن التفاصيل 

ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 4 مليار جنيه..

البنك التجاري الدولي يعلن عن إمتام أول إصدار سندات توريق 
لصالح شركة متويل للتمويل العقاري بـ 1.598 مليار جنيه 

أ ش أ
ق����ال مرصفي����ون إن االج����راءات اجلديدة الىت 
أعلن عهنا البنك املرك����زى املرصي، ومن بيهنا 
استخدام املش����تقات املالية، ستحقق االستقرار 

يف سوق الرصف.
بي����ان  يف  ق����ال  ق����د  املرك����زي،  البن����ك  واكن 
حصيف،امخلي����س املايض ، إنه س����يعمل عىل 
بن����اء وتطوير س����وق املش����تقات املالية هبدف 
تعميق س����وق الرصف األجنيب ورفع مس����توى 

السيولة بالعملة األجنبية.
ُيش����ار إىل أن سوق املشتقات، يه أدوات مالية 
تشتق قميهتا من أصل أسايس، ميكن أن يكون 

ماديا أو نقديا اكألهسم والسندات والذهب.
وقالت الدكتورة هسر الدمايط نائب رئيس بنك 
مرص سابقا واخلبرية املرصفية، ل�" أ ش أ"، إن 
اهلدف من إجراءت البنك املركزى من استخدام 
املش����تقات املالي����ة تعزيز س����عر رصف العملة 
والتحوط من التقلبات.. موحضة أن املش����تقات 
تضمن توفري العملة األجنبية للعميل يف الوقت 
احملدد؛ ما يقلل اللجوء إىل السوق املوازية يف 

حال عدم توفر الدوالر. 
وم����ن جانب����ه، أوحض الدكتور مدح����ت نافع – 
أس����تاذ المتويل واالس����تمثار بلكي����ة االقتصاد 
جامع����ة القاه����رة – أن البن����وك املرصية متتلك 
خ����رات كب����رية يف أس����واق س����عر ال����رصف، 

ومهارات كبرية ىف التعامل مع املشتقات.
أكد تامر يوس����ف، رئيس قطاع اخلزانة يف أحد 
البن����وك االجنبية، أن تلك اإلج����راءات تعزز ثقة 
املس����تمثرين، من خالل اس����تخدام أدوات مالية 
للتح����وط يف حال حدوث أي تقلبات يف س����عر 
الرصف.. مؤكدا جاهزي����ة العاملني يف البنوك 
للعمل باملش����تقات املالية، وأنه يمت استخدامها 

بالفعل يف بنوك بعض الدول.
وأش����ار إىل أن املش����تقات املالي����ة يف أي دولة، 
تعيط معقا للسوق، ويه إحدى أدوات التحوط 
من تقلبات س����عر ال����رصف، دون أن يكون هناك 

ضغط عىل السوق. 
واس����تخدمت العق����ود املس����تقبلية يف بداي����ة 
نش����أهتا يف س����بعينيات الق����رن امل����ايض يف 
الوالي����ات املتح����دة، وتعت����ر دول����ة البحري����ن 
م����ن أوىل ال����دول العربي����ة يف اس����تخدام مثل 
ه����ذه األدوات املالي����ة نظرا ألن معظ����م البنوك 
املتواجدة أجنبي����ة، مث توالت الدول اخلليجية 

يف استخدام هذه األدوات املالية.

 مصرفيون: إجراءات "املركزي"
 باستخدام مشتقات مالية حتقق

االستقرار يف سوق الصرف

أك���د  البنك املركزي امل���رصي، يف بيان يوم 
امخليس املايض - حلصت “احلصاد مرص” 
عىل نخس���ه منه، إن���ه يف ض���وء التطورات 
االقتصادية احلالي���ة، ومتابعة البنك املركزي 
املسمترة ألمعال البنوك وباإلشارة إىل الكتاب 
الدوري املؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد 
املنمظ���ة لتعام���ل البنوك يف جم���ال معليات 
الرصف اآلجل���ة FX Forwards، املرتبطة 
باجلنيه املرصي، وكذا الكتاب الدوري املؤرخ 
1 مارس 2007 بشأن القواعد املمتمة التفاق 
س���وق الرصف األجنيب بن البنوك، فقد قرر 
البنك املركزي ما يي بالنسبة لعمليات أسعار 

الرصف املرتبطة باجلنيه املرصي:
أوال: تعدي���ل الكتاب ال���دوري املؤرخ 9 يونيو 

2009 ليصبح عىل النحو التايل:
المس���اح للبن���وك بالقيام بعملي���ات الرصف 
م���ن  للعم���الء   FX Forwards اآلجل���ة 
الرشاكت برشط أن يكون الغرض مهنا تغطية 
مراكز العمالء الناجت���ة عن أي من العمليات 
التجاري���ة التالية واليت تمت ع���ن طريق البنك 

ذاته:

- اعمتادات مستندية.
- مستندات حتصيل.
- تهسيالت موردين.

- حتويالت أرباح مس���امهن أجانب للخارج 
حمددة التارخي.

- حصائل التصدير الس���ليع واخلديم اليت 
ترد لعمالء البنك ب���رشط حصول البنك عىل 
ما ي ثب���ت أن العملية جتارية. وجيب مراعاة 
عدم المساح للعمالء بالقي���ام بتلك العمليات 

ألغراض املضاربة.
 المساح للبنوك بالقيام بعمليات الرصف اآلجلة 

مع البنوك احمللية لغري أغراض املضاربة.
المساح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة  ثانيًا: 
أس���عار الرصف FX Forwards للعمالء 
من الرشاكت ب���رشط أن يكون الغرض مهنا 
تغطي���ة مراك���ز العمالء الناجتة ع���ن أي من 
العمليات التجارية الس���ابق اإلش���ارة إلهيا 
يف البند )أوال/1( واليت تمت عن طريق البنك 
ذاته، م���ع التأكيد عىل إماني���ة القيام بذات 

العمليات مع البنوك احمللية فقط.
ثالث���ًا: إلغاء ما ورد بالكت���اب الدوري املؤرخ 1 

مارس 2007 بش���أن حظر القيام بأي معليات 
 NDFs(( رصف آجل���ة غ���ري قابلة للتس���لمي
للعمالء   Forwards Deliverable-Non
من البنوك أو املؤسس���ات أو األفراد، والمساح 

للبنوك مبا يي:
القيام بعمليات رصف آجلة غري قابلة للتس���لمي 
للعمالء من الرشاكت فق���ط دون األفراد، وذلك 
رشيطة أن يك���ون الغرض مهن���ا تغطية مراكز 
العمالء الناجتة ع���ن أي من العمليات التجارية 
الس���ابق اإلش���ارة إلهي���ا يف البن���د )أوال/1( 
وال���يت تمت عن طري���ق البنك ذاته، م���ع مراعاة 
عدم المساح بالقيام بتل���ك العمليات األغراض 

املضاربة.
 القي���ام بذات العمليات مع البنوك احمللية لغري 

أغراض املضاربة.
 تسوية تلك العمليات بالعملة احمللية فقط.

ويكون ه���ذا مع مراعاة ما ورد بضوابط منح 
االئمتان بش���أن ع���دم تق���دمي أي تهسيالت 
ائمتاني���ة للعم���الء بالنقد األجن���يب أو توفري 
متوي���ل آيل نش���اط بالنق���د األجن���يب ما مل 
يمت التأك���د متاما من توافر مصادر س���داد 
ل���دى العمالء بالنق���د األجنيب م���ع تعهدمه 

باستخدامها يف السداد.

البنك املركزي املصرى يصدر حزمة قرارات جديدة بشأن 
عمليات  الصرف اآلجلة  املرتبطة باجلنيه املصري

ناصر ..

خاص احلصاد

04

 

بنك مصر الراعي الرئيسي ملهرجان القاهرة السينمائي الدولي يف دورته ال 44

ي���رىع بنك مرص مهرج���ان القاهرة الس���يمنايئ 
ال���دويل يف دورت���ه 44 واحملدد انعق���اده خالل 
الف���رة م���ن 13 ايل 22 نومف���رب 2022 ب���دار 
األوب���را املرصية، حيث ينعق���د حبضور خنبة من 
فنان���ن واعضاء جلان حتك���مي وخشصيات عامة 
من خمتلف النش���اطات م���ن خمتلف احناء العامل، 
وس���يمت تكرمي بعض الفنانن والخشصيات العامة 

خالل فعاليات املهرجان.
 وت���أىت رعاية بنك مرص هل���ذا املهرجان يف إطار 
اسراتيجية البنك لرعاية االحداث الثقافية والفنية 
اهلام���ة، حيث يع���د مهرجان القاهرة الس���يمنايئ 
الدويل، ه���و أحد أع���رق املهرجان���ات يف العامل 
الع���ريب وإفريقيا واألكرث انتظام���ًا، وينفرد بكونه 
املهرج���ان االقدم الذي مت اعمتاده دوليًا يف العامل 
العريب وإفريقيا والرشق األوسط واملجسل مضن 

الفئ���ة A من قبل اإلحتاد الدويل مجلعيات منيجت 
األفالم وذلك من بن 14 مهرجانًا دوليًا.

 يذكر أن بنك مرص قد قام باملش���اركة يف افتتاح 
مرسح طلعت حرب بلكي���ة الربية النوعية جبامعة 
عن مشس يف يوني���و 2022، وجاء ذلك يف إطار 
ال���دور الرائ���د الذي قام ب���ه البن���ك بالتعاون مع 
جامع���ة عن مشس بتوفري الدمع لملجاالت العملية 
والثقافية للجامعة؛ والذي من خالله قام بنك مرص 
بدمع مرسح اجلامعة لتجديد وتطوير مرسح طلعت 
حرب بأحدث تقنيات الصوت عىل أعىل مس���توى 
يلي���ق بتارخي املرسح وجامعة عن مشس، مكا قام 
البن���ك برعاية برناجم الدوم الذى هيمت بالبحث عن 
املطرب���ن، املمثل���ن، ومقديم ال���رباجم املرصين 
املوهوبن و ذل���ك يف مارس 2022، مكا قام البنك 
برعاية  فعاليات “ليايل املقامات الروحية” يف هشر 

رمض���ان 2022، وكذلك رعاية  “املهرجان الدويل 
للطب���ول والفنون الراثية” يف دورته التاس���عة يف 
مايو 2022، ورعاية فرقه “رس���الة سالم الدولية” 
وفرقة “مساع لإلنشاد الديين” و”مدرسة مساع” 
الكتشاف املواهب،  باإلضافة إىل رعاية “مهرجان 
مساع الدويل لإلنش���اد واملوسيىق الروحية” يف 
دورته ال15 و ملتىق األديان “هنا نصي مًعا” يف 

دورته الثامنة يف سبمترب 2022 .
مكا ت���أىت رعاية بنك مرص لملهرجان اس���تمكالًا 
لنجاحات البنك يف دمع الثقافة والفنون باعتبارها 
دليل تقدم األمم حيث أهنا من اساسيات و أولويات 
احلياة، حيث آمن االقتصادي الوطين دمحم طلعت 
حرب باش���ا بأمهية دمع الثقافة والفنون، لذلك قام 
البنك بتأسيس ستوديو مرص الذي مت افتتاحه يف 
عام 1935 ليس���امه يف دمع وتقدم الس���يمنا يف 

م���رص، حيث اكن يؤمن ب���أن جتديد االقتصاد يف 
مرص ل���ن يمت إال إذا ازدهرت الثقافة واس���تنارت 

العقول باألفار اجلديدة والثقافة الرفيعة.
ويس���ى بنك مرص دامئًا أن يكون مثال حيتذى به 
لافة املؤسس���ات العاملة وقدوة يف دمع املجمتع 
واالقتصاد املرصي بش���ىت الوسائل املتاحة لافة 
املج���االت، وحي���رص البن���ك دامئًا ع���ىل تجشيع 
ال���رشااكت ب���ن القطاع���ات املختلف���ة باملجمتع 
املرصي حكويم وأهي وخ���اص من خالل تقدمي 
من���وذج ناحج باملجمتع ي���مت تعمميه فميا بعد عىل 
اكف���ة املس���تويات والقطاعات؛ وذلك لملس���امهة 
الفعلي���ة واحلقيقي���ة يف تمني���ة وهنض���ة املجمتع 
املرصي؛ حيث أن قمي واس���راتيجيات معل البنك 
م���رص تعكس دامئ���ًا الزتامه بالتمنية املس���تدامة 

والرخاء ملرص.

انطالقًا من دوره الرائد في دعم السينما وانشاءه ستوديو مصر عام 1935

 مجلس الوزراء: التوصل التفاق مع صندوق النقد على برنامج 
مدته 4 سنوات بتسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دوالر



يقدمها: ناصر المصرى

ق���ال تقرير صادر عن البنك ال���دويل، إن اخنفاض قمية 
العمالت يف معظم االقتصادات النامية يؤدي إىل ارتفاع 
أس���عار الغذاء والوقود عىل حنٍو قد يفامق أزمات الغذاء 
والطاق���ة اليت يهشدها بالفعل كثرٌي من هذه البلدان، جاء 
ذلك يف أح���دث إصدار للبنك الدويل م���ن نرشة »آفاق 

أسواق السلع األولية«.
وأش���ار التقري���ر، إىل أن أس���عار معظم الس���لع األولية 
حمسوبًة بقمية الدوالر قد تراجعت عن مستويات ذروهتا 
بفعل املخاوف من ركود عاملي وشيك. ومنذ الغزو الرويس 
ألوكرانيا يف فرباي���ر 2022 حىت هناية الهشر املايض، 
ما بالدوالر األمرييك  اخنفض س���عر نفط برنت اخلام ُمقَوّ
حنو 6%، ولكن بسبب اخنفاض قمية العمالت هشد قرابة 
60% من اقتصادات األس���واق الصاع���دة واالقتصادات 
النامي���ة املس���توردة للنفط ارتفاع أس���عار النفط بالعملة 

احمللية يف خالل هذه الفرة.
وهش���د حنو 90% من هذه االقتصادات أيضا زيادة أكرب 
يف أس���عار الحمق بالعم���الت احمللية باملقارن���ة بزيادة 

األسعار بالدوالر األمرييك.
وأش���ارت ن���رشة البنك ال���دويل إىل أن ارتفاع أس���عار 
الطاقة ي���ؤدي اليت ارتفاع مس���تلزمات اإلنتاج الزرايع 
اليت بدوره���ا تؤدي إىل ارتفاع أس���عار املواد الغذائية، 
وخالل الفصول الثالثة األوىل من عام 2022، بلغ معدل 
تمخض أس���عار امل���واد الغذائية يف منطقة جنوب آس���يا 
ا معدل تمخض أس���عار  يف املتوس���ط أك���رث من 20%، أَمّ
األغذية يف املناطق األخرى ومهنا أمريا الالتينية والبحر 
الارييب، والرشق األوس���ط ومشال أفريقي���ا، وأفريقيا 
جنوب الصحراء، ورشق أوروبا وآس���يا الوس���ى فقد 
تراوح يف املتوس���ط بن 12% و15%. واكنت منطقة رشق 
آسيا واحمليط اهلادئ املنطقة الوحيدة اليت اخنفض فهيا 
معدل تمخض أسعار املواد الغذائية فميا ُيعَزى جزئًيا إىل 
األس���عار املستقرة بوجه عام لألرز، وهو الغذاء الرئيي 

يف املنطقة.
وتعليًقا عىل ذلك، قال بابلو س���افيدرا نائب رئيس البنك 
الدويل لش���ؤون المنو املنصف والمتويل واملؤسس���ات: 
»ع���ىل الرمغ من أَنّ أس���عار كثرٍي من الس���لع األولية قد 
تراجع���ت عن مس���تويات ذروهتا، فإهنا ال ت���زال مرتفعة 
باملقارنة مبتوس���طاهتا خالل السنوات امخلس املاضية. 
وإذا حدثت قفزة أخرى لألسعار العاملية لملواد الغذائية، 
فإهنا قد تطي���ل أمد حتديات انع���دام األمن الغذايئ يف 
خمتلف البلدان النامية. ومن الرضوري اختاذ طائفة من 
السياس���ات من أجل تعزيز إمدادات املعروض، وتهسيل 

التوزيع، ودمع الدخول احلقيقية«.

ع���الوة عىل ذلك، فقد هشدت أس���عار الطاقة منذ اندالع 
احلرب يف أوكرانيا تقلب���ات كبرية، لكن من املتوقع اآلن 
أن تراج���ع. وبعد ارتفاع أس���عار الطاقة حنو 60% يف 
2022، من املتوقع أن تنخفض بنس���بة 11% يف 2023. 
وعىل الرمغ من هذا الراجع، فإن أس���عار الطاقة العام 
الق���ادم س���تكون أعىل بنس���بة 75% عن متوس���طها يف 

السنوات امخلس املاضية.
ومن املتوقع أن يبلغ س���عر خام برنت يف املتوس���ط 92 دوالًرا 
للربمي���ل يف 2023، وهو أعىل كثريا من املتوس���ط البالغ 60 
دوالًرا للربميل يف الس���نوات امخلس. ومن املنتظر أن تراجع 
أس���عار الغ���از الطبييع والفح���م يف 2023 من مس���توياهتا 
القياس���ية يف 2022. ولكن حبلول 2024، من املتوقع أن تبلغ 
أس���عار الفحم األس���رايل والغاز الطبييع األمرييك ضعيف 
ا أسعار الغاز  متوسطاهتا يف الس���نوات امخلس املاضية، أَمّ
الطبي���يع األوروبية فقد تزداد مبق���دار أربعة أضعاف تقريبا. 
وتشري التنبؤات إىل إن إنتاج الفحم سيهشد زيادًة كبرية، مع 
رين بتعزيز اإلنتاج، مما يعرض للخطر  قي���ام بعض كبار املُصِدّ

حتقيق األهداف املتصلة مباحفة تغري املناخ.

وعن ذلك، قال أهيان كويس، رئيس اخلرباء االقتصادين 
لش���ؤون المنو املنص���ف والمتويل واملؤسس���ات ومدير 
مجموع���ة آفاق التمنية التابع���ة للبنك الدويل اليت تصدر 
نرشة »آفاق أس���واق الس���لع األولي���ة«: »يؤدي تضافر 
عوامل ارتفاع أس���عار الس���لع األولية والراجع املسمتر 
لقمي���ة العمالت إىل زي���ادة معدالت الت���مخض يف كثرٍي 
م���ن البل���دان. وال يتوافر لدى واضيع السياس���ات يف 
االقتصادات الصاعدة واالقتصادات النامية سوى جمال 
حمدود إلدارة دورة التمخض العاملية األشد وضوًحا منذ 

عقود.
ونصح »كويس« واضيع السياس���ات يف االقتصادات 
النامي���ة، أن���ه يتعن علهي���م الروي وت���ويخ احلذر يف 
حتديد سياس���اهتم النقدية واملالي���ة، واإلفصاح بوضوح 
عن خططهم، والتأه���ب ملواجهة فرة قد تهشد مزيًدا من 

التقلبات يف أسواق املال والسلع األولية العاملية.«
ومن املتوقع أن تنخفض أس���عار احلاص���الت الزراعية 
بنس���بة 5% العام القادم. وقد تراجعت أسعار الحمق يف 
الرب���ع الثالث لعام 2022 حن���و 20% لكهنا ال تزال أعىل 

بنس���بة 24% معا اكنت هيلع قبل ع���ام. وُيعزى الراجع 
املتوقع ألس���عار احلاص���الت الزراعي���ة يف 2023 إىل 
حتّس���ن حمصول ال���حمق العاملي عىل حن���و أفضل من 
املتوقع، واس���تقرار إمدادات املعروض يف س���وق األرز، 
واس���تئناف صادرات احلبوب من أوكرانيا. ومن املتوقع 
أن تنخف���ض أس���عار املع���ادن بنس���بة 15% يف 2023، 
ويرج���ع ذل���ك إىل حد كب���ري إىل تراجع مع���دالت المنو 

العاملي واملخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي يف الصن.
تشوب خماطر كثرية آفاق أسعار السلع األولية. وتواجه 
أس���واق الطاقة احمتال اشتداد املخاوف بشأن إمدادات 
املعروض، إذ إن املخاوف حول مدى توافر إمدادات الطاقة 
خالل فصل الشتاء القادم سزتداد يف أوروبا. وقد يؤدي 
ارتفاع أس���عار منتجات الطاقة عن املستوى املتوقع إىل 
ارتفاع أسعار الس���لع األخرى خبالف منتجات الطاقة، 
الس���ميا املواد الغذائية، مما يطيل أمد التحديات املرتبطة 
بانعدام األمن الغذايئ. وإذا اش���تد تباطؤ معدالت المنو 
العاملية، فإنه قد ينطوي أيضا عىل خماطر كبرية السميا 

عىل أسعار النفط اخلام واملعادن.
وقال جون باف���زي، وهو خبري اقتص���ادي أول مبجموعة 
آفاق التمنية بالبنك الدويل: »تتعرض التنبؤات باخنفاض 
ل  أسعار الس���لع الزراعية لطائفة من املخاطر. أواًل، تعُطّ
الصادرات من أوكرانيا أو روس���يا قد يؤدي مرة أخرى 
إىل انقطاع إمدادات احلبوب العاملية. وثانيًا، إذا واصلت 
أسعار الطاقة مزيدا من ارتفاعها فإهنا قد ختلق ضغوطا 
صعودي���ة عىل أس���عار احلبوب وزيوت الطع���ام. وثالثًا، 
قد تؤدي األمناط املناخية غ���ري املواتية إىل تقلص غالت 
احملاصيل الزراعية، ومن احملمتل أن يكون 2023 ثالث 
عام عىل الت���وايل يهشد ظاهرة النيني���ا، األمر الذي قد 
خيف���ض غالت حماصيل رئيس���ية يف أمري���ا اجلنوبية 

واجلنوب األفرييق.«
لقد أهسمت بالفعل املخاوف بش���أن حدوث ركود عاملي حممتل 
العام القادم يف هبوط حاد ألسعار النحاس واأللومنيوم. ويبحث 
اكت أسعار األلومنيوم والنحاس،  قسم خاص يف التقرير حُمِرّ
ويستكشف انعاسات ذلك عىل اقتصادات األسواق الصاعدة 
ر هاتن الس���لعتن. ومن  واالقتص���ادات النامي���ة اليت ُتص���ِدّ
ف خطوات التحول  احملمتل أن يسمتر تقلب األسعار مع تكُشّ
يف جمال الطاق���ة، وتغرُيّ الطلب من أن���واع الوقود األحفوري 
إىل مصادر الطاقة املتج���ددة، وهو ما يعود بالنفع عىل بعض 
قون  ري املعادن قد حُيِقّ من���يجت املعادن. وقال التقرير إن ُمصِدّ
أكرب استفادة من الفرص املتأتية للمنو يف األمد املتوسط، ويف 
الوقت نفسه ميكهنم احلد من تداعيات تقلب األسعار من خالل 

اعمتاد ُأُطر جيدة التصممي للسياسات املالية والنقدية.

 

بدالاً من 5 آاللف دوالر..

البنك املركزي يقرر زيادة قيمة
 الشحنات املستثناة من قرار وقف

 مستندات التحصيل إلى 500 آلف دوالر

ن  قرر البنك املركزي املرصي، يف كتاب دوري بتارخي 27 أكتوبر 2022، بش���أ
زيادة حد اعفاء الحشنات من قرار االعمتادات املس���تندية، املٔورخ 13 فرباير 
2022، زيادة الحشنات املستثناة من قرار وقف مستندات التحصيل إىل 500 

آلف دوالر بداًل من 5 آاللف دوالر.
وقال البنك املركزي يف بيان حصلت "احلصاد " عىل نخسه منه، أود أن أشري 

إىل التعلمي���ات الصادرة من البنك املركزى بت���ارخي 13 فرباير 2022، بوقف 
التعامل مبس���تندات التحصيل يف تنفيذ اكفة العمليات االس���تريادية والعمل 
باالعمتادات املستندية فقط، وكذا التعلميات الالحقة هلا الىت تضمنت استثناء 
الحشن���ات ح���ىت مبلغ مخس���ة آالف دوالر أمرييك أو م���ا يعادهلا بالعمالت 

األخرى من تلك التعلميات.
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ق���رر البن���ك األه���ىل امل���رصي، إص���دار هشادة 
بالتينية ملدة ٣ س���نوات بعائد س���نوي ١٧،٢٥٪ 
ويرصف العائد سنويا، مكا قررت جلنة األصول 
واخلصوم بالبنك زيادة سعر العائد عىل الهشادة 
البالتينية ٣ سنوات ذات العائد الهشرى لتصبح 
بعائد ١٦٪ سنوًيا بدال من ١٤٪، وذلك اعتبارا من 

الي���وم امخليس، للهشادات اجلدي���دة اواملجددة 
تلقائًيا.

مك���ا أصدر البن���ك ذات الهشادة بس���عر ١٦،٢٥٪ 
سنويا بدورية رصف العائد ربع سنوي و بسعر 
١٦،٥٠٪ س���نوًيا بدوري���ة رصف العائ���د نص���ف 

سنوًيا.

أعلن بنك مرص،  امخليس املايض ، رفع سعر عائد 
إصدار هشادة القمة ملدة ٣ سنوات بعائد سنوي 
ا، مكا قررت جلنة  ١٧.٢٥٪ ويرصف العائد سنوّيً
األص���ول واخلص���وم بالبنك زيادة س���عر العائد 
عىل هشادة القمة ٣ سنوات ذات العائد الهشري 
لتصبح بعائد ١٦٪ س���نوًيا بداًل من ١٤٪ اعتبارًا 
من الي���وم ويطبق ذلك فقط للهش���ادات اجلديدة 
او املجددة تلقائًيا، وأص���در البنك ذات الهشادة 
بسعر ١٦.٢٥٪ سنوًيا بدورية رصف العائد ربع 
س���نوي، هذا ومتاح اسرتداد قمية الهشادة وفًقا 

لقواعد االسرتداد اخلاصة بالهشادة.
 

يذك���ر أنه ميك���ن رشاء الهش���ادات م���ن أي فرع 
من ف���روع البن���ك اليت يص���ل عدده���ا إىل أكرث 
م���ن 8٠٠ فرع ووحدة مرصفي���ة منترشة جبميع 
أحناء امجلهوري���ة، أو من خالل تطبيق املوبايل 
البنيك BM Online، وماكينات الرصاف اآليل 

واليت يبلغ عددها أكرث من ٤٠٠٠ ماكينة.
 

أصدر بنك القاهرة  هشادة ادخارية  “برميو جولد”  
ملدة ٣ س���نوات بعائد ١٧.٢٥٪ س���نويًا، مكا أصدر 
البنك نفس الهش���ادة بعائد ١٦٪ يرصف هشريًا، و 

١٦.٢٥٪ لدورية رصف العائد الربع سنوي.
تأىت تل���ك اخلطوة ىف إطار حرص البنك املتواصل 
لتلبي���ة متطلب���ات اكف���ة رشاحئ العم���الء وحتفزي 
أحص���اب الودائع للحف���اظ عىل القمي���ة الرشائية 
ملدخراهتم، وكذلك حتف���زي القمية اإلدخارية للجنيه 
امل���رصى من خالل تقدمي افضل عائد تنافىس يعمل 

عىل تعظمي قمية املدخرات باجلنيه املرصى.
 

هذا وتمتتع الهشادة بالعديد من املزايا التنافس���ية 

م���ن حيث معدل العائ���د ودورية الرصف إىل جانب 
مدة الهشادة الىت تبلغ ٣ س���نوات، ويمت االستفادة 
من هذه الهشادة منذ بدء احتساب العائد من اليوم 
التايل لل���رشاء، وال ميكن إس���رتداد قمية الهشادة 
دون م���رور ٦ أهشر، وعقب انهتاء مدة الهشادة يمت 
اسرتداد اكمل قميهتا األمسية، مكا ميكن اإلقرتاض 
بض���ان الهشادة م���ن خالل ف���روع بن���ك القاهرة 
التابع���ة للبن���ك والبالغ���ة حنو ٢٤8 ف���رع ووحدة 

مرصفية منترشة باكفة أحناء امجلهورية.

ناصر ..
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   خبراء مصرفيون : قرار المركزي برفع الفائدة يدعم جهود احتواء التضخم واستقرار سعر الصرف

 محلل اقتصادي: قرارات البنك المركزي »الدواء المر« إلصالح االقتصاد

يف قرار مفاجئ .. قرر البنك املركزي املرصي رفع أسعار 
الفائدة يف اجمتاع اس���تثنايئ للجنة السياس���ات النقدية 
بنحو 2%.واختاذ خطوات كبرية حنو حترير س���عر رصف 

اجلنيه
 وقال البنك املركزي يف بيان،  امخليس املايض ، حصلت 
“احلص���اد “ عىل نخسه منه، لقد واجه االقتصاد العاملي 
العدي���د من الصدم���ات والتحديات ال���يت مل يهشد مثلها 
منذ س���نوات، فقد تعرضت األس���واق العاملي���ة يف اآلونة 
األخرية النتش���ار جاحئة كورونا وسياس���ات اإلغالق، مث 
اس���تتبعها الرصاع ال���رويس األوكراين وال���ذي اكن له 
تداعي���ات اقتصادية وخمية، وقد تس���بب ذلك يف الضغط 
عىل االقتصاد املرصي حيث واجه ختارجا لرؤوس أموال 
املستمثرين األجانب فضال عن ارتفاع يف أسعار السلع.

وأض���اف البيان: وىف ضوء ما س���بق، مت اختاذ إجراءات 
إصالحية لضامن اس���تقرار االقتصاد اللكي وحتقيق منو 
اقتصادي مستدام وش���امل� وحتقيقا لذلك سيعكس سعر 
الرصف قمي���ة اجلنيه املرصي مقابل العم���الت األجنبية 
األخرى بواسطة قوى العرض والطلب يف إطار نظام سعر 
رصف م���رن، مع إعطاء األولوية للهدف األس���ايس للبنك 
املركزي واملمتثل يف حتقيق اس���تقرار األسعار، وبالتايل 
س���ميكن البنك املرك���زي املرصي من العم���ل عىل تكوين 

واحلفاظ عىل مستويات اكفية من االحتياطيات الدولية.
وأكد البيان عي أن  البنك املركزي املرصي سيقوم  بإلغاء 
تدرجي���ي للتعلمي���ات الصادرة بت���ارخي 13 فرباير 2022 
واخلاصة باس���تخدام االعمتادات املس���تندية يف معليات 
متويل االسترياد حىت امتام االلغاء الامل هلا يف ديمسرب 
2022. ويعد ذلك مبثابة حافز لدمع النش���اط االقتصادي 
عىل املدى املتوسط. مكا س���يعمل البنك املركزي املرصي 
عىل بناء وتطوير س���وق املش���تقات املالية هب���دف تعميق 
سوق الرصف األجنيب ورفع مس���تويات السيولة بالعملة 

األجنبية.
 وق���ال بي���ان املركزي أنه م���ن أجل دمع هدف اس���تقرار 
األسعار عىل املدى املتوسط، قررت جلنة السياسة النقدية 
يف اجمتاعه���ا االس���تثنايئ رفع س���عري عائ���د اإليداع 
واإلق���راض لليلة واحدة وس���عر العملية الرئيس���ية للبنك 
املرك���زي بواقع 200 نقطة أس���اس ليص���ل اىل %13,25 
و14,25% و13,75%، ع���ىل الرتي���ب. مكا مت رفع س���عر 
االئمتان واخلص���م بواقع 200 نقطة أس���اس ليصل ايل 

.%13,75
واش���ار إيل أنه من املتوقع أن تؤدي الزيادة يف األس���عار 
العاملي���ة واحمللي���ة إىل ارتفاع معدل الت���مخض العام عن 
نظريه املس���هتدف من قبل البنك املرك���زي والبالغ %7 )± 
2 نقطة موئية( يف املتوس���ط خالل الرب���ع الرابع من عام 
2022. وتؤكد اللجنة عىل أن اهلدف من رفع أسعار العائد 
ه���و احتواء الضغوط التضخمية النامجة عن جانب الطلب 
وارتفاع معدل منو السيولة احمللية والتوقعات التضخمية 

واآلثار الثانوية لصدمات العرض.
 مؤكدا عي أن  جلنة السياسة النقدية  ستواصل اإلعالن 
عن املعدالت املسهتدفة للتمخض واليت بدأت منذ عام 2017 
مبا يتسق مع املسار الزنويل املسهتدف ملعدالت التمخض. 
وقد حجنت سياسة اسهتداف التمخض يف خفض معدالت 
الت���مخض حىت ظهور الصدم���ات العاملية األخرية. وجيب 
التنويه عىل أن حتقيق معدالت تمخض منخفضة ومستقرة 
عىل املدى املتوسط يدمع الدخل احلقييق لملواطن وحيافظ 

عىل ماسب التنافسية لالقتصاد املرصي.
 وأختمت  البيان بالتأكيد عي أن البنك املركزي سيتابع  عن 
كثب اكفة التطورات االقتصادية ولن يردد يف اس���تخدام 

اكفة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار األسعار.
حترير اكمل لسعر الرصف وهبوط قمية اجلنيه 

وقد وصف اخلبري االقتص���ادي واألاكدميي كرمي العمدة  
بأن ق���رار البنك املركزي املرصي بزيادة أس���عار الفائدة 
يعد حتريرا اكمال لسعر رصف اجلنيه أمام الدوالر وجعل 

سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب.
وق���ال أن بي���ان املركزي تضم���ن  فقرة مهم���ة قال فهيا 
إن���ه “مت اخت���اذ إج���راءات إصالحية لضامن اس���تقرار 
االقتصاد اللكي وحتقيق منو مس���تدام وش���امل، وحتقيقا 
لذلك س���يعكس سعر الرصف قمية اجلنيه املرصي مقابل 
العمالت األجنبية األخرى، بواس���طة العرض والطلب، يف 

إطار سعر رصف مرن«.
ومبجرد ص���دور القرار أخ���ذ اجلني���ه يف الراجع أمام 

ال���دوالر مبعدالت متس���ارعة حيث ختى س���عر الدوالر 
بالبنوك 22 جنهيا بعدما اكن مس���تقرا لفرة عند 19.65 
جنهيا، ليختمت سعر الدوالر مع هناية يوم امخليس املايض 

قمية 23 جنهيا .
»الدواء املر« 

ق���ال دمحم عبدالوهاب، احمللل االقتصادي واملستش���ار 
امل���ايل لالحتاد الع���ريب للتطوير والتمني���ة التابع ملجلس 
الوح���دة اإلقتصادية جبامعة الدول العربي���ة، إن قرارات  
البن���ك املركزي امل���رصي ، مل تكن مفاجئ���ة، حيث أن لك 
امل���ؤرشات اكنت تقود إىل ه���ذا الطريق فاخنفاض جحم 
االحتي���اىط والضغوط عىل اجلنيه اكنت عند ذروهتا وبلغ 

االحتياىط النقدى يف أغسطس 33 مليار دوالر فقط.
وأش���ار إىل أن م���ا قام ب���ه املركزى امل���رصى  ما هو إال 
استجابة لتلك الضغوط ولعلها تمشل عىل بعض االجيابية 
ه���ذه املرة فوض���ع اجلنيه موضعه الطبي���ى وبيان قميته 
احلقيقي���ه رمبا يضع املس���ؤولن عن الق���رار االقتصادى 
أمام مسؤولياهتم ويبدأ امجليع العمل اجلاد واحلقيىق من 
أج���ل بناء اقتصاد حقيىق ميتد قوته من عراقة هذا الوطن 
وليس من قروض الصندوق أو االس���مترار يف االستدانه 

اخلارجية والتبعية املفرطة للفيدراىل االمريىك.
وش���به عبدالوهاب ما مت من حترير لس���عر الرصف وربط 
اجلنيه بس���لة مع���الت ب�»الزهرة يف وس���ط الش���وك«، 
موحض���ا: أن االقتصاد املرصى أق���وى بكثري مما يبدوا 
علية ومتتل���ك مرص الكثري مم���ا ال متتلكه غريها، مفرص 
اليت متتلك مس���احة 3500 مك حدود حبرية عىل البحرين 
البحر األبيض والبحر األمحر ومتتلك رقعه زراعية تتجاوز 
200 ملي���ون فدان، وصاحبة املليون مك وصاحبة 161 مك 
طول قناة السويس ومتر هبا قرابة 30% من حاويات العامل 
م���رص اليت متتلك أك���رث من ثلث أث���ار العامل مرص اليت 
متتلك ق���وة برشية تتجاوز ال�100 ملي���ون هبا قرابة %48 
مهنم يف معر الش���باب، لك تلك املقوم���ات الفريدة جتعل 

مرص خمتلفة عن أي دولة يف العامل.
ووصف عبدالوه���اب تلك القرارات بال���دواء املر إلصالح 
االقتصاد، مشريا إىل أن رفع أسعار الفائدة اليوم مبقدار 
200 نقطة للتجاوز 13% مث حماولة معاجلة ذلك عن طريق 
إصدر هش���ادات المتصاص الغضب ه���و اهدار لرثوات 

الشعب.

وأوحض عبدالوه���اب، أن اخنف���اض قمي���ة اجلنيه رمسيا 
مبق���دار 14% هو اس���تزناف ل���رثوات الش���عب ولكنه هو 
طري���ق العالج املر وطريق الش���وك الذي جيب أن يس���ري 
هيلع الش���عب املرصى، الفت���ا إىل أن الش���عب اليوم هو 

الوحيد ال���ذي يدفع مثن فاتورة 
مس���ؤول  مطالبا لك  االصالح، 
وإدراك  مس���ؤوليته  بتحم���ل 
أمهية دوره يف معلية االصالح 

االقتصادي.
إشادة بالقرار 

وتعليق���ا ع���ي الق���رار ، ق���ال 
االقتصاد   وخ���رباء  مرصفيون 
إن قرار جلنة السياسة النقدية 
بالبنك املركزي املرصي ، سلمي 
وجاء ملعاجلة آث���ار التمخض ، 

والزنول باآلسعار مرة أخرى.
 مفن من جانب���ه،  أكد الدكتور 
مدح���ت نافع، أس���تاذ المتويل 
ان   – االقتص���ادى  واخلب���ري 
ق���رارات املرك���زي برفع س���عر 
الفائ���دة 2% جاءت قوية وناحجه 
، مثمل���ا جاءت قرارات احلكومة 

أمس دامع���ة ومؤكدة ملا ذهب الية املؤمتر االقتصادي من 
رضورة حتريك النش���اط االقتص���ادي والبدء يف خطوات 

االصالح بدءا من اليوم التايل لملؤمتر.
 وتابع:- واختذت السياس���ة املالية ع���ددا من القرارات ، 
واليوم السياس���ة النقدية تواك���ب احلدث وتثبت اهنا عىل 
قدر املس���وئلية إلنفاذ قرار رئيس امجلهورية وإلغاء العمل 
باإلعمتادات املس���تندية ، ورفع املركزى 200 نقطة اساس 

يأىت من مواكبا لألحداث.
 وأش���ار إىل دور البن���ك املركزي الرسي���ع واملنضبط يف 
االجت���اه الصحي���ح إلمتص���اص الس���يولة والصدم���ات 

التضخمية يف األسواق.
وأك���د الدكت���ور مدح���ت نافع اس���تاذ المتوي���ل واخلبري 
االقتص���ادى – ان ق���رارات املركزى برفع س���عر الفائدة 
2% ج���اءت قوية وناجعه ، مثملا ج���اءت قرارات احلكومة 
أمس دامع���ة ومؤكدة ملا ذهب الية املؤمتر االقتصادى من 

رضورة حتريك النش���اط االقتص���ادي والبدء يف خطوات 
االصالح بدءا من اليوم التايل لملؤمتر .

واش���ار اىل دور البن���ك املركزى الرسي���ع واملنضبط يف 
االجت���اه الصحي���ح إلمتص���اص الس���يولة والصدم���ات 

التضخمية يف األسواق .
واتف���ق مع���ه الدكت���ور دمحم 
المتوي���ل  اس���تاذ  س���احم 
واالستمثار بأاكدميية السادات 
– ع���ىل ان رفع س���عر الفائدة 
2% ج���اء إلمتصاص الس���يولة 
م���ن االس���واق ، مش���ريا اىل 
ان ارتف���اع االس���عار بس���بب 
اخنف���اض مكي���ة البضائع يف 
األس���واق ، جفاء وعد الرئيس 
عبدالفت���اح الس���يي ، بإلغاء 
 ، املستندية  باالعمتادات  العمل 
والبضائع سواء  السلع  وتوفري 
للقطاع الصنايع واالنتايج او 
السلع االس���هتالكية لملواطن ، 
مما يساعد عىل اخنفاض حدة 

التمخض االسعار .
واشارالدكتور ساحم – اىل أن 
رفع سعر الفائدة هو نوع من أنواع تعويض املواطن جزئيا 
عن اخنف���اض قمية اجلنيه املرصى ، مع قرار التس���عري 
احل���ر ، مؤكدا ان���ه يف نفس الوقت نس���تطيع ان حنافظ 
عىل تواجد الس���لع والبضائع يف االسواق وحل مشالك 

املستوردين والرشاكت الصناعية .
واكد أمين وردة رئيس قطاع اخلزانه بأحد البنوك االجنبيه 
واخلبري املرصيف – أن قرار املركزى برفع س���عر الفائدة 
جاء إلمتصاص الس���يولة من االسواق ، يف الوقت نفسه 

يدمع املواطن لتأثره بإخنفاض قمية اجلنيه.
واش���ار أن حترير سعر الرصف من ش���أنه القضاء عىل 
الس���وق املوازية “ السوق الس���وداء “ حيث وصل سعر 
ال���دوالر ما ب���ن 24 – 25 جنيه ، وه���ذا أمر غري مقبول 
، وم���ن مث جاء قرار املركزى برفع س���عر الفائدة وحترير 
س���عر الرصف حىت يكون هناك سعر موحد يمت التعامل 

من خالله.

كذلك ، يجشع املس���تمثرين عىل االس���تمثار بدون ختوف 
من تقلبات س���عر الرصف ، وبالتايل فإن قرارات املركزى 

تصب يف صاحل املواطن .
القرارات تسامه يف استقرار األسواق 

فمي���ا قال حي���ى أبوالفت���وح، نائب رئي���س البنك األهي 
املرصي، إن قرارات البنك املركزي تس���امه بش���لك كبري 
يف استقرار األس���واق، وأن السبب يف عدم طرح البنوك 

لهشادات بفائدة أعىل هو مواجهة التمخض.
وأض���اف أبوالفتوح يف ترصحيات إعالمي���ة ، أن البنوك 
حرص���ت عىل ط���رح هشادات ملدة 3 س���نوات ملس���اعدة 
املواط���ن ع���ىل مواجه���ة الت���مخض االقتص���ادي، إذ أن 

التمخض زاد خالل الفرة الراهنة.
وتوقع نائب رئيس البنك األهي، أن حيدث خالل أسبوعن 
املقبلن انفراجه يف البضائ���ع املوجودة يف املوانئ وفتح 
االعمتادات يف ض���وء القرارات املالية اليت صدرت ، إىل 

جانب مزيد من االستقرار باألسواق.
وأش���ار أبوالفت���وح إىل أن ك���رس الهش���ادات القدمي���ة 
لالس���تفادة من س���عر الفائدة اجلديد يمت وفق���ا للقواعد 
املعم���ول هبا يف البنوك، وأن���ه ال يفضل كرس الهشادات 
ذات العائد السنوي 18% خالل الفرة احلالية، مضيًفا أن 
البنوك مل حتدد حىت اآلن مدة االنهتاء من طرح الهشادات 

االدخارية اجلديدة.
فمي���ا قال هاين اب���و الفتوح اخلبري امل���رصيف، إن البنك 
املرك���زي املرصي اختذ خطوة مفاجئ���ة وغري متوقعة يف 
اجمت���اع اس���تثنايئ فاج���أت األس���واق واحملللن ورفع 
أس���عار الفائدة الرئيس���ية مبقدار 200 نقطة أساس إىل 

13.25% لإليداع، و14.25% لإلقراض.
وأش���ار إىل أن الق���رار جاء رسيعا بعد مش���اركة القامئ 
بأمعال حماف���ظ البنك املركزي يف املؤمت���ر االقتصادي، 
وصدور توصيات تتعلق بالسياس���ية النقدية مت ترمجهتا 

يف البيان الذي أصدره املركزي.
دمع التمنية 

فمي���ا أكد أرشف الق���ايض رئيس امل���رصف املتحد، أن 
ق���رارات البنك املركزي ىه بش���ائر املؤمت���ر االقتصادي 

القتصاد حر يدمع التمنية.
 وقال القاىض يف ترصحي���ات خاصة”، إن  قرار مرونة 
س���عر الرصف يعىن حترير س���عر اجلنيه املرصي وتركه 
لق���وي الس���وق “الع���رض والطلب” مع حسب الس���يولة 
للتقليل من الطلب عي العملة االجنبية عن طريق رفع سعر 
الفائدة، وكذلك تفعيل آلية اإلنربنك العامة لتوفري العرض 
من العمالت االجنبية وس���داد احتياجات العمالء والبنوك 

لتوفريها لفتح االعمتادات املس���تندية وس���داد االلزتامات 
اخلارجية لالسترياد.

 وأك���د القاىض، أن قرارات املركزي بضامن س���عر مرن 
للجنيه م���ع احلصول عي قرض صندوق النقد، س���زييد 
الثق���ة يف االقتصاد القويم ويجش���ع حتويالت املرصين 
ودخول االجانب واالستمثار االجنيب املبارش، مشريا إىل 
أن���ه البد أن تزتام���ن هذه االجراءات م���ع برناجم اصالح 
اقتصادي مدعوم بغطاء انتايج وصنايع للدولة وااللزتام 
خبارط���ة طريق املؤمتر االقتصادي ال���ذي دع اليه خفامة 
الرئيس واداره معايل رئيس الوزراء واملشاركن بإحرافية 

لعدم تكرار املشلكه االقتصادية
فمي���ا أكد الدكتور أمحد ش���ويق، اخلب���ري املرصيف، أنه 
يف ظ���ل األزم���ات املتكررة ال���يت يعاين مهن���ا االقتصاد 
العامل���ي واحملي، تأيت قرارات جلنة السياس���ات النقدية 
االس���تثنائية يف ظل ظروف االس���تثنائية م���ن ارتفاع يف 
األس���عار، هبدف احتواء الضغوط التضخمية، مبا يهسم 
يف احلف���اظ ع���ىل مرونة س���عر رصف اجلني���ه املرصي 

صعوًدا وهبوًطا.
وقال »ش���ويق«، إن رفع س���عر الفائدة واخنفاض اجلنيه 
املرصي يهسم يف جذب االستمثارات عىل العملة املرصية 
يف ظل التوجه حن���و دمع االس���تمثارات األجنبية وجذب 
املزي���د من قمي���ة املدخرات باجلنيه لرفع مع���دالت الفائدة 
هيلع، وكذا املس���امهة يف احلد من اآلثار اجلانبية للسوق 

السوداء.
وأضاف »ش���ويق« أن ق���رار البنك املركزي برفع س���عر 
الفائ���دة جاء يف ظ���ل أوضاع اقتصادية اس���تثنائية عىل 
الع���امل لكه، والذي جي���ب أن يواجه بق���رارات عىل نفس 
املستوى االستثنايئ، الفًتا إىل أن املعاجلة اجلذرية أفضل 
حل للخروج من الوضع املتأزم، بداًل من املس���كنات حلن 
انهتاء االرتباك يف األسواق والعودة لالستقرار بعد انهتاء 

األزمة الروسية األوكرانية وتبعاهتا.
وأشار »ش���ويق«، إىل أن قرار رفع سعر الفائدة يف ظل 
الظروف الراهنة، يعد استثنائًيا، للحفاظ عىل مرونة اجلنية 
املرصي يف األس���وق، وتجشيع االس���تمثارات يف اجلنيه 

املرصي.
قرار البنك املركزي مل يكن متوقعا

ق���ال دكتور رم���زي اجل���رم اخلبري امل���رصيف، إن البنك 
املركزي فاجأ األس���واق بقرار غري متوق���ع، بعد اجمتاع 
جلنة السياس���ة النقدية بالبنك املركزي املرصي،  بش���لك 
اس���تثنايئ، لرفع اس���عار الفائدة عىل اإليداع واإلقراض 
بواقع 200 نقطة لليلة واحدة، لتصبح 13.25% و%14.25 
ع���ىل الرتيب، عىل الرمغ من تأكيد حمافظ البنك املركزي 
امل���رصي، عىل االعمتاد ع���ىل آليات أخرى غري اس���عار 
الفائ���دة، ع���ىل خلفية أن مش���لكة التمخض ال���يت تواجه 
االقتص���اد املرصي، بس���بب صدمة يف جان���ب العرض، 
وليس���ت نتيجة لزي���ادة جحم الكتلة النقدية يف األس���واق 

احمللية.
تاب���ع: ال ميكن رب���ط تلك الزيادة يف اس���عار الفائدة، مبا 
مت ، م���ن تقدمي حزمة اجمتاعية واس���عة، املمتثلة يف رفع 
احلد األدىن لالجور، وتقرير عالوة استثنائية، وزيادة حد 
االعفاء الخشيص من الرضيبة عىل الدخل، والذي سوف 
يؤدي إىل خض حنو 67 مليار جنيه سنوًيا، مكا أن رسعة 
اصدار القرار وبشلك مفاجئ، وخمالفته لافة التوقعات ال 
ميكن أن يكون نتيجة منطقية، لضخ سيولة بنحو 67 مليار 

جنيه يف األسواق.
لف���ت إىل أنه رمبا يكون هذا األم���ر، أحد رشوط صندوق 
النقد الدويل بش���ان تنفيذ عقد القرض اجلديد بن مرص 
والصن���دوق، والذي اكن يش���رط ختفيض قمي���ة اجلنيه 
امل���رصي، خصوصا أن هذا القرار، حلق به مبارشة قرار 
بن���يك مرص واالهي، بط���رح هشادات إي���داع ملدة ثالث 

سنوات، بعائد دائن %17.25.
ع���ىل جانب اخر، ف���إن تلك الزي���ادة وان اكنت كبرية إىل 
حد ما، إال أن التثبيت عىل مدى اربع اجمتاعات س���ابقة، 
يعوض تلك الزيادة، مكا أن تقرير احلزمة االجمتاعية اليت 
لكف هبا الس���يد رئيس امجلهورية، للحكومة ، سوف حتد 
بش���لك أو بأخر من أي تداعيات سلبية لقرار رفع اسعار 

الفائدة احمللية.

»املركزي« يتخذ عدة قرارات استثنائية ومفاجئة الستقرار سعر 
الصرف ومواجهة التضخم ويقرر رفع أسعار الفائدة %2

 يحيي ابوالفتوح: قرارات »المركزي« تساهم
في استقرار األسواق

أشرف القاضي: قرارات البنك المركزي هي 
بشائر المؤتمر االقتصادي لدعم التنمية

البنك األهلي املصري
 يصدر شهادة بالتينية 3 

سنوات بعائد سنوي 25،%1٧

 بنك مصر يرفع عائد الشهادة
 اإلدخارية ذات 3 سنوات »القمة«

إلى 1٧.25% سنوًيا

 بنك القاهرة يصدر شهادة
 إدخارية ملدة 3 سنوات بعائد
يصل إلى 1٧.25% سنوًيا

أك���د رايم أبو النجا، نائب حماف���ظ البنك املركزي 
املرصي، أن البنك املركزي وبالتنسيق مع احلكومة 
املرصية اخت���ذ العديد من اإلجراءات االس���تباقية 
لكبح مجاح التمخض الذي اكن له انعاسات كثرية 
ع���ىل االقتص���ادات يف اكفة أحناء العامل، س���واء 
االقتصادات املتقدمة أو الناشئة، مشريا إىل وجود 
تنسيق اكمل بن البنك املركزي واحلكومة لتخفيف 
اآلثار التضخمية واحلفاظ عىل استقرار األسعار.

وق���ال” أب���و النج���ا”، خ���الل فعالي���ات املؤمتر 
 2022 م���رص  االقتص���ادي 
حبضور الرئي���س عبد الفتاح 
املركزي  البنك  إن  الس���يي، 
اتب���ع مهنجي���ة واحض���ة منذ 
ب���دء تنفيذ برن���اجم اإلصالح 
وه���و   ،2016 االقتص���ادي 
للتمخض  مس���توى  اسهتداف 
معل���ن؛ هب���دف ترس���يخ مبدأ 
كبح  سياسات  الش���فافية يف 
والس���يطرة  التمخض  مج���اح 
هيلع بالتنس���يق الام���ل م���ع 

احلكومة.
وأضاف أن اسراتيجية البنك 
حجنت  واحلكوم���ة  املرك���زي 

يف الس���يطرة عىل التمخض بعد 
حترير سعر الرصف يف 2016، وبعد أن اكن قد 
وصل التمخض إىل مستويات اعىل من 30% عاد 
م���رة أخرى إىل مس���تويات وصلت اىل 4%، لكن 
ونتيجة الضغوط العاملية اليت تسببت فهيا جاحئة 
كورون���ا واألزمة الروس���ية األوكرانية واألوضاع 
اجليوسياس���ية العاملية ع���ادت معدالت التمخض 
لالرتف���اع؛ بس���بب اضطراب���ات يف إم���دادات 
سالسل اإلمداد ونقص السلع وارتفاع االسعار، 
الفت���ا إىل أن التوقعات تش���ري إىل أن التمخض 
س���يبدأ يف الراج���ع خالل النص���ف الثاين من 

العام املقبل 2023.
وأشار إىل أن البنك املركزي املرصي قام بالعديد من 
اإلجراءات ملساندة القطاعات االقتصادية املختلفة، 

سواء من خالل خفض الفائدة مع بدء ظهور جاحئة 
كورون���ا أو املب���ادرات الدامع���ة لالقتصاد وخّض 
س���يولة، ما أدى إىل حتقيق معدالت منو مرتفعة يف 

منح االئمتان من خالل القطاع املرصيف.
وأضاف أن البنك املركزي اتبع سياس���ات متوازنة 
يف التعام���ل مع السياس���ات النقدي���ة خاصة فميا 
يتعل���ق بالتمخض، حي���ث قام بعد معلية التيس���يري 
النق���دي مبرونة كب���رية يف ملف الس���يولة الزائدة 
بالس���وق بعد ذل���ك؛ للتقليل من مع���دالت املعروض 
النق���دي الذي جس���ل فائضا بلغ 
600 ملي���ار جني���ه يف الس���يولة 
بالس���وق امل���رصي، ويه خطوة 
مهمة يف مواجهة التمخض جبانب 
رفع نس���بة االحتي���ايط اإللزايم 

للبنوك من 14% إىل %18.
البن���ك  نائ���ب حماف���ظ  ولف���ت 
األسواق  بأن  املرصي،  املركزي 
العاملية تهشد جف���وة جفوة بن 
الطلب والعرض ظهرت يف شلك 
جف���وة متويلي���ة، اكن ال بد من 
البنوك  ب���دأت  حيث  مواجههتا، 
إجراءات  اخت���اذ  املركزي���ة يف 
ج���ادة من خ���الل رف���ع الفائدة 
يف حماولة مهن���ا الحتواء معدالت 

التمخض املرتفعة يف العامل.
وأشار إىل أن التمخض العاملي هشد طفرة كبرية 
خ���الل الفرة م���ن 2020 وح���ىت 2022 ونتيجة 
اإلج���راءات اليت قامت هبا البن���وك املركزية برفع 
الفائدة وسياسات التشديد النقدي، توقع صندوق 
النق���د الدويل بلوغ التمخض مس���توى 7.4% يف 
2022، نتيج���ة قيام العديد من الدول س���واء يف 
االس���واق الناش���ئة أو املتقدمة برفع الفائدة رمغ 
االنتق���ادات اليت وجه���ت للفي���درايل األمرييك؛ 
بس���بب تأخرة يف اخت���اذ اج���راءات أكرث جدية 
منذ البداية، حي���ث اكنت التوقعات إىل أن األزمة 
االقتصادي���ة العاملية يه أزمة مؤقت���ه وانتقالية، 

خاصة بعد ازمة كورونا.

رامي أبو النجا: تنسيق كامل بني البنك املركزي واحلكومة 
لتخفيف اآلثار التضخمية واحلفاظ على استقرار األسعار

بنوك وتمويل
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل
مصر والدول العربية يرشحون

 الدكتور محمود محيي الدين مديًرا 
تنفيذًيا لصندوق النقد لفترة جديدة

رحشت مرص ومجموعة الدول العربية واملالديف، الدكتور محمود حميي الدين، لعضوية جملس 
إدارة صن����دوق النق����د الدول ومدير تنفي����ذي ممثل هلا لفرة جديدة مل����دة عامن تبدأ يف هشر 
نومف����رب 2022.. ويف ع����ام 2020، مت انتخ����اب الدكتور محمود حميي الدي����ن باإلمجاع مديًرا 
تنفيذي����ًا بصن����دوق النقد الدويل وعضوًا مبجلس إدارته، ممثلًا مل����رص ومجموعة الدول العربية 
اليت تتضمن »مرص واإلمارات والبحرين والكويت ومعان وقطر واألردن والعراق ولبنان والمين 

باإلضافة إىل املالديف«.

)CIB(، لملشاركة  مت
يف املؤمت���ر العامل���ي الثالث لرفع ال���ويع بالمنط 

الغذايئ املتوسيط، الذي مت عقده 
يف مدينة ب���اري بإيطاليا، حتت 
رعاية ال���وزارات التالية، وزارة 
ووزارة  اخلارجي���ة،  الش���ؤون 
التعاون الدويل، ووزارة التحول 
السياس���ات  ووزارة  البي���ي، 

الزراعية والغذائية والغابات.
ناقش���ت  املؤمت���ر،  وخ���الل 
الدكت���ورة دالي���ا عب���د القادر، 
رئيس قطاع المتويل املس���تدام 
ال���دويل  التج���اري  بالبن���ك 
)CIB( دور المتويل املس���تدام 

احلي���وي يف تعزيز النظ���م الغذائية املس���تدامة، 
مؤك���دة عىل رضورة تطوير من���اذج مالية جديدة 

هبدف إق���راض صغار املزارعن مبا يرّسع جعلة 
اإلنتاج املستدام، وبالتايل الغذاء املستدام. جتذب 
هذه المناذج استمثارات مخضة عىل 
مستوى السوق العاملي، األمر الذي 
قد حيقق االكتف���اء الغذايئ ألغلبية 

سان العامل.
 وم���ن هن���ا، مت اس���تمكال النقاش 
باالستناد عىل الرباهن املبنية عىل 
إق���راض  خربة CIB الطويل���ة يف 
املزارعن، فه���و البنك ال���ذي يقوم 
ب���إدارة برن���اجم التمني���ة الزراعية 
التاب���ع ل���وزراة الزراع���ة، وال���ذي 
يشارك فيه أكرث من 14 بنك مرصي 
قاموا بتقدمي قروض ألكرث من 375 
ألف مس���تفيد، مبا يمش���ل املزارعن وامجلعيات 

التعاونية.

أعلن البنك التجاري الدويل بالتعاون مع البنك األهي 
امل���رصي عن جناح اإلصدار الس���ابع من س���ندات 
رشكة التعمري للتوريق بقمية 20 مليار جنيه واملدعوم 
مبحفظ���ة حق���وق مالي���ة مملوك���ة هليئ���ة املجمتعات 
العمرانية اجلديدة، الس���تمكال البني���ة التحتية مبدن 
اجليل الرابع. وتس���تفيد هيئة املجمتع���ات العمرانية 
اجلدي���دة م���ن طرح تل���ك الس���ندات يف دمع تطوير 
املناطق العمرانية اجلديدة ومدن اجليل الرابع ومهنا 

العامصة اإلدارية اجلديدة ومدينة العملن اجلديدة.
يعد ه���ذا اإلصدار األكرب يف الس���وق املرصي منذ 
نشأته حيث مت طرح هذه السندات عىل مخس رشاحئ 
بقمية 1 مليار جنيه للرشحية األويل، 2.9 مليار جنيه 
للرشحية الثانية، 3.8 ملي���ار جنيه للرشحية الثالثة، 
6.6 ملي���ار جني���ه للرشحي���ة الرابع���ة و5.7 مليار 
جنيه للرشحية اخلامس���ة بآجال تصل ايل 1سنة، 3 
س���نوات، و 5 سنوات، و 7 سنوات و 9 سنوات عىل 

الت���وايل. وهشد إقبااًل كبرًيا من جانب املس���تمثرين 
حيث مت تغطيته بنجاح مرتن ونصف.

وت���وىل البن���ك التجاري ال���دويل دور أم���ن احلفظ 
ومتل���يق االكتتاب باإلضافة إيل كونه املنس���ق العام 
و املستش���ار املايل ومدير اإلصدار وضامن التغطية 
وم���روج االكتتاب بالتعاون مع البنك األهي املرصي. 
و ق���د ش���ارك يف االكتت���اب العديد م���ن البنوك مثل 
بن���ك أبوظيب التج���اري، بنك قطر الوط���ين األهي، 
بنك التعمري واإلس���ان، البن���ك األهي الكوييت، بنك 
االس���تمثار العريب، بنك الرشك���ة املرصفية العربية، 
التجاري وف���ا بنك اجييبت، بنك فيصل اإلس���اليم، 

وميد بنك.
وقام مكتب الدريىن ورشاكه لالستش���ارات القانونية 
بدور املستشار القانوين للطرح. فميا قام مكتب حازم 
حسن حماسبون قانونيون ومستشارون بدور مراقب 

حسابات اإلصدار..

قامت رشكة جلوبال ك���ورب للتأجري المتويي بالتعاون 
م���ع البن���ك التجاري الدويل مكستش���ار م���ايل ومدير 
إص���دار وضام���ن تغطية بط���رح س���ندات توريق بلغت 
قميهت���ا اإلمجالية 1.284 مليار جني���ه مرصي وقد مت 
إصداره���ا عىل أرب���ع رشاحئ خمتلف���ة يف اآلجال 13 
هشًرا، والثانية بفرة اس���تحقاق 37 هشًرا، والثالثة ب 
بفرة اس���تحقاق 60 هشًرا، والرابعة بفرة اس���تحقاق 
70 هشًرا. وحصلت الس���ندات املصدرة عىل تصنيفات 
ائمتاني���ة ممتزية من رشكة مرييس – الرشق األوس���ط 
للتصنيف االئمت���اين A+ / AA / AA+ A / لألربع 
رشاحئ عىل التوايل وذلك نتيجة اجلودة العالية لملحفظة 
احملالة باإلضافة إىل الضامنات والتعزيزات االئمتانية 
األخرى املتاحة إىل محلة الس���ندات. يأين هذا اإلصدار 
مضن برناجم إصدار س���ندات بقمي���ة إمجالية 5 مليار 

جنيه عىل مخس سنوات.
وأك���دت منن ع���وض اهلل رئي���س مجموع���ة القروض 

املش���ركة والس���ندات بالبنك التجاري ال���دويل انه يف 
إطار ري���ادة البنك التجاري ال���دويل يف دمع الرشاكت 
العامل���ة يف اكفة املجاالت مبا يف ذلك تدعمي وتنش���يط 
س���وق اخلدمات املالية غري املرصفية، وسوق السندات 
املرصي، فقد كنا حريصن عىل التنس���يق واملش���اركة 
يف هذا اإلصدار م���ع رشكة جلوبال كورب حيث نتطلع 
دامئًا لدمع الرشكة لتحقيق خطة المنو اخلاصة هبا يف 

جماالت التأجري المتويي و التخصمي.
ق���ام  ال���دويل  التج���اري  البن���ك  أن  بالذك���ر  جدي���ر 
ب���دور املستش���ار امل���ايل ومدي���ر اإلص���دار واملرت���ب 
واملنس���ق العام وم���روج االص���دار ومتل���ىق االكتتاب 
وام���ن  احلفظ وضام���ن التغطية، باإلضاف���ة أيل قيام 
 بن���ك أبو ظ���يب التج���اري باالكتت���اب يف اإلص���دار. 

وقام مكتب الدريين ورشاكه بدور املستش���ار القانوين 
للط���رح ومكتب حازم حس���ن – KPMG بدور مراقب 

حسابات اإلصدار.

البنك التجاري الدولي ينجح فى إمتام أكبر عملية 
توريق يف تاريخ السوق املصري بـ 20 مليار جنيه لصالح 

هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  30  أكتوبر  2022  •  العدد  666

البنك التجاري الدولي CIB يشارك يف املؤمتر العاملي الثالث 
لرفع الوعي بالنمط الغذائي املتوسطي بإيطاليا

حصل بنك مرص عىل جائزة أفضل بنك حتصيل 
وأع���ىل معدل منو للتحصيل اإللكروين لرشاكت 
االتص���االت يف الرشق األوس���ط من مؤسس���ة 
ماس���راكرد العاملية وقد تس���مل اجلائزة إهياب 
درة رئي���س قطاع الف���روع والتجزئ���ة املرصفية 
 Mastercard ببنك مرص أثناء فعاليات مؤمتر
EDGE 2022 واملنعقد يف دىب  يوم 12 أكتوبر 
2022 من قبل مؤسس���ة ماسراكرد العاملية وقد 
حرض املؤمت���ر لفيف ممتزي من قي���ادات البنوك 
األوس���ط، حيث  ال�Fintech بالرشق  ورشاكت 
يمت احلص���ول عىل هذه اجلوائ���ز وفقًا لعدد من 
املعايري الفنية ال���يت يمت من خالهلا حتليل االداء 
بواسطة خنبة من اخلرباء املتخصصن، حيث قام 
البنك بتقدمي أحدث خدمات التحصيل االلكروين 
لك���ربى رشاكت االتص���االت يف مرص والرشق 
األوس���ط، مث���ل خدم���ات الدفع اإللك���روين من 
خالل األنرنت ونق���اط الدفع االلكروين بالفروع 
باإلضاف���ة خلدمة حشن احملافظ اإللكرونية عن 
طري���ق البطاق���ات، ويه اخلدم���ة األحدث واليت 

أنفرد بتقدميها بنك مرص خالل العام املايض.
وق���د أكد إهي���اب درة عىل أمهية مش���اركة بنك 
مرص يف مب���ادرات البنك املركزي عن الفرة من 
2020 اىل 2022 بتوف���ري حلول رمقية ومنتجات 
جدي���دة تتضمن توفري ماكين���ات نقاط البيع اليت 
تعم���ل بنظام تش���غيل Android مع شاش���ة 

تعم���ل بالمل���س باإلضاف���ة إىل تزويدها برباجم 
تشغيل هسلة االس���تخدام من قبل التجار توقيع 
عق���ود رشاكة م���ع الرشاكت الرائ���دة يف جمال 
التكنولوجي���ا املالي���ة ل���دمع الرشاكت الناش���ئة 
باإلضافة اىل توس���يع نطاق االنتشار يف السوق 
املرصي والوصول اىل أكرب عدد من العمالء يف 

مجيع احملافظات.
 وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر ان بنك م���رص قد جنح 
بالتع���اون م���ع رشاكت Fintech   ومي���رسي 
الدف���ع ليصب���ح البن���ك الرائ���د يف التكنولوجية 
املالي���ة، وحيرص البنك دامئ���ًا عىل توفري أحدث 
حلول الدفع مجليع التج���ار لتهسيل مجيع طرق 
الدف���ع لملس���تخدمن الهنائين، حي���ث يعد بنك 

م���رص أول بن���ك يوف���ر تكنولوجيا ال���رشاء من 
نقاط البيع واملواقع اإللكرونية برمز االس���تجابة 
الرسي���ع QR Code لعمالء حماف���ظ اهلاتف 
احملمول، وكذلك ق���ام البنك ألول مرة يف مرص 
مبيكنة احلصول عىل متويل املرشوعات متناهية 

الصغر من بنك مرص لتقدمي اخلدمة فوريًا.
مك���ا قام بنك مرص بزيادة نق���اط البيع ألكرث من 
400 ألف نقطة بيع عاملة بالسوق احملىل وزيادة 
قاع���دة مع���الء التج���ارة االلكرونية ع���ن طريق 
االنرن���ت اىل 4000 تاج���ر بهناية ع���ام 2022، 
وكذلك زيادة أمج���ايل التحصيل من خالل نقاط 
البيع والتجارة اإللكرونية بنسبة 100% عن العام 

السابق.

هذا ويع���د حصول بنك مرص ع���ىل تلك اجلائزة 
هشادة اس���تحقاق لثقة مع���الؤه اليت تعد حمور 
اهمتامه دامئًا، حيث أهنم رشاكء النجاح يف اكفة 
االمعال، ويس���ى بنك مرص إىل تقدمي لك ما هو 
جديد من خدمات ومنتج���ات مبا يليب احتياجات 

العمالء.
وم���ن جانبه أك���د آدم جونز، مدير ع���ام املنطقة 
الوس���ى للرشق األوس���ط ومش���ال إفريقيا يف 
ماس���راكرد أن حصول بنك م���رص عىل جائزة 
أفضل بن���ك حتصيل وأعىل معدل منو للتحصيل 
اإللك���روين ل���رشاكت االتص���االت يف الرشق 
األوس���ط م���ن مؤسس���ة ماس���راكرد العاملية، 
ه���و مبثابة تت���وجي يعكس ق���وة اداء البنك كأحد 
أفضل املؤسس���ات يف تق���دمي اخلدمات الرمقية 

واإللكرونية.
وأض���اف أن بنك مرص يعد من البن���وك الرائدة 
يف توف���ري حل���ول الدف���ع املتط���ورة يف القطاع 
املرصيف املرصي، مش���ريًا إىل أن ماس���راكرد 
حترص عىل التعاون مع البنك لنرش ثقافة التحول 

الرمقي والمشول املايل.
ويسى بنك مرص دامئًا للحفاظ عىل جناحه طويل 
املدى واملش���اركة بفاعلية من خالل تقدمي احللول 
واخلدم���ات االلكرونية خلدم���ة معالئه، حيث أن 
قمي واس���راتيجيات معل بنك مرص تعكس دامئًا 

الزتام البنك بالتمنية املستدامة والرخاء ملرص.

ألول مرة، يدرس البنك املركزي املرصي استحداث 
مؤرش للجنيه امل���رصي لقياس أداء العملة املرصية 
مقابل سلة من العمالت وعنارص أخرى مثل الذهب.
“إصدار مؤرش للجنيه املرصي” .. الذي جاء كأحد 
أمه التوصي���ات الصادرة ع���ن املؤمتر االقتصادي 
الذي عقد األسبوع املايض برشم الشيخ ،   يعتربه  
اقتصادي���ون ومرصفي���ون واحدا  م���ن أمه ما مت 
التحدث عنه خ���الل الفعاليات، وخباصة وأن مرص 
دولة غ���ري نفطية فال يوج���د دايع لربطها بالدوالر 
األمري���يك فقط ، مكا أنه وألول م���رة، يدرس البنك 
املركزي املرصي اس���تحداث مؤرش للجنيه املرصي 
لقياس أداء العملة املرصية مقابل سلة من العمالت 

وعنارص أخرى مثل الذهب.
ووفق ما أعلنه حمافظ البنك املركزي املرصي حسن 
عب���د اهلل، فإن ه���ذا التوجه يأيت “لتغي���ري الثقافة 
والفك���ر” بش���أن ارتباط س���عر ال���رصف بالدوالر 

األمرييك.
وقال “عبداهلل” خالل فعاليات املؤمتر االقتصادي   
إن “املرك���زي املرصي يعمل عىل قياس أداء اجلنيه 
أم���ام لك العمالت.. فاجلنيه زاد مث���ال أمام اللرية 
الركي���ة 100 باملئ���ة.. وكذل���ك أمام اإلس���رليين 
والي���ورو”، مرجعا ذلك إىل أن  مرص  ليس���ت دولة 
مص���درة للبرول ح���ىت يكون لدهيا س���عر رصف 

مربوط بالدوالر.
وحت���دث    حمافظ البنك املركزي املرصي، حس���ن 
عب���داهلل ،    عن االنهتاء من إع���داد عقود التحوط 
املستقبلية ملخاطر تذبذب سعر العملة، معتربا إياها 
تسامه يف رسعة حركة االقتصاد ، مكا حتدث  عن 
ربط اجلنيه املرصى بالدوالر، متس���ائال: ملاذا نربط 
معلتنا بالدوالر، مضيفا: فبغض النظر عن مس���توى 
ال���دوالر ما ه���و، س���نبدأ يف معل م���ؤرش اجلنيه 

املرصى، وسنأخذ بعض العمالت والذهب وغريه.
وأضاف حمافظ البنك املركزى، خالل لكمته باملؤمتر 
االقتصادى،: جزء من جناحنا لكنا هو تغيري الثقافة 
والفك���ر إننا مربوط���ن، فعملتن���ا زادت عىل اللرية 
ال���رىك 100%، وزادت عىل اإلس���رليىن واليورو 
ولك���ن الناس ال ترى لك ه���ذا ، وتابع حمافظ البنك 
املركزى: نريد أن يفهم الناس إننا لسنا دولة مصدرة 

للبرول ىك يكون لدينا السعر املرتبط بالدوالر.
وقال  حمافظ البنك املركزي املرصي  إن  “املركزي 
املرصي” يس���هتدف إطالق م���ؤرش خاص باجلنيه 
املرصي يضم س���لة من العم���الت الدولية والذهب 
، مش���ريا  إىل أن الرب���ط بن اجلني���ه والدوالر أمر 
مغلوط، خباصة أن الواليات املتحدة األمريكية ليست 

الرشيك التجاري األساس ملرص.
ولفت    إىل أنه جيب تغيري الثقافة بأن اجلنيه مرتبط 
بالدوالر والركزي فقط ع���ىل تراجعه مقابل الدوالر 
الذي ارتفع أم���ام غالبية معالت العامل، يف حن مل 
يلحظ أحد أن اجلنيه يرتفع أمام اجلنيه االسرليين 
والل���رية الركية وغريه���ا، وأن “املركزي املرصي” 

يسهتدف التعامل مع لك العمالت.
وأوحض عبداهلل أن املهمة الرئيسة للجنة السياسات 
النقدي���ة بالبن���ك املرك���زي يه مواجه���ة التمخض 
والس���يطرة هيلع، وسيمت مع هناية العام اإلعالن عن 
مس���هتدفات التمخض للس���نوات املقبلة. ولفت إىل 
أن الس���يطرة عىل التمخض س���تهسل التعامل مع 
عديد من التحديات واألوضاع االقتصادية العاملية، 
خباصة أن البنك املرك���زي يعمل يف الوقت احلايل 
عىل عديد من امللف���ات االقتصادية، مهنا املعروض 
النقدي وختارج األموال الساخنة، مكا انهتى البنك 
املركزي من العقود املس���تقبلية للعملة ونعمل حاليًا 

عىل عقود التحوط للعملة.
وش���دد عىل أمهية التنس���يق مع احلكومة والقطاع 
اخلاص، ومع���ل “املركزي” عىل أك���رث من حمور. 
وأش���ار إىل رضورة املصداقي���ة يف البنك املركزي 
واإلجراءات اليت يتخذها، خصوصًا أن األس���واق 
املالية ال تعمتد عىل املايض بل تنظر إىل املستقبل. 
وقال إن األوضاع العاملية احلالية يبدو أهنا ستسمتر 
ملزيد من الوقت، والبنوك املركزية حول العامل تتعامل 

عىل هذا األساس.
 االرتباط بعمالت أخري 

  أس���تاذة االقتص���اد جبامع���ة ع���ن مش���س مين 
امحل���ايق،   حتدثت عن اجتاه “املركزي “ إلصدار 
م���ؤرش للجنيه املرصي ، موحض���ة  أن “هذا يعين 
إش���ارة من حماف���ظ البنك املرك���زي إىل أن القمية 
احلقيقي���ة للجنيه املرصي ال ترتبط فق���ط بالدوالر، 
ولك���ن بعمالت أخ���رى تعكس العالق���ات التجارية 

واالقتصادية مع دول العامل«.
ولفت���ت  “امحل���ايق” إىل أن مرص لدهي���ا العديد 
م���ن ال���رشاكء االقتصادي���ن، من بيهن���م االحتاد 
األورويب الذي يعد رشي���اً جتاريًا للقاهرة جبانب 
االس���تمثارات األجنبية املبارشة، مك���ا يلعب البنك 
األورويب للتعم���ري دورا مه���ام ملس���اندة االقتصاد 

امل���رصي، وبالتايل مفن اجليد أن نرى تأثري اليورو 
عىل اجلنيه املرصي.

 وأضاف���ت: “ما نفهمه من التوج���ه أن يكون هناك 
مؤرش ُيظه���ر اجلنيه املرصي يف عالقاته بالعمالت 
األخ���رى ال���يت نرتب���ط هبا م���ن خ���الل عالقاتنا 
االقتصادي���ة وكذلك م���ع الذهب، وم���ن وقت طويل 

ننادي أال يرتبط اجلنيه بالدوالر األمرييك فقط«.
حترير اجلنيه 

  اخلب���ري االقتص���ادي ه���اين جنين���ة  احملارض 
باجلامع���ة األمريكي���ة بالقاهرة، عل���ق عىل إعالن 
البنك املركزي املرصي إصدار مؤرش جديد للجنيه 
املرصي يضم س���لة من العم���الت الدولية والذهب 
وغريه، موحًضا أن مؤرش اجلنيه املرصي يتش���ابه 
مع مؤرش أهسم البورصة أو مؤرش التمخض، ويمت 
ع���رب قياس قمية اجلنيه مقابل س���لة م���ن العمالت 
وعنارص أخرى اكلذهب وغريه، وليس الدوالر فقط.
وأض���اف جنينة،   أن املؤرش يعيط متوس���ط قمية 
اجلني���ه أمام معالت الدول طبًق���ا ألوزان تلك الدول 
وأمهيهت���ا بالنس���بة مل���رص، وي���وحض ارتف���اع أو 
اخنفاض قمي���ة املنتجات املرصي���ة مقابل منتجات 
ال���دول األخ���رى ، وتابع : الف���رة املاضية هشدت 
اخنفاًضا لقمية اجلنيه املرصي أمام الدوالر بنسبة 
20%، ولك���ن عن���د مقارنة أداء اجلني���ه باليورو يف 
نفس الفرة سوف جند اخنفاًضا لقمية اجلنيه امام 
اليورو بنسبة 6% فقط، و4% أمام اجلنيه االسرليين، 
وإذا ما قورن أداء اجلنيه املرصي أمام الن الياباين 

سوف جند ارتفاًعا لقمية اجلنيه.
وواص���ل  اخلبري االقتص���ادي، أن املؤرش يف حد 
ذاته لن حي���ل أزمة ولكن يعيط رس���الة عن القمية 

العادلة للجنيه،
وذك���ر  جنينة أن  أمهية ه���ذا املؤرش تمتثل يف أنه 
يكشف ليس فقط سعر رصف اجلنيه أمام العمالت 
األخرى، ولكنه أيضا يكشف السعر احلقييق أو ما 
ينبيغ أن يكون هيلع ، وهذا ما سيقيسه هذا املؤرش 
ليوحض جحم الت���مخض احلقييق يف مرص مقارنة 
بالع���امل ويعيط ص���ورة حقيقية عن قمي���ة اجلنيه 

ووضع االقتصاد.
وأشار جنينة إىل أنه عىل سبيل املثال لو أن املؤرش 
انطلق من نقطة أس���اس 100 وظ���ل ثابتا عند هذه 
النقطة لعدة أيام فإن ذلك يكش���ف أن سعر رصف 
اجلني���ه أمام بقية العمالت حقييق وعادل، ولكن إذا 
ارتف���ع أو اخنف���ض عن تلك النقطة فه���ذا يعين أنه 

مقوم بأقل أو أعىل من قميته.
وأك���د أنه ليكون ه���ذا املؤرش فع���اال فالبد أنه يف 
اللحظة اليت يمت إطالق نقطة األس���اس اخلاصة به 
أن تكون قمي���ة اجلنيه يه القمي���ة العادلة له، ومن 
مث ف���إن ذلك يش���ري إىل قرب حترير س���عر رصف 
اجلنيه بالامل ليأخذ قميته احلقيقية قبل إطالق هذا 

املؤرش وإال ستكون نتاجئه مشوشة وال قمية هلا.
أمه التوصيات 

اخلب���ري اقتص���ادي وامل���رصيف امل���رصي، أمحد 
ش���ويق ، يري أن  إصدار مؤرش للجنيه املرصي«،  
ي���أيت  كأحد أمه التوصيات الص���ادرة عن املؤمتر 
االقتصادي، برعاية الرئيس عبد الفتاح الس���يي،   
وخباصة وأن مرص دولة غري نفطية فال يوجد دايع 

لربطها بالدوالر األمرييك فقط.
وأوحض اخلب���ري املرصيف  يف ترصحيات إعالمية  
أن الربط بالدوالر يتضح يف تعامل البنوك املركزية 
يف اخللي���ج ك���دول نفطية م���ع ق���رارات الفيدرايل 
األمري���يك الذي م���ا أن يصدر الق���رار حىت تتبعه 
البن���وك بنفس القرار س���واء رفع س���عر الفائدة أو 
تثبيهت���ا، بيمن���ا تعد مرص منوذج���ا خمتلفا متاما، 
مؤكدا أنه من املهم حتديد مدى قوة اجلنيه املرصي 
يف األس���واق العاملية اليت ال حيمكها الدوالر فقط، 
وإمنا 5 معالت مهنا الن واليوان، واليورو واجلنيه 
االس���رليين، وحبس���اب الوقت يوجد فارق يف قوة 
اجلني���ه أمام هذه العمالت، ما يس���اعد عىل حتديد 

قوة اجلنيه يف األسواق العاملية.
م���ن جانب���ه، ي���رى اخلب���ري االقتصادي وأس���تاذ 
االقتص���اد باألاكدميي���ة العربي���ة للنق���ل البحري، 
ع���ي اإلدريي، أن هن���اك دول نفطية تربط معلهتا 
بال���دوالر، لكن مرص ليس���ت دولة ُمص���درة للنفط 
وبالتايل مل تربط معلهتا بالدوالر، لكن األمر يتوقف 
عىل أن معظم استريادنا من اخلارج يكون بالدوالر 

وعند زيادته يؤثر عىل األسعار يف البالد.
وقال اإلدري���ي : »املؤرش أداة للتحوط ويس���بب 
نوعا من االستقرار يف سوق الرصف ألننا ال نقيس 
أمام معل���ة واحدة مما يعيط نوعا من االس���تقرار 
بع���ض اليشء يف س���وق املال”،  مش���ريا  إىل أن 
مؤرش اجلنيه املرصي س���يكون عب���ارة القياس مع 
س���لة من معالت االحتيايط ال���دويل، مثل الدوالر 
واجلنيه االس���رليين واليورو والي���وان، وقد يدخل 
معه���ا معالت أخرى مثل الروب���ل الرويس، جبانب 

الذهب، وهذا يسامه يف استقرار سعر الرصف.
آليات وإجراءات 

وي���رحج خرباء   أن جه���ود البنك املركزي املرصي 
املوجه���ة حاليا لدراس���ة وحتديد العم���الت العاملية 
الرئيسية اليت سيمت اس���تحداث مؤرش يقيس أداء 
اجلني���ه أمامها مع الذهب وأي���ة عنارص أخرى، قد 
بدأت بتحرير س���عر الرصف بالامل يف مرص قبل 
إطالق املؤرش اجلديد م���ن أجل قياس أداء حقييق 

للجنية أمام بقية العمالت.
ويق���ول  أس���تاذ االقتصاد جبامعة حل���وان، معرو 
س���لميان،   إن���ه يف البداية س���يمت حتديد العمالت 
املراد قياس أداء اجلنيه أمامها ويف الغالب ستمشل 
العمالت الرئيس���ية يف العامل ويه الدوالر واليورو 
واجلنيه اإلس���رليين وكذلك ال���ن الياباين واليوان 
الصيين والروبل الرويس وغريها من معالت يكون 
ملرص مع دوهلا تعامالت اقتصادية كبرية باإلضافة 

للذهب بالطبع.

وتابع أنه س���يمت بعد ذلك حتديد أوزان نس���بية للك 
معلة من تلك العم���الت مقابل اجلنيه املرصي وذلك 
حس���ب ما متلكه مرص م���ن احتيايط نقدي من تلك 
العملة وجحم التعامالت التجارية املرصية خارجيا 
بتلك العملة، وبالطبع س���يكون للدوالر والذهب أكرب 

األوزان.
 وأشار إىل أنه س���يمت بعد ذلك حتديد أفضل وقت 
حيقق فيه اجلنيه أفضل أداء وقمية حقيقية أمام تلك 
العمالت وتكون تلك س���اعة الصفر احملددة باليوم 
والس���اعة والدقيقة إلطالق املؤرش، ومن ذلك الوقت 
ي���مت قياس أداء اجلنيه صع���ودا وهبوطا من النقطة 
اليت مت حتديدها كنقطة أس���اس لملؤرش أمام بقية 
العمالت، وس���يمت إعالن جحم التغ���ري يف املؤرش 
بش���لك يويم مكا حيدث يف إعالن أسعار الرصف 

بالبنوك.
وأكد سلميان   أن هذا املؤرش سيكون فرصة لقياس 
القمية احلقيقي���ة للجنيه املرصي أمام بقية العمالت 
ولي���س فقط أمام ال���دوالر، ألن القياس أمام الدوالر 
فقط يظ���مل العملة احمللية اليت ق���د تكون مراجعة 
أم���ام الدوالر لكهن���ا ثابتة أو مرتفع���ة أمام معالت 

أخري.
وأوحض أن هذا املؤرش ستكون له جدوى اقتصادية 
كب���رية بعد إطالق عق���ود التحوط املس���تقبلية اليت 
ي���درس البن���ك املرك���زي إصدارها، حي���ث أن هذا 
املؤرش س���يجعل هناك رؤية حقيقية وواحضة ألداء 
س���عر الرصف وهذا يس���اعد يف قرارات الواردات 
واالستمثار األجنيب وأية تعامالت بالعمالت األخرى 

خاصة يف العقود املستقبلية.
مشتقات جديدة للعملة   

اكنت واكلة “بلومبريج” كش���فت يف وقت سابق عن 
أن البنك املركزي املرصي خيطط للمساح مبشتقات 
جدي���دة للعملة من أجل إطالق العنان للس���يولة يف 
الس���وق احمللي���ة، وإتاح���ة األدوات للتح���وط ضد 
األخطار اليت يتعرض هلا بعد أن هبط إىل مس���توى 
قي���ايس. ومبوجب اخلطة، س���توفر البنوك احمللية 
عقودًا حملي���ة )للجني���ه( غري قابلة للتس���لمي اليت 
تمس���ى “أن دي أف”، فضلًا ع���ن خيارات تحمس 
للرشاكت واملستمثرين ألول مرة باملراهنة أو التحوط 
ض���د التقلب���ات يف العملة املرصي���ة، ويه اخلطوة 
اليت هتدف إىل بناء س���وق حملية أكرث شفافية ذات 

صدقية لبناء التوقعات يف شأن حتراكت العملة.
وفقد اجلنيه املرصي أكرث قليلًا من ربع قميته مقابل 
الدوالر هذا العام، مبا يف ذلك االخنفاض احلاد يف 
مارس  املايض. وجاء ذلك االخنفاض يف جزء كبري 
منه مدفوعًا باالرتفاع الكبري يف الدوالر عىل خلفية 
الدورة التش���ديدية من جانب االحتيايط الفيدرايل 
األمرييك. وارتفع اجلنيه بالفعل أمام معالت اجلنيه 
االس���رليين والن الياباين والي���ورو مع تراجع تلك 

العمالت الثالث الكربى أمام العملة األمريكية.
وخ���الل املؤمتر االقتص���ادي تطرق حماف���ظ البنك 
املركزي املرصي إىل آلية سعر الفائدة، اليت اعترب 
أهن���ا قد ال تصلح يف التعامل مع مش���لكات أزمات 
اإلمداد، حيث قال إنه ميكن استخدام سعر الفائدة 
حيمن���ا يكون مصدر املش���لكة ه���و الطلب، لكن يف 
الوقت احل���ايل األزمة ناجتة عن أزم���ة اإلمدادات. 
وأكد أن املهمة األساس���ية للبنك املركزي تمتثل يف 
الس���يطرة عىل التمخض، وليس إط���الق املبادرات 

المتويلية.
واس���تبعد حمافظ البنك املرك���زي املرصي حدوث 
انفراج���ة قريبة يف أوضاع االقتصاد العاملي، وقال 
“ال نتوق���ع انفراجة قريبًا لألوض���اع العاملية وهكذا 
معظ���م البنوك املركزي���ة حول العامل”. وش���دد يف 
الوقت ذاته عىل اس���هتداف البنك تعزيز مصداقيته 
يف األس���واق..  و تعترب اخلبرية االقتصادية مسر 
ع���ادل، أطروحات حماف���ظ البنك املركزي، حس���ن 
عبداهلل، أهنا األمه خالل املؤمتر االقتصادي، الفتة 
إىل أن وجود مرونة يف س���عر الرصف سيس���اعد 
الس���وق ع���ىل اس���تيعاب االرتف���اع أو االخنفاض 

احلادث وفقا لألزمات العاملية.
وأضافت عادل   أن السياسة النقدية اجلديدة تعين 
عدم تأثر اجلنيه املرصي بش���لك كبري خبالف تأثره 
بال���دوالر األمرييك حال األزم���ات اليت تتعرض هلا 
الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة، وإمنا حيدث حالة من 
الت���وازن مع وجود مؤرش حيدد قميته أمام العمالت 

الرئيسية اآلخرى يف األسواق العاملية.
وأش���ارت إىل أن هناك ف���ارق بن املرون���ة وهبوط 
الس���عر، فهبوط الس���عر ال خيدم امل���زيان التجاري 
للدول���ة الذي ترتف���ع فيه الواردات بش���لك واحض 
عىل الصادرات، ومن مث سيؤدي إىل أزمة واحضة 
خبصوص وجود العملة الصعبة وبالتايل دفع سعر 

الواردات اليت حتتاجها األسواق املرصية.

من مؤسسة ماستركارد العالمية.. 

بنك مصر يحصد جائزة األفضل كأعلى معدل منو للتحصيل اإللكتروني يف الشرق األوسط لعام 2022
 

»إصدار مؤشر للجنيه« ..هل يكون خطوة علي طريق حترير العملة املصرية من سطوة الدوالر ؟

 

  محافظ البنك المركزي : مصر دولة غير نفطية وال 
يوجد داعي لربطها بالدوالر األمريكي فقط  

 خبراء : خطوة لالرتباط   بعمالت أخرى تعكس العالقات 
التجارية واالقتصادية مع دول العالم 

 المؤشر أداة للتحوط ويسبب نوعا من االستقرار في 
سوق الصرف ألننا ال نقيس أمام عملة واحدة مما يعطي 

نوعا من االستقرار بعض الشيء في سوق المال

ناصر ..

06

الدكتورة داليا عبد القادر

ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 5 مليار جنيه مصري..

البنك التجاري الدولي يعلن عن إمتام اإلصدار الثاني لسندات 
توريق لصالح شركة جلوبال كورب بـ 1.284 مليار جنيه 

خبراء يجيبون..

أ ش أ
وافق جملس إدارة بنك االستمثار األورويب )EIB( عىل 
متويل جديد بقمية 11.2 مليار يورو؛ لترسيع االستمثار 
التج���اري والطاق���ة النظيف���ة والعمل املن���ايخ والصحة 
والتعلمي والنقل املس���تدام يف مجيع أحناء أوروبا وحول 

العامل.
وقال رئي���س بنك االس���تمثار األورويب فرينر هوير- يف 
بيان،  امخليس امل���ايض ، إن تعزيز التعاون بن رشاكء 
املناخ والطاقة النظيفة أصبح أكرث أمهية وإحلاًحا من أي 
وقت مىض، مضيفا “يف غضون أس���بوعن، س���يجمتع 
قادة العامل ورشاكء املناخ يف مرص حلضور مؤمتر املناخ 
)COP 27(، يف وق���ت تتعرض في���ه األرس والرشاكت 
للهتدي���د من ج���راء ارتفاع تاليف الطاق���ة واملالين من 

الناس عرضة لتأثريات املناخ املتغري واملتطرف«.
وأض���اف رئيس بن���ك االس���تمثار األورويب “يدمع بنك 
االس���تمثار األورويب اليوم مبادرات مستدامة يف مجيع 
أحن���اء أوروبا وحول العامل من ش���أهنا أن تس���اعد يف 
خف���ض فواتري الطاق���ة وتقليل االنبعاث���ات وتعزيز األمن 
الغ���ذايئ وترسي���ع ابت���ار الطاقة النظيف���ة، جيب علينا 
حمارب���ة اضط���راب الطاقة العامل���ي النامج ع���ن الغزو 
الرويس ألوكرانيا من خالل االس���تمثار بش���لك أرسع 
وأكرث يف الطاقة اخلرضاء، واليت تعد أساس���ية لتعزيز 
استقاللية أوروبا االس���راتيجية ولملساعدة يف معاجلة 

ارتفاع درجة حرارة املناخ«.
بن���ك االس���تمثار األورويب دمع  وق���رر جمل���س إدارة 

االستمثار املس���تدام اجلديد يف جمال النقل بقمية 705 
مالي���ن يورو، مبا يف ذلك متوي���ل القطارات اجلديدة بن 

املدن يف املجر والرام يف اإلسكندرية.
ودمع جملس إدارة بنك االس���تمثار األورويب بقمية 5.5 
مليار يورو مشاريع طاقة الرياح اجلديدة يف دول البلطيق 
وبريو، والطاقة المشسية يف الربازيل، والطاقة المشسية 
وطاقة الرياح يف جنوب إفريقيا، واالس���تمثار يف متويل 

الطاقة املتجددة يف أملانيا.
مكا قرر بنك االس���تمثار األورويب دمع الربط بن فرنسا 
وأيرلن���دا، عرب وصلة نقل بطول 185 كيلومًرا يف جنوب 
أملاني���ا، وحتديث ش���بات النق���ل يف بولندا وإس���بانيا 

واألرجنتن.
كذلك وافق املجلس عىل مبادرات جديدة لملس���اعدة يف 
تقليل اس���تخدام الطاقة من الرشاكت يف المنسا واملجر 
وإس���بانيا وبناء مس���اكن موفرة للطاقة يف تشيي، إىل 
جانب االس���تمثار لتعزيز أم���ن مياه الرشب يف جيبويت، 
والمتوي���ل املوج���ه لتعزيز املرون���ة الزراعي���ة يف الدول 

الضعيفة وحتسن الري.
مك���ا وافق جمل���س إدارة بنك االس���تمثار األورويب عىل 
متوي���ل جديد مبس���ط بقمي���ة 4 ملي���ارت ي���ورو للقطاع 
اخلاص لدمع االس���تمثار التجاري ودمع خطوط االئمتان 

املخصصة اليت يديرها الرشاكء املاليون احملليون.
ويمشل ه���ذا الدمع املبارش ألحباث الرشاكت لتحس���ن 
تعزيز االبتار يف الصناع���ة الكمييائية، وكهرباء النقل، 

وتعزيز خدمات احلوسبة الحسابية.

»االستثمار األوروبي« يقر 11.2 مليار يورو 
لتمويل مشروعات عامليا بينها ترام اإلسكندرية



يقدمها: ناصر المصرى

وزير املالية يكشف عن  املؤسسات الدولية 
املشاركة يف "يوم التمويل"  املقرر عقده 

يف شرم الشيخ يوم 9 نوفمبر 

اس���تعرض الدكتور دمحم معيط وزير املالية، االس���تعدادات األخرية 
ليوم المتويل الذى تنمظه وزارة املالية ىف 9 نومفرب املقبل مبدينة رشم 
الشيخ بالزتامن مع فعاليات مقة املناخ، حيث مجتع فيه مرص عددا من 
مؤسسات المتويل الدولية والبنوك العاملية وغريمه من اجلهات املعنية 

بقضايا متويل املناخ.
 وأكد لك من كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدوىل، ومارك 

اكرين املبع���وث اخلاص لألمم املتحدة للعمل املنايخ والمتويل، وجن 
يل تشون رئيس البنك اآلسيوي لالس���تمثار يف البنية التحتية، وروال 
داش���ىت الس���كرترية التنفيذية للجنة االقتصادية لألمم املتحدة لغرب 
آس���يا، وماركوس تروخيو رئيس بنك التمنية اجلديد، مش���اركهتم يف 
»ي���وم المتويل«؛ حلرصهم عىل اإلهس���ام الفعَّال يف حتويل التعهدات 

الدولية اخلاصة حبامية املناخ.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  30  أكتوبر  2022  •  العدد  666

07
من هنا وهناك

أك����د الدكت����ور دمحم معيط وزي����ر املالية، 
اآلس����يوي  البن����ك  ل����دى  م����رص  حماف����ظ 
 ،»AIIB« لالس����تمثار يف البني����ة التحتية
اآلس����يوي  البن����ك  أن جمل����س حمافظ����ي 
لالس����تمثار يف البني����ة التحتي����ة ق����رر ىف 
اجمتاع����ه االف����رتاىض، عق����د اجمتاعات����ه 
الس����نوية الثامنة رفيعة املس����توى، العام 
املقبل ألول مرة بالق����ارة األفريقية، مبدينة 
رشم الشيخ يويم ٢٥، ٢٦ سبمتر ٢٠٢٣؛ 
باعتبارها مدينة مم����زية تارخيًيا، ومنًرا 
مثالًي����ا ملناقش����ة الفرص املتاح����ة لمتويل 
البني����ة التحتية، عىل النح����و الذى يهسم 
يف حتقي����ق التمني����ة املس����تدامة حملًي����ا 
وإقلميًي����ا وعاملًي����ا بالعديد م����ن القطاعات 
احليوي����ة اكلطاق����ة واملياه، وحب����ث تعزيز 
س����بل التعاون مع القطاع اخلاص ورشاكء 

التمنية الدوليني.
أض���اف الوزير، حمافظ مرص ل���دى البنك 
اآلس���يوي لالس���تمثار يف البنية التحتية 
»AIIB«، خ���الل مش���اركته ىف االجمتاع 
البن���ك  حمافظ���ي  ملجل���س  االف���رتاىض 
اآلس���يوي لالس���تمثار يف البنية التحتية 
حبض���ور أمح���د جك���وك نائ���ب الوزي���ر 
للسياس���ات املالية والتطوير املؤس���ىس، 
وعالء عبدالرمحن معاون الوزير للعالقات 
اخلارجي���ة، ودع���اء محدي رئي���س وحدة 
العالقات اخلارجية، أن مرص تهشد واقًعا 
جدي���دًا بات أك���رث جذبًا ل���رشاكء التمنية 
الدولي���ني، حيث حجنن���ا ىف هتيئة مناخ 
واألجانب،  لملس���تمثرين احملليني  حمفز 
مب���ا منتلكه من بنية حتتي���ة قوية، أنفقنا 
ع���ىل تطويرها ٤٠٠ ملي���ار دوالر خالل ٧ 
س���نوات، لتصبح ق���ادرة عىل اس���تيعاب 
جحم خضم م���ن االس���تمثارات، موحًضا 

أن احلكومة تبذل جهوًدا مملوسة لتحفزي 
اخل���اص؛  القط���اع  ومتك���ني  االس���تمثار 
باعتباره قاطرة المن���و االقتصادي الغين 
التمني���ة  أله���داف  حتقيًق���ا  بالوظائ���ف، 
الش���املة واملس���تدامة، وفًق���ا لرؤية مرص 

٢٠٣٠
أع���رب الوزي���ر، حمافظ مرص ل���دى البنك 
اآلس���يوي لالس���تمثار يف البنية التحتية 
»AIIB«، ع���ن تطلع���ه إىل دور أكر للبنك 
اآلس���يوي ىف دمع املسار املرصى للتحول 
إىل بنية حتتي���ة ذكية وخرضاء، بالزتامن 
مع اس���تضافة مق���ة املناخ برشم الش���يخ 
نومفر املقبل؛ مبا يؤه���ل الدولة املرصية 
إىل حتقيق مسهتدفاهتا يف جمال التحول 
األخرض؛ وذلك اتس���اًقا مع التعاون املمتد 
ب���ني اجلانبني ال���ذى انعك���س ىف متويل 
مرشوعات يش���عر هبا املواطن���ون، حيث 
جتاوزت حمفظ���ة التع���اون اإلمنايئ بني 

البنك ومرص مليار دوالر.
أض����اف الوزي����ر، حماف����ظ مرص ل����دى البنك 
اآلس����يوي لالس����تمثار يف البني����ة التحتي����ة 
»AIIB«، أنن����ا نتطل����ع أيًض����ا إىل تواج����د 
بش����ل أكر للبنك اآلس����يوي لالستمثار يف 
البني����ة التحتي����ة يف الق����ارة األفريقية وربط 
القارة األفريقية واآلسيوية، من خالل ترسيخ 
الرشاكة مع مرص اليت تمتتع مبوقع جغرايف 
حي����وي يص����ل ب����ني ق����ارات آس����يا وأفريقيا 
وأوروبا، مبا يؤهلها للقيام بدور اسرتاتيجي 
يف مض����ان بني����ة حتتي����ة جيدة ومس����تدامة 
وتعبئة املوارد املالي����ة للقطاع اخلاص، عىل 
حن����و يدفع����ه للقيام ب����دوره يف ه����ذا املجال 
احلي����وي، الفًتا إىل أن التحديات االقتصادية 
العاملي����ة املتش����ابكة ضاعف����ت احلاج����ة إىل 

متويل بنية حتتية أكرث استدامة.

أصدر وزير المتوين والتجارة الداخلية الدكتور عىل 
املصييحل، توجهيا وزاريا يقيض بتش���ديد الرقابة 
عىل املنافذ المتوينية، واألس���واق، ومناطق اإلنتاج 

وحلقات التداول.
وذك���رت وزارة المتوي���ن والتج���ارة الداخلية - يف 
بيان - أن التوجيه الوزارى نص عىل تشديد الرقابة 
واملتابع���ة من مجيع األجه���زة الرقابية؛ ملواجهة أي 
معليات احتارية أو جحب السلع األساسية املهمة 
والرضوري���ة لملواطن���ن، خاصة الس���كر، واألرز 
والزي���ت وغريها من الس���لع األخ���رى أو االمتناع 
عن بيعها بغ���رض رفع أس���عارها، وحتقيق أرباح 
غ���ري مرشوعة عىل حس���اب املس���هتلكن، واختاذ 
االجراءات القانونية بلك حزم وشدة للك من يرتكب 

تلك املخالفات للعمل عىل حتقيق الردع العام.
مك���ا تضمن التوجي���ه، تش���ديد الرقاب���ة واملتابعة 
عىل املناف���ذ المتوينية، واألس���واق وأماكن اإلنتاج 
والتخزين، والتوزيع، ومجيع حلقات تداول الس���لع 
الغذائي���ة؛ للتأكد م���ن االلزتام باألس���عار، وجودة، 

وس���المة األغذي���ة يف مجي���ع مراح���ل إنتاجه���ا، 
العين���ات  للبي���ع وحس���ب  وتداوهل���ا، وعرضه���ا 
بصفة دوري���ة؛ للتأكد من س���المهتا، وصالحياهتا 
لالس���هتالك اآلديم، وتفعيل ال���دور الرقابة وتلىق 
أي ش���اوى من املواطنن ميدانيا لفحصها واختاذ 

الالزم بشان ازالة اسباهبا.

أك���د مهن���دس "خمت���ار عبداللطي���ف" رئي���س اهليئة 
العربي���ة للتصني���ع، ع���ىل تنفي���ذ توجهي���ات الرئيس 
"عبدالفتاح الس���يي" بتعزيز التعاون والتامل البناء 
بن مؤسس���ات الدولة، لتعميق وزيادة نس���ب التصنيع 
احملي وتجشيع املنتجات الوطنية وتقليل الواردات من 
خالل تقدمي منتجات عالية اجلودة تليب اكفة احتياجات 

املسهتلكن.
ج���اء هذا خ���الل توقي���ع بروتوكول تعاون ب���ن اهليئة 

العربية للتصنيع، ورشكة يب تك للتجارة والتوزيع.
ويف هذا الصدد أش���اد "خمتار عبداللطيف" بالتعاون 
م���ع رشك���ة يب ت���ك، باعتبارها من ك���ربى الرشاكت 
املتخصص���ة يف اكفة جماالت جتارة وتوزيع الس���لع 
الكهربائي���ة واإللكروني���ة، موحض���ًا أنن���ا نتطلع من 
خالل ه���ذا االتفاق توفري منتجات مصنع اإللكرونيات 
التابع للهيئة العربية للتصنيع، من خالل خطط وأنمظة 

التقسيط اجلذابة واملرحية اليت تناسب اكفة العمالء.

دش���ن الدكتور مع���رو طلعت، وزي���ر االتص���االت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات، يرافقه اللواء معرو حنىف، حماف���ظ البحر األمحر 
واملهندس ع���ادل حامد، الرئي���س التنفي���ذى للرشكة املرصية 
لالتص���االت، الابل البحرى اجلديد اململ���وك بالامل للرشكة 
املرصي���ة لالتصاالت Red2Med الذى يب���دأ من نقطة إنزال 
رأس غ���ارب مبحافظة البح���ر األمحر إىل حمط���ة االنزال ىف 
مدينة بورس���عيد بالبحر املتوسط عرب املسار الذهيب ىف طريق 

.)ICE( املرشدين
ويع���د الاب���ل أقرص وأرسع مس���ار لنقل البيان���ات بن الرشق 
والغ���رب وأكرثها تأميًنا، مك���ا أنه يعد نقلة نوعية ىف مس���ارات 
العب���ور للابالت البحرية بن ال���رشق والغرب والربط بن قارات 
أفريقيا وأوروبا وآس���يا. األمر الذى يعزز من مانة مرص مكركز 
عاملى لنق���ل البيانات ويرفع من كفاءة البني���ة التحتية لالتصاالت 

الدولية ىف مرص.
واس���متع الدكتور مع���رو طلعت إىل رشح مفصل من مس���وئىل 
الرشك���ة املرصي���ة لالتص���االت ح���ول خططها االس���راتيجية 
املس���تقبلية للتوس���ع ىف ش���بكهتا الدولية عرب الابالت البحرية 
الدولي���ة للربط بن الرشق والغرب، وأمهي���ة نظام الابل البحرى 
Red2Med ال���ذى يب���دأ بالبحر األمحر مرورا بقناة الس���ويس 

وصوال إىل البحر املتوسط.
وأوحض الوزي���ر، أن تدش���ن نظ���ام الاب���ل البح���رى اجلدي���د 
Red2Med يأىت اس���تمكاال للنجاح���ات الىت حتققها مرص ىف 
جمال الابالت البحرية الدولية ىف ضوء حرص وزارة االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلومات عىل االس���تمثار األمثل لملوقع اجلغراىف 

املتفرد ملرص والذى مينحها مزية اس���راتيجية كربى حيث مترر 
ع���رب أراضهيا أك���رث من 90% من البيانات ب���ن الرشق والغرب؛ 
متابعا: أن تنفيذ الابل اجلديد ومس���ار طريق املرشدين ظل حمل 
يراود قطاع االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات ملدة 20 عاما ومت 
تنفيذه ىف عام واحد فقط، مكا أن إطالقه اليوم واتاحته للدول الىت 
تعمت���د عىل مرص ىف مترير البيان���ات يعد خطوة وثابة ىف تعزيز 

مانة مرص االسراتيجية ىف هذا املجال.
وأش���ار طلعت إىل أن اجلهود املبذولة ىف تطوي���ر البنية التحتية 
املعلوماتية أدت إىل تضاعف متوس���ط رسعة اإلنرنت الثابت ىف 
مرص لتصبح األوىل عىل مستوى قارة أفريقيا ىف متوسط رسعة 

اإلنرنت الثابت.

وقع���ت نيفن القباج وزيرة التضامن االجمتايع، مذكرة تفامه 
م���ع موريزيو راي���ي مدير املعهد الدويل للدراس���ات الزراعية 
املتطورة لدول البحر املتوس���ط بإيطاليا “معهد س���يام باري”؛ 
لتنفيذ مبادرات تمنوية مشركة ممتثلة يف تنفيذ دورات تدريبية 
وأنش���طة حبثية، وتبادل اخلربات واملعلومات يف جمال التمنية 

اإلقلميية مبا يتفق مع سياسة احلكومة املرصية.
وي���أيت ذلك التعاون يف إط���ار أن وزارة التضامن االجمتايع 
املنوطة بعمل شبات األمان االجمتايع للفائت األكرث احتياجا، 
وذلك عن طريق دمع ومحاية األرس الفقرية، وحمدودي الدخل 
من أجل رفع مس���توى معيشهتم، ومضن سياسة الوزارة اليت 

تقوم عىل 3 حماور يه: “امحلاية والرعاية والتمنية«.
وأطلق���ت الوزارة، برناجم “فرصة” الذي يعد برناجما للمتكن 
االقتصادي وهيدف إىل تعزيز روح العمل واإلنتاج واالنتقال من 
مرحلة االعمتاد عىل الغري إىل مرحلة االستقالل االقتصادي، 
وتوفري الفرص البديلة للفقراء من الشباب والنساء واألخشاص 
ذوي اإلعاقة، وخلق البيئة الدامعة لملرشوعات املولدة للدخل، 

وتقدمي مناذج رشااكت التمنية املستدامة.
واتف���ق اجلانبان، ع���ىل التعاون يف جم���االت تعلمي وتوظيف 
الش���باب، وإعداد ومتويل، وتنفيذ ومتابعة وتقيمي املرشوعات، 

وتطوي���ر ش���امل لملناط���ق الريفي���ة والس���احلية، والمتك���ن 
االقتص���ادي لملرأة، باإلضافة إىل إقامة مرشوعات للش���باب 
وامل���رأة يف قط���اع األغذية الزراعي���ة، واملنتج���ات المسكية، 
واحلرف الراثية، والقطاعات املرصي���ة األخرى ذات األولوية 
يف الس���وق احملي، والتخطيط االسراتيجي للتمنية احمللية، 

وتنفيذ براجم ومرشوعات تمنية حملية.

حب���ث رضا جحازي وزير الربي���ة والتعلمي والتعلمي الفين، 
م���ع أواك هريويش، س���فري اليابان بالقاهرة، س���بل تعزيز 
التعاون املشرك بالتعلمي وحبث زيادة عدد املدارس املرصية 

اليابانية.
وأكد جحازي يف بيان، عىل العالقات املمتزية اليت تربط بن 
م���رص واليابان يف جماالت التعل���مي، واليت اكن من مثارها 

العديد من املشاريع املشركة.
وأوحض الوزي���ر، أن جتربة املدارس املرصية اليابانية محتل 
ثالث مزيات رئيس���ية، ىه أن جوه���ر التعلمي الياباىن يمكن 
ىف الخشصية املتاملة للطفل وهو ما يتفق أيًضا مع هدف 
نظ���ام التعلمي اجلديد، حيث هيمت بتمنية القدرات الدراس���ية 
للطالب وتمنية األخالق من أجل تنشئة أجيال تلزتم بالقواعد 
والقوانن، وحترم مش���اعر اآلخرين مك���ا أن صيغة التعمل 

امجلاىع ُتىمن مهارات التواصل مع اآلخرين.
وأش���ار إىل أن القي���ادة السياس���ية وجهت بزي���ادة أعداد 
امل���دارس املرصية اليابانية خالل الفرة املقبلة، الفًتا إىل أن 
جوهر التعلمي الياباين يتوافق مع منظومة التطوير يف مرص، 

وهذا أساس تنفيذ مرشوع املدارس املرصية اليابانية.
من جهته، رحب الس���فري الياباين بدمع التعاون املش���رك مع 

مرص، ونقل اخلربات اليابانية مبجال التعلمي وتعزيز الرشاكة 
القوي���ة بن الدولت���ن، مؤكًدا اعزتاز الياب���ان بتجربة املدارس 

املرصية اليابانية والعمل عىل زيادة أعدادها يف املستقبل.
وأض���اف أن الياب���ان هتمت بالعنرص الب���رشي يف التعلمي، 
وانتقاء أفضل الطالب وتقدمي تدريب معي حيقق هلم أعىل 

مستوى من التأهيل.

أك����د املهندس محم����ود عصمت، وزي����ر قطاع 
األمعال العام، أن الوزارة تسى لتوطن العديد 
من الصناعات حملًيا ونقل التكنولوجيا احلديثة، 
لتلبية احتياجات السوق احملي وتقليل فاتورة 

الواردات وزيادة الصادرات.
وأش����ار املهندس محمود عصمت، خالل لقائه، 
وفًدا م����ن رشك����ة »أرس����يلورميتال اجلبيل«، 
إح����دى الرشاكت اليت يس����امه هب����ا صندوق 
االس����تمثارات العامة الس����عودي، الرائدة يف 
جمال صناعة املواس����ري واألنابي����ب احلديدية، 
حبض����ور زاي����د األمس����ري امللح����ق التجاري 
بس����فارة اململكة العربية الس����عودية يف مرص، 
إىل احل����رص عىل تعزيز التع����اون مع اجلانب 
الس����عودي يف ضوء العالقات القوية واملمتزية 
والرواب����ط األخوي����ة ب����ن البلدين والش����عبن 

الشقيقن.
وأض����اف أن ال����وزارة تعمل بش����لك جاد عىل 
تطوي����ر التعاون البناء م����ع القطاع اخلاص يف 
ظل أمهيته كقاطرة للمنو االقتصادي من خالل 
زيادة االستمثارات ونقل املعرفة واخلربات مبا 

خيدم معلية التمنية االقتصادية.
م����ن جانبه، أكد زايد األمسري، حرص اجلانب 
السعودي عىل خض مزيد من االستمثارات يف 
مرص، وإقام����ة صناعات تاملية ب����ن البلدين 

الش����قيقن، وحتقي����ق االس����تفادة م����ن املوارد 
واإلمانات املتاحة.

ومت خالل اللقاء حبث س����بل التعاون والرشاكة 
املمكن����ة من خ����الل رشكة النرص لملواس����ري 
التابعة للرشكة القابض����ة للصناعات املعدنية، 
إح����دى رشاكت وزارة قط����اع األمع����ال العام، 
وتلبية احتياجات السوق من املواسري واألنابيب 
بأقطار متنوعة وخاصة يف املرشوعات القومية.

وقدم مسؤولو »أرس���يلورميتال اجلبيل«، عرًضا 
حول الرشك���ة ومصانعه���ا وطاقهت���ا اإلنتاجية، 
ومراح���ل التصنيع، وأب���رز منتجاهتا من األنابيب 

اليت يمت استخدامها يف صناعة النفط والغاز.

ألول مرة في القارة األفريقية 

مصر تستضيف اجتماعات البنك اآلسيوي 
لالستثمار فى البنية التحتية العام املقبل

وزير التموين: تشديد الرقابة على املنافذ 
التموينية واألسواق للتأكد من االلتزام باألسعار

الهيئة العربية للتصنيع توفر منتجاتها اإللكترونية 
بنظم تقسيط بالتعاون مع "بي تك"

االتصاالت تدشن الكابل البحري »Red2Med« كأسرع 
مسار لنقل البيانات بني الشرق والغرب

القباج توقع مذكرة تفاهم مع معهد سيام باري اإليطالي 
لتنفيذ مبادرات تنموية مشتركة

»التعليم« تبحث زيادة عدد املدارس اليابانية يف مصر

وزير قطاع األعمال العام يبحث مع شركة سعودية 
التعاون يف صناعة املواسير

مصرفيون: وجود البنوك اإلماراتية والعاملية يف مصر دليل على قوة اقتصادها
أ ش أ

أك���د مس���ؤولون بالقط���اع امل���رصيف أن وج���ود 
البن���وك اإلماراتي���ة والعاملية يف م���رص دليل عىل 
قوة اقتصادها، وذلك خالل جلس���ة »االس���تدامة 
يف القطاع املرصيف.. جت���ارب إماراتية مرصية« 
ال���يت عقدت – األربعاء امل���ايض-  مضن فعاليات 
االحتفال مب���رور 50 عاما عىل تدش���ن العالقات 
املرصية اإلماراتي���ة، وذلك حبضور دمحم اإلتريب 
رئي���س احتاد البنوك املرصي���ة، وحيى أبو الفتوح 
نائ���ب رئيس جمل���س إدارة البنك األهي املرصي، 
ومن اجلانب اإلمارايت هش���ام عب���د اهلل القامس 
نائ���ب رئي���س جمل���س اإلدارة والعض���و املنتدب 
ملجموعة »بن���ك اإلمارات - ديب الوطين«، وأدارها 

اإلعاليم اإلمارايت فيصل بن حريز.
وقال دمحم اإلتريب رئي���س احتاد البنوك املرصية 
ورئي���س بن���ك م���رص: »توج���د 28 ملي���ار دوالر 
اس���تمثارات ترامكي���ة لدولة اإلم���ارات يف مرص، 
وبلغت التجارة البينية بن البلدين يف العام املايض 
7.5 ملي���ار دوالر، بزي���ادة 7%، وم���ع بداية العام 
احلايل زادت بنس���بة 11%. هذه األرقام والنس���ب 

خبالف التجارة النفطية«.
وأش���ار اإلتريب إىل »وجود 5 بن���وك إماراتية يف 
مرص، تبلغ جحم أصوهلا حن���و 400 مليار جنيه، 
متثل 4% من جحم القطاع املرصيف املرصي، مكا 
أن ال���رشاكت اإلماراتي���ة العامل���ة يف مرص يبلغ 
عددها حن���و 1300 رشكة، وبن���ا مرص واألهي 
هل���ام نصيب كبري جدًا من هذه الرشاكت، مع دولة 

اإلمارات العربية املتحدة«.
وأضاف رئيس احتاد بنوك مرص: »متوسط أمعال 
القطاع املرصيف بالنسبة للقروض والودائع بلغ يف 
العام 2014 نس���بة 42%، ووص���ل اآلن إىل %48، 
وهبذه النسب يكون لدينا فرصًا لمتويل املرشوعات 
الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر«، الفتا إىل: 
»إتاح���ة حن���و 400 ملي���ون جنيه يف ع���ام 2014 
لمتويل املرشوعات الصغرية واملتوس���طة ومتناهية 

الصغر، أصبحت حاليًا 56 مليار جنيه«.
ولفت اإلتريب إىل »اس���تفادة 153 ألف منتفع من 
بن���ك مرص يف قطاع متوي���ل املرشوعات الصغرية 
واملتوس���طة ومتناهية الصغ���ر، ومع دخول منافس 
إم���ارايت يف القطاع املرصيف يزي���د من التنافس، 
مبا خيدم العم���الء«، وأعلن رئي���س احتاد البنوك 

املرصي���ة عن »انهت���اء مجيع البنوك م���ن البصمة 
الكربونية، اتس���اقا مع مواجهة التغريات املناخية، 
وذل���ك يف 38 بنا عىل مس���توى مجهورية مرص 

العربية«.
وأض���اف: »من أدل���ة قوة البن���وك املرصية، زيادة 
معدل فائدة رأس املال من 13.9% يف عام 2014، 
إىل 20.9% اآلن، وه���ذه األرقام ألي منافس يريد 
املش���اركة يف القطاع املرصيف املرصي«، منوها 
أن »جترب���ة البنوك املرصية يف اإلمارات، والبنوك 
اإلماراتية يف مرص، جت���ارب ناحجة يف الدولتن 

وللدولتن«.
م���ن جهت���ه، أكد حيى أب���و الفت���وح، نائب رئيس 
جملس إدارة البنك األهي املرصي: »جناح جتربة 
البن���وك اإلمارتية يف مرص وحتقيقها أرباحا جيدة 
للغاية، ما يشري إىل التنوع الكبري للقطاع املرصيف 
يف مرص«. وتاب���ع أبو الفتوح: »رمغ اس���تحواذ 
البنك األهي عىل حنو 38% من القطاع يف مرص، 
إال أنه يمت التعام���ل بطريقة قامئة عىل التعاون مع 
لك البنوك املوج���ودة يف القطاع املرصيف«، الفتا 
إىل »إمانية االستفادة من اخلربات اإلماراتية يف 

مرص، وكذلك الكوادر املرصية يف اإلمارات«.
وأوحض: »أن التع���اون م���ع البن���وك اإلماراتي���ة، 
يف متوي���ل مرشوعات مخض���ة متنوعة يف جمال 
الصناع���ة والزراع���ة والتصنيع، يص���ب يف تمنية 

الصعيد يف مرص، واكن من مثار ذلك إنشاء أكرب 
مصنع للس���كر يف العامل بتلكفة 1.3 مليار دوالر، 
مبا يعمل عىل تقليل االس���ترياد من اخلارج، وهو 
أكرب دليل عىل جناح العالقة يف القطاع املرصيف 

يف البلدين«.
وق���ال نائ���ب رئيس جمل���س إدارة البن���ك األهي 
املرصي: »وضعنا تقريبا لك عنارص اسراتيجية 
البنك لتحقيق االس���تدامة، وذلك من خالل ختفيف 
اس���تخدام الطاقة، والتوس���ع يف استخدام الطاقة 
المشس���ية، وتوف���ري اس���تخدامات املي���اه، وتوجه 
المتوي���الت إىل املرشوع���ات املتوف���ر هبا عنارص 
االس���تدامة، فض���ال عن إص���دار تقرير س���نوي 
بش���لك متامل للك مسامهات البنك عىل مستوى 

المتويل«.
وش���دد عىل »رضورة أن تضع لك البنوك العاملة 
يف م���رص يف أس���اس تفكريها واس���راتيجيهتا 
االس���تدامة، ألنه أصبح أس���لوب حياة، فال جمال 
جمددا لملرشوعات امللوثة للبيئة«، ممثنا الرشاكة 

مع دولة اإلمارات.
م���ن جهت���ه، أكد هش���ام عبداهلل الق���امس ، نائب 
رئيس جمل���س اإلدارة والعض���و املنتدب ملجموعة 
بنك اإلمارات ديب الوط���ين، أن التجربة االماراتية 
يف البنوك املرصي���ة حققت جناحا كب���ريًا، قائلًا: 
»مجهورية م���رص العربية دولتن���ا، وجحم التبادل 

التج���اري ب���ن البلدين كبري ج���دا، ومرص رشيك 
خض  ع���ىل  وحرصن���ا  اس���راتيجي،  جت���اري 
استمثارات جعلها تصل لقرابة 7.5 مليار دوالر«، 
وَأضاف القامس، أن »مرص تعترب قاعدة اقتصادية 
مم���زية لدولة اإلم���ارات العربية املتح���دة، ووجود 
الكثري من البن���وك العاملية فهيا يدل عىل االقتصاد 

اجليد املتن«.
وأوحض هشام عبداهلل القامس: »أن املمر التجاري 
يف منطقتن���ا يب���دأ من الص���ن إىل إندونيس���يا، 
الس���عودية، البحرين، ومرص، وتركيا، لذا فإن ذلك 
املمر التجاري هام بالنسبة لنا، حيث حرص جملس 
إدارة البن���ك عىل وضع خط���ة ليصبح بنًا إقلميًيا 
حموريا يف منطقة الرشق االوس���ط«، مؤكدًا: »أن 
أول مق���ر إقليمي للبن���ك اكن يف م���رص، وبعدها 
اس���تحوذنا عىل بنك فرن���ي، حيث وصل صايف 

رحب 133 مليون دوالر أمرييك«.
وَأضاف: »أن أولويات البنك لتحديد معادلة النجاح 
يف مرص، يرتكز عىل اقتصادها اجلاذب واملجشع، 
ولوال ه���ذا االقتصاد ما كنا حققن���ا النجاح، ومع 
زي���ادة جح���م التبادل التج���اري بلغ ع���دد البنوك 

اإلمارتية يف مرص ل� 5 بنوك ممتزية«.
وِأش���ار إىل أن »البن���وك االماراتية يف مرص تعد 
جزءا من االقتصاد، وأحد أمه أدوارها املش���اركة 
يف دمع االقتصاد والس���وق املرصي«، مضيفًا أن 
»بنك اإلم���ارات ديب الوطين قد ش���ارك يف مجيع 
القطاع���ات، وإدخ���ال أدوات إلكرونية جديدة إىل 
الس���وق املرصي، ملنافس���ة األجهزة املوجودة يف 
الس���وق، وش���اركنا يف قطاعات الرشاكت الكربى 

والتهسيالت للحكومة لدمع البنية التحتية«.
وأوحض الق���امس: »القطاع املرصيف يواجه العديد 
م���ن التحديات خ���الل الفرة املقبلة عىل مس���توى 
الع���امل، وأن التحول الرمقي أك���رب هذه التحديات، 
ولو مل حتول البنوك نفهسا ستخرس مساحة رمقية 
كب���رية، مواقع التس���وق وب���راجم االتصاالت جزء 
كب���ري من معلياهتم يعمتد ع���ىل العمل املرصيف«، 
مش���ريًا إىل أن »البنك حصل عىل هشادة أفضل 
بنك رمقي عىل مس���توى الرشق األوسط عىل مدار 
8 س���نوات، ونأم���ل أن تصل لك البن���وك إىل هذا 
التحول الرمقي«، وأضاف أن »املمر التجاري للبنك 
اكمتل، ولديه قاعدته مرصفية ممزية، ومرص رشيك 

اسراتيجي لنا«.

 

عق���د أمحد مس���ري وزير التج���ارة والصناعة سلس���لة لقاءات 
مكثفة مع عدد من كربيات الرشاكت العاملية املستمثرة بالسوق 
املرصي والعاملة يف جماالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
والسيارات والتسويق اإللكروين، استعرضت جهود احلكومة 
لتوف���ري املناخ اجل���اذب لالس���تمثار لدمع القط���اع الصنايع 
وتعزي���ز الرشاكة مع القطاع اخلاص، وس���بل جذب املزيد من 
االس���تمثارات الصناعية للس���وق املرصي والعم���ل عىل زيادة 
نس���ب املكون احملي وتعميق الصناع���ة باإلضافة إىل تطوير 
سالسل التوريد للصناعة الوطنية وحتقيق التامل فميا بيهنا.

وق���ال الوزير يف بي���ان إن الدولة املرصية تنف���ذ خالل املرحلة 
احلالي���ة العدي���د م���ن اإلج���راءات واملب���ادرات اهلادفة لدمع 
الصناع���ات الوطنية ال���يت تمشل توف���ري األرايض الصناعية 
املرفقة وتيس���ري إجراءات احلصول عىل الراخيص الصناعية 
باإلضافة إىل إتاحة املزيد من التيس���ريات لملستمثرين لتوفري 

مدخالت اإلنتاج.
وأشار مسري إىل حرص الوزارة عىل جذب املزيد من الرشاكت 
العاملية لالستمثار يف السوق املرصي باعتباره مقصدًا رئيسيًا 
لالس���تمثارات األجنبية املبارشة مبنطقة الرشق األوسط وقارة 
أفريقيا، الفتًا إىل حرص الوزارة عىل تعزيز التعاون املش���رك 
م���ع كربيات ال���رشاكت العاملية ومبا يهس���م يف نقل اخلربات 
الصناعي���ة املتط���ورة للس���وق امل���رصي وتوط���ن الصناعات 

التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة يف مرص.

أعلنت غرفة صناعة اجللود باحتاد الصناعات املرصية أهنا بصدد 
التعاون مع جهاز تمنية املرشوعات املتوس���طة والصغرية ومتناهية 
الصغر لمتويل وتقنن أوضاع مصانع وورش األحذية غري الرمسية 

لضمها لملنظومة الرشعية ومساعدهتا عىل تطوير إنتاجها.
جاء ذلك خالل اجمتاع ش���عبة األحذية بغرف���ة صناعة اجللود مع 
مس���ؤوىل جهاز تمنية املرشوعات املتوس���طة والصغرية ومتناهية 
الصغر لبحث التعاون وكيفية اس���تفادة أعضاء الغرفة من خدمات 

اجلهاز.
ق���ال مج���ال المسال���وىط، رئيس غرف���ة صناعة اجلل���ود باحتاد 
الصناع���ات، إن الغرفة تس���ى دامًئا لعرض اكف���ة اخلدمات الىت 
ميك���ن توفريها لملصانع والورش العاملة بالقطاع، موجًها رس���الة 
لافة املصانع بالتواصل مع الغرفة لالستفادة من اخلدمات املقدمة 
من جهاز تمنية املرشوعات، ومؤكدا أنه سيكون هناك تواصل دامئ 

بن الغرفة واجلهاز ملتابعة ما مت إجنازه ىف هذا الشأن.
ومن جانب���ه، قال دمحم زلط، رئيس ش���عبة األحذية بغرفة صناعة 
اجلل���ود، إن مض املصان���ع العامل���ة ىف املنظوم���ة غ���ري الرمسية 
لالقتصاد الرمسى سيس���اعد ىف تمنية صناعة األحذية واملنتجات 
اجللدي���ة ىف مرص وحتقيق أقىص اس���تفادة ممكنة ألحصاب هذه 
املرشوع���ات من اخلدمات ال���ىت يتيحها قانون تمني���ة املرشوعات 

اجلديد.

مصر تبحث مع شركات عاملية جذب املزيد 
من االستثمارات األجنبية للسوق املحلي

غرفة صناعة اجللود تتعاون مع »تنمية املشروعات« 
لتمويل وتقنني أوضاع مصانع وورش األحذية
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وأشار رئيس الوزراء إىل أنه وفق مسارات املؤمتر، وجلساته 
الس���بعة عرشة، اكن هناك عدد من الرس���ائل الرئيسية اليت 
خ���رج هبا املؤمت���ر، حيث أك���د حرص احلكوم���ة عىل هنج 
الرشاك���ة الفعال���ة مع القط���اع اخلاص، ع���ىل النحو الذي 
عكسته بالفعل مداخلة من جممتع األمعال يف سياق اجللسة 
اخلاصة بوثيقة سياس���ة امللكية، واليت أش���ارت إىل أن هذا 
الهن���ج من قبل احلكومة قد رفع س���قف التوقعات بالنس���بة 
للقط���اع اخلاص، مؤكدًا أن احلكوم���ة ملزتمًة مبواصلة هذا 
الهنج يف لك ما س���يمت تبنيه وخيص جممتع األمعال خالل 

املرحلة املقبلة.
فة أداء األمعال  مكا أك���د مدبويل اهمتام احلكومة خبفض كلُ
عىل القط���اع اخلاص من خالل العديد م���ن اآلليات وتوفري 
مجيع س���بل الدمع للقطاع اخلاص، الفتًا إىل أنه مت التأكيد 
خالل جلس���ات املؤمت���ر عىل أن جملس ال���وزراء قد أصدر 
قرارًا يلُلزم اجلهات احلكومية بعدم فرض أي رس���وم جديدة 
إال بعد الرجوع ملجلس الوزراء، مكا مت خالل جلسات املؤمتر 
دعوة امللُصنعني ورجال األمعال للتواصل مبارشة مع جملس 
الوزراء حال فرض أي رس���وم جدي���دة مل تكن مفروضة من 

قبل من أية جهة حكومية.
وأش���ار رئيس ال���وزراء كذلك إىل ال���زتام احلكومة باحلياد 
التناف���ي وف���ق أفضل املامرس���ات الدولي���ة، الفتًا إىل أن 
ذل���ك قد ترمجته التعديالت ال���يت مت تبنهيا مؤخرًا يف األطر 
الترشيعية واملؤسس���ية والتنظميية لتعزيز دور جهاز محاية 
املنافس���ة، وم���ن بيهنا صدور قرار تأس���يس اللجن���ة العليا 
للحياد التنافي، برائس���ته، وقرار إلزام اجلهات احلكومية 
بعدم تبين أية قرارات تلُؤثر عىل احلياد التنافي، والرجوع 
إىل جهاز محاية املنافس���ة يف ه���ذا الصدد قبل إصدار أية 
قرارات هبذا الش���أن،  إىل جانب ال���زتام الرشاكت اململوكة 
للدولة باملبادئ ال���يت تضمن احلياد التنافي الصادرة عن 

منمظة التعاون االقتصادي والتمنية.
مكا تضمنت الرس���ائل الرئيس���ية لملؤمتر، التأكيد عىل أن 
احلكومة تس���هدف تعظمي العائد من األصول اململوكة للدولة 
من خ���الل رشااكت ناحجة م���ع القطاع اخل���اص يف عدد 
تعددة  كب���ري من املج���االت ذات األولوية، من خالل آلي���ات ملُ
للرشاكة، سواًء فميا يتعلق باملشاركة يف امللكية، أو اإلدارة، 
أو التش���غيل، حيث أوحض رئيس ال���وزراء أن فكرة ختارج 
الدولة لي���س معناها البيع، موحضًا أن خيار البيع ميثل آلية 
فق���ط من بني آلي���ات كثرية جدًا، ومت التواف���ق عىل أن تكون 
األولوي���ة حال جلوء الدولة إىل ه���ذا اخليار، من خالل طرح 
الرشاكت اململوكة للدولة يف البورصة لتوس���يع قاعدة امللكية 

من قبل املواطنني. 
مك���ا أكد الدكت���ور مصطىف مدبويل ح���رص احلكومة عىل 
تيس���ري فرص نفاذ القطاع اخلاص للمتويل احمليل والدويل 
من خالل مواصلة سياس���ات االنضباط املايل واالس���تدامة 
املالي���ة لتقليل أثر مزامح���ة االئمتان املمن���وح للقطاع العام 
لالئمتان املمن���وح للقطاع اخلاص، عالوة عىل دمع احلكومة 
لتعزي���ز فرص نفاذ القطاع اخلاص املرصي للمتويل من قبل 
املؤسس���ات الدولية برشوط ميرسة، وآج���ال ممتدة لمتويل 
مرشوعات يأيت عىل رأهسا املرشوعات ذات العائد التمنوي، 
وأشار كذلك إىل الزتام السياس���ة املالية بتحقيق االنضباط 
املايل واستعادة مس���ارات اخنفاض الدين العام، والتنسيق 
الاكم���ل بني السياس���ة املالي���ة والنقدية، وف���ق أطر تضمن 
استقاللية السياسة النقدية، وتوجه وزارة املالية إىل التحفزي 
املدروس للقط���اع اخلاص، وفق تب���ين منظومة من احلوافز 

االستمثارية اليت تستند إىل الكفاءة والتنافسية.
وأشار إىل التأكيد خالل املؤمتر عىل حرص السياسة النقدية 
عىل حتقيق االس���تقرار الس���عري وفق سياس���ة اسهداف 
الت���م، رمغ ك���ون الضغوط���ات التضخمي���ة احلالية قد 
نتج���ت باألس���اس عن الصعوب���ات العديدة ال���يت تفرضها 
البيئ���ة االقتصادية الدولية واليت ارتفعت عىل اثرها معدالت 
ه  التم يف عدد من دول العامل إىل ما يفوق 100%، وتوجلُ
البن���ك املركزي امل���رصي قريبًا إىل اإلعالن عن املس���هدف 
املس���تقبيل ملعدل التم، عالوة عىل تطوير مؤرش لرصد 
التط���ور يف قمي���ة اجلنيه املرصي مقابل س���لة من العمالت 
واألصول مبا يعكس قميت���ه احلقيقية، ليس فقط مقابل معلة 

واحدة، إمنا مقابل عدد من العمالت األخرى.
وق���ال رئيس الوزراء: تضمن املؤمتر تأكيد احلكومة املرصية 
عىل أمهية مواصلة مسرية اإلصالح االقتصادي لرفع وترية 
المنو االقتصادي، وزيادة مس���تويات مشوليها واستدامها 

واملدفوعة باألس���اس بمنو مسمتر يف االس���تمثارات املنفذة 
س���واء من احلكومة أو من القطاع اخلاص لزيادة مس���امهة 
القطاع اخلاص يف توليد الناجت وفرص العمل والصادرات.

وأش���ار إىل أن احلكومة املرصية كها أمللُ يف أن جلس���ات 
هذا املؤمتر سوف تسفر عن عدد من املخرجات خالل الفرتة 
املقبل���ة واليت يأيت ع���ىل رأهسا، تعزيز متنايم ومس���تدام 
ملس���ار االس���تمثارات اخلاصة املنفذة، ودفع مسارات المنو 
االقتصادي احملفزة باألس���اس بمنو القطاع اخلاص، وخلق 
املزي���د من فرص العمل املنتج لاكفة رشاحئ وفائت املرصيني 
يف رشاكت واع���دة للقطاع اخل���اص، وأيضا رشااكت بني 
الدول���ة والقطاع اخلاص يف هذا الش���أن، فضال عن زيادة 
مس���تويات مرونة االقتصاد امل���رصي يف مواجهة األزمات 

االقتصادية.
وأضاف الدكتور مصطىف مدبويل: اس���تنادًا إىل ما سبق، 
س���وف تعم���ل احلكومة خ���الل األجل القصري ع���ىل تنفيذ 
مجموعة من اإلجراءات تمتثل يف: تبين آلية تواصل مسمترة 
ب���ني احلكومة ومجي���ع الف���ائت األخرى للتع���رف عىل أمه 
العقب���ات اليت تواجه القطاعات املختلفة ووضع حلول عاجلة 

هلا بطريقة غري تقليدية.
وتابع أن ه���ذه اإلجراءات تمشل أيض���ا اقرتاح عقد مؤمتر 
اقتص���ادي س���نوي للرتوجي لالس���تمثار يف م���رص يمت من 
خالل���ه دعوة ال���رشاكت العاملية لعرض فرص االس���تمثار، 
وك���ذا ملراجع���ة وتقيمي ما مت االتفاق هيلع م���ن خارطة طريق 
وعرضها أمام الرأي العام واملتخصصني، قائال: نس���هدف 
أن يكون املؤمتر األول يف هذا الش���أن يف النصف األول من 
عام 2023 ، فميا تضمنت اإلجراءات أيضا تدقيق الصياغة 
الهنائي���ة لوثيقة سياس���ة ملكية الدولة واحلي���اد التنافي، 
وعرضها عىل جملس الوزراء خالل األسابيع القليلة املقبلة؛ 
متهيدا العمتادها من قبل رئيس امجلهورية، إىل جانب تبين 
حزمة م���ن احلوافز االس���تمثارية ال���يت مت اعمتادها خالل 
اجمت���اع جملس الوزراء الس���ابق، وعىل رأهسا حتديد عدد 
من الصناعات واألنشطة االسرتاتيجية للدولة املرصية واليت 
س���تمتتع بعدد من احلوافز، وع���ىل رأهسا رد جزء كبري من 
رضيبة الدخل، وتصل قمية الرد إىل حوايل 55% من رضيبة 
الدخ���ل عىل أال تتجاوز املدة لل���رد اجلزيئ من الرضيبة 45 
يوم���ا من تقدمي اإلق���رار الرضييب، وهذا يع���ين أننا كدولة 
س���نكون ملزتمني يف أقل من هشر ونص���ف برد حىت %55 
من قمية رضيبة الدخل، لعدد من املرشوعات اليت ستحددها 
الدولة طبقا ألمهيها االس���رتاتيجية واليت ستخرج بقرارات 

من جملس الوزراء. 
وأشار رئيس الوزراء يف س���ياق حديثه عن اإلجراءات اليت 
س���تتخذها احلكومة عىل املدى القص���ري، إىل أنه يف ضوء 
تلكيفات  رئيس امجلهورية بإعداد حزمة اجمتاعية يف ضوء 
ظاهرة تزايد معدالت التم عامليا، فإن جملس الوزراء يف 
خ���الل الفرتة القليلة املقبلة س���يعمل عىل وضع هذه احلزمة 
واالعالن عهنا والبدء يف تطبيقها اعتبارا من الهشر القادم، 
مؤك���دا إلغاء العمل بنظام االعمتادات املس���تندية خالل أقل 
م���ن هشرين بالتوافق مع البنك املرك���زي، حىت نرفع القيود 
اليت اش���تىك مهنا مجيع رجال الصناعة يف هذا الش���أن، 
فميا تضمنت اإلجراءات كذلك إطالق االس���رتاتيجية الوطنية 
للصناع���ة املرصية خالل م���دة ال تتج���اوز 3 أهشر، حبيث 
تضع خارطة طريق للصناعة املرصية خالل السنوات العرش 

املقبلة.
وق���ال رئيس الوزراء موجها حديثه للحارضين: لعل مؤمترنا 
هذا يحجن يف إعطاء رسالة مطأنينة إىل املواطن املرصي بأنه 
رمغ لك التحديات غري املس���بوقة فإنن���ا وبعون اهلل قادرون 
عىل امليض قدما يف تنفي���ذ االصالحات االقتصادية، وكذا 
املرشوع���ات التمنوي���ة واخلدمية يف طريقن���ا لبناء مجهورية 
جدي���دة يمتت���ع فهيا املواط���ن املرصي جب���ودة احلياة اليت 
ننش���دها مجيعا، مكا أن هناك رس���الة للخ���ارج بأن مرص 
ترحب باالستمثارات يف خمتلف القطاعات مبا لدهيا من بنية 
حتتي���ة متطورة، وهو ما يرتمجه ح���رص احلكومة عىل تبين 
سياس���ات اقتصادية منضبطة، ورشاكة حقيقية مع القطاع 
اخل���اص، مبا يضمن جناح االقتص���اد املرصي يف اجتياز 
الرحل���ة الوعرة اليت مير هبا العامل يف الفرتة الراهنة، داعيا 

اهلل أن يوفقنا ملا فيه اخلري والرخاء ملرصنا احلبيبة.
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600 مقترح و1200 مشارك يف املؤمتر  االقتصادي »مصر  2022« 

إلغاء العمل بنظام االعتمادات المستندية خالل أقل من
 شهرين بالتوافق مع البنك المركزي .. وإطالق االستراتيجية 

الوطنية للصناعة المصرية خالل مدة ال تتجاوز 3 أشهر

رئيس الوزراء: المؤتمر أكد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفّعالة مع 
القطاع الخاص.. وملتزمون بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه 

ويخص مجتمع األعمال خالل المرحلة المقبلة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 

مجلس الوزراء كلمة خالل الجلسة 

الختامية للمؤتمر االقتصادي ـ مصر 

2022،  بحضور  الرئيس عبدالفتاح 

السيسي،   أشار في مستهلها إلى 

أنه استجابة لتكليف  الرئيس، نظمت 

الحكومة فعاليات هذا المؤتمر خالل 

الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ 

لمناقشة أوضاع االقتصاد المصري 

ومستقبله، بمشاركة واسعة من نخبة 

من كبار االقتصاديين والمفكرين 

والخبراء المتخصصين ورؤساء األحزاب.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر 

حظي بحضور واسع النطاق ومشاركة 

فعالة من قبل كافة الفئات الُممثلة 

في هذا المؤتمر، حيث تجاوز عددهم 

نحو 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر 

نسب تفاعل ومشاركة كبيرة من خالل 

منصاته االلكترونية، حيث تجاوزت 

نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة 

خالل يومين، فضاًل عن أنه تم تلقي 

ما يعادل 600 مقترح، الفتًا إلى أن ما 

يميزهم أن غالبيتهم من الشباب، بما 

يعكس تفاعال كبيرا للغاية من الشباب 

المصري لعرض مقترحات كثيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم 

التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق 

مع الوزارات المختلفة، لدراسة كل هذه 

المقترحات، وصياغة خطط تنفيذية 

لالقتصاد المصري خالل الفترة القادمة، 

مضيفا انه تم من خالل جلسات 

المؤتمر مناقشة كل التحديات الراهنة 

التي تواجه القطاع الخاص في مصر، 

بهدف الوصول إلى خارطة طريق 

توافقية لالقتصاد المصري في الفترة 

المقبلة.

شيماء مرسي

بع���د ثالثة أيام من املناقش���ات ، واجللس���ات املوس���عة 
حبضور رئيس امجلهورية يف جلس���يت االفتتاح واخلتام 
، ومش���اركة  رئيس الوزراء والوزراء وكبار االقتصاديني 
واملفكرين وقيادات البنك املركزي  مبختلف اجللس���ات ، 
انهي املؤمتر االقتص���ادي � مرص 2022،  إيل عدد من  
التوصيات واملقرتحات املهمة ال���يت توصل إلهيا املؤمتر 
من واق���ع آراء ومداخ���الت اخلرباء واملختص���ني الذين 
شاركوا يف جلس���ات املؤمتر خالل أيام انعقاده الثالث،  
و قام بإعالهنا   ضياء رشوان، نقيب الصحفيني واملنسق 

العام للحوار الوطين.
وفميا خيص حمور السياسات املالية والنقدية،   تضمنت 
التوصي���ات العم���ل عىل اس���مترار خفض نس���بة الدين 
إىل الن���اجت احمل���يل اإلمج���ايل، وإطالة أجل الس���داد، 
واالس���مترار يف حتقيق فائ���ض أويل لتعزيز قدرة الدولة 
عىل سداد الزتاماهتا، هذا إىل جانب رسعة الوصول إىل 
اتفاق مع صندوق النقد الدويل، وكذا أمهية مرونة س���عر 
الرصف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، 
كأداة المتص���اص الصدمات اخلارجية، فضلًا عن العمل 
عىل تفعيل سوق املشتقات للعملة، والعقود اآلجلة، كأداة 
حتوط ضد خماطر تذبذب س���عر الرصف، باإلضافة إىل 
قوم���ًا ببعض العمالت  إصدار م���ؤرش للجنيه املرصي ملُ

ألمه الرشاكء التجاريني والذهب.
تعزيز دور القطاع اخلاص 

ويف إطار حمور تعزيز مش���اركة القطاع اخلاص، مشلت 
التوصيات توس���يع قاعدة امللكي���ة بالرتكزي عىل التخارج 
م���ن خالل تبين الطرح بالبورص���ة كأولوية، ويلهيا زيادة 
رأس املال، من خالل دخول مس���تمثر اسرتاتيجي، وكذا 
تعزي���ز دور صندوق مرص الس���يادي من خالل نقل عدد 
من الرشاكت التابعة للدولة إليه، فضلًا عن حتديد فرتات 
زمنية لملوافقة عىل الطلبات امللُقدمة من املستمثرين، حبيث 
يعترب تأخر رد اجلهة موافقة مضنية لبدء مزاولة النشاط، 
إىل جانب اإلرساع يف رصف دمع الصادرات للقطاعات 

امللُستحقة للدمع، مبجرد التقدم باملستندات الدالة.
قطاعات ذات أولوية 

وفمي���ا يتعلق مبحور القطاعات االقتصادية ذات األولوية،  
تضمن���ت التوصي���ات إص���الح منظوم���ة التعاوني���ات 
واالحتادات املرتبطة بالنشاط الزرايع، من خالل إصالح 
هيلكي ومؤس���ي ومايل وإداري، مبا يدمع قدرهتا عىل 
القي���ام بدور أك���رب يف ملف األمن الغ���ذايئ مبا يمشل: 
التس���ويق التعاوين، ومس���تلزمات اإلنت���اج، و الزراعات 
التعاقدية، واإلرش���اد الزرايع، والتجميع���ات الزراعية، 
وغريه���ا، هذا إىل جانب إجياد خطوط نقل رسيع لمتكني 
الص���ادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إىل األس���واق 
امللُس���هدفة باعتب���ار ه���ذه املنتجات رسيع���ة التلف، مع 
ثل أمهية نس���بية، وهلا وزن  الرتكزي عىل اخلطوط اليت متلُ

نسيب يف جحم الصادرات الزراعية.
مك���ا مشل���ت التوصي���ات اخلاص���ة مبح���ور القطاعات 
االقتصادي���ة ذات األولوية، تهسيل احلصول عىل قروض 
متوي���ل لملرشوعات الصحي���ة، خاص���ة يف املجمتعات 
اجلدي���دة بق���روض ميرسة وفائ���دة مم���زية، فضلًا عن 
تهسيل إج���راءات الرشاكة مع الدولة يف املستش���فيات 
القامئ���ة واجلديدة، وذلك من خالل إدارة القطاع اخلاص 
لملنش���آت الصحية بنظام حق االمتياز، إىل جانب تقدمي 
حزم���ة متاكملة من احلوافز الرضيبي���ة والمتويلية؛ وذلك 
لتجشي���ع القطاع اخل���اص عىل توفري خدم���ات تعلميية 
متنوعة تتناس���ب م���ع خمتل���ف رشاحئ املجمتع، خاصة 
الطبقة املتوس���طة، ومبا يرايع أهداف التمنية املاكنية يف 

احملافظات املختلفة.
وتضمنت أيضًا توصيات حم���ور القطاعات االقتصادية 
ذات األولوية، دراس���ة إدخال تعديالت عىل عقود توصيل 
التي���ار الكهربايئ لملصانع حبيث تصب���ح قابلة للمتويل 
البن���ي، وكذلك اخت���اذ إج���راءات تنفيذية من ش���أهنا 
تصدير العقار عامليًا، والرتوجي لملنتج العقاري من خالل 
الدول���ة والقطاع اخلاص، مع أمهي���ة وضع إطار تنفيذي 

دامع وحمفز، إىل جانب إنش���اء منطقة اقتصادية خاصة 
لصناعة تكنولوجيا املعلوم���ات واالتصاالت عالية التقنية 
عىل املدى القريب، واللجوء إىل آلية القامئة البيضاء اليت 
ي���مت تجسيل هذه ال���رشاكت هبا، باإلضاف���ة إىل توحيد 
اجلهة اخلاصة بتحصيل الرس���وم عىل املس���تمثرين يف 
قطاع  الس���ياحة، مع اإلرساع بإصدار الالحئة التنفيذية 
لقانون رمق 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون املنشآت 

الفندقية والسياحية.
واكن م���ن بني توصيات حم���ور القطاع���ات االقتصادية 
ذات األولوي���ة، التوس���ع يف التصني���ع احمليل للوحدات 
املتحرك���ة للس���كة احلدي���د واجل���ر الكهرب���ايئ وقط���ع 
غياره���ا، خلل���ق قاع���دة صناعية ميكن االعمت���اد علهيا 
وتوف���ري العملة الصعبة، وكذل���ك إرشاك القطاع اخلاص 
املرصي واألجنيب يف إدارة وتش���غيل اكفة مرافق النقل؛ 
لتبادل اخلربة ومضان تقدمي خدمة جيدة لملس���تخدمني 
واحملافظ���ة علهيا، م���ع العمل عىل تعدي���ل الترشيعات 

والقوانني واللواحئ املنمظة.
تطوير الصناعة 

وفميا يتعلق باحملور األخري وهو تطوير قطاع الصناعة، 
مشل���ت التوصيات رسع���ة االنهاء من الرؤي���ة املتاكملة 
إلس���رتاتيجية الصناع���ة الوطني���ة، واس���هداف بعض 
الصناعات املهمة، وتعميق التصنيع احمليل، وخاصة يف 
الصناعات اهلندس���ية والكمياوية والنس���يجية والغذائية، 
إىل جانب تمنية الص���ادرات الصناعية من خالل براجم 
رد األعب���اء التصديري���ة، وتهسيل إج���راءات النفاذ إىل 
األس���واق اجلديدة، وتفعيل دور ماكتب المتثيل التجاري 
واملع���ارض الدولية، مع تعزيز دور مب���ادرة “إبدأ” لدمع 
القط���اع الصنايع، وك���ذا تفعيل قان���ون تفضيل املنتج 
احمل���يل هب���دف تعزيز املنت���ج احمل���يل يف املرشوعات 
القومية للدولة، وأخريًا حتويل املناطق الصناعية إىل مدن 
س���كنية متاكملة والعمل عىل توفري سكن للعاملني لتقليل 

تلكفة انتقاهلم ومنح أراِض لملصانع.

  التوجيه 

بتشكيل لجنة فنية 

بالتنسيق مع الوزارات 

المختلفة لدراسة  

المقترحات وصياغة 

خطط تنفيذية 

لالقتصاد المصري 

خالل الفترة القادمة

 

 مدبولي : اقتراح 

عقد مؤتمر اقتصادي 

سنوي للترويج 

لالستثمار في مصر 

يتم من خالله دعوة 

الشركات العالمية 

لعرض فرص االستثمار 

.. ومن المستهدف 

عقد المؤتمر األول 

خالل النصف األول 
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  المؤتمر يوصي بالعمل  على استمرار 
خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي وإطالة أجل السداد، واالستمرار 
في تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة 

على سداد التزاماتها

  توصية بسرعة  الوصول إلى اتفــاق مع 
صنـــدوق النقــد الدولي .. وتأكيدا علي  أهمية 

مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات 
السوق من العرض والطلب كأداة المتصاص 

الصدمات الخارجية

  العمل على تفعيل سوق المشتقات 
للعملة والعقود اآلجلة كأداة تحوط ضد مخاطر 

تذبذب سعر الصرف .. وإصدار مؤشر للجنيه 
المصري مقوًما ببعض العمالت ألهم الشركاء 

التجاريين والذهب.



قضايا
رئيس هيئة االستثمار: إصدار 

تراخيص املشروعات االستثمارية 
خالل 20 يوم عمل

شارك املستش���ار دمحم عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة لالس���تمثار واملناط���ق احلرة، يف اجللس���ة اليت دارت 
حول "دمع بيئة االس���تمثار احمليل واألجنيب يف مرص" خالل 

فعاليات اليوم الثاين لملؤمتر االقتصادي مرص – 2022.
وخالل اجللس���ة، ع���رض عبد الوه���اب ما قامت ب���ه احلكومة 

م���ن إجراءات لوض���ع إطار زمين ملزم الس���تصدار تراخيص 
املرشوعات االس���تمثارية خالل 20 يوم مع���ل، إىل جانب قيام 
هيئة االس���تمثار بإصدار أكرث من 25 دليال لرتاخيص اجلهات 
احلكومية اليت تقدم خدمات االستمثار وحتديهثا دوريًا تتضمن 

اكفة املستندات والرسوم واإلجراءات.

هشدت جلس����ة “ خارط����ة طريق لزيادة مش����اركة القطاع 
اخلاص يف قطاع الصحة”، طرح مقرتحات عديدة لتفعيل 
تل����ك املش����اركة ، وقال رئيس ال����وزراء  الدكتور مصطيف 
مدبويل   إن  لديه بعض الرسائل الواحضة حول املناقشات 
اليت دارت يف اجللس����ة بشأن قطاع الصحة، وخاصة ما 
مت طرحه خالل اجللسة حول حاجتنا كدولة لتوفري 4000 

رسير سنويا بتلكفة تقدر مبليارات اجلنهيات.
 وتاب����ع  أننا نتحدث اآلن عن مس����امهات القطاع اخلاص 
ودخوله بق����وة إىل خمتلف قطاع����ات الدولة، ومهنا جمال 
الصحة جنبا إىل جنب م����ا تقوم به الدولة من جهود لبناء 
وتطوير املستش����فيات،  مضيفا : يف ظ����ل تطبيق منظومة 
التأمني اليحص الشامل؛ فطبقا للقانون تكون قمية اخلدمة 
حمددة وموحدة يف مجيع املستشفيات واملراكز الصحية، 
س����واء اكنت تابعة للدولة أم مملوكة للقطاع اخلاص، ولذا 
فه����ذه فرص����ة جيدة للغاي����ة أمام القطاع اخل����اص للنظر 
يف االحتياج����ات املطلوب����ة، وحنن كدول����ة نواصل تقدمي 
احملف����زات وفق ما طرحه وزير الصحة والس����اكن خالل 
اجللس����ة هبذا الش����أن من خطة واحضة، مؤكدا أن الدولة 

لدهيا االستعداد التام لتقدمي احملفزات املطلوبة.
    وق����ال رئي����س ال����وزراء: الي����وم وحن����ن نق����وم ببن����اء 
املستش����فيات واليت تتلكف ملي����ارات اجلنهيات وتتحملها 
الدولة، س����واء لتقدمي خدمة جمانية لملواطنني، وكذا اليت 
ستدخل مضن منظومة التأمني اليحص الشامل، مع العمل 
أن مجيع املستشفيات ستندرج الحقا مضن هذه املنظومة 
خالل املرحل����ة املقبلة، دعونا نتواف����ق عىل منوذج لبعض 
هذه املستش����فيات وتس����لميها للقطاع اخل����اص إلدارهتا، 
واالس����تفادة من القدرات اهلائلة للقطاع يف هذا الش����أن، 
واليت أش����اد هبا الس����يد الرئيس عبد الفتاح الس����يي، 
رئي����س امجلهوري����ة، يف العديد م����ن املداخ����الت، وذلك 
لملحافظ����ة عىل اس����تدامة هذه الكيان����ات الصحية بنفس 
مس����توى بناهئا، مع صيانها بصفة دورية، طارحا بعض 
األف����اكر لملناقش����ة لتحقيق عوائد مالي����ة للقطاع اخلاص 

تغيط نفقات تشغيل املستشفيات وحتقيق رحب.
 مك����ا طرح رئيس ال����وزراء مقرتحا ح����ول إماكنية دخول 
القط����اع اخل����اص يف رشاكة مع الدول����ة يف جمال إدارة 
املستش����فيات وخاصة اليت تقوم الدول����ة بتطويرها حاليا؛ 
فنح����ن كدول����ة حريص����ون لك احل����رص عىل مش����اركة 
القطاع بق����وة خالل هذه املرحلة والف����رتات املقبلة، وحنن 
هنا س����نتحمل عىل عاتقنا اجلانب االستمثاري يف إقامة 
املستش����فيات، وننتظر التوصل لتواف����ق عام حول تصور 
تش����غييل ومتوييل وإداري لملستشفيات مبشاركة القطاع 
اخل����اص، فاألمر املهم ل����دى املواطنني يمكن يف حصوهلم 

عىل اخلدمة بأعىل مستوى من اجلودة.
 واخت����مت رئيس جملس الوزراء تعقيبه يف هذه اجللس����ة، 
بتوجي����ه وزي����ر الصح����ة والس����اكن بتل����ي املقرتح����ات 
والتص����ورات اخلاصة هبذا الش����أن، متهيدا للتوصل إىل 
توافق عام حول تصور حمدد حول أسلوب الرشاكة الذي 
ميك����ن اتباعه بني الدولة والقطاع اخلاص يف هذا القطاع، 

حبيث يتضمن المتويل والصيانة ونسبة الرحب، وغريها.
خريطة حصية 

م����ن جانب����ه اس����تعرض  الدكت����ور خال����د عب����د الغفار، 
وزير الصحة والس����اكن ع����ددا من البيان����ات واملعلومات 
ح����ول القطاع ال����يحص ىف مرص، مش����ريًا إىل أن عدد 
املستش����فيات يصل إىل 2700 مستش����ىف عىل مستوى 
امجلهوري����ة، تضم 15356 رسير رعاي����ة مركزة، و3452 
غرف����ة معلي����ات، و5986 حضانة أطفال، وتق����دم الرعاية 
الصحي����ة م����ن خ����الل 120606 اطب����اء، إىل جانب أطقم 

المتريض.
مكا اس����تعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خالل اجللسة، 
معامل اخلريط����ة الصحية مجلهورية م����رص العربية، وما 
حتويه من صورة ش����املة عن مقّوم����ات القطاع اليحص، 
واألمراض املنت����رشة، ومواضع انتش����ارها باحملافظات 
وامل����دن والق����رى، وتوزيع الق����وى العاملة باملستش����فيات 

واألطباء، وغريها عىل مستوى احملافظات.
مكا عرض وزي����ر الصحة موقف املنش����آت الصحية عىل 
مس����توى امجلهورية، مش����ريًا إىل ان تلك املنشآت زادت 
خالل الفرتة من 2009 إىل 2019 بنسبة 11%، مكا ارتفع 
عدد األرّسة يف املستشفيات اخلاصة بنسبة 68% باملائة، 
وبذل����ك أصبح القطاع اخلاص يس����تحوذ ع����ىل 28% من 

ة يف عام 2019. إمجايل عدد األرسَّ
وأوحض الوزي���ر أن االس���تمثارات املنفَّ���ذة يف قط���اع 
الصحة ارتفعت مبقدار مرة ونصف خالل ثالث س���نوات 
)2016/2015 - 2019/2018(، الفتا إىل نسبة اإلنفاق 
ع���ىل الدواء من إمجايل اإلنف���اق عىل قطاع الصحة يف 

مرص، ومقارنة ذلك بعدد من الدول.
وأش���ار  الدكت���ور خالد عب���د الغف���ار،  إيل أن القطاع 
ال���يحص يف مرص حباجة لتوفري 4000 رسير س���نوّيًا 
حىت ع���ام 2030، وهو ما يقدر تلكفته اإلمجالية 60-40 
مليار جنيه سنوّيًا يف ظل معدل الزيادة السنوية للساكن 
الذي يص���ل إىل 2.5 مليون نمسة، وهو ما ميثل فرصة 

أمام القطاع اخلاص لالستمثار يف هذا املجال.
ورسد وزير الصحة والساكن مناذج للرشاكة مع القطاع 
اخل���اص يف قطاع الصحة، موحض���ًا أهنا تمشل عقود 
اخلدمة، واإلدارة، والتأجري )التشغييل والمتوييل(، وكذا 

عقود االمتياز، وعقود البناء والتشغيل ونقل امللكية.
تهسيالت 

وخالل اجللس���ة، ط���رح احلض���ور بع���ض التوصيات 
واملقرتح���ات، ومشلت اإلش���ارة إيل أمهي���ة العمل عىل 
تهسيل إجراءات الترصف يف املرشوعات الصحية سواء 
بالبيع، أو االس���تحواذ، أو نقل األهسم لتجشيع التداول، 
ودخ���ول الكيان���ات الطبي���ة العاملي���ة؛ جذبا لالس���تمثار 
االجنيب، ه���ذا إىل جانب العمل ع���ىل تهسيل إجراءات 
استخراج تراخيص املؤسسات الصحية، وتوحيد جهات 
املوافقات “نظام الشباك املوحد”، وحرص جهات الرقابة 
والفحص عىل املنش���آت لتكون من خالل وزارة الصحة 

والساكن.

هش���دت    جلس���ة   “ خارط���ة طري���ق لزيادة مش���اركة 
القط���اع اخلاص يف التعلمي”، حبضور الدكتور مصطىف 
مدبويل، رئيس جملس الوزراء ومبش���اركة الدكتور رضا 
جحازي، وزي���ر الرتبية والتعلمي والتعلمي الفين، والدكتور 
دمحم أمين عاشور، وزير التعلمي العايل والبحث العيمل، 
مشاركة من خنبة من األساتذة واخلرباء املتخصصني يف 

جمال التعلمي. 
ويف كمته أك���د رئيس الوزراء أن الدولة تس���ى لتعزيز 
مش���اركة القطاع اخلاص يف تق���دمي اخلدمات التعلميية، 
مؤكًدا عىل أن الدولة تل���زتم بتوفري التعلمي املجاين، وأن 
عىل القطاع اخلاص التوس���ع يف االس���تمثار يف قطاع 
التعلمي؛ لتق���دمي اخلدمات التعلميية ملختلف فائت املجمتع 
وخاص���ة الطبقة املتوس���طة، فأغلب اس���تمثارات القطاع 
اخلاص تتناس���ب مع أحصاب الدخل املرتفع، وأن الدولة 

حترص عىل حتفزي القطاع اخلاص للقيام بذلك الدور. 
مك���ا أكد جناح بعض التج���ارب اخلاصة مبدارس النيل، 
وامل���دارس اليابانية، وأن الدولة تس���هدف خالل املرحلة 
القادمة تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف تلك املدارس.

وفميا يتعلق بالتعلمي الفين، فقد أش���ار الدكتور مصطىف 
مدبويل إىل أن ثقافة املواطن املرصي أصبحت أكرث تقباًل 
للتعل���مي الفين، وأن زيادة عدد املدارس الفنية مبرص أمر 
رضوري؛ فيف ال���دول املتقدمة ومهنا أملانيا عىل س���بيل 
املث���ال متثل امل���دارس الفنية نصف ع���دد املدارس عىل 
األقل، مكا أكد أن التوس���ع يف اجلامع���ات التكنولوجية 
ٌه رئيس للدولة خالل الفرتة القادمة، وأننا حنتاج عىل  توجُّ

األقل إىل إنشاء جامعة تكنولوجية يف لك حمافظة.
وش���دد  رئي���س جملس ال���وزراء، ع���ىل اهمت���ام الدولة 
الش���ديد بتطوير منظومة التعلمي، س���واء العايل أو الفين 
أو التكنولويج ، موحضا  أن االهمتام مبلف التعلمي يأيت 
يف ضوء املعروض خبصوص جحم الزيادة الساكنية يف 
اجللس���ة االفتتاحية أمس، وأن هناك احتياجًا لملزيد من 
امل���دارس، وذلك للتعلمي ما قبل اجلاميع، أو حىت التعلمي 
اجلاميع، وهناك حتد تواجهه الدولة وهو كيفية تنفيذ هذا 
احلج���م املطلوب، قائلًا: إن الدول���ة أحرص ما يكون عىل 
مشاركة القطاع اخلاص، يف االستمثار يف قطاع التعلمي؛ 
ألنه اس���تمثار هام جدا يعمل عىل حتقيق شق اجمتايع، 

فضلًا عن كونه أيضا مرحب لملستمثر يف مرص.
 وواص���ل  قائل���ًا: إن النقط���ة اهلامة يف ه���ذا امللف، أنه 
وجبان���ب ال���زتام الدول���ة بالتعلمي املج���اين يف املدارس 
احلكومي���ة والذي س���وف يظ���ل الزتاما أصي���ال للدولة 
املرصية، إال أن هن���اك احتياجا أيضًا لملدارس اخلاصة 
وال���يت ختاطب رشحية معينة من املواطنني، تلك الرشحية 
القادرة عىل محتل املصاريف السنوية؛ وذلك ألنه حيصل 

عىل خدمة ممزية.
وأضاف مدبويل أن  رشحية األرس املتوسطة الدخل حتمل 

بأن يدخ���ل أبناؤها يف م���دارس ذات مصاريف معقولة، 
وذات خدمات معينة، ال توجد يف املدارس احلكومية، ويف 
نفس الوقت ال تس���تطيع محتل تلكف���ة املدارس اخلاصة، 
فإنه ويف هذا الصدد، ننوه عن بعض مناذج املدارس اليت 
تناس���ب وقدرات رشحية األرس املتوس���طة، مثل مدارس 
النيل، واملدارس اليابانية، واليت تعترب مناذج ناحجة ذات 
طل���ب هائل، تعكس رغبة األرس املتوس���طة وحاجهم ملثل 
ه���ذه النوعية من املدارس، وح���ىت إذا مت بناء املائت  من 

هذه المناذج، سوف يسمتر الطلب علهيا.
ون���وه رئيس ال���وزراء، إىل رضورة تع���اون وزارة الرتبية 
والتعل���مي والتعلمي الفين مع القط���اع اخلاص، وذلك عن 
طري���ق البدء يف توفري الرتاخي���ص للقطاع اخلاص، لي 
يمت إنشاء مدارس وجتارب مثل مدارس النيل، أو املدارس 
اليابانية، وذلك هبدف التوس���ع يف إنشاء مدارس ختاطب 
االرس املتوس���طة، حبيث تكون املصاريف الس���نوية هلذه 
امل���دارس يف متناول األرس، مؤك���دًا أن الدولة تعمل عىل 
توفري احلوافز املطلوب���ة مهنا لي تدمع مثل هذه الفكرة، 
مش���ريًا إىل أن الرتكزي عىل املدارس احلكومية أمر هام، 
إال أنه جيب االهمتام أيضًا مبطالب االرس املتوسطة، مما 

سوف يساعد ىف تلبية احتياجات تلك الرشحية.
وأش���ار   رئيس جملس الوزراء، إىل ملف التعلمي الفين، 
مملحا إىل اجللس���ات الىت متت من قبل مع رجال أمعال 
تش���اركوا مع الدولة يف فتح مدارس فنية أو ختصصية، 
مؤكدًا عىل احتياج الدولة إلنشاء 100 ضعف رمق املدارس 
املوجود، حيث وصل عدد املدارس الفنية ل� 42 مدرس���ة، 
إال أننا مازلنا حباجة لنحو 420 مدرس���ة فنية عىل االقل 
كبداية، وذلك نظرًا لضآلة جحم املدارس الفنية املوجودة، 
وأننا كدولة عىل أمت اس���تعداد لتقدمي الدمع؛ للتوسع يف 
ه���ذه النوعية من املدارس، وحباج���ة لتصور مٌيكن الدولة 
من التوس���ع يف هذه النوعية م���ن املدارس املطلوبة والىت 
جت���د قبوال من املواطنني يف حمافظات كثرية، وذلك الهنم 
عىل عمل أن ه���ذه املدارس الفنية املتخصصة توفر فرص 
مع���ل، وبالتايل هناك حاجة خلارطة طريق واحضة لكيفية 
التحرك يف هذا امللف حىت نرفع نس���بة التعلمي الفين يف 

مرص.
وأكد رئيس الوزراء أن نظام التوأمة مع اجلامعات الدولية 
يلُع���د منوذجا ذي أفضلية ك���ربى، وهو المنوذج الذي يمت 
تطبيق���ه يف العامص���ة اإلداري���ة اجلديدة، الفت���ا إىل أن 
احلكومة املرصية تلُجشع ه���ذا المنوذج الذي يقدم جودة 
تعل���مي أعىل ألبنائن���ا، لكن حنتاج يف الوقت نفس���ه إىل 

منوذج خيدم الرشحية املتوسطة.
وتط���رق الدكتور مصطىف مدبويل يف هذا الس���ياق إىل 
اهمت���ام الدولة املرصية بإقامة اجلامعات التكنولوجية، إذ 
مت افتت���اح 3 جامعات، وجار إط���الق 6 جامعات آخرى، 
موحض���ا أن لك حمافظ���ة مرصي���ة حتت���اج إىل جامعة 
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هش���دت جلس���ة    “ خارط���ة طري���ق لتطوي���ر قطاع 
الصناع���ة” مض���ن فعاليات الي���وم الثال���ث واألخري  
لملؤمتر االقتصادي مرص - 2022،  مناقشات موسعة 
حبض���ور الدكت���ور مصطىف مدب���ويل، رئيس جملس 
ال���وزراء،  والوزراء و ممث���يل القطاع الصنايع ورواد 
األمع���ال  و  حمافظ البن���ك املركزي،   ونواب جملي 
النواب والش���يوخ، وقيادات البنك املركزي، ورؤس���اء 
وممثيل العديد من اهليائت واجلهات احلكومية املعنية، 
وخنبة كبرية من اخل���رباء االقتصاديني واملتخصصني  
،  وأش���ار رئي���س الوزراء ألمهية تلك اجللس���ة مضن 
فعالي���ات املؤمت���ر، وخباصة أهنا ت���أيت مضن توجيه 
رئي���س امجلهورية، بالرتكزي عىل قط���اع الصناعة، ملا 
للقط���اع من أمهية، قائلًا: إن قطاع الصناعة هو قاطرة 

التمنية لالقتصاد املرصي.
وأوحض رئي���س الوزراء، أن مرص ليس���ت مبنأى عن 
الع���امل وعن الظروف العاملي���ة الراهنة، وأن احلكومات 
عىل مس���توى العامل حتاول خالل هذه الفرتة اخلروج 
بقرارات من ش���أهنا بقدر اإلماكن احلفاظ عىل الدولة 
واخلروج م���ن األزمة، مضيفًا: حنن نث���ري هذه النقطة 
يف ض���وء القرارات اليت مت إصداره���ا من ِقبل البنك 
املركزي بالتنسيق مع احلكومة، فميا خيص االعمتادات 
املس���تندية، ونؤكد عىل أن ه���ذه القرارات خرجت يف 
وقت خ���رج فيه أكرث من 25 ملي���ار دوالر يف أقل من 
هش���ر، وبالتاىل مرص اكنت يف أزمة حقيقية، ومل يكن 
هن���اك أي جمال آخر، غري احملاولة يف جحتمي وتقييد 
خروج الدوالر بش���ىت الٌس���بل، حىت نستطيع احلفاظ 
عىل اس���تقرار الدول���ة وتوفري امل���وارد واالحتياجات 
األساس���ية من املواد الغذائية والوقود وخالفه، األمور 

الىت اكنت الدولة يف أشد االحتياج هلا.
وبن���اًء عىل توجهي���ات رئيس امجلهورية، وبالتنس���يق 
مع البن���ك املركزي بالفعل، هناك ع���دد من اإلجراءات 
والق���رارات اخلاصة باالعمتادات املس���تندية الىت يمت 
اختاذها، نظرًا لش���كوى أغلب رجال الصناعة من هذا 
األمر، ويف غضون أقل من هشرين س���وف يمت االنهاء 

مهنا.
وتطرق الدكتور مصط���ىف مدبويل، إىل ملف رد أعباء 
الص���ادرات، مش���ريًا إىل كمة وزي���ر املالية، ويه أن 
الدول���ة وج���دت أن متأخ���رات رد األعب���اء ترجع لعام 
2012، وذلك أثناء العمل عىل هذا األمر يف عام 2019 
حيث اكن���ت مرتامكات رد األعباء تع���ود لعام 2012، 
مضيف���ًا: مت إع���داد آلية غري تقليدية حل���ل هذا األمر، 
ويه أن الدولة املرصية ممتثلة يف وزارة املالية، أخذت 
قرضا من البنك املركزي؛ حىت تس���دد به تلك األعباء، 
ومت وضع ج���دول هلذا املوضوع، وحجننا يف رد جزء 
كبري جدا من أعباء الص���ادرات، وذلك بهشادة رجال 

الصناعة.
ويف ه���ذا الصدد، أش���ار رئيس ال���وزراء، إىل تأييده 
الاكمل لرج���ال الصناعة فميا خي���ص رضورة وجود 
مدى زمين يمت من خالل���ه رد أعباء الصادرات، ووجه 
رئي���س الوزراء، وزي���ري املالية والتج���ارة والصناعة، 
بامليكن���ة الاكمل���ة هل���ذه املنظوم���ة لرسع���ة  رد أعباء 
الصادرات يف خالل الس���نة املالية أو امليالدية، حبيث 
ي���مت بصورة فورية رد أعب���اء الصادرات خالل هشور 

قليلة جدا.
وتابع رئيس الوزراء: هناك حتد كبري، أش���ار إليه وزير 
التج���ارة والصناعة، وهو أن فات���ورة الواردات اجلزء 
األك���رب مهنا مس���تلزمات انت���اج، إال أنه ح���ان الوقت 
لرج���ال الصناعة املرصية، ح���ىت يف ظل التخوف من 
املخاط���رة، وخباصة يف ضوء حاج���ة الدولة املرصية 

لجشاعة رجال الصناع���ة املرصية، للدخول بعمق يف 
إنتاج مستلزمات االنتاج.

وأض���اف: بال���رمغ من أن رج���ال الصناعة ق���د بدأوا 
بالفع���ل يف توفري بعض مس���تلزمات اإلنت���اج الكبرية 
مثل مس���تلزمات أجهزة التكيي���ف، واألجهزة املزنلية، 
إال أن الطري���ق يف هذا املس���ار م���ا زال طويال، ووفقًا 
ملب���ادرة “ابدأ” من الصع���ب أن يتحمل رجل األمعال 
ه���ذا األمر وحده، خاصة وأن اجلدوى االقتصادية منه 
قليلة، والنقطة اهلامة هنا أن يمت التوافق فميا بني رجال 
الصناع���ة الواحدة عىل إنش���اء مصنع واحد خيدمهم 
مجيعا يف ه���ذه النوعية من مس���تلزمات االنتاج، ألن 
هذا املوضوع ش���ديد االمهية، ومن جانبنا كدولة حنن 
عىل أمت استعداد لتقدمي لك احلوافز املمكنة واملوافقات 
الفوري���ة، حىت ن���رسع يف تقليل الفج���وة فميا خيص 

مستلزمات االنتاج.
ويف شأن معل مقاصة بني املستحقات املختلفة لرجال 
الصناع���ة مع الرضائ���ب، وجه رئيس ال���وزراء، وزير 
املالية بدراس���ة هذا األمر، والوص���ول إىل آلية حتقيق 

املطلوب.
وأش���ار رئيس الوزراء إىل ما مت اخت���اذه من قرارات 
فمي���ا خيص منظومة االرايض، واليت تعد خطوة هامة 

حلل هذه االشاكلية.
وأكد رئي���س الوزراء أن احلكومة حترص عىل إيضاح 
اإلجراءات اليت تتخذها للتيسري عىل املصنعني واليت 
ال يعرفها البعض، حيث دعا أحصاب أي مرشوع جيد 
من املرشوعات الكربى، ٌيراد تنفيذه، وجيلب استمثارا 

خارجيا مبارشا، بأن يتقدموا له مبارشة.
ولف���ت الدكت���ور مصطىف مدب���ويل إىل أن هناك جلنة 
مركزية مت تشكيلها تضم هيئة التمنية الصناعية، وهيئة 
املجمتعات العمرانية، وهيئة االستمثار واملناطق احلرة، 
ووزارة التمنية احمللية، تتوىل تس���ملٌ طلب ختصيص 
األرض، ومه مس���ولون عن إتاح���ة األرض فورًا هلذا 
امل���رشوع، والتخصي���ص املبارش له، مضيف���ًا أنه مت 

ختصيص 135 قطعة من خ���الل هذه اآللية، بإمجايل 
ملي���ون و 700 ألف مرت مرب���ع، مت ختصيصها خالل 
الهشور القليلة املاضية، ملرشوعات مت دراسها وكها 
مرشوعات أجنبية قادم���ة، إلقامة مصانع هنا، بغرض 

التصدير أو تلبية متطلبات السوق احمللية.
وأض���اف مدبويل أن���ه مت أيضًا تلكيف هيئ���ة التمنية 
الصناعي���ة بأن تصدر الرخص���ة بالاكمل، بالنيابة عن 
لك اجله���ات، ويف مدة زمنية حم���ددة، 20 يوم معل، 
حيث ي���مت العمل عىل حتقيق ه���ذا اهلدف، مكا صدر 
قرار من جملس الوزراء بأن يقوم املطور الصنايع وهو 
يتقدم بالطلب لدى هيئة التمنية الصناعية بتوقيع إقرار 
بااللزتام بتطبيق معايري االش���رتاطات البيئية وامحلاية 
املدنية، دون احلاجة ملوافقة من أية جهة أخرى، وعندما 
يمت تنفيذ املصنع، يمت املتابع���ة والتأكد من تطابق تلك 
االش���رتاطات، موجهًا وزير التجارة والصناعة بأنه إذا 
مل ي���مت حيهنا التأكد من اس���تيفاء االش���رتاطات وفق 
املعاي���ري اليت وقع علهيا املطور، يمت منحه فرتة لتوفيق 
األوض���اع، دون اختاذ إجراء مبارش بغلق أي مصنع، 
الفت���ًا إىل أن آخر ما تبتغيه الدولة هو غلق كيان يعمل، 
ولكن الب���د من العمل بصورة حصيحة، فأي مش���لكة 
ختص امحلاي���ة املدنية عىل س���بيل املث���ال يكون هلا 
خس���ائر يف األرواح، وبالتايل الب���د أن نتوافق مجيعا 
ع���ىل رضورة أن تتوازى تيس���ريات الدولة مع الزتام 

املصنعني يف هذا الشأن.
وفميا خيص االعفاءات الرضيبية، أشار رئيس الوزراء 
اىل أن ه���ذا املوض���وع مت النظر فيه، ولك���ن ٌوجد أن 
املامرس���ات العاملية وما مت التوافق هيلع يف فكرة منع 
االزدواج الرضي���يب، أنه إذا مت منح مس���تمثر جاء من 
اخل���ارج إعفاء رضيبيا لتنفيذ مرشوع لدينا، س���يقوم 
بدف���ع الرضيبة يف بالده، ويف حال���ة تطبيقنا لإلعفاء 
الرضي���يب لن نس���تفيد ش���ياًئ كدولة، مضيف���ًا أنه مت 
االستعاضة عن هذا املوضوع مبرشوع قانون أدخلناه 
يف اجمتاع جملس الوزراء الس���ابق، حبافز استثنايئ 

لالستمثار، ينص عىل أن الصناعات اليت تراها الدولة 
اس���رتاتيجية ويف مناط���ق ميك���ن ح���دوث تمنية هبا، 
فاملس���تمثر الذي س���ينفذ هذا املصن���ع، مبجرد تقدمي 
اإلقرار الرضييب، تق���وم الدولة من خالل وزارة املالية 
ب���رد جزء كبري من رضيب���ة الدخل يف حد أقىص 45 
يوما، وهذا الرمق سيصل اىل 55% من رضيبة الدخل، 
وإذا تأخ���رت وزارة املالية عن هذه امل���دة، تدفع فوائد 
لتأخره���ا يف رد هذه القمية، وهذا قانون مت إقراره يف 
جملس الوزراء، ومت إرساله للربملان من أجل اعمتاده، 

ملنح حافز استثنايئ خالل الفرتة القادمة.
وحول س���ؤال مت طرحه خالل اجللسة عن قرار تسعري 
األرايض، أوحض مدب���ويل أن هذا القرار مت نرشه يف 
اجلريدة الرمسية، ألنه صدر من جملس الوزراء، ودعا 
وزير التجارة والصناعة اىل نرشه، وطرح آلية للنرش، 
تضم���ن أن يع���مل امجليع م���ن املهمتني بتس���عري هذه 
األرايض، الفتًا إىل أن أسعار لك املناطق الصناعية مل 

تعد ختضع الجهاد أي جهة، بل مت حتديدها.
وفمي���ا يتعلق مبوضوع توحي���د الضبطيات القضائية، 
أكد رئي���س الوزراء أن الضبطي���ات القضائية خرجت 
بقوانني متعاقبة عىل مدار الس���نني، وسندرس حومكة 
الضبطي���ات القضائية وأن ننظم هذا املوضوع ، حبيث 
ال يمت التفتيش لك يوم عىل مصنع، وكف وزير التجارة 
والصناعة بالتنس���يق مع لك اجله���ات ووضع تصور 

نعرضه داخل جملس الوزراء حلومكة هذا األمر.
مكا أك���د الدكتور مصط���ىف مدبويل، ح���رص الدولة 
املرصية عىل تطبي���ق احلياد التنافي، مش���ريًا اىل 
أن الوثيقة اليت س���تخرج هبذا الشأن، ستضمن اكفة 
الوس���ائل لمطأنة القطاع اخلاص خالل الفرتة القادمة 
عىل موض���وع احلي���اد التنافي، م���ع الرتكزي عىل 
النظم التكنولوجي���ة املتطورة، الفتًا اىل أنه فميا خيص 
موضوع الش���باك الواحد، فإننا نتجه مليكنة اإلجراءات 
بالفعل، ونتطلع يف أقرب فرصة، أن يصدر لملس���تمثر 
املوافق���ات بنظام أون الي���ن، دون التوجه لملاكن، ويه 

منظومة ش���ديدة التعقيد ولكن هدفها الوصول اىل هذا 
التصور.

وفميا يتعلق مبوضوع اإلفراج عن مستلزمات اإلنتاج، 
أك���د مدبويل أن���ه يمت التوافق هيلع م���ع البنك املركزي 
إلهن���اء هذا املوضوع، الفت���ًا إىل أمهية دور الصندوق 
السيادي يف مس���اعدة الرشااكت من خالل الرشاكة 
مع القطاع اخل���اص يف العديد م���ن املجاالت، ومهنا 

الصناعة.
وج���دد رئيس ال���وزراء الدعوة لصاح���ب أي مرشوع 
اسرتاتيجي كبري يتضمن نقل مصانع من دول اخرى، 
أو مس���تمثر خاريج يريد النفاذ يف السوق املرصية، 
برضورة التواصل معه بصورة مبارشة من أجل اختاذ 

لك اإلجراءات الرسيعة.
ولفت إىل تطلعه بأن يكون ما مت طرحه اليوم من حوافز 
واج���راءات، عنرص ج���ذب لملس���تمثرين يف اخلارج 
للقدوم إىل مرص واالس���تمثار يف ظل مناخ االستقرار 
واألمن، إىل جانب القرب من األس���واق األوروبية اليت 

بدأت تعيد النظر يف منافذ املنتجات اليت تستقطهبا.
حتديات 

ويف كمت���ه ، قال املهندس أمحد مسري، وزير التجارة 
والصناعة،  إن املش���اركة الواسعة  باجللسة تأيت يف 
إطار مناقشة التحديات اليت تواجه قطاع الصناعة يف 
مرص، وخارط���ة الطريق اليت يتعني علين���ا أن نتبعها 
خالل املرحلة املقبلة للهن���وض بالصناعة املرصية، أو 

بالقطاع االقتصادي بشلك عام.
وقب���ل أن يعرض م���الح االس���رتاتيجية اليت وجه هبا 
رئي���س جملس الوزراء لتطوير قط���اع الصناعة، رسد 
ل األوض���اع خالل  وزي���ر التج���ارة والصناع���ة مجملُ
املرحلة املاضية وأثرها عىل حركة التجارة والصناعة، 
والس���ميا يف ظل ما عاىن منه العامل أمجع ومرص من 
أزم���ات، مهنا أزمة ف���ريوس “ كوفي���د – 19”؛ حيث 
اختذت دول العامل أس���اليب خمتلف���ة للتعامل مع هذه 
األزمة، من حيث ) غلق تام – غلق جزيئ – العمل عىل 
ف���رتات(، الفتا إىل أن هذا األم���ر أدى إىل تقييد حركة 
التج���ارة والصناع���ة يف العامل بص���ورة كبرية، حىت 
ظهرت اللقاحات، لكن ظل���ت حركة التجارة والصناعة 
غري منتمظة رمغ ذلك بس���بب التقييد بق���رارات الغلق 

سواء اللكي أو اجلزيئ يف عدد من الدول.
وقال وزير التجارة والصناعة: بدأ العامل يستعد ملرحلة 
م���ا بعد كوفي���د – 19 خبطط اس���رتاتيجية، لكن دول 
الع���امل فوجئت بأن األزمة مل تنته فعليا وظهرت العديد 
م���ن التبعيات االقتصادية الس���لبية ال���يت خلفها تلك 
األزمة، مهنا اضطرابات يف سالسل اإلمداد، وارتفاع 
أس���عار احملروق���ات والطاقة، إضاف���ة إىل التم، 

وأزمة الحشن، جبانب أزمة يف قلة املعروض.
وأض���اف الوزي���ر أنه يف تل���ك األثناء ب���دأت التقارير 
الدولية تصنف مرص باعتبارها من أكرث الدول ترضرا 
من األزمات املتالحقة اليت ظهرت عىل الساحة، مشريا 
إىل أنن���ا يف مرص بدأنا يف ذلك الوقت حتليل الوضع 
لتحديد اآلثار الس���لبية اليت حلقت باالقتصاد املرصي 
وبقط���اع الصناع���ة حتدي���دا، ومن مث خن���رج بنتاجئ 
عن امل���زيان التجاري ليس فقط م���ن حيث الصادرات 
وال���واردات، بل من حيث هيلك املزيان التجاري، حيث 
تصل نس���بة 56% من الواردات املرصية ملس���تلزمات 

الصناعة.
و أك���د الوزير أنه اكن يتع���ني وفقا لذلك أن يكون لدينا 
قط���اع صنايع قوي ميكنه محتل الصدمات واألزمات، 
وبدأنا نعمل عىل هذه النقطة من حيث تعميق الصناعة 
وأن يك���ون ه���ذا القطاع مرن ولكن صل���ب يف الوقت 

نفسه قادر عىل مواجهة التحديات، ولذا فاالسرتاتيجية 
املقرتحة م���ن وزارة التجارة والصناع���ة، واليت بدأنا 
العمل هبا مبش���اركة جممتع األمعال وبعض األحزاب 
السياس���ية، وبدأت املناقش���ات لتحديد خارطة طريق، 
واليت وجه رئيس جملس الوزراء بأن يمت االنهاء مهنا 
خالل ثالثة أهشر مبشاركة اخلرباء واملتخصصني يف 

هذا املجال.
مالحم التطوير 

وع���رض  وزي���ر التج���ارة والصناع���ة   أمه م���الحم 
اس���رتاتيجية تطوي���ر قط���اع الصناع���ة، مش���ريا يف 
ه���ذا اإلط���ار إىل أن هن���اك 3 مس���ارات ترتكز علهيا 
االسرتاتيجية، يمتثل أوهلا يف رفع معدالت االستمثار 
الصنايع وتعميق املنتج احمليل، وهذا املس���ار ميكن 
أن يتحقق جانب كبري منه من خالل اس���هداف بعض 
الصناع���ات اليت هل���ا األولوية وتنويع هي���لك اإلنتاج 

الصنايع وتعميق التصنيع احمليل.
وأض���اف الوزير أنه ميكن حتقيق املس���ار األول كذلك 
من خالل تبسيط اإلجراءات  وحترير القطاع الصنايع 
من بع���ض القيود، وبيئ���ة ترشيعية حمفزة،  س���اردا 
بع���ض القوانني اليت ص���درت خالل الف���رتة املاضية 
لتقدمي حوافز جديدة، مهنا قانون االس���تمثار رمق 72 
لس���نة 2017، والذي اكنت به تعدي���الت خالل الفرتة 
املاضي���ة تتضمن إعطاء حوافز جديدة لملس���تمثرين، 
وك���ذا احلوافز اليت مت إقرارها مؤخرا لملس���تمثرين، 
وخاصة ما يتعلق مهنا بالرتاخيص الصناعية، وقانون 
اإلف���الس، وتوحي���د إج���راءات ختصي���ص األرايض 
الصناعية بقرار من رئيس جملس الوزراء، إضافة إىل 
تسعري تلك األرايض، سواء بالمتلك أو حبق االنتفاع، 
فضال عن تيسري إجراءات تراخيص التشغيل لألنشطة 
الصناعي���ة، واإلعف���اءات املخصصة لع���دد 19 قطاعا 
صناعيا من الرضيبة العقارية اعتبارا من يناير 2022 

وملدة 3 سنوات.
مكا أش���ار وزي���ر التجارة والصناع���ة إىل أن الوزارة 
أقام���ت 17 مجمعا صناعي���ا، و5046 وحدة صناعية 
يف 15 حمافظة، ومعلت الوزارة عىل تبس���يط وتيسري 
اإلجراءات للحصول عىل ه���ذه املجمعات، واكن هناك 
توجيه م���ن رئيس جمل���س الوزراء بتوصي���ل املرافق 
هلذه املجمعات بإجراءات ميرسة يف س���داد تلكفة هذه 
املرافق، مش���ريا يف الوقت نفسه إىل أن املسار الثاين 
يمتثل يف تمنية الصادرات، حيث أعدت الدولة برناجم 
رد األعباء التصديري���ة، ويف ضوء ذلك أوحض الوزير 
أن الربناجم البد أن يتح���رك وفقا للظروف واملتطلبات 

ورؤية املصنعني.
وفمي���ا يتعل���ق باملس���ار الث���اين املمتث���ل يف تمني���ة 
الص���ادرات الصناعية، قال وزي���ر التجارة والصناعة 
إن ه���ذا الربن���اجم البد أن يكون متح���راك وفقا للرؤية 
ال���يت نريد العمل علهيا، مضيفا أن جزءا من الربناجم 
اكن ملساعدة الحشن لألسواق املسهدفة والتنسيق مع 
الوزارات األخرى وخصوصا التخطيط، حيث ناقش���نا 
كيفي���ة زي���ادة صادراتنا لبعض األس���واق خاصة مع 
أفريقيا، وحومكة اإلجراءات واالس���تفادة من اتفاقيات 
التجارة احلرة اليت وقعها مرص مع العديد من الدول 
ال���يت تحمس بنف���اذ املنتجات املرصية لتلك األس���واق 
مبزية تنافس���ية، وتفعيل دور جه���از المتثيل التجاري 
لتوفري الدراس���ات التس���ويقية لألس���واق املسهدفة، 

والتوسع يف خطة املعارض الدولية.

     وزير المالية: الدولة تحملت 45 مليار جنيه مقابل التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة .. ومبادرة  لدعم 
الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه .. و ميكنة كل اإلجراءات الضريبية

 وزير الصناعة: نستهدف زيادة االستثمار وتنمية الصادرات ..  إنشاء وحدة متابعة تراخيص وإعفاء 19 قطاعا 
صناعيا من الضريبة العقارية

 محافظ البنك المركزي: األزمة العالمية جعلت الدولة والقطاع الخاص يركزان على الصناعة

مدبولى: الدولة المصرية تحتاج لشجاعة رجال الصناعة المصرية للدخول بعمق في إنتاج مستلزمات اإلنتاج

أحمد ابراهيم

 يف إط���ار فعاليات املؤمت���ر االقتصادي - مرص 
2022  ، عقدت جلس���ة   حت���ت عنوان “خريطة 
طري���ق للوص���ول إىل 30 مليون س���احئ”، وذلك 
مبش���اركة الفري���ق  دمحم عباس ح���يمل، وزير 
الطريان املدين،  و أمحد عيىس، وزير الس���ياحة 
بة واس���عة م���ن اخلرباء  واآلث���ار، إىل جانب خنلُ
االقتصاديني ورجال األمعال يف قطاع السياحة. 
واسهل اجللس���ة   أمحد عيىس، وزير السياحة 
واآلث���ار، باإلش���ارة إىل أن���ه مت إجراء دراس���ة 
تس���ويقية لدراس���ة جوانب العرض والطلب عىل 
املقصد السيايح املرصي، واليت أوحضت أنه ال 
يوجد مشلكات ختص جانب العرض؛ حيث بينت 
نت���اجئ الدراس���ة أن هناك 12 دول���ة تمشل 270 
مليون س���احئ حممتل ينمت���ون لعدد من الرشاحئ 
املختلفة )س���ياحة ثقافية – س���ياحة ترفهيية – 
س���ياحة العائالت – س���ياحة املغامرة و سياحة 

التجربة املتاكملة(.
 مك���ا نوه وزير الس���ياحة واآلثار إىل أن صناعة 
الس���ياحة العاملية يف عام 2022 ما زالت أقل من 
ع���ام 2019 بنحو 42%، مضيفا أنه س���يمت قريًبا 
إص���دار الالحئ���ة التنفيذية لقانون رمق 8 لس���نة 
2022 بش���أن إصدار قانون املنش���آت الفندقية 

والسياحية.
 و أش���ار الفري���ق دمحم عب���اس ح���يمل، وزير 
الط���ريان امل���دين إىل أن مرص للط���ريان حتاول 
التع���ايف م���ن خس���ائر جاحئة “كورون���ا”، مكا 
ن���وه إىل أن املطارات املرصي���ة مفتوحة للجميع 
وال توج���د قيود متنع رشاكت الط���ريان األخرى 

باملطارات املرصية.
وأوحض أن���ه يف إطار دمع الس���ياحة تقوم وزارة 
الطريان املدين خبفض تلكف���ة اهلبوط باملطارات 
الواقع���ة يف املقاصد الس���ياحية املرصية بنحو 
50% من قمية تلكفة اهلبوط املقررة عىل املطارات 

املرصية. 
توحيد الرسوم 

بة واس���عة من  ش���اركة خنلُ وهش���دت اجللس���ة ملُ
اخل���رباء االقتصادي���ني ورجال األمع���ال، الذين 
ش���اركوا بآراهئم فمي���ا عرضه وزير الس���ياحة 
واآلثار، عرَب اقرتاحاٍت معلية لبعض السياس���ات 
االقتصادية اليت ينب���ي أن تتبناها الدولة خالل 
الف���رتة امللُقبل���ة، يف ظل خريطة طريق مس���تقبل 

االقتصاد املنشود؛ حيث أشار   أمحد الوصيف، 
رئي���س االحتاد املرصي للغرف الس���ياحية، إىل 
أمهية توحيد رس���وم دخول املنش���آت السياحية 

ومراجعة بعضها. 
مك���ا أك���د أمهي���ة توضي���ح العائد لملس���تمثر 
السيايح؛ لتجشيعه عىل االستمثار يف األنشطة 
الس���ياحية، وكذلك شدد عىل أمهية توحيد اجلهة 
اخلاصة بفرض رسوم عىل املستمثر يف السياحة 
لتكون وزارة الس���ياحة واآلثار؛ حيث إن الرسوم 
اليت تفرضها اجله���ات األخرى متثل عائًقا أمام 

املستمثرين يف القطاع. 
وأوحض   ن���ادر البب���الوي، رئيس جلنة تيس���ري 
أمعال رشاكت السياحة بغرفة رشاكت السياحة، 
أن البنوك تلَُعد من املعوقات املهمة أمام املستمثرين 
دها البنوك أنشطة  يف األنشطة السياحية اليت َتعلُ
مرتفعة املخاطر، وهو ما يؤثر سلًبا عىل االئمتان 

املمنوح لتلك األنشطة. 
ومن جانبه، أوحض الل���واء طيار  أمحد منصور، 
رئيس رشكة املرصية لملطارات، أن هناك تطوًرا 
واحًض���ا يف املط���ارات املرصي���ة لرف���ع الطاقة 
االس���تيعابية لملطارات، خاصة الواقعة باملقاصد 
الس���ياحية يف مرص؛ فعىل س���بيل املثال: مطار 
رشم الش���يخ ميكن أن يستقبل 10 ماليني ساحئ 
س���نوًيّا، ومط���ار الغردقة ميكن أن يس���تقبل 13 

مليون ساحئ سنوًيّا.
وأش���ار   حس���ني رشيف، رئيس جمل���س إدارة 
رشك���ة إير اكي���رو ورئيهسا التنفي���ذي، اىل أن 
أس���عار الوقود يف املطارات الواقع���ة باملقاصد 
الس���ياحية مرتفع���ة مقارن���ة بدول مث���ل: تركيا 
وإيطاليا، وهو ما ينعكس عىل إمجايل التاكليف. 
وأش���ار احلارضون إىل أمهية اسهداف نوعية 
الس���احئني، وم���ن مَثَّ قد يكون م���ن املجدي أكرث 
اس���هداف قمية اإلي���رادات الس���ياحية بداًل من 

اسهداف عدد الساحئني.
واس���هدفت اجللس���ة التحليل املتاكم���ل للقطاع 
الس���يايح وذل���ك من خ���الل اس���تعراض أبرز 
التحدي���ات اليت قد تقف عائًقا أمام تنفيذ خريطة 
الطري���ق للوصول إىل 30 مليون س���احئ، وإلقاء 
الض���وء عىل عنارص القوة هب���ذا القطاع لتعظمي 
االس���تفادة منه، فض���اًل عن اس���تعراض ماهية 

السياسات املقرتحة لتحقيق هذا اهلدف. 

رئيس الوزراء: الحكومة على أتم استعداد لتوفير سبل الدعم لمشاركة 

القطاع الخاص والتوسع في إنشاء مدارس لمتوسطي الدخل

رئيس الوزراء يطرح إمكانية دخول القطاع الخاص في شراكة مع 

الدولة في مجال إدارة المستشفيات 

وزير السياحة : إصدار الالئحة التنفيذية لقانون   
المنشآت الفندقية والسياحية قريبا 
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قضايا
اقتصادية قناة السويس تدرس 

توفير حوافز جديدة جلذب 
املزيد من االستثمارات

أعل���ن رئيس املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس وليد مجال الدين 
عن دراسة حوافز استمثار جديدة تضاف حلزمة احلوافز احلالية 
الس���تقطاب املزيد من االستمثارات، وخاصة تلك احلوافز املرتبطة 

بالقطاعات املسهدفة، مثل اهليدوجني األخرض.
وأش���ار مج���ال الدي���ن - خالل مش���اركته يف جلس���ة )دمع بيئة 

االس���تمثار احمليل واألجنيب يف مرص(، مضن فعاليات "املؤمتر 
االقتصادي - إىل رغبة كثري من املس���تمثرين والرشاكت احمللية 
يف االس���تمثار مبين���اء العريش، خاصة بعد اإلع���الن مؤخرًا عن 
انهاء نس���بة كبرية من أمعال التطوير واالستفادة من موقع امليناء 

يف البحر املتوسط.

قدت اجللسة السادسة مضن فعاليات اليوم الثاين لملؤمتر  علُ
ن���وان ” خارطة  االقتصادي- م���رص 2022، واليت محتل علُ
طريق حنو تعظمي الناجت الزرايع وتعزيز مس���تويات االكتفاء 
ال���ذايت”، وذلك مبش���اركة لك من الس���يد القص���ري، وزير 
الزراعة واستصالح األرايض، والدكتور هاين سويمل، وزير 
املوارد املائية والري، وحبضور عدد من املس���ولني املعنيني، 

واخلرباء يف جمال الزراعة واستصالح األرايض.
ويف مس���هل اجللس���ة، مت تس���ليط الضوء عىل م���ا توليه 
احلكوم���ة من اهمتام مبلف الزراعة؛ تعظميا للناجت الزرايع، 
وتعزي���زا ملس���تويات االكتفاء الذايت، ودفع���ا ودمعا للفرص 
التصديري���ة يف هذا القطاع، س���عيًا للنفاذ بصورة أكرب إىل 

األسواق العاملية.
وتناولت اجللس���ة دور الدولة املرصية يف زيادة جحم اإلنتاج 
الزرايع، وإجراءات التعامل مع التحديات اليت تواجه قطاع 
الزراعة املرصي، مكا مت اس���تعراض اإلجراءات االستباقية 
ال���يت تتخذها الدولة للحد من خماط���ر األزمات اليت تواجه 
ملف األمن الغ���ذايئ، ووضع معامل خلارط���ة طريق لتعظمي 

اإلنتاج الزرايع، وتعزيز مستويات االكتفاء الذايت.
مك���ا متت اإلش���ارة إىل االهمت���ام مبا يمت طرح���ه من رؤى 
وأفاكر ألحصاب املصلحة واملعنّيني بقطاع الزراعة واألنشطة 
املرتبطة، س���عيًا للوصول إىل صياغة سياسات التدخل من 
ِقبل الدولة حلل املش���لكات، وتعظمي دور املؤسس���ات املعنية، 
إىل جان���ب التوص���ل إىل درج���ة م���ن التاكمل ال���دامئ بني 
مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص، واملواطن املرصي، الذي 
ميثل نواة سياس���ات الدولة االقتصادية، حيث هتدف الدولة 
لتحسني مستواه املعييش، وتطوير مستوى اخلدمات املقدمة 
له، فضال عن اخل���روج مبجموعة من التوصيات ومقرتحات 
السياس���ات اليت تتناس���ب مع أولويات االقتصاد املرصي 
والظ���روف العاملية، وتمتاىش مع “رؤية مرص 2030”، اليت 

تتخذ من التمنية املستدامة هدًفا هلا تسى لتحقيقه.
من ناحيته، أكد الس���يد القصري وزير الزراعة واس���تصالح 
األرايض، أن مرص هشدت هنضة زراعية غري مس���بوقة يف 
عهد الرئيس السيي والدولة أنفقت مائت املليارات لتحقيق 
األمن الغذايئ لملواطن���ني مكا اختذت العديد من اإلجراءات 
االس���تباقية اليت مكنه���ا من مواجهة أزم���ة جاحئة كورونا 
واألزمة الروس���ية األوكراني���ة، وأن مرص هشدت مرشوعات 
معالقة يف جم���ال الزراعة وكذلك البنية األساس���ية وأيضا 

اختذت العديد من اإلجراءات لهيئة مناخ االستمثار.
وأض���اف الوزي���ر، أن قط���اع الزراع���ة يواج���ه العديد من 
التحديات، عىل املستوى احمليل تمتثل يف: حمدودية الرقعة 
الزراعي���ة، واملياه، فضال عن المنو الس���اكين املزتايد، الفتا 
إىل انه رمغ لك تلك التحديات، إال أن الدولة استطاعت توفري 

السلع األساسية ملواطنهيا وتسى لتحقيق األمن الغذايئ.
وأش���ار القص���ري إىل اإلجراءات االس���تباقية اليت اختذهتا 
الدولة املرصية وال���يت مكنها من مواجهة التحديات الدولية 
اليت مير هب���ا العامل وال���يت تمتثل يف التغ���ريات املناخية، 

جاحئة كورونا، فضال عن األزمة الروسية األوكرانية.
وأضاف أن الدولة املرصية وضعت عددا من احملاور لتنفيذ 
األهداف االس���رتاتيجية للتمنية الزراعية، تمتثل يف: التوسع 
األفي يف األرايض اجلديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة 
الرقعة الزراعية، كذلك التوس���ع ال���رأيس، لزيادة اإلنتاجية 
الفداني���ة لملحاصيل االس���رتاتيجية والتغلب عىل حمدودية 
امل���وارد، كذلك تطوير وحتديث منظومة الري واجياد مصادر 
غري تقليدية لملياه، إضافة إىل التوسع يف استخدام الزراعة 
الذكية وال���ذاكء االصطنايع، فضال ع���ن العمل عىل زيادة 

تنافسية الصادرات.
وقال إن حماور التمني���ة الزراعية أيضا مشلت تمنية الرثوة 
احليواني���ة والداجن���ة والمسكية، وتطوي���ر منظومة الصحة 
والس���المة النباتي���ة واحليواني���ة، إضاف���ة إىل اإلص���الح 
الترشييع واملؤس���ي، ذاكرا أن هناك حماور أخرى دامعة 
للتمنية تمتثل يف س���عات ختزينية لوجيس���تيات، سالس���ل 
امداد، ش���بكة طرق، حتول رمقي، باإلضافة إىل التكيف مع 

التغريات املناخية.
ون���ّوه بأن األهداف اإلس���رتاتيجية للتمني���ة الزراعية، تمتثل 
يف: احلف���اظ عىل امل���وارد االقتصادي���ة الزراعي���ة املتاحة 
وصيانه���ا وحتس���يهنا وتمنيه���ا، حتقيق تمني���ة متوازنة 
واحتوائية ومس���تدامة، حتقيق قدر كبري من األمن الغذايئ، 
إقامة جممتع���ات زراعية جديدة متاكمل���ة وحتتوي عىل لك 
األنش���طة املرتبط���ة، وتدعمي الق���درة التنافس���ية لملنتجات 
الزراعية يف األس���واق احمللية والدولي���ة وزيادة الصادرات 
الزراعي���ة الطازجة واملصنع���ة، وتوفري ف���رص معل منتجة 
وخاصة للشباب واملرأة يف قطاع الزراعة واألنشطة املرتبطة 
به، إضافة إىل حتس���ني دخول ومس���توى معيش���ة الساكن 
الزراعي���ني والريفي���ني وختفيض معدالت الفق���ر يف الريف 
وإدماجه���م ىف لك براجم المتويل امليرسة، والتكيف مع تغري 

املناخ واحلد من آثاره.
وأش���ار إىل أن هناك تاكمال بني أهداف اسرتاتيجية التمنية 
الزراعية املس���تدامة مع أه���داف رؤية مرص احملدثة 2030 

واألهداف األممية للتمنية املستدامة.
ولف���ت إىل اختاذ إجراءات هامة حن���و اإلصالحات اهليلكية 
يف قط���اع الزراعة؛ هب���دف حتقيق األمن الغ���ذايئ واملايئ، 
وزيادة إنتاجية القطاع الزرايع وحتس���ني تنافسيته، وزيادة 
الصادرات الزراعية، وخلق فرص معل جديدة وزيادة دخول 
صغار املزارعني، وذلك من خالل عددا من اإلجراءات أمهها: 
تعظمي استخدام املياه، الهنوض باحملاصيل االسرتاتيجية، 
التحول الرمقي، واإلصالح الترشييع لتحس���ني أداء القطاع 
الزرايع، كذلك زيادة الص���ادرات الزراعية، وزيادة الفرص 
االس���تمثارية، كذلك دمع املبادرات املقدمة لصغار املزارعني، 

وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.

  شارك الدكتور مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء،   يف 
اجللس���ة اخلاصة مبناقش���ة وثيقة مليكة الدولة ، واليت جاءت 
حت���ت عنوان “وثيقة سياس���ة ملكية الدولة.. ودمع سياس���ات 
املنافس���ة”، حبض���ور عدد من املس���ولني املعني���ني ،  مضن 

فعاليات املؤمتر االقتصادي )مرص – 2022(.
   وخ���الل اجللس���ة،  أكد الدكتور مصط���ىف مدبويل، رئيس 
جمل���س ال���وزراء،   أن الدول���ة املرصية حت���رص عىل متكني 
وزيادة مس���امهة القط���اع اخلاص يف النش���اط االقتصادي 
املرصي، وأن ما قام بعرضه خالل اجللسة االفتتاحية باملؤمتر 
االقتصادي يؤكد أن الدول���ة املرصية جيب أن تمنو بأضعاف 
مضاعفة؛ حىت تمتكن من التغلب عىل التحدي الرئيي الذي 
تواجهه وهو الزيادة الس���اكنية، وال���يت تفرض رضورة خض 
املزيد من االس���تمثارات اجلديدة، مش���ريا إىل أنه يف حال مل 
يس���تطع القطاع اخلاص القيام هبذا الدور، فالبد أن تش���ارك 

الدولة لتغطية الفجوة يف هذه القطاعات.
وش���دد    مدب���ويل  ع���يل ح���رص احلكومة عن���د وضع تلك 
الوثيق���ة عىل التأكيد عىل اهلدف الرئي���ي مهنا، وهو وضع 
إط���ار تنظ���ي ومؤس���ي واحض وحمدد ومنظم لألنش���طة 
االقتصادي���ة، وينظ���م العالقة ب���ني الدولة والقط���اع اخلاص، 
وهو ما هيم املس���تمثرين احمللي���ني واألجانب باالمطئنان عىل 

استمثاراته عىل املدى املتوسط والبعيد.
        مكا ش���دد رئيس الوزراء عىل أن الوثيقة ال هتدف لبيع 
األصول اململوكة للدولة؛ حيث يوجد العديد من دول العامل اليت 
ترتفع هبا نس���بة مس���امهة احلكومات هبا مثل فرنسا، ولكْن 
هناك إطارا تنظمييا هل���ذا الوضع، مكا أن الدولة لدهيا بعض 
الرشاكت واملسامهات يف قطاعات ال جيب أن تتواجد هبا عىل 
املدى املتوس���ط، فمت طرح ختارج، وهو ال يعين بيع، ولكنه قد 
يكون كطرح عام يف البورصة، أو مستمثر اسرتاتيجي حميل 
أو أجنيب يزيد م���ن رأس املال، ويدخل يف اإلدارة، ويرفع من 

كفاءة تلك األصول.  
      وأضاف رئيس الوزراء أن احلكومة متس���كت بطرح وثيقة 
سياس���ة امللكية للحوار املجمتيع ملدة 3 أهشر، وهو ما يعكس 
حرص احلكومة عىل تنفي���ذ الوثيقة عند إصدارها، وأن يكون 

هلا آلية واحضة ومسمترة ملتابعة تنفيذها.
     واختمت الدكتور مصطىف مدبويل   باإلشارة إىل اتفاقه مع 
ِرَح من جانب رجال الصناعة، بش���أن احتياج مرص إىل  ما طلُ
اسرتاتيجية للصناعة، ووجه بتلكيف وزارة التجارة والصناعة 
بوض���ع االس���رتاتيجية للصناعة املرصية لفرتة 10 س���نوات 
قادم���ة، وأن يمت التوافق بش���أهنا واإلع���الن عهنا يف غضون 

ثالثة أهشر حكد أقىص.
مالحم وثيقة ملكية الدولة 

من جانبه ، عرض   أمحد جكوك، نائب وزير املالية للسياسات 
املالية، أبرز املالحم الرئيس���ية ل� »وثيقة سياسة ملكية الدولة« 
، و  اجله���ود ال���يت متت إلعالن الوثيقة، وسياس���ات تجشيع 
املنافس���ة واحلوافز الذكية، مشريا يف هذا اإلطار إىل أن هذه 

الوثيقة مت إعدادها م���ن قبل مجموعة معل عىل مدار الهشور 
املاضية، واهلدف مهنا هو زيادة تنافس���ية االقتصاد املرصي؛ 
بغ���رض تعظمي العائد لملرصيني، وكذل���ك حومكة العالقة بني 
الدولة واملستمثر، وتبينيِّ التدابري واإلجراءات الالزمة؛ من أجل 
العمل عىل رفع تنافس���ية االقتصاد املرصي مع الرتكزي عىل 
القطاعات الصناعية، والتكنولوجية، منويًِّها إىل أنه ستمت � عىل 
م���دار اليومني الثاين والثالث من املؤمتر � مناقش���ات قطاعية 

أيًضا يف هذا الصدد.
    واستعرض “ جكوك” املؤرشات اليت ستمت متابعها للتأكد 
من زيادة تنافس���ية االقتصاد املرصي، واليت من بيهنا زيادة 
مسامهة القطاع الصنايع يف الناجت احمليل، وزيادة حصيلة 
الص���ادرات الس���لعية إىل 100 مليار دوالر س���نوًيّا، وزيادة 
حصيل���ة الس���ياحة إىل 30 مليار دوالر س���نوًيّا، مؤكًدا عىل 
عدد من احلقائق بش���أن الوثيقة، ويه أهنا وثيقة حّية وممتدة، 
وس���يمت تنفيذ املراح���ل األلُوىل مهنا عىل م���دى زمين يرتاوح 
من )3 – 5( س���نوات، مكا أهنا تتس���م بالمشولية، والوضوح 
والشفافية يف لك منظومة العمل من اإلعداد واملتابعة والتنفيذ.
وفميا يتعلق مبس���توى إعداد الوثيقة، واحلوار املجمتيع الذي 
متَّ تدشينه بشأهنا، أشار نائب وزير املالية إىل أنه مت إعدادها 
مبشاركة خنبة من اخلرباء عىل مدار 7 أهشر، وباالطالع عىل 
ق���ة مع اخلرباء، مكا مت االعمتاد  30 جترب���ة، و20 مقابلة متعميِّ
عىل 6 معايري رئيس���ية اس���تناًدا إىل التج���ارب الدولية، ليمت 
اس���تمكاهلا بعقد حوار حقيي وموس���ع مع اخلرباء والقطاع 
اخلاص بشأهنا، حيث مت عقد 40 ورشة معل، عىل مدار ثالثة 
أهشر متواصلة، وحبضور 1000 مشارك، اكن من بيهنم %35 
من القطاع اخلاص، و30% من اخلرباء املستقلني، منوها كذلك 
إلعداد منصة ح���وار اخلرباء اإللكرتوني���ة، واليت متت إتاحة 
مجي���ع الوثائق املرجعية والتفاصيل اخلاصة بالوثيقة بوضوح 
وشفافية علهيا، واكن هناك أكرت من 10 آالف خبري تفاعل مع 
هذه املنصة، إىل جانب إعداد تطبيق هاتف محمول “شارك”، 
الفتا إىل ان نتاجئ هذه الورش جاءت متوافقة بش���أن 70% من 
األنش���طة املتضمنة باإلصدارة األوىل م���ن الوثيقة، و30% من 
األنشطة مت اقرتاح تعديلها من اخلرباء والقطاع اخلاص، إىل 
جان���ب إضافة 68 نش���اًطا فرعّيًا جدي���ًدا إىل الوثيقة، فضال 
ع���ن إدخال عدد من التعديالت ع���ىل الوثيقة، وفًقا لنتاجئ تلك 

الورش.
      وتطرق “ جكوك” إىل توضيح اآلليات املتنوعة اليت سيمت 
تبنهي���ا لزيادة دور القطاع اخلاص يف النش���اط االقتصادي، 
وفًق���ا لألنس���ب للك من تلك األنش���طة، وذلك بتب���ينيِّ 7 آليات 
متنوع���ة من بيهن���ا اإلدارة، أو املش���اركة يف المتويل، وهو ما 
أك���د هيلع رئي���س جملس الوزراء يف مداخلة ق���ام هبا، مؤكًدا 
أن���ه يف أحوال عديدة قد متتل���ك الدولة األصل، ويقوم القطاع 
اخلاص ب���اإلدارة أو التش���غيل، أو بزي���ادة رأس املال، فبيع 
األص���ول هو أحد اآلليات وليس مجيعها، وهو ما تس���تعرضه 

الوثيقة بالتفصيل.

تعهدات حكومية بتذليل العقبات أمام املستثمر 
الزراعي ..وتعديالت تشريعية مرتقبة

اقتصاديون : الوثيقة خارطة طريق لتمكني القطاع اخلاص ويجب 
أن يتم إعطاء األولوية للتخارج من خالل تبني  الطرح بالبورصة
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التمويل الدولي ..  احلكومة تفتح الطريق أمام القطاع اخلاص للحصول علي قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية 

كش���ف الدكتور مصط���ىف مدب���ويل، رئيس جملس 
الوزراء، أن الدولة املرصية تس���اعد القطاع اخلاص 
يف احلص���ول ع���ىل قروض ب���رشوط مي���رسة من 
مؤسس���ات متويل دولية عند دخول���ه يف مرشوعات 

كربى تطرحها الدولة.
وقال  خالل جلس���ة “فرص وآف���اق المتويل الدولية” 
م���ن فعالي���ات املؤمت���ر االقتصادي م���رص-2022، 
حبضور ممثيل املؤسس���ات الدولية والقطاع اخلاص 
املتواجدين  ، قال : أود أن أوحض ش���يائ مهام للغاية 
ه���و أن���ه اكن هناك دامئ���ا انطب���اع راخس حول أن 
احلكوم���ة يه من ميكهنا فقط احلصول عىل المتويل 
األجنيب من خالل االقرتاض امليرس أو حىت القروض 

اخلارجية، لكن ما ال يعرفه الكثريون هو 
وأضاف يف هذا الس���ياق أن مرشوع “بنبان للطاقة 
المشس���ية”، عىل سبيل املثال، عندما طرح مكرشوع 
اس���رتاتيجي للدولة، مّكن العديد من رشاكت القطاع 
اخل���اص، من خ���الل ال���دمع املقدم م���ن الدولة، من 
التف���اوض م���ع مؤسس���ات متوي���ل دولية م���ن أجل 
احلصول عىل متويل ميرس تستطيع من خالله تنفيذ 

هذا املرشوع.
 وتاب���ع الدكتور مصطىف مدب���ويل: أقول هذا اللكام 
ألنن���ا  تطرقن���ا خالل الع���رض يف الي���وم األول من 
املؤمت���ر ،  إىل أن رؤيتنا كدولة خ���الل الفرتة املقبلة 
هو التوسع يف تنفيذ املرشوعات القومية الكربى من 
خالل توسيع املشاركة مع القطاع اخلاص، الفتا إىل 
أننا ال نستطيع التوقف عن تنفيذ املرشوعات القومية 
ألن الدولة حتتاج إلهيا، لكن ما نقوله هو أننا نريد أن 
يكون القطاع اخلاص رشياك لنا يف هذه املرشوعات. 
وأش���ار رئيس الوزراء إىل أنه توجد قطاعات حمددة 
س���تكون أولوية أوىل بالنس���بة للدولة املرصية خالل 
الف���رتة املقبل���ة، موحضا أن جم���ال الطاقة اجلديدة 
واملتجددة، ) الطاقة المشس���ية، وطاقة الرياح، وطاقة 
هو  اهليدروج���ني األخ���رض، واألمونيا اخل���رضاء( 
أحد القطاعات املهم���ة للرشاكة مع القطاع اخلاص، 
ومش���ريا يف هذا اإلطار إىل أنه مت التوقيع عىل عدد 
من مذك���رات التفامه واالتفاقيات اإلطارية مع العديد 
من التحالفات حىت يمت تنفيذ هذه املرشوعات، واليت 
س���ينفذها القطاع اخلاص، حيث تدمعه احلكومة من 
خالل ه���ذه املرشوعات عىل االتفاق مع مؤسس���ات 
المتوي���ل الدولي���ة من أجل احلص���ول عىل متويالت 

ميرسة ميكن من خالهلا تنفيذ هذه املرشوعات. 
وأشار رئيس الوزراء إىل أنه من بني القطاعات املهمة 
اليت متنحه���ا احلكومة أولوية خ���الل املرحلة املقبلة 
هو قطاع حتلية املي���اه ومعاجلة املياه وهو ميثل بلُعدا 
اس���رتاتيجيا، مضيفا: كنا نعمل حتدي املياه بالنسبة 
ملرص، والدولة املرصية تعزتم التوس���ع بقوة يف هذه 
املرشوع���ات، مكا تويل الدولة أمهية ملرشوعات النقل 
الكربى، ومهنا النقل امجلايع بش���لك خاص، حيث 
أعلنا ترحيبنا مبش���اركة القط���اع اخلاص يف تنفيذ 
خطوط أو املش���اركة مع الدولة يف تنفيذ خطوط النقل 

امجلايع الكبرية.
 وتط���رق كذل���ك إىل مرشوع���ات املوان���ئ اجلاف���ة، 
ال���يت يمت تنفيذها بالفعل مبش���اركة القطاع اخلاص 
باألس���اس، وكذلك مرشوعات املوانئ البحرية، حيث 
مت بالفع���ل التوقيع عىل رشااكت مع القطاع اخلاص 
لتش���غيل وإدارة هذه املوان���ئ، فضال عن مرشوعات 
الصناعات الكربى، مثل البرتوكمياويات، والصناعات 

التكنولوجية املتقدمة.
وأك���د الدكت���ور مصط���ىف مدب���ويل أن الدولة عىل 

امت االس���تعداد ملش���اركة القطاع اخل���اص يف هذه 
القطاعات س���الفة الذكر ومساعدته يف التفاوض مع 
املؤسس���ات الدولية للحصول ع���ىل متويالت ميرسة 

حىت يستطيع متويل هذه املرشوعات. 
وأضاف: هنا قد يسأل سائل، ما يه االستفادة اليت 
ستحققها الدولة من وراء ذلك، واإلجابة يه أن الدولة 
ستس���تفيد عندم���ا حتصل الرشاكت ع���ىل المتويل 
بفرتات مساح طويلة األجل وفائدة قليلة نسبيا، حيث 
يمت تسديدها عىل مدى زمين طويل، وهذا كه يساعد 
الدول���ة يف أنه عن���د إقامة املرشوع س���تكون تلكفة 
تش���غيله أقل.  وأوحض رئيس الوزراء، أن معظم دول 
الع���امل تأثرت بالتحديات العاملي���ة الراهنة، ولكن لك 
دولة هلا خصوصيها يف التعامل مع هذه التحديات، 
فهناك عدة دول أعلنت عن ان سياس���ها يف التعامل 
مع هذه األزمة س���تكون إبقاء الوضع عىل ما هو هيلع 
وتلبي���ة االحتياجات االساس���ية ملواطنهيا من املألك 
وامل���رشب وإعانهم ع���ىل دفع الفوات���ري، وهذه دول 
مس���تقرة، لكن مرص اليت تعترب دولة ش���ابة ولدهيا 
عدد كبري من الس���اكن، حتتاج س���نويا إىل توفري ما 
يقرب من مليون فرص���ة معل جديدة، أي حتتاج إىل 
خلق ف���رص معل جديدة تتواءم م���ع عدد اخلرجيني 
الشباب ودخوهلم سوق العمل بشلك سنوي، وإال يف 

املقابل سوف تزداد معدالت البطالة.
 و أشار رئيس الوزراء، إىل اجلهود املبذولة عىل مدار 
الفرتة الس���ابقة، من أجل التوس���ع يف االستمثارات 
العامة واإلنفاق العام؛ هبدف زيادة معدالت التشغيل، 
يف ظ���ل فرتة اكنت تعاين الدولة فهيا من اضطرابات 
شديدة، وبالتايل اكن من الظمل أن يمت محتيل القطاع 
اخلاص مسولية معلية المتويل، خاصة وأن القطاع 
اخلاص متخوف من القدوم يف أي توسع يف ظل تلك 
االضطرابات السياسية واالقتصادية، ومن مث مل يكن 
هناك بدي���ل عن دخول الدولة املرصية مبؤسس���اهتا 
حىت تقوم بتوفري المتويل الالزم لملرشوعات القومية.

وتط���رق مدبويل إىل حديث رئيس امجلهورية   خالل 
اجللس���ة االفتتاحية لملؤمتر بش���أن متتع البالد اآلن  
باستقرار س���يايس وأمين، إال أننا يف حاجة لملزيد 
فميا خيص البعد االقتصادي، والذي ما زال يش���غل 

حزيا من تفكري الدولة املرصية، موحضا أنه يف حالة 
أن القط���اع اخلاص لديه القدرة ع���ىل توفري املليون 
فرص���ة معل، ف���إن الدولة س���تدمع القطاع اخلاص 
جبميع صور الدمع، يف س���بيل حتقيق هدفنا لتوفري 

مليون فرصة معل سنويا.
 وأضاف: بالطبع هذا سيحتاج إىل وقت، ولذا الدولة 
مس���مترة يف مرشوعاهتا، إىل جانب زيادة الرشاكة 
مع القطاع اخلاص، وسنطلب من مؤسسات المتويل 
الدولية المتويالت امليرسة اليت تساعدنا عىل إجناح 
ه���ذه املرشوع���ات، مؤك���دا أن الدول���ة حريصة لك 
احلرص عىل قيام القط���اع اخلاص بدور أكرب حىت 
نع���رب هذه الف���رتة. وتعقيبًا ع���ىل اجمتاعات لك من 
وزراء التخطي���ط والتعاون ال���دويل واملالية مع البنك 
ال���دويل وصن���دوق النقد الدويل مؤخ���را، يف ضوء 
االزم���ة العاملية املوجودة، فقد أع���رب رئيس الوزراء 
عن أنه ب���دا خالل ه���ذه االجمتاعات توج���ه العديد 
من كبار املس���ؤولني يف دول الع���امل الغريب واملتقدم 
خالل الفرتة القادمة إىل زيادة االستمثار احلكويم، 
واالستمثار العام يف االقتصاد، ألن القطاع اخلاص 
لن يستطيع متويل أمعال التمنية وحده يف ظل االزمة 

العاملية.
وجدد التأكيد ع���ىل أن الدولة املرصية حريصة عىل 
تعظمي دور القطاع اخلاص، وانه من املسهدف زيادة 
استمثارات القطاع اخلاص بشلك متسارع يف خالل 
ال� 3 -4 سنوات القادمة، وأن يعود لوضع القيادة يف 
معلية التمنية واالستمثار، وأن دورنا كدولة هو العمل 
عىل توفري الدمع والعمل س���ويًا يف هذه املرشوعات 
بلك الوس���ائل املمكنة ومهنا توف���ري المتويل امليرس 
م���ن خالل الرشاكة مع القطاع اخلاص واالس���تعانة 
مبؤسس���ات المتويل الدولية، للحص���ول عىل فرص 
متوي���ل مي���رس؛ لتنفيذ ه���ذه املرشوع���ات اليت تفيد 

املواطن املرصي والدولة املرصية.
رشاكء التمنية 

 من جانهبا   اس���تعرضت الدكتورة رانيا املش���اط، 
وزيرة التعاون الدويل، اآلليات واألدوات اليت يمت من 
خالهل���ا تعزيز العالقة ب���ني القطاع اخلاص ورشاكء 
التمنية، واملوقف احلايل للعمل املشرتك بني اجلانبني، 

مش���رية إىل أن العالق���ات الوطي���دة ب���ني احلكومة 
ورشاكء التمنية انعكس إجياًبا عىل دور مؤسس���ات 
المتويل الدولية يف تعزيز العمل املش���رتك مع القطاع 
اخل���اص من خالل المتويالت التمنوية والدمع الفين، 
وخالل الفرتة املقبلة مع تطبيق وثيقة سياسات ملكية 
الدولة وتنفيذ املزيد من التخارجات احلكومية سيكون 
هن���اك املزيد من الفرص التمنوية اليت يش���ارك فهيا 
القط���اع اخلاص واليت س���تفتح آفاق أك���رث رحابة 

للعالقة املشرتكة بني اجلانبني.
وقالت “املش���اط”، إن حمفط���ة المتويل لملرشوعات 
اجلاري���ة يف قطاع���ات الدولة خالل الع���ام اجلاري، 
تجسل حن���و 23.4 مليار دوالر تت���وزع بواقع %24 
لقطاع النق���ل و24% لقطاع اإلس���اكن و11% لقطاع 
الطاق���ة و5% ل���دمع املوازن���ة و4% للزراع���ة وال���ري 
و27% لقطاع���ات أخ���رى، بيمن���ا تبل���غ المتوي���الت 
التمنوي���ة اجلارية للقطاع اخلاص حن���و 7.3 مليار 
دوالر منقمس���ة بواقع 3.11 ملي���ار دوالر من البنك 
األورويب إلع���ادة اإلمعار والتمنية، وبنك االس���تمثار 
األورويب بقمية 1.67 مليار دوالر، ومؤسسة المتويل 
الدولي���ة بقمية 1.25 ملي���ار دوالر، وواكلة مضانات 
االستمثار “ميجا” 500 مليون دوالر، وهيئة التعاون 
الدويل الياباني���ة “جاياك” 200 مليون دوالر، وكذلك 
صن���دوق األوبك للتمنية الدولي���ة، 145 مليون دوالر، 
ومنمظة األمم املتحدة للتمنية الصناعية “يونيدو”  76 
مليون دوالر، والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي 

واالجمتايع 61 مليون دوالر.
وذكرت وزي���رة التعاون الدويل  أن���ه رمغ التحديات 
الضخمة اليت مر هبا العامل منذ بداية 2020 بداية من 
جاحئ���ة كورونا، إال أن حزم المتويل التمنوي والدمع 
الفين من رشاكء التمنية سواء للقطاعني احلكويم أو 
اخلاص اكنت كبرية، وبلغت حنو 20 مليار دوالر، من 
بيهنا 4.7 ملي���ار دوالر للقطاع اخلاص بواقع 1.5 
مليار دوالر يف عام 2021 و3.2 مليار دوالر يف عام 
2020، منوه���ة بأن البنوك املرصي���ة هلا خصوصية 
ش���ديدة يف التعامل مع رشاكء التمنية حيث حصلت 
عىل متويالت مخضة وصلت إىل 3 مليار دوالر خالل 
عايم 2020 و2021 متثل 70% من متويالت القطاع 

اخلاص إلع���ادة توجهيه���ا لملرشوع���ات الصغرية 
واملتوس���طة وتعزي���ز دور البن���وك يف دمع القط���اع 

اخلاص.
وتطرق���ت إىل اآللي���ات املب���ارشة وغ���ري املب���ارشة 
ال���يت تدمع من خالهلا مؤسس���ات المتوي���ل الدولية 
رشاكت القط���اع اخلاص يف مرص، فعىل مس���توى 
ربى  اآلليات املبارشة فإن���ه يمت متويل املرشوعات الكلُ
مث���ل أول مزرعة رياح خبليج الس���ويس وحمطة كوم 
امب���و للطاقة المشس���ية بأس���وان، وتوف���ري أدوات 
االستمثار مثل السندات اخلرضاء وإطالق صناديق 
االس���تمثار، إىل جانب تهسيالت التجارة اخلارجية، 
واخلدم���ات االستش���ارية والفني���ة وبن���اء القدرات، 
فضال عن مضانات االس���تمثار ، بيمنا عىل مستوى 
االس���تمثارات غري املبارشة، فإن الرشااكت الدولية 
تتي���ح ال���دمع الفىن واالستش���ارى لمتك���ني القطاع 
اخلاص، متويل املرشوعات التمنوية املنفذة بالرشاكة  
م���ع القطاع اخلاص، مثل مرشوع���ات مرتو األنفاق، 
والمتويالت امليرسة لدمع املوازنة، ومتويل سياس���ات 
التمني���ة واالصالحات اهليكية والقطاعية اليت تنفذها 

احلكومة.
وتناول���ت وزيرة التعاون الدويل أيًضا، الدور الذي تقوم 
به رشكة مرص لريادة األمعال واالس���تمثار، واليت تعد 
أول آلية ل���رأس مال املخاطر ب���دمع حكويم من خالل 
وزارة التع���اون ال���دويل بالرشاك���ة مع اهليئ���ة العامة 
لالستمثار واملناطق احلرة، تعمل عىل تدعمي االستمثار 
يف الرشاكت التكنولوجية الناشئة بشلك مبارش وبشلك 
 Falak غري مبارش من خالل ثالث مرسعات أمعال يه
 ،EFG-EV Fintechو ،Flat6Labsو ،Startups
وتهسم الرشااكت الدولي���ة يف تعزيز دور هذه الرشكة 
من خ���الل متويالت تمنوية ودمع ف���ين، ما مكهنا حىت 
منتصف عام 2022 من متويل 191 رشكة ناش���ئة عىل 
استمثارات ودمع استش���اري، سامهت يف توفري أكرث 
م���ن 4500 فرصة مع���ل، ومت تنفي���ذ 3 ختارجات من 

الرشاكت الناشئة لصاحل القطاع اخلاص. 
وأكدت “املش���اط”، أن وزارة التع���اون الدويل تعمل 
ع���ىل حتديث ووضع اس���رتاتيجيات التعاون الدويل 
والمتوي���ل اإلمنايئ مع العديد من رشاكء التمنية عىل 
مس���توى الثالث وامخلس سنوات، مثل األمم املتحدة 
والبنك االورويب إلعادة اإلمعار والتمنية وبنك التمنية 
األفريي، وذلك بالتنس���يق الاكمل مع اكفة األطراف 
ذات الصل���ة وال���وزارات املعنية، وال���يت يأيت متكني 
وحتف���زي القطاع اخلاص جكزء وحم���ور رئيي من 

هذه االسرتاتيجيات.
وش���ددت عىل أمهية تطوير البنية التحتية األساسية 
من أجل حتف���زي القطاع اخل���اص، ويف هذا اإلطار 
فإن المتويالت التمنوية اجلارية مضن حمفظة وزارة 
التع���اون ال���دويل لتطوي���ر البنية التحتي���ة تبلغ حنو 
18.5 مليار دوالر، الفتة إىل أن احملفظة تضم 149 
مرشوًع���ا لزيادة االس���تمثار يف رأس املال البرشي 
بقمي���ة 5.5 ملي���ار دوالر، وه���ذه المتويالت تنعكس 
أيًضا عىل دخول القطاع اخلاص يف قطاعات حيوية 

مثل املرشوعات الصغرية واألمن الغذايئ والصحة.
ونوه���ت وزيرة التعاون الدويل، بأنه يف إطار س���يع 
وزارة التع���اون ال���دويل لتحف���زي ال���رشااكت ب���ني 
مؤسس���ات المتويل الدولية والقط���اع اخلاص، فإنه 
جي���ري العم���ل عىل تدش���ني وحدة خاص���ة بوزارة 
التعاون الدويل لزيادة ال���ويع ونرش آليات الرشاكة 
ب���ني رشاكء التمني���ة والقطاع اخل���اص، حتت مظلة 
رؤية الدولة لتوس���يع قاعدة مشاركة القطاع اخلاص 

يف التمني���ة ، مؤك���دة ع���يل أمهية  املنص���ة الوطنية 
لملرشوعات اخل���رضاء برناجم “نلُ���َويف”، واليت مت 
أطالقه���ا يولي���و املايض، هبدف متوي���ل املرشوعات 
ذات األولوي���ة يف قطاعات املياه والغذاء والطاقة، من 
خالل المتوي���الت التمنوية واملختلط���ة والدمع الفين 

واستمثارات القطاع اخلاص.
رشااكت ناحجة 

وهشدت اجللس���ة مش���اركة فعالة من رجال األمعال 
واملس���تمثرين وممثيل مؤسس���ات المتوي���ل الدولية، 
حيث اس���تعرض املهندس  أمحد السويدي، العضو 
املنت���دب لرشك���ة الس���ويدي إلكرتي���ك، الرشااكت 
الناحجة مع مؤسس���ات المتويل الدولية لملس���امهة 
يف تنفي���ذ مرشوع���ات كربى مثل بنب���ان وأول ميناء 
جاف بالس���ادس من أكتوبر، الفت���ا إىل ان التعاون 
الفرتة املقبلة يف غاية األمهية من أجل تسويق وتمنية 
املناط���ق الصناعية واملس���امهة يف مرشوعات الري 

احلديث من أجل احلفاظ عىل املياه.
وم���ن جانبه قال املهندس إبراه���مي زاهر، رئيس رشكة 
IND العاملة يف جمال اإلنش���اءات والطاقة المشسية، 
إن اإلصالح���ات احلكومي���ة والمتويل التمن���وي الذي 
حصلت هيلع الرشكة مكهنا من العمل يف مرشوع بنبان 

للطاقة المشسية والرشاكة مع رشاكت كربى.
وأوحض   دمحم

إن الرشااكت الناحجة بني البنوك املرصية واملؤسسات 
الدولية تدمع قدرهتا عىل الرشاك���ة مع البنوك الدولية، 
وتعمل عىل تقوي���ة مراكزها بالعمالت األجنبية من أجل 

دمع القطاعات التمنوية الواعدة. 
وأكد الدكتور هاين رسي الدين، عضو جملس الشيوخ، 
أنه يف ظل أمهية مش���اركة القطاع اخلاص يف التمنية، 
فالب���د من إع���ادة النظ���ر يف دور وح���دة الرشاكة بني 
القطاعني احلكويم واخلاص، بالتعاون مع مؤسس���ات 
المتوي���ل الدولية وإعادة هيلكها مب���ا يعزز دورها مرة 
أخ���رى، ويفتح مزيد من اآلف���اق للرشاكة بني القطاعني 
احلكويم واخلاص، للحفاظ عىل اس���تدامة مرشوعات 
البني���ة األساس���ية املنف���ذة. فضال ع���ن دمع اجلهات 
احلكومية لوضع اسرتاتيجيات لمتكني القطاع اخلاص.

وأكدت الدكت���ورة هايي هارجم���ارت، املدير اإلقلي 
ملنطقة جنوب ورشق املتوس���ط بالبن���ك األورويب إلعادة 
اإلمعار والتمنية، انفتاح البنك عىل مزيد من الرشااكت 
مع القطاع اخلاص الس���ميا من خ���الل املنصة الوطنية 
لملرشوعات اخلرضاء برن���اجم “نويف«  ، فميا حتدث 
ش���يخ معر س���يال، املدي���ر اإلقلي ملؤسس���ة المتويل 
الدولي���ة، حول اآللي���ات واألدوات اليت تعمل من خالهلا 
مؤسس���ة المتويل الدولية لمتكني القط���اع اخلاص من 
خ���الل االس���تمثارات والس���ندات، ودوره���ا يف تنفيذ 
مرشوع���ات هامة مثل بنبان أحد أكرب مرشوعات الطاقة 
المشس���ية. وقال ن���ادر دمحم، املدي���ر اإلقلي للمنو 
الع���ادل بالبنك الدويل، إن الرشاك���ة هامة مع احلكومة 
املرصية وتتجدد لك أربع س���نوات وأن القطاع اخلاص 

حمور رئيي من حماور الرشاكة بني اجلانبني.
وأوىص املش���اركون يف اجللس���ة ب���رضورة التوس���ع 
يف آلي���ات متك���ني القطاع اخل���اص ومتويله فضال عن 
أدوات االستشارات والدمع الفين من خالل املؤسسات 
الدولي���ة، فضال عن توس���يع نط���اق دور وزارة التعاون 
الدويل من خالل نرش اآلليات والتوعية هبذه الرشااكت 

عىل أوسع نطاق .

7.3 مليار دوالر تمويالت تنموية جارية من شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر      
 محمد اإلتربي  رئيس اتحاد بنوك مصر  :  الشراكات الناجحة بين البنوك المصرية والمؤسسات الدولية 

تدعم قدرتها   وتعمل على تقوية مراكزها بالعمالت األجنبية  

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي : دور مؤسسات التمويل الدولية مع القطاع الخاص سيتعاظم في ظل تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تفتح مزيد من آفاق التنمية للقطاع الخاص

اسامة السيد

قدت اجللس���ة الرابعة مض���ن فعاليات  علُ
اليوم الث���اين لملؤمتر االقتصادي- مرص 
نوان “دور مرص  2022، واليت محت���ل علُ
اإلقلي مكرك���ز للطاقة املتجددة”، وذلك 
برائس���ة الدكتور دمحم ش���اكر املرقيب، 
وزير الكهرباء والطاقة املتجددة، وحبضور 
عدد من املسولني املعنيني، واملستمثرين، 

ورؤساء جمالس إدارات الرشاكت.
وتناول وزير الكهرب���اء والطاقة املتجددة، 
خالل اجللسة، عددا من احملاور امللُرتبطة 
بالطاقة اجلديدة واملتجددة عىل املس���توى 
احمليل؛ مس���هال حديثه مبا يتعلق بطاقة 
الرياح، مش���ريا إىل أنه بناء عىل البيانات 
التحليلية للرياح جبمهورية مرص العربية 
م���ن واقع برناجم أطل���س الرياح العاملي، 
مت اعداد دراس���ة حتليلية وحتديد س���عر 
س���اعة م���ن طاق���ة  رشاء الكيل���و وات/ 
الري���اح، مضيفًا أنه م���ن املخطط دخول 
قدرات جدي���دة لطاقة الرياح مبا يعادل 6 

جيجاوات.
وفميا يتعلق باهليدروجني األخرض، أشار 
الوزي���ر إىل أنه جاٍر إعداد اس���رتاتيجية 
وطني���ة للهيدروجني، وأنه مت بالفعل توقيع 
مذكرة تفامه ب���ني لك من وزارة الكهرباء 
والطاقة املتجددة، ووزارة البرتول والرثوة 
املعدني���ة، والبنك األورويب إلعادة اإلمعار 
والتمني���ة EBRD، للحصول عىل منحة 
لمتوي���ل األمع���ال االستش���ارية إلع���داد 
للهيدروج���ني،  الوطني���ة  االس���رتاتيجية 
وم���ن املق���رر أن ي���مت اإلعالن ع���ن هذه 
االس���رتاتيجية خ���الل الي���وم املخصص 

.»COP27»للطاقة ىف فعاليات مؤمتر
وأوحض الدكت���ور دمحم ش���اكر أن لدى 
م���رص ق���درة ع���ىل إنت���اج اهليدروجني 
األخرض بأقل تلكفة يف العامل، وذلك بدءا 
م���ن 2.68 دوالر/ جك���م يف عام 2025، 
وستنخفض  لتصل إىل 1.7 دوالر/ جكم 
يف عام 2050؛ وذلك مبا ميكن مرص من 
االستفادة من قدراهتا التنافسية، لتحقيق 
خطة مطوحة والوصول إىل 8% من السوق 

العاملية للهيدروجني.
وأش���ار الوزير إىل العوائ���د امجلة لتلك 
االس���رتاتيجية، وال���يت تمتث���ل يف زيادة 
الن���اجت احمليل اإلمجايل ملرص يف حدود 
)10-18( ملي���ار دوالر أمري���ي حبلول 
ع���ام 2025، فضال عن اتاح���ة أكرث من 
100 أل���ف وظيفة جدي���دة يف حال زيادة 
اس���تخدام القدرات احمللي���ة بصناعات 
املس���امهة  ع���ن  فض���ال  اهليدروج���ني، 
ىف ختفي���ض واردات م���رص م���ن املواد 
البرتولي���ة، وحتقيق املس���هدفات الوطنية 
املتعلق���ة بتقلي���ل انبعاث���ات الكربون، مبا 
يع���زز م���ن مس���امهة م���رص يف حتقيق 
املسهدف العاملي املتعلق بتقليل انبعاثات 
الكرب���ون العاملية مبق���دار 55 مليون طن 

سنويا حبلول عام 2050. 
وأهن���ى الوزي���ر حديثه ىف ه���ذا الصدد، 
باإلش���ارة إىل التأكيد عىل أنه مت بالفعل 
توقي���ع مذك���رات تف���امه م���ع العديد من 
ال���رشاكت العاملي���ة إلنت���اج اهليدروجني 
األخ���رض. مث انتقل للحدي���ث عن حمور 
اس���تبدال حمط���ات الطاق���ة احلراري���ة 
منخفضة الكف���اءة ذات االنبعاثات العالية 
مبحط���ات للطاقة املتجددة، مش���ريًا إىل 
أن هن���اك احتياجا ل���دجم 10 جيجاوات 
لش���باكت نقل الكهرباء، وأن الدولة لدهيا 
خطة مطوحة يف هذا الصدد بتلكفة تصل 

إىل ما يعادل 2 مليار دوالر.
وخالل اجللس���ة، حتدث الوزير عن الربط 
الكهرب���ايئ م���ع أوروبا، مش���ريا إىل أنه 
مت توقي���ع مذكرة تف���امه ثالثية بني مرص 
واليون���ان وقربص للرب���ط الكهربايئ بني 
الدول الثالث، موحضًا أيضا مستجدات 
الربط الكهربايئ بني مرص والس���عودية، 
وأخريا استعرض فرص مشاركة القطاع 
اخل���اص لتوف���ري احتياج���ات الرشك���ة 
املرصي���ة لنق���ل الكهرب���اء م���ن املهامت 

الكهربائية االسرتاتيجية.

 وزير الزراعة: االستثمار الزراعي في مصر واعد ومناخ االستثمار جاذب
نائب وزير المالية: وثيقة حية  وممتدة وسيتم تنفيذ المراحل اأُلولى 

منها على مدى زمني يتراوح من  3 إلي  5  سنوات

داليا احمد

وزير الكهرباء يكشف تفاصيل إعداد 
استراتيجية وطنية للهيدروجني األخضر 

اسالم عبدالفتاح



قضايا
وزير النقل: توقيع مذكرة تفاهم 
مع القطاع اخلاص إلنشاء شركة 

إدارة القطار الكهربائي

هشد وزير النقل، اكمل الوزير، توقيع مذكرة تفامه بشأن اإلجراءات 
التنفيذي���ة اخلاصة بإنش���اء رشكة مس���امهة مرصية ب���ني القطاع 
احلكويم والقطاع اخلاص إلنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة مرشوع 
قط���ار كهربايئ لنقل البضائع والراكب لربط ميناء غرب بور س���عيد 
مبيناء أبو قري اجلديدة باإلسكندرية، وذلك بني اهليئة القومية لألنفاق 
وحتالف مجموعة رشاكت الديدي ورشكة جاما لإلنش���اءات.. وأكد 

الوزي���ر، عىل هامش التوقيع خالل ثاين أي���ام املؤمتر االقتصادي، 
أن هذا التوقيع يأيت تنفيذا لتوجهيات القيادة السياس���ية برضورة 
التوس���ع يف الرشاكة مع القطاع اخلاص يف تنفيذ املرشوعات ويف 
اط���ار خط���ة وزارة النقل للتعاون مع مش���غلني قطاع خاص دوليني 
ومرصيني أو حتالفات مرصية دولية إلدارة وتش���غيل وسائل النقل 

احلديثة.

استعرض الدكتور دمحم فريد رئيس اهليئة العامة للرقابة املالية، 
خالل جلسة آليات تعزيز دور القطاع املايل غري املرصيف مضن 
فعاليات اليوم الثاين لملؤمتر االقتصادي “مرص 2022”، رؤية 
اهليئة لتطوير وتمنية األنشطة املالية غري املرصفية؛ لتقوم بدور 
أك���رث فاعلي���ة يف دمع منو االقتصاد الق���ويم، وذلك حبضور 
الدكت���ور مصطىف مدب���ويل رئيس جمل���س ال���وزراء، وعدد 
 من ال���وزراء واخلرباء املتخصصني يف الش���أن االقتصادي.
وخ���الل كمت���ه، أوحض الدكت���ور فري���د خالل اجللس���ة، أن 
المن���و االقتص���ادي دامئ���ا م���ا حيت���اج إىل المتوي���ل، وهذا 
المتوي���ل يتطلب تعبئة املدخ���رات وزيادة مس���تويات االدخار 
الق���ويم، مش���ريا إىل حتقيق نس���بة من���و 7% فإنن���ا حنتاج 
 لزي���ادة نس���بة االس���تمثارات للن���اجت احمل���يل اإلمج���ايل.
وأوحض أن االس���تمثارات تطل���ب وجود مدخ���رات وذلك يأيت 
م���ن خ���الل القطاع امل���ايل امل���رصيف، والقط���اع املايل غري 
امل���رصيف س���واء م���ن خ���الل رشاكت التأم���ني أو صناديق 
التأمين���ات اخلاص���ة واحلكومي���ة وتعمل اهليئ���ة جاهدة عىل 
 زي���ادة جح���م األم���وال واملدخرات املوج���ودة هب���ذا القطاع.
وأكد الدكتور دمحم فريد، عىل األمهية النس���بية للقطاع املايل 
غ���ري املرصيف حيث بلغ إمجايل المتوي���ل املمنوح من القطاع 
املرصيف خ���الل عام 2022 ما قميت���ه 552 مليار جنيه، فميا 
بلغ جحم المتويالت املوجه للقطاع اخلاص واألفراد من خالل 
القطاع املايل غري املرصيف عرب قنواته املختلفة سواء إصدارات 
أهسم أو تأجري متوييل وخالفه، حنو 396 مليار جنيه مبا ميثل 
40% م���ن جحم المتويل املمنوح م���ن القطاع املايل يف مرص، 
وهو االمر ال���ذي يوحض الدور احملوري الذي يقوم به القطاع 
امل���ايل غري املرصيف يف إتاحة المتويل الالزم للقطاع اخلاص 
 األكرث إنتاجا للوظائف وزيادة مشاركته يف المنو االقتصادي.
ويف ض���وء التطوير الذي تنهجه اهليئ���ة للقطاعات املالية غري 
املرصفي���ة، بني أنه س���يمت العمل عىل رفع مس���توى الكفاءات 
املهني���ة من خالل ب���راجم تطوير املهنيني كأح���د أطر التطوير 
الرئيس���ية لض���امن اس���تدامة تمنية ورف���ع كفاءة وتنافس���ية 
األس���واق، وتطوير األسواق واملنتجات، حيث تعمل اهليئة عىل 
االنهاء من س���وق املشتقات املالية خالل أهشر قليلة حىت يمت 
متكني املس���تمثر يف التحوط من خماطر التقلبات يف األسعار، 
 مؤكدا أن اهليئة اكن لدهيا الس���بق والري���ادة يف هذا املجال.
وأش���ار إىل اهليئ���ة تقوم بعم���ل مراجعة ش���املة لقواعد قيد 
األوراق املالية ملس���اعدة الكيانات االقتصادية عىل استكشاف 
فرص المنو والتوس���ع من خالل سوق األوراق املالية، موحضا 
أن راكئز العمل األساس���ية خالل املرحلة املقبلة تتضمن هتيئة 
بيئ���ة األمعال وتهسي���ل اكفة اإلج���راءات الالزمة الس���تفادة 
 الكيان���ات االقتصادي���ة من األنش���طة املالية غ���ري املرصفية.
تعزي���ز  تس���هدف  اهليئ���ة  أن  فري���د،  الدكت���ور  وأض���اف 
قط���اع  أدوات متك���ني  كأح���د  التأمي���ين  المش���ول  ألي���ات 
 التأم���ني م���ن زي���ادة نس���بة املس���امهة يف الن���اجت القويم.
وأوحض أن���ه عاملًي���ا لك امله���ن لدهي���ا تأم���ني، مش���ددا عىل 
رضورة العم���ل لزيادة مس���امهة قط���اع التأم���ني يف الناجت 
الق���ويم بالش���لك ال���ذي يتناس���ب مع خ���ربة وق���وة القطاع 
ومس���احة المن���و املتاحة يف الس���وق امل���رصي، مؤكدا عىل 

أمهية حتقي���ق المشول امل���ايل والتأميين واالس���تمثاري مما 
يس���اعد ع���ىل دخول نس���ب أكرب م���ن املس���تمثرين بهسولة 
يف جممتع ش���اب م���ن خالل التح���ول الرمق���ي و التطبيقات 
 التكنولوجية ال���يت تدمع جهود الدولة لزي���ادة الناجت القويم.
وشدد الدكتور فريد، عىل أمهية تطوير األطر الرقابية باالعمتاد 
عىل التكنولوجيا، مؤكدا أن هيئة الرقابة املالية ترشف وتراقب 
قطاع اخلدمات املالية غري املرصفية لكهنا ترايع البعد التمنوي، 
حيث تعمل اهليئة عىل تمنية وتطوير األسواق املالية غري املرصفية 
كأولوي���ة قصوى م���ع مضان س���المة التعامالت واس���تقرار 
 األس���واق وتوازن حقوق املتعاملني وس���ط بيئة مع���ل مواتية.
ويف تعقيبه عىل كامت املتحدثني واملش���اركني باجللس���ة، أكد 
الدكتور فريد، أن راكئز العمل األساس���ية خالل املرحلة املقبلة 
تتضمن هتيئة بيئة األمعال وتهسيل اإلجراءات الالزمة الستفادة 
الكيان���ات االقتصادي���ة من األنش���طة املالية غ���ري املرصفية، 
واس���تمكال جهود تطوير اخلدم���ات واملنتج���ات املالية واليت 
من ش���أهنا إحداث التاكمل بني القط���اع املايل غري املرصيف، 
ومب���ا يف ذلك رضورة اس���تحداث خدم���ات تأمينية وتغطيات 
 تأمينية إضافية تعزز من أنش���طة ومعلي���ات المتويل العقاري.
وأش���ار إىل إج���راء اهليئ���ة عدد م���ن املش���اورات واللقاءات 
املنتج���ات  تطوي���ر  لبح���ث  التأم���ني  إع���ادة  رشاكت  م���ع 
 التأميني���ة وإجي���اد التغطي���ة الالزم���ة لعملية إع���ادة التأمني.
وأضاف رئيس اهليئة، أن قطاع المتويل متنايه الصغر ومتويل 
ال���رشاكت الصغرية واملتوس���طة يقوم ب���دور كبري يف حتقيق 
المشول املايل والتحول والرمقي ومعاجلة قضية االقتصاد غري 
الرمس���ي، مضيفا أن التطوير التكنولويج للتعامل يف القطاع 
املايل غري املرصيف أمر رضوري لزيادة جحم التعامالت، مما 
يتطلب معه ترسيع وترية اعمتاد وإتاحة التطبيقات التكنولوجية 
املختلفة لتهسيل وصول املواطن���ني للخدمات املالية والمتويلية 

وحتقيق المشول املايل ودمع التحول الرمقي.
وأض���اف دمحم فريد، يف بي���ان، أن جحم المتويل املمنوح من 
القط���اع املايل غري امل���رصيف يوحض الدور احمل���وري الذي 
يقوم ب���ه القطاع املايل غري املرصيف يف إتاحة المتويل الالزم 
للقط���اع اخلاص األكرث إنتاجًا للوظائف وزيادة مش���اركته يف 

المنو االقتصادي.
وأش���ار إىل أن المنو االقتصادي دامئًا ما حيتاج إىل المتويل، 
وهذا المتويل يتطلب تعبئة املدخرات وزيادة مستويات االدخار 
القويم، مش���ريًا إىل أنه لتحقيق نس���بة من���و 7% فإننا حنتاج 

لزيادة نسبة االستمثارات للناجت احمليل اإلمجايل.
وق���ال “فريد” إن االس���تمثارات تطلب وج���ود مدخرات وذلك 
ي���أيت م���ن خالل القط���اع املايل امل���رصيف، والقط���اع املايل 
غري املرصيف س���واء من خالل رشاكت التأم���ني أو صناديق 
التأمينات اخلاص���ة احلكومية وتعمل اهليئة جاهدة عىل زيادة 

جحم األموال واملدخرات املوجودة هبذا القطاع.
وتاب���ع: “يف ض���وء التطوير ال���ذي تنهجه اهليئ���ة للقطاعات 
اكف���ة املالية غ���ري املرصفية س���يمت العمل عىل رفع مس���توى 
الكف���اءات املهني���ة من خالل براجم تطوي���ر املهنيني كأحد أطر 
التطوير الرئيسية لضامن استدامة تمنية ورفع كفاءة وتنافسية 

األسواق، باإلضافة إىل تطوير األسواق واملنتجات«.

هشدت جلس���ة مناقشة س���بل تطوير الرثوة العقارية مشاركة 
موس���عة من املطورين العقاريني وط���رح مقرتحات لتطوير هذا 
القط���اع وزيادة مس���امهة القطاع اخلاص يف ه���ذا التطوير ، 
وخالل اجللس���ة أكد الدكتور عامص اجلزار، وزير اإلس���اكن 
واملرافق واملجمتع���ات العمرانية، أن خطة الدولة ىف التوس���ع 
ىف إنش���اء املجمتعات العمرانية اجلديدة، ىه باألس���اس خطة 
اقتصادي���ة، وليس���ت خطة للبن���اء فقط، فاهلدف هو توس���يع 
رقع���ة املعمور من أجل التمني���ة االقتصادية، موحضًا أن هناك 
عنرصين أساس���يني للعمران، ومها، البنية األساسية، وتمشل 
)املي���اه وال���رصف والكهرب���اء(، والبني���ة األساس���ية للعمران 
احلرضى، وتمشل )الطرق، ووس���ائل النقل امجلايع(، وهذا 
ما يوحض مل���اذا قامت الدولة بتنفيذ ش���بكة طرق مخضة عىل 
مستوى امجلهورية )أكرث من 7 آالف مك من الطرق واجلسور(، 
ألهنا متث���ل البني���ة األساس���ية للعمران احل���رضى، وتهسل 

االتصالية مع مناطق التمنية اجلديدة.
وأوحض الوزي���ر، أن تقاري���ر األمم املتحدة، تش���ري إىل أن 55 
% من س���اكن العامل يعيش���ون باحلرض، ومن املتوقع أن ترتفع 
تلك النس���بة إىل 70 : 75 % حبلول عام 2050، وتبلغ مسامهة 
س���اكن احلرض ىف إمج���اىل الناجت احمل���يل اإلمجايل عىل 
مستوى العامل، 75 %، ىف حني أننا لو نظرنا إىل نسبة احلرض 
ىف م���رص حاليًا، جنده���ا 42.5 %، ومن املمك���ن أن ينخفض 
ه���ذا الرمق إىل 25 % إذا اس���تبعدنا منه املناطق العش���وائية، 
واهلوام���ش الريفية للعمران، وتصل نس���بة احلرض ىف بعض 
احملافظات )قنا - املنيا( إىل 18 %، وهو ما يؤدي إىل صعوبة 
قي���ام الدولة أو القط���اع اخلاص بضخ االس���تمثارات وتنفيذ 

املرشوعات التمنوية، لعدم وجود فرص لالستمثار.
ورضب الوزير مثلًا باجليل األول من املدن اجلديدة، حيث اكنت 
مع���دالت المنو والس���كن فهيا ضعيفة جدًا، نظ���رًا لعدم وجود 
البني���ة األساس���ية للعم���ران احلرضى، واملمتثل���ة ىف الطرق، 
ووس���ائل النق���ل امجلايع، لربطه���ا مبا حوهلا م���ن العمران، 
مشريًا إىل أن خطة التمنية العمرانية ىف إنشاء املدن اجلديدة، 
وزيادة رقعة املعمور، وزيادة نسبة احلرض، وحتقيق االتصالية، 

هذه العنارص ىه خطة الدولة للجمهورية اجلديدة.
واس���تطرد وزير اإلس���اكن يف  كمت���ه، قائلًا :  نف���ذت الدولة 
مرشوع���ات بالرشاكة مع القطاع اخل���اص )67 مطورا( عىل 
مس���احة 13 ألف فدان مبدن اجليل الرابع، بقمية اس���تمثارات 
بلغ���ت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة مهنم 311 مليار جنيه، 
وتوفر تل���ك املرشوعات حنو 200 أل���ف فرصة معل، وما اكن 
حلجم تلك الرشاكة أن تمت لوال خطة الدولة للتوس���ع العمراين، 
مضيفًا أن إمجاىل عدد الوحدات السكنية الىت مت توفريها من 
عام 2014 : 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة 
مهنا 1.2 مليون وحدة )250 ألف وحدة س���كن لتطوير املناطق 
غري اآلمن���ة - 612 ألف وحدة إس���اكن اجمتاىع - 152 ألف 
وحدة إس���اكن متوسط - 127 ألف وحدة إساكن ممتزي/فاخر، 

أى أن 72 % من الوحدات الىت نفذهتا الدولة موجه لسكن بديل 
العش���وائيات وحمدودي الدخل(، ووف���ر القطاع اخلاص 1.6 

مليون وحدة، مبا نسبته 57 %.
وأك���د الوزير، أن تلك األرقام تؤكد عيل أنه ال يوجد ش���لك من 
أش���اكل املزامحة مع القطاع اخلاص، حيث إن الوحدات الىت 
نفذهتا الدولة، معل ىف تنفيذها 1800 رشكة مقاوالت، بإمجايل 
أوامر اإلس���ناد للوحدات السكنية جتاوز 560 مليار جنيه، مما 
وف���ر 1.5 مليون فرص���ة معل مب���ارشة، و2.7 مليون فرصة 
مع���ل غري مب���ارشة، ولك هذه االس���تمثارات الىت يمت خضها 
توجه للرشاكت والعاملة بتلك املرشوعات، مكا اس���هلكت تلك 
املرشوعات 9 ماليني طن حديد، وهو ميثل 15 % من اإلنتاج ىف 
تلك الفرتة، وحنو 30 مليون طن أمسنت، وهو ما ميثل 15 % من 
اإلنتاج ىف تلك الفرتة، و96 مليون م2 س���رياميك، و3.5 مليون 
قطع���ة من األدوات الصحية، و11 ألف تكييف، و25 مليون باب 
وشباك، و30 ألف مصعد، وهذا األرقام تؤكد التأثري اإلجيايب 
املرتبط بقطاع البناء عىل جحم التش���غيل واإلنتاج ىف خمتلف 

القطاعات والصناعات املرتبطة به.
وأشار وزير اإلساكن، إىل أنه من املسهدف خالل ال�3 سنوات 
القادم���ة، تنفيذ 950 ألف وحدة أخرى، وس���يعمل ىف تنفيذها 
1500 رشكة، بإمجايل اس���تمثارات 450 ملي���ار جنيه، وتوفر 
1.2 ملي���ون فرص���ة معل مب���ارشة، و2.2 مليون فرصة معل 
غ���ري مبارشة، وس���يمت اس���تخدام حنو 6 ماليني ط���ن حديد، 
و20 مليون طن أمسنت، و75 مليون م2 س���رياميك، و3 ماليني 
قطعة م���ن األدوات الصحية، و9 آالف تكييف، و20 مليون باب 
وش���باك، و20 ألف مصعد، ولك هذه ف���رص للقطاع اخلاص 

خالل السنوات ال�3 القادمة، إلنتاج تلك االحتياجات.
وأوحض وزير اإلساكن، أن هناك فرصا كبرية للقطاع اخلاص، 
لملشاركة ىف تنفيذ مرشوعات البنية األساسية، والىت هشدت 
طفرة كبرية خالل الفرتة املاضية، منذ توىل الرئيس السيىس، 
ف���ىف ع���ام 2014 اكن ترتيب مرص ىف البنية األساس���ية عىل 
مس���توى الع���امل 125، واآلن أصب���ح ترتيبن���ا 52، ومن أجل 
حتقيق تلك األرقام، مت خض استمثارات مخضة ىف مرشوعات 
البنية األساس���ية، مكا أن هذه األرقام تعىط مؤرشات إجيابية 
لالس���تمثار ىف م���رص، وتعمل عىل جذب املس���تمثرين، حيث 
ارتفعت نس���بة التغطي���ة خبدمات مياه ال���رشب من 97 % عام 
2014 إىل 98.7 ع���ام 2022، جبان���ب حتس���ني ورفع كفاءة 
اخلدمة، وزادت أطوال الش���باكت بنس���بة 22 %، من 148 ألف 
مك : 180 أل���ف مك، وزادت مكي���ة املياه املنتجة بنس���بة 36 %، 
من 9 مليار م3 س���نويًا : 12.2 مليار م3 سنويًا، وزادت نسبة 
إنت���اج املياه احملالة 11 ضعفا، من 84 : 917 ألف م3 يوميًا، 
وس���تصل إمجاىل الطاقة اإلنتاجية لملياه احملالة إىل 1.44 
مليون م3 يوميا، بيمنا ارتفعت نس���بة تغطية الرصف اليحص 
م���ن 50 : 67 % بزي���ادة قدرها 34 % وتضاعفت نس���بة تغطية 

الرصف الصىح ىف الريف مرتني ونصف.

أقتراحات لتعزيز دور القطاع املالي غير املصريف والتغلب 
علي ضحالة السيولة يف البورصة

احلكومة تستجيب ملطالب املطورين لتحقيق شراكة ناجحة 
بني  الدولة والقطاع اخلاص 

محمد العريان : مصر محاطة بالتحديات العاملية 
وتتأثر مبخاطر عدم استقرار الدول املتقدمة
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50 مليار جنيه تكلفة مشروعات التحول الرقمي يف مصر خالل األعوام األخيرة 

خالل مش���اركته يف جلس���ة بعن���وان “دور صن���دوق مرص 
السيادي وفرص املشاركة مع القطاع اخلاص” مضن فعاليات  
املؤمتر  االقتصادي “مرص – 2022”، قال الدكتور مصطىف 
مدبويل، رئيس جملس ال���وزراء، إن احلكومة أعلنت اعزتامها 
طرح عدد معني من الرشاكت احلكومية يف البورصة، مش���ريا 
إىل أن اهل���دف الهنايئ من هذه الطروحات تعظمي االس���تفادة 

من أصول الدولة.
 وأضاف: طرح هذه األصول يف البورصة يتيح فرص االكتتاب 
أم���ام املواطنني والقطاع اخلاص؛ هب���دف حتقيق أفضل عائد 
م���ادي لطرح هذه األصول، موحض���ا أن ما حيمك معلية طرح 
الرشاكت يف البورصة هو ظروف سوق املال بصفة عامة، مكا 
أن الطرح يمت بدمع من بنوك اس���تمثار متخصصة تقدم للدولة 
استشارات فنية حول اختيار التوقيت املناسب لعملية الطرح.

 وأش���ار يف هذا الس���ياق إىل أنه منذ 3 س���نوات وحنن يف 
ظروف ش���ديدة االس���تثنائية، مفنذ بداية العام 2020 مع بدء 
أزم���ة “كورون���ا”، تعاين مجي���ع البورص���ات العاملية، وعىل 
األخ���ص البورصة املرصية، من مش���الك وبالت���ايل البد من 

التحسب اجليد يف اختيار الوقت املناسب للطروحات.
 وأك���د رئيس ال���وزراء أن هذه الظروف االس���تثنائية مل متنع 
احلكوم���ة م���ن العم���ل عىل التحض���ري لطرح ع���دد كبري من 
ال���رشاكت، الفت���ا إىل أن معلية الط���رح األويل يف البورصة 
تستغرق فرتة س���نة عىل األقل، حىت تمت معلية التقيمي بشلك 
حصيح، حيث يمت خالل ه���ذه الفرتة معل ما يعرف بالفحص 
النايف للجهالة، وغريه من اإلجراءات اليت تس���هدف الوصول 

إىل التقدير األمثل ملا منتلكه من أصول. 
وج���دد الدكتور مصطىف مدبويل التأكي���د عىل أمهية اختيار 
الوقت املناسب لعملية الطرح، حىت نستطيع حتقيق أكرب عائد 
للدولة من وراء ه���ذه الطروحات، ألنه ليس معقوال التفريط يف 
أصل من أص���ول الدولة بقمية متدنية يف وقت اكن من املمكن 

أن يلُدر هذا األصل قمية أكرب لو مت طرحه يف وقت مناسب.
 وأش���ار بعد ذلك إىل أن اهلدف من إنش���اء “صندوق مرص 
الس���يادي”، وفق���ا للقانون، هو تعظمي االس���تفادة من أصول 
الدول���ة، فميا تتبلور رؤية الصن���دوق يف البدء التدرجيي لنقل 
ع���دد من األص���ول الثابتة إىل ملكيته، وبالفع���ل نلُقل إليه عدد 
من األصول الثابت���ة وعىل رأهسا “مجمع التحرير”، مضيفا: 
مسمترون يف إضافة أصول أخرى للصندوق، حيث إن قانون 
الصن���دوق لديه مرونة أكرث بكثري م���ن لك كيانات الدولة، ألن 
اهلدف من إنش���اء الصن���دوق هو تعظمي االس���تفادة من هذه 

األصول. 
وتطرق رئيس الوزراء إىل أنه يمت خالل الفرتة احلالية دراس���ة 
اختي���ار مجموع���ة م���ن رشاكت قطاع األمع���ال العام يف لك 
القطاعات لنقل ملكيها إىل “صندوق مرص السيادي” برشط 
أن تكون هذه الرشكة من ال���رشاكت اليت حتقق نتاجئ جيدة، 
واليت ميكن بعد إعادة هيلكه���ا وتطويرها أن تلُطرح للرشاكة 
م���ع القطاع اخلاص، مؤك���دا يف هذا الس���ياق أن نقل ملكية 

رشاكت خارسة للصندوق لن يكون قرارا مناسبا أبدا.
دور تمنوي 

من جانهبا ، اس���تعرضت د. هالة الس���عيد وزي���رة التخطيط 
والتمني���ة االقتصادي���ة اليوم، الدور التمن���وى لصندوق مرص 
الس���يادي خالل اجللس���ة  ، وقالت  إن الصناديق الس���يادية 
ىه صنادي���ق اس���تمثارية مملوكة للدولة تعم���ل عىل حتقيق 
أهداف اقتصادية كية متعددة من خالل متلك أو إدارة أصول 

لتعظ���مي العائد مهنا وحتقيق عوائد مالية، مش���رية إىل وجود 
أك���رث من 170 صندوقا س���ياديا حول الع���امل، مهنا حنو 44 
صندوقا ىف أمرياك و33 ىف آس���يا و44 ىف إفريقيا وىه من 
الصناديق النش���طة، موحضة أن أكرث من 50% مهنا متول من 
عائدات النفط، وقد مت تأس���يس أكرث من 60 صندوق سيادي 
حول العامل خالل العرش س���نوات املاضية، وتتنوع الصناديق 
الس���يادية، ما بني صناديق التثبيت وأخ���رى لالدخار، وثالثة 
تمنوية، مضيفة أنه قبل إنش���اء الصندوق السيادي املرصي، 
مت دراس���ة جت���ارب العامل املختلفة وأخذ ما يناس���ب املجمتع 

املرصي.
وفميا يتعلق بصندوق مرص السيادى، أوحضت هالة السعيد 
أن���ه يعت���رب ذراع الدول���ة املرصية االس���تمثاري، وهو مملوك 
بالاكمل للدولة والش���عب املرصي، ويس���امه ىف وضع مرص 
عىل خريطة االس���تمثار العاملية، مكا حيقق أهداف رؤية مرص 
2030، وأهداف التمنية املس���تدامة األممي���ة حيث هيدف إىل 
خل���ق ث���روات لألجيال القادم���ة من خالل تعظ���مي العائد من 
أص���ول الدولة غري املس���تغلة املنقولة للصن���دوق، إىل جانب 
ج���ذب اس���تمثار مبارش م���ن الداخل واخل���ارج، عالوة عىل 
االس���تمثار ىف قطاعات مهمة لالقتص���اد املرصي مثل توطني 
وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرمقى، حتلية املياه، 
الطاقة اجلديدة واملتجددة، وذلك خللق كيانات حملية رائدة ىف 

خمتلف املجاالت.
وأك���دت أن صندوق مرص الس���يادى يعت���رب الرشيك األمثل 
للقطاع اخلاص، فالصن���دوق لديه قانون خاص مينحه املرونة 
ىف االس���تمثار دون التقي���د بالقواعد والنظ���م احلكومية، مكا 
ينىمت الصندوق إىل مجموعة الصناديق التمنوية حيث هيدف 
إىل حتقيق عوائ���د مالية عىل املدى الطوي���ل وآثار اقتصادية 
واجمتاعية اجيابية، مكا يتيح االس���تمثار ىف االصول اململوكة 
للدول���ة من خالل حتويلها إىل منتجات اس���تمثارية فريدة من 
نوعه���ا ومهن���ا العديد من الف���رص احلرصي���ة، الفتة إىل أن 
الصندوق يدار من قبل ك���وادر متخصصة خبربات دولية ىف 

جمال االستمثار املبارش.
وأشارت السعيد إىل جناح الصندوق ىف تنفيذ 10 مرشوعات 
خ���الل ع���ام 2021 ىف 5 قطاعات رمغ الظ���روف الدولية غري 
املواتية نتيجة جاحئة كورونا واضطرابات سالس���ل االمداد، 
وتمتثل جم���االت االس���تمثار ىف املرافق والبنية األساس���ية، 
اخلدم���ات املالي���ة والتحول الرمقي، الس���ياحة واالس���تمثار 
العقاري وتطوير اآلثار، التعلمي، الصناعة، وبلغ إمجايل جحم 
اس���تمثار الصندوق خ���الل ع���ام 2021 )25,5 مليار جنيه(، 
موحض���ة أن لك مليار جنيه يس���تمثره الصندوق جيذب 5,4 

مليار جنيه استمثارات لالقتصاد املرصي.
إدارة رشاكت الدولة 

وم���ن جانبه ، قال هش���ام عز العرب مستش���ار حمافظ البنك 
املركزي، إن هناك إيرادات للدولة تتحقق من األصول اململوكة 
هلا.مضيف���ا، أن تعظ���مي العوائد يتطل���ب إدارة األمر حبومكة 
أكرب.. ومن األمهية إعادة النظر يف من يدير الرشاكت اململوكة 
للدولة س���واء اجلهات الرقابي���ة أو التنفيذية مث���ل الصندوق 

السيادي
وأش���ار إىل أن العوائد من الرشاكت اململوكة للدولة ميكن أن 
تك���ون أكرب بكث���ري حال إدارهتا بنفس طريق���ة إدارة صندوق 
مرص الس���يادي. مش���ريا إىل أنه من الصعب أن أكون رقيب 

ومشغل يف نفس الوقت.

   وزير االتصاالت خالل جلسة   " تعظيم الصادرات عالية التقنية" :  
تعاقدنا مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم اإللكترونيات 

  صندوق مصر السيادي يستعرض الفرص املتعددة 
للشراكة مع القطاع اخلاص 

سليمان عالم

أكد  الدكتور معرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات، أن الدول���ة نف���ذت مرشوعات مخضة يف  
جمال التحول الرمقي  مبختلف القطاعات، مبا يف ذلك 
الزراعة، والتعلمي الع���ايل، والصحة، والعدل، والبناء، 
واإلنت���اج احلريب، باإلضاف���ة إىل مرشوعات التحول 
الرمق���ي املتعلقة بالرضائ���ب ورشاكت قطاع األمعال 
والعامص���ة اإلداري���ة اجلديدة، مش���ريا إىل أن تلكفة 
مرشوعات التحول الرمقي اليت أجنزهتا الدولة خالل 

األعوام القليلة املاضية بلغت حنو 50 مليار جنيه.
جاء ذلك خالل  اجللسة السابعة اليت عقدت يف إطار 
فعالي���ات   املؤمتر االقتصادي م���رص- 2022  حتت 
عنوان " حنو خارطة طري���ق لتعظمي الصادرات عالية 
التقني���ة"، حبضور عدد من نواب الربملان ومس���ويل 
وممث���يل الرشاكت العاملية املتخصصة، و اس���هدفت 
ه���ذه اجللس���ة حتديد خارط���ة الطريق لمن���و صناعة 
تكنولوجي���ا املعلومات واالتص���االت عالية التقنية ذات 
القمي���ة املضافة يف م���رص، جبانب اق���رتاح احللول 
الالزم���ة ملضاعف���ة جح���م ه���ذه الصناع���ة بصورة 
مضطردة؛ لي تكون قاطرة للمنو االقتصادي والتمنية 

املستدامة يف مرص.  
         ويف مس���هل اجللس���ة، أكد وزير االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات أن الدول���ة معني���ة بزي���ادة 
الصادرات يف ه���ذا املجال، وأن احلدي���ث عن زيادة 
الصادرات يعين االهمتام بوضع خارطة طريق لزيادة 
الصادرات عالي���ة التقنية، يأيت يف ضوء قدرهتا عىل 
جذب االس���تمثارات األجنبية، وتصدير منتجات ذات 

قمية مضافة عالية.
      و أش���ار الدكت���ور معرو طلعت إىل مس���هدفات 
اسرتاتيجية االقتصاد الرمقي، واليت تمتثل يف زيادة 
الصادرات، وتمنية الطل���ب احمليل، وتوفري املزيد من 
فرص العمل، مكا ترتكز االس���رتاتيجية � لتحقيق ذلك 
� ع���ىل ثالثة حماور يه: التحول الرمق���ي، والتعهيد، 

وريادة األمعال.
              وفمي���ا خي���ص "التعهيد"، أوحض الدكتور 
مع���رو طلعت إىل اجلهود املبذول���ة فميا يتعلق بتعهيد 
إج���راءات أمعال ال���رشاكت مثل املش���رتيات وإدارة 
امل���وارد البرشي���ة ومراكز االتص���ال، وتقدمي خدمات 
تكنولوجيا املعلومات مث���ل تطوير واختبار الربجميات 
وال���دمع الف���ين، إىل جان���ب تقدمي اخلدم���ات املهنية 
املتخصص���ة مثل حتليل البيان���ات وإدارة املرشوعات 
والتسويق، إضافة إىل البحث والتطوير اهلنديس مثل 

تصممي اإللكرتونيات والنظم املدجمة.
      وبالنس���بة لريادة األمعال، أش���ار الوزير إىل أن 
رعاية اإلبداع تمت من خالل براجم متخصصة مبراكز 
إبداع مرص، وأنه من املسهدف الوصول بعدد مراكز 
اإلبداع الرمقي إىل 30 مركًزا باستمثارات تبلغ 4.2 
مليار جنيه، وذلك ارتفاًعا من 3 مراكز اكنت قامئة من 
قبل و8 مراكز أخرى افتتحها السيد رئيس امجلهورية 

يف يوليو املايض.
       مك���ا تط���رق الوزير إىل التعاق���د مع 27 رشكة 
حملي���ة وعاملية متخصصة يف تصم���مي اإللكرتونيات 
والرباجم املدجمة للتواجد يف مركز أحمتب، موحًضا 
ش���غل عاملي لملعامل وحاضنة  أنه جاٍر التفاوض مع ملُ

للرشاكت الناشئة.
 و اس���تعرض الدكت���ور مع���رو طلع���ت مجموعة من 
املؤرشات الب���ارزة لقط���اع االتص���االت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات، مش���ريا إىل أن االس���تمثارات األجنبي���ة 
املبارشة يف الرشاكت الناشئة يف هذا القطاع ارتفعت 
م���ن 190 مليون دوالر يف عام 2020 إىل 490 مليونا 
يف ع���ام 2021، ومن املتوقع أن تصل إىل 850 مليون 
دوالر حبلول هناية العام اجلاري، مكا زادت صادرات 
القطاع من 3.6 مليارات دوالر يف عام 2018/ 2019 
لتصل إىل 4.9 مليار دوالر يف عام 2021/ 2022. 

     مكا أوحض الوزير أن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلوم���ات يعترب أكرث قطاع���ات الدولة املرصية منًوا، 
حي���ث جسل معدل منو بل���غ 16.3% يف عام 2021/ 
2022 ، موحض���ا أن ص���ادرات قط���اع االتص���االت 
وتكنولوجي���ا املعلومات ترتكز ع���ىل االبتاكر واالبداع 
والعمل اخلالق وهو ماجيعلها عالية القمية؛ حيث يأىت 
القطاع ىف مقدمة قطاع���ات الدولة الىت متتلك القدرة 
وعلهيا املس���ولية ىف تعظمي ص���ادرات الدولة وزيادة 
قدراهتا ع���ىل جذب اس���تمثارات أجنبي���ة؛ موحضا 
الطفرة الىت تهشدها مرص ىف جمال التحول الرمقى 
ىف ض���وء تنفيذ عدد كب���ري من املرشوع���ات القومية 
باس���تمثارات تصل إىل 50 مليار جنيه؛ مش���ريا إىل 
أن مس���هدفات االقتص���اد الرمقى تمتث���ل ىف زيادة 
الصادرات الرمقية، وتمنية الطلب احملىل عىل احللول 
الرمقية، باإلضافة إىل خلق فرص معل كبرية وممتزية. 
وأش���ار  إىل ارتف���اع موازن���ة قط���اع االتص���االت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات خ���الل العام امل���ايل احلايل 
بنس���بة 22.6% عن الع���ام املايل الس���ابق؛ موحضا 
أبرز مرشوعات التح���ول الرمقي اليت تنفذها الوزارة 
بالتعاون مع اكفة قطاعات الدولة ومهنا انتقال احلكومة 
إىل العامص���ة اإلدارية اجلديدة حككومة تش���اركية ال 
ورقي���ة، ومرشوع أمحس الذى هيدف إىل إعادة هيلكة 
املنظوم���ات الربجمية للحكومة املرصية، باإلضافة إىل 
ع���دد كبري من املرشوعات لرمقنة اخلدمات املقدمة من 

خمتلف الوزارات.
وأض���اف الدكتور  معرو طلعت أن الوزارة تس���هدف 
ىف صناع���ة التعهيد أربعة حماور رئيس���ية ىه تعهيد 
إج���راءات أمع���ال ال���رشاكت، وخدم���ات تكنولوجيا 
املعلوم���ات، واخلدمات املهني���ة املتخصصة، والبحث 
والتطوير اهلندىس؛ مش���ريا إىل جهود الوزارة لدمع 
منظومة االبتاكر الرمقى وريادة األمعال حيث مت البدء 
ىف تنفي���ذ خطة لزي���ادة مراكز اإلب���داع التكنولويج 
م���ن 3 مراك���ز إىل 30 مركزا من خ���الل نرش مراكز 
إبداع مرص الرمقية ىف اكفة احملافظات باستمثارات 
إمجالي���ة تصل إىل 4.2 مليار جنيه؛ حيث مت افتتاح 8 
مراك���ز ىف املرحلة األوىل من املرشوع، وجارى العمل 
حاليا عىل إنش���اء 12 مركزا جديدا ىف املرحلة الثانية 
من املرشوع الىت سيمت افتتاحها ىف العام املقبل؛ عىل 
أن يمت افتتاح املرحل���ة الثالثة الىت تضم 7 مراكز ىف 

.2024
ولفت   إىل ممكنات اسرتاتيجية الوزارة لتعظمي القمية 

الرمقية وال���ىت تمشل بناء الق���درات، وتقدمي احلوافز 
لل���رشاكت العاملة ىف جم���ال التعهي���د، وكذلك توفري 
البنية التحتية الرمقية، واس���تضافة الرشاكت مبختلف 
أنواعها من رشاكت ناش���ئة وحىت الرشاكت العمالقة 
ىف مركز واحد لتحقيق التاكمل فميا بيهنام ىف األمعال 
واملنتج���ات؛ منوه���ا إىل أنه مت التعاق���د مع 27 رشكة 
حملية وعاملي���ة متخصصة ىف تصم���مي اإللكرتونيات 
وال���رباجم املدجمة للتواج���د ىف مركز واح���د مبدينة 
املعرف���ة بالعامصة اإلدارية اجلديدة، وجارى التفاوض 
مع مشغل عاملى لملعامل وحاضنة للرشاكت الناشئة؛ 
موحضا أن���ه مت وضع خط���ة إلعادة هيلك���ة احلوافز 
املقدمة لل���رشاكت العاملية لتجشيعها عىل التواجد ىف 

مرص وتصدير خدمات رمقية انطالقا من مرص.
 ولف���ت إيل  التطور الذى هشدته البنية التحتية الرمقية 
وتضاعف متوس���ط رسعة اإلنرتن���ت ىف مرص لتصل 
إىل 45 ميجاب���ت/ ثانية مقارنة مبتوس���ط رسعة 5.6 
ميجاب���ت/ ثاني���ة ىف منتص���ف 2018، و7 ميجابت/ 
ثانية ىف هناية 2018؛ مش���ريا إىل زي���ادة عدد أبراج 
احملمول الىت مت إنش���اؤها من 1200 برج ىف 2020 
إىل 2300 برج ىف 2021 فميا يسهدف إنشاء 2850 
برج خالل العام احلاىل مت مهنم 2389 برج؛ الفتا إىل 
أنه مت إتاحة ترددات للرشاكت مقدمة خدمات احملمول 

باستمثارات 2 مليار دوالر.
وأشار إيل أن معدل منو  قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات   بلغ   16.3% وهو األعىل منوا بني قطاعات 
الدولة؛ فميا منا جحم الص���ادرات الرمقية لتصل إىل 
4.9 ملي���ار دوالر ىف 2022/2021 مقارنة ب�3.6 مليار 
دوالر ىف 2019/2018، مكا ارتفع جحم االستمثارات 
األجنبي���ة ىف الرشاكت الناش���ئة ىف قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات من 190 مليون دوالر ىف 2020 
إىل 490 ملي���ون دوالر ىف 2021؛ موحض���ا تضاعف 
أعداد املتدرب���ني ومزيانية التدري���ب التقىن عىل مدار 
الس���نوات املاضي���ة لتصل إىل مس���هدف 225 ألف 
متدرب مبزيانية 1.3 مليار جنيه ىف العام املاىل احلايل 
مقارنة بعدد 4 آالف مت���درب مبزيانية 50 مليون جنيه 
ىف 2019/2018 م���ع الرتكزي عىل التخصصات عالية 
القمية؛ مش���ريا إىل ارتفاع عدد العاملني بالقطاع من 
256 ألف عامل ىف 2019/2018 إىل 340 ألف عامل 

ىف العام املاىل املاىض.
ب���ة واس���عة م���ن  ش���اركة خنلُ هش���دت  اجللس���ة  ملُ

املتخصص���ني، مب���ن يف ذل���ك رئيس غرف���ة صناعة 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات واالتص���االت، ورئي���س جلنة 
االتص���االت مبجل���س الن���واب، فض���ال ع���ن ممثيل 
ال���رشاكت العاملية العاملة يف مرص،   واملهندس خالد 
إبراهمي رئيس جمل���س إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا 
املعلومات واالتص���االت، والدكتور  ح���ازم الطحاوى 
نائ���ب الرئيس لرشكة "س���مييزن" للصناعات الرمقية،  
و م���روة عباس مدير عام رشكة "اى ىب ام" مرص،  و 
راىم اكطو الرئيس التنفيذى لرشكة فودافون للحلول 
الذكي���ة vois مبرص،  و جاف���ني جينجمنج مدير عام 

رشكة "فيفو" مرص.
 و أش���ار املهندس  خالد إبراهمي، رئيس غرفة صناعة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إىل أن الدولة معدت 
خالل المثاين س���نوات املاضية إىل إجياد بنية حتتية 
رمقية حملي���ة تواكب البنية التحتي���ة الرمقية العاملية، 
مما أهسم يف توفري خدم���ات عالية اجلودة للرشاكت 
القامئة بالسوق املرصية، وجذب االستمثارات األجنبية 

بالقطاع.
 و ش���دد النائب  أمحد بدوي، رئيس جلنة االتصاالت 
مبجلس النواب، ع���ىل األمهية الكبرية للترشيعات يف 
جذب االس���تمثارات، حيث ينظر املس���تمثر إىل البيئة 
الترشيعي���ة وم���دى تاكمل القوانني قب���ل اختاذ قراره 
باالس���تمثار يف دول���ة ما، مش���ريا يف هذا الش���أن 
إىل أن هن���اك العدي���د م���ن القوانني اليت مت س���هّنا، 
ومهن���ا القانون رمق 151 لس���نة 2020 بش���أن محاية 
البيانات الخشصي���ة، والذي يجشع عىل خض وجذب 
االس���تمثارات يف صناع���ة االتص���االت وتكنولوجيا 

املعلومات.
   وأوحض الدكت���ور  حازم الطحاوي، العضو املنتدب 
لرشك���ة )Siemens Software( مرص، أن قطاع 
االتصاالت وتكنولوجي���ا املعلومات لديه فرص واعدة، 
حيث زاد عدد الرشاكت الصغرية والناش���ئة بالقطاع 
إىل 50 رشك���ة يف الوق���ت الراهن، وه���و ما يؤكد أن 
مرص تواكب املستويات العاملية، مبا لدهيا من كفاءات 

وكوادر برشية وبنية حتتية رمقية الزمة لذلك.
 Wang( "وأش���ار   "واجن غين���ج مين���ج          
Gheng Ming(، مدي���ر عام رشك���ة vivo مرص، 
إىل أن الرشك���ة لدهي���ا 7 مصانع ح���ول العامل، مهنا 
مصن���ع يف م���رص، حي���ث تنظر الرشك���ة إىل مرص 
باعتبارها من أمه األسواق العاملية؛ ملا لدهيا من موقع 
جغرايف ممتزي، حيث تتوسط إفريقيا وآسيا وأوروبا، 

فضال عن توافر العاملة بسعر معقول.
 )IBM( مكا أشارت   مروة عباس، مدير رشكة      
مرص، إىل أن الرشكة متواجدة يف الس���وق املرصي 
من���ذ أكرث من 70 عاًما، وتتعاون مع احلكومة املرصية 
يف املرشوع���ات القومي���ة، مثل ال���رمق القويم وميكنة 
الرضائب، مك���ا أطلقت مبادرات بالتع���اون مع وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ومهنا: أشبال مرص 

الرمقية، وبناة مرص الرمقية. 
        وأكد عدد من امللُشاركني رضورة توفري احلوافز 
الالزمة لتعزيز صادرات الرشاكت العاملة يف صناعة 
االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات، م���ع تنفيذ براجم 
تدريبية وتأهيلي���ة عالية املس���توى، وتجشيع االبتاكر 
وري���ادة األمع���ال، والتأكيد عىل أمهية تع���مل اللغات 
األجنبية لمللتحقني باللكيات واجلامعات التكنولوجية.

 مكا اس���تعرض املشاركون ىف اجللسة أمه العنارص 
الدامعة لصناع���ة تكنولوجيا املعلوم���ات واالتصاالت 
عالي���ة التقنية، وأبرز الفرص ىف ض���وء تناىم الطلب 
العامل���ى عىل ه���ذه الصناعة، وكذل���ك أمه التحديات 
واحلل���ول املقرتح���ة ملضاعف���ة جحم ه���ذه الصناعة 
بصورة مطردة األم���ر الذى جيعلها متثل قاطرة للمنو 

االقتصادى والتمنية املستدامة ىف مرص.

ألىق دمحم العريان، اخلبري االقتصادي العاملي، 
كمة مجسلة، خالل اجللس���ة االفتتاحية لملؤمتر 

االقتصادي )مرص -2022.
وخ���الل كمته، أك���د دمحم العري���ان أن املؤمتر 
االقتص���ادي، ينص���ب ترك���زيه ع���ىل النظ���رة 
املس���تقبلية مل���رص والفرص واملخاط���ر وإماكنية 

إطالق العنان إلماكنات مرص الكبرية.
وأش���ار العريان إىل أنه س���ريكز، خالل كمته، 
عىل السياق احمليط مبرص، مشهبًا مرص مبزنل 
يوج���د يف يح يعرب عن البيئة احمليطة به، والفتًا 
إىل أن األحي���اء ذات أمهي���ة وتأثري عىل املزنل ؛ 
فاحلي اجلي���د يعزز من قمية امل���زنل، يف الوقت 
الذي تف���رض التحدي���ات ال���يت يواجهها احلي 

حتديات عىل املزنل.
وشدد، يف هذا السياق، عىل أن واقعنا املؤمل قد 
فرض علينا العي���ش يف يح حمفوف بالتحديات 
أال وه���و االقتصاد العاملي والنظام املايل العاملي، 
وق���د ول���دت تل���ك التحدي���ات م���ن رمح الدول 
املتقدمة واقتصادات مجموعة الس���بع عىل وجه 
اخلصوص، مؤكدا أنه كام زاد عدم االس���تقرار 
يف ال���دول املتقدمة، تفامقت هشاش���ة االقتصاد 
العاملي؛ مم���ا جيعل األمر أكرث تعقيًدا بالنس���بة 

للدول األخرى.
وتطرق دمحم العريان ملا يراه مثاال حديثا ملا ذكر 
لتس���ليط الضوء عىل الوضع املتقلب الذي نعيش 
فيه، منوها يف هذا اإلطار إىل أن هذا املثال يتعلق 
باالقتصادات املتقدمة، وخاصة باقتصاد مجموعة 
السبع، أي خنبة االقتصادات املتقدمة، متسائلًا: 
مك مرة حدث يف اقتصاد مجموعة السبع ما ييل: 
اهني���ار فوضوي يف العملة، وزيادة غري منضبطة 
يف العائ���دات، وتوبيخ علين م���ن صندوق النقد 
ال���دويل، وحتذيرات واكالت التصنيف، وتدخالت 
طارئة م���ن البنوك املركزية، وسياس���ات حكومية 
متعددة معاكسة انهت باستقالة رؤساء وزراء ؟.

 وأك���د  العريان أن ه���ذه األمور الس���تة حدثت 
بالفع���ل يف اقتص���اد مجموع���ة الس���بع خالل 
األس���ابيع امخل���س املاضي���ة، ويه توحض عدم 
االس���تقرار الاكمن وغري املتصور الذي نعارصه 
والذي تأس���س يف الدول املتقدم���ة، وتعد اململكة 
املتح���دة مثاال واحض���ا جًدا، فاكن س���بب عدم 
االس���تقرار هبا هو أخطاء يف السياسات املالية، 
مثل حماولة خف���ض الرضائب دون وجود تدابري 

تعويضية لإليرادات.
وأوحض اخلب���ري االقتص���ادي أن هناك أس���بابا 

متع���ددة كذل���ك لع���دم االس���تقرار يف مجي���ع 
االقتص���ادات املتقدم���ة؛ فيف الوالي���ات املتحدة 
حي���اول البنكلُ الفيدرايل األمري���ي - والذي يلُعد 
أقوى البنوك املركزية حول العامل – خفض مجاح 
الت���م، إال أنه وقع يف خطأ تصنيف التم 
بوصفه تضخاًم مؤقًتا، وبالتايل فش���ل يف تبين 
التداب���ري الالزمة، ويعمل حاليا عىل رفع س���عر 

الفائدة مبعدالت تعد األرسع يف التارخي.
وأش���ار العري���ان إىل أن البع���ض يعتقد أن ذلك 
سيتس���بب يف وصول االقتص���اد األمريي إىل 
الكس���اد، مكا يس���اور القلقلُ بعَضنا أيضا حيال 
تقوي���ض ذلك األم���ر ألداء األس���واق املالية حول 
الع���امل، مضيفًا أن بنك الياب���ان يعاين كذلك من 
مشلكات يف عامل تس���وده أسعار فائدة مرتفعة، 

وينطبق األمر ذاته عىل البنك املركزي األورويب.
وأك���د  دمحم العريان أن بي���ت القصيد هو أننا 
نع���ارص اقتص���اًدا عاملًيا يكتنفه حال���ة من عدم 
اليقني غري املعتاد، وال يعد ذلك مغوًضا حفسب، 
ب���ل إنه عدم يقني غري معتاد، وأثار س���ؤاال حول 
الس���بب وراء تفامق عدم استقرار احلي احمليط 

باملزنل حىت أصبح هشًا ؟
وأكد اخلبري االقتص���ادي أنه من املؤكد أن لذلك 
العديد من األس���باب، مس���تعرضا ثالثة من أبرز 
األس���باب يف رأيه، مش���ريا إىل أن السبب األول 
يتعل���ق بالقدرة ع���ىل المنو، حيث فق���دت العديد 
من الدول قدرهتا عىل المنو بس���بب اخلصائص 
املتغ���رية لالقتص���اد العامل���ي، فق���د انتقلنا من 
اقتص���اد عامل���ي يفتق���ر إىل مع���دالت اكفية من 
الطل���ب، إىل اقتص���اٍد عاملي يفتق���ر إىل معدالت 
اكفية من العرض، حيث يهشد العامل اضطرابات 
يف معدالت العرض، لذا، يواجه المنو االقتصادي 

تأثريات معاكسة جديدة.
وأضاف العريان: مكا تغريت العوملة يه األخرى 
بس���بب التطورات اجليوسياسية ورغبة الرشاكت 
يف تفضيل املرونة عىل الكفاءة، مما أدى إىل نوٍع 
جديٍد من العوملة، ويفرس ذلك التباطؤ االقتصادي 
املزتام���ن لملناط���ق الثالث الرئيس���ة يف العامل: 
الصني وأوروبا والوالي���ات املتحدة، وهيلع تتباطأ 
حم���راكت المنو الثالث���ة لالقتص���اد العاملي يف 
الوقت ذاته، وقد دف���ع ذلك صندوق النقد الدويل 
إلعادة النظ���ر يف توقعاته أوائل الهشر اجلاري، 
وحذرنا من أن “األس���وأ مل يأِت بع���د، لذا، فإن 
جع���ز المن���و يف االقتصاد العاملي ه���و القضية 

األوىل اليت نواجهها اآلن«.

وزير اإلسكان: التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة هو 
باألساس خطة اقتصادية وليست خطة للبناء 

 أيمن سليمان : يتم العمل على تحويل األصول إلى كيانات جاذبة لالستثمار

 هشام عز العرب: عوائد الشركات المملوكة للدولة يمكن أن تكون أكبر بكثير  

حال حوكمة اإلدارت بها 
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