
البنك األهلي املصري يصدر ثالثة تقارير متخصصة لدعم ملف التمويل املستدام

 

الرخصة الذهبية .. حلقة جديدة يف سلسلة إجراءات دعم الصناعة الوطنية 
 

أكد رئيس الوزراء  الدكتور مصطىف مدبويل، 
رئيس جملس الوزراء، دمع احلكومة املسمتر 
لدور منظومة الشاكوى احلكومية املوحدة، يف 
تلىق وتوجيه الش����اكوى جلهات االختصاص، 
وال����رد علهيا إلكرتونيًا واملس����امهة ىف حلها، 
يف إط����ار احل����رص عىل التواصل املس����متر 
م����ع املواطن����ن، والعمل ع����ىل حتقيق أفضل 
اس����تجابات ممكنة لش����اكوامه، بالتنسيق مع 
ال����وزارات واحملافظات واهلي����ات احلكومية 
رئي����س  توجهي����ات   إط����ار  يف  األخ����رى، 
امجلهورية، ومبا يؤك����د حرص احلكومة عىل 

توطيد جسور الثقة مع املواطنن.
ج����اء ذلك خالل اس����تعراض مدب����ويل جهود 
منظوم����ة الش����اكوى احلكومي����ة املوحدة يف 
تليق ورصد ش����اكوى املواطن����ن من خمتلف 
احملافظ����ات واالس����تجابة هل����ا، وذلك خالل 

هشر أكتوب����ر 2022، من خالل تقرير مفصل 
أعده الدكتور ط����ارق الرفايع، مدير املنظومة 
هبذا الش����أن.. و أكد   مدير املنظومة، حرص 
احلكوم����ة عىل توفري قن����وات تواصل عرصية 
تتناسب مع خمتلف رشاحئ املجمتع املرصي، 
لتل����يق ورصد ش����اكوى املواطن����ن والتعامل 
معها، من خ����الل دمع رئيس جملس الوزراء، 
الدامئ لملنظوم����ة، عرب توجيه القيادات جبميع 
ال����وزارات واحملافظات واهلي����ات احلكومية 
بفحص ودراسة تلك الشاكوى، وتقدمي أفضل 

استجابات ممكنة ألحصاهبا.
و أش����ار   الرفايع إىل تليق ورصد املنظومة 
127 ألف شكوى وطلب واستغاثة خالل هشر 
أكتوب����ر 2022، وردت 60% مهن����ا من خالل 
اخلط الساخن لش����اكوى جملس الوزراء، يف 
حن مت تجسيل 40% مهن����ا من خالل البوابة 

اإللكرتونية لملنظومة.

احلكومة تؤكد دعمها لدور "منظومة الشكاوي "  
يف التعامل مع استغاثات وطلبات  املواطنني   

أك����د الدكتور دمحم معي����ط وزير 
املالية،  االس����مترار  يف توس����يع 
باملب����ادرة  املس����تفيدين  قاع����دة 
املركب����ات  إلح����الل  الرائس����ية 
املتقادمة الىت مر عىل صنعها 20 
عاًما فأكرث بسيارات جديدة تعمل 
بالغاز الطبي����ي، تنفيًذا للتلكيفات 
الرائس����ية بتعظمي جه����ود التحول 
لالقتص����اد األخ����ر، بالزتام����ن 
مع اس����تضافة مقة املن����اخ برشم 
أن����ه مت مض   الش����يخ، موحًض����ا 
حمافظ����ات اإلمساعيلية والرشقية 
والبحرية وبين س����ويف وسوهاج 
إىل املب����ادرة الرائس����ية إلح����الل 
املركب����ات؛ ع����ىل حنو ي����ؤدى إىل 
تيس����ري امتالك املواطنن لسيارات 
»موديل الس����نة« موفرة اقتصادًيا 
وصديق����ة للبيئة، وع����رب تهسيالت 

ائمتاني����ة كبرية، ومب����ا يتوافق مع 
أهداف التمنية املس����تدامة و"رؤية 

مرص 20٣0" .
أضاف الوزير، أن اخلزانة العامة 
للدولة محتلت أكرث من ٥٩0 مليون 
جني����ه قمية »احلاف����ز األخر«، 
استفاد مهنا أكرث 24 ألف مواطن 
ح����ىت اآلن م����ن خالل اش����رتاكه 
باملبادرة الرائسية إلحالل املركبات 
وتس����ملوا س����يارات جديدة؛ عىل 
حن����و يهس����م ىف احلد م����ن تلوث 
اهلواء وتقليل االنبعاثات الكربونية 
التكدس����ات   وتقلي����ل   الض����ارة 
املرورية نتيج����ة ما اكن حيدث من 
كرثة أعط����ال الس����يارات القدمية 
فضل����ًا ع����ىل تقلي����ل الضغط عىل 
اس����هالك احملروق����ات عن طريق 

استبداله بالغاز الطبيي.

" املالية " تعلن ضم ٥ محافظات جديدة إلى 
املبادرة الرئاسية إلحالل املركبات

 أعل���ن احتاد الغ���رف التجارية، 
بتنظمي منافذ يف اكفة احملافظات 
لض���ان احلف���اظ ع���ىل وف���رة 
املعروض من الس���لع االساس���ية 
وخف���ض األس���عار م���ن خ���الل 
سالس���ل  مراح���ل  اختص���ار 
االم���داد ، وذل���ك بالتع���اون مع 
والصناع���ة،  التج���ارة  وزاريت  
الداخلية،  و المتوي���ن والتج���ارة 
وغرفة الصناعات الغذائية باحتاد 
الصناعات ، وقال االحتاد إن ذلك 
يأيت  يف إط���ار رشاكة احلكومة 

وال���دور  اخل���اص،  والقط���اع 
املجمتي للتجار والصناع، وبناء 
عىل توجهيات رئيس امجلهورية، 
و ق���رار دولة رئي���س الوزراء يف 

جملس احملافظن األخري .
وأكد الدكت���ور عالء عز امن عام 
احت���اد الغ���رف التجاري���ة، دمع 
الدول���ة الاكم���ل لض���ان توفري 
السلع األساس���ية لملواطنن يف 
العاملية،  الظروف االقتصادية  ظل 
وال���ذى يتاكمل م���ع حزمة الدمع 

اإلضايف.

  منافذ  للغرف التجارية باملحافظات لتوفير 
السلع األساسية بأسعار مخفضة  
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بنك التعمير واإلسكان يطلق شركة التعمير واإلسكان للتسويق العقاري

»ابــدأ«.. خطوة علي طريق مسـتقبل  جديد للصـناعة املصرية

باألرقام .. مخزون مصر من السلع االستراتيجية آمن

أوروبا حتت رحمة 
التضخم من جديد
ورئيسة البنك األوروبى:  نفكر فى
 رفع الفائدة رغم مخاطر الركود 

محمد فريد الرقابة

املوانيء املصرية
علي  أبواب العاملية

كتب - أحمد ابراهمي

 البنك املركزي: االحتياطي
 األجنبي يرتفع إلى

 مليار دوالر بنهاية
أكتوبر2022

33.411

بـني اجلــزائـــر وشــرم الشــيـــخ .. مـصــر ترسـم خارطة مستقبل العالم واألمة العربية
 أكبر وأهم قمة للمنـاخ تنطلق

COP 27 اليوم فى شرم الشيخ برئاسة مصرية 
وزير املالية: مصر جتمع رموز التمويل بالعالم فى قمة املناخ األربعاء املقبل
»التعاون الدولى« ُتعلن قائمة الشركات امُلتأهلة لتصفيات »املناخ«

قمة الجزائر
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رسائل السيسي »خارطة حاضر ومستقبل« 
ألمة عربية مستقرة فى عالم مضطرب 

اإلفراج عن 4 آالف شـحــــنة حتتوى
 املستلزمات األساسية للمصانع .. 
والبنك املركزي يدبر الدوالرات 

البنك الزراعي املصري يصدر شهادة 
احلصاد اجلديدة باجلنيه املصري  بعائد 

16 % ربع سنوي و17 % سنويا

بنك مصر يطلق برنامج
 »املمكن« للعمالء من ذوي اإلمكانيات 

املميزة »ذوي الهمم«

أعلن الدكتور عامص اجلزار، وزير 
اإلس����اكن واملراف����ق واملجمتع����ات 
أراٍض  قط����ع  ط����رح  العمراني����ة،  
متنوعة لالستمثار بأنشطة صناعية  
وخمازن وورش وخدمات " حضانة 
– جتارى – جتارى إدارى س����كىن 
" مبدين����ة 1٥ ماي����و، واملتاحة عىل 
املوقع اإللكرتوين هليئة  املجمتعات 
العمراني����ة اجلدي����دة   ح����ىت يوم 

الثالثاء   2022/11/1٥.
وأكد الوزير أن طرح األرايض يأيت 
يف إطار س����ى جه����از املدينة إىل 
دمع اخلدمات املقدمة لساكن املدينة 
وبداي����ة جلين مثار املجهودات الىت 
تقوم هبا أجه����زة الدولة بقطاعاهتا 
املختلف����ة ىف تمنية االس����تمثارات 

مبدينة 1٥ مايو .
من جانب����ه أوحض املهندس دمحم 
خلف هلل، رئيس جهاز تمنية مدينة 
1٥ مايو، أنه مت طرح قطعة األرض 

رمق 4 بنش����اط جت����اري مبس����طح 
بنش����اط  أراٍض  قط����ع  ٥468م2 
جتارى ع����ىل طريق األوتوس����رتاد  
مبنطقة ال�2٥0 فدانا، وقطعة أرض 
بنش����اط جتاري مبساحة ٣210م2 
باملنطق����ة احملص����ورة ب����ن منطقة 
اإلساكن االجمتايع 2 واملجاورة 6 
باملرحلة الرابعة، مضيفًا أن النسبة 
البنائي����ة للقطعت����ن يه 40% م����ن 
إمجاىل مساحة األرض، واالرتفاع 
املمسوح ب����ه ) بدروم + أرىض + 
دورين (، باإلضافة إىل طرح قطعة 
أرض رمق ٣ مبرك����ز احلى )1- ب( 
بنش����اط حضانة مبس����احة 2٩٥0 
إلدارة  وأول  أرىض  وارتف����اع  م2 
احلضان����ة فق����ط، وقطع����ي أرض 
بنشاط جتارى إدارى سكىن مبركز 
احلي )1- ب( مبساحات 1660م2 
  ،%٣0 بنائي����ة  بنس����بة  ٩20م2   و 
وارتفاع ) بدروم  +  أرىض  +  ٣ 

أدوار متكررة(.

" اإلسكان " تعلن طرح قطع أراٍض بأنشطة 
متنوعة لالستثمار يف مدينة 1٥ مايو

كتبت - رضوى عبداهلل

  حتويل املناطق الصناعية إىل "مدن صناعية 
متاكمل���ة" صديقة للبيئ���ة   و    إصدار دليل 
موح���د لإلج���راءات امجلركي���ة   ..    إقامة 
واملتوس���طة  للصناعات الصغرية  منص���ات 
وال���رشاكت الناش���ئة و  حواف���ز إضافي���ة 
جديدة لملس���تمثرين لتعزيز تنافسية املنطقة 

االقتصادية
  واف���ق جملس إدارة اهليئ���ة العامة لملنطقة 
االقتصادي���ة لقناة الس���ويس،  عيل إضافة 
حزم���ة من احلواف���ز االس���تمثارية اجلديدة 
تنافس���يها  لتعزي���ز  املنطق���ة  ملس���تمثري 
مض���ن مثيالهت���ا اإلقلميي���ة، وج���ذب مزيد 
م���ن االس���تمثارات األجنبي���ة يف قطاعاهتا 
الصناعي���ة املس���هدفة .. ج���اء ذل���ك عقب 
اجمتاع جمل���س إدارة اهليئة الث���اين للعام 
م���ن:  لٍك  امل���ايل 202٣/2022، حبض���ور 
الدكت���ورة هال���ة الس���عيد وزي���رة التخطيط 
والتمنية االقتصادية والدكتورة رانيا املشاط 
وزي���رة التعاون ال���دويل والدكت���ور عامص 
اجلزار وزير اإلساكن والفريق مهندس اكمل 
الوزي���ر وزير النق���ل، واملهندس أمحد مسري 
وزير التجارة والصناعة وحمافظي بورسعيد 
واإلمساعيلي���ة وأعضاء جمل���س اإلدارة من 

نواب رئيس اهليئة وممثيل اإلدارات القانونية 
واملراجع���ة الداخلية واملالي���ة، وذوي اخلربة 

الفنية والقانونية.
ويف مس���هل االجمتاع  ،  وليد مجال الدين   
رئي���س   اهليئ���ة ، رؤية اهليئة خ���الل العام 
املايل اجلاري وما تتضمنه من مس���هدفات 
خللق فرص استمثارية جديدة يف القطاعات 
الصناعي���ة والبحري���ة وتوط���ن الصناعات 
والتكنولوجيا من خ���الل منظومة التجمعات 
الصناعي���ة املتاكمل���ة وهتيئة البني���ة التحتية 
لملوان���ئ واملناطق الصناعي���ة طبقًا لملعايري 
الدولي���ة وتعظ���مي دور املنطق���ة االقتصادية 
مكركز لوجسي عاملي وحموري يف سالسل 

اإلمداد العاملية.
و  تط���رق االجمت���اع ملناقش���ة مقرتح���ات 
 offshore دراس���ة إقامة مركز مايل عاملي
الستقطاب املؤسسات من مجيع أحناء العامل 
يس���تطيع أن يقوم بأدوار مالية واس���تمثارية 
ورقابي���ة مكا ميك���ن أن يكون س���وقًا واعدًا 
لألهس���م ومركزًا لفض املنازعات، مكا تطرق 
الع���رض أمهي���ة إقامة منص���ات للصناعات 
الصغ���رية واملتوس���طة والرشاكت الناش���ئة 
لملس���اعدة يف حتقيق اس���رتاتيجية الدولة 
املتعلقة بالتنويع االقتص���ادي وتمنية املوارد 

االقتصادية والبرشية.

»اقتصادية  قناة السويس« تستعد  إلقامة 
مركز مالي عاملي باملنطقة  

كتب - أسامة السيد
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أظه���ر مركز املعلومات ودمع اختاذ القرار مبجلس الوزراء أن عائدات 
قناة الس���ويس ارتفعت إىل 703.4 ملي���ون دوالر يف أكتوبر 2022، 
مقارنًة ب� 552.9 مليون دوالر خالل الهشر املناظر من العام املايض 

بنسبة زيادة %27.2.
جاء ذل���ك يف انفوجراف نرشه مركز املعلوم���ات ودمع اختاذ القرار 
مبجل���س ال���وزراء؛ يرصد خالله مع���دالت العبور ومحوالت الس���فن 

العابرة لقناة الس���ويس يف أكتوبر 2022، مقارن���ة بالفرتة ذاهتا من 
العام املايض 2021.

وأش���ار إىل أن قناة الس���ويس م���ا زالت تجسل أرقاًما قياس���ية يف 
مع���دالت العب���ور اليويم وامحلوالت الصافي���ة؛ إذ عربت حنو 2117 
سفينة بإمجايل محوالت صافية 126.5 مليون طن يف أكتوبر 2022، 

مقارنة ب� 1847 سفينة.

معلومات الوزراء: ارتفاع عائدات 
قناة السويس إلى 703.4 مليون 

دوالر خالل أكتوبر

احلكومة تقرر تخصيص مساحات  
لصالح مشروع "سكن لكل املصريني"

إطالق مرحلة جديدة ملشروع شبكة للتنمية
 املتكاملة »النداء« لدعم جهود التنمية

مجلس الشيوخ يقرر تعديل بعض أحكام 
قانون تعويضات عقود املقاوالت

3000  كيلو مرتا من الشوايطء متتلكها مرص ، وعلهيا  
18 مين����اء جت����ارى،  ، وتعم����ل الدولة عىل اس����تغالل 
اماكنياهتا، حيث تنفذ خطة تطوير لملوانئ بشلك اكمل 
جلذب االستمثار، ما يعمل عىل إنشاء شبكة من املوانئ 
اجلافة واملناطق اللوجيس����تية مرتبطة باملوانئ البحرية 
بوس����ائل نقل متعددة لزيادة التداول ىف املوانئ وزيادة 
جحم التج����ارة، وهو ما حيول مرص يف الفرتة القادمة 

ملركز عاملى للتجارة واللوجستيات.
واكن  الرئي����س عبد الفتاح الس����ييس،  أكد أن املوانئ 
يف مرص تهشد طفرة كبرية، مشرًيا إىل أن هناك أفالم 
تجسل ش����لك امل����واينء املرصية عىل مدار 50 س����نة 

ماضية ومهنا ميناء اإلسكندرية والخسنة وبورسعيد.
وق����ال الرئيس الس����ييس، خالل مداخل����ة تليفونية مع 
اإلعاليم يوس����ف احلس����يين، بربناجم “التاس����عة”، 
املذاع عىل القناة األوىل،  إنه مت تطوير ورفع كفاءة عدة 
موانئ يف اإلس����كندرية ودمياط وغريها، حيث يمت رفع 
كفاءة ميناء دمياط وكذلك ميناء بورسعيد، متابًعا: “فيه 
مدرسة ومعارة اتعملوا من الفساد يف اإلسكندرية«  ، 
وأضاف الرئيس عبد الفتاح الس����ييس، أنه مت إضافة 

15 كيلو زيادة مبيناء الخسنة.
خطة الدولة لتطوير اكفة املوانئ املرصية ش����ارفت عيل 
االنهتاء ، حيث تنفذ 80 مرشوعا  باملوانئ بتلكفة 129 
مليار جنيه، مبشاركة 100 رشكة من القطاع اخلاص، 
حيث يمت تنفيذ مرشوعات “ مرشوع استمكال وتطوير 
ميناء الخسنة بإنش����اء أرصفة بطول 18 مك - إنش����اء 
حمط����ة حتيا مرص ) األرصف����ة 55 – 62 ( بطول 2,5 
مك مبيناء اإلس����كندرية - إنشاء رصيف 85 / 3 مبيناء 
اإلسكندرية - إنش����اء حمطة متعددة األغراض رصيف 
100 مبين����اء الدخيلة بإنش����اء أرصفة بطول 1.8 مك - 
إنش����اء حمطة الصب اجلاف النظيف مبين����اء الدخيلة 
بإنش����اء أرصفة بطول 1,16 مك - إنشاء حمطة الصب 
اجل����اف غري النظي����ف مبيناء الدخيلة بإنش����اء رصيف 
بط����ول 540 مرت - إنش����اء حمط����ة احلاوي����ات الثانية 
) حتي����ا م����رص 1 و2 ( مبيناء دمياط بإنش����اء أرصفة 
بط����ول 2 مك و3,4 مك - تطوي����ر ورف����ع كف����اءة حاجز 
األمواج الرشيق وإنش����اء حاجز أمواج غريب مستجد 
مبين����اء دمياط بإمجايل أطوال 5,4 مك - إنش����اء حمطة 
متعددة األغراض ) سفاجا 2 ( مبيناء سفاجا البحري 
بإنشاء رصيف بطول 1,1 مك ( إنشاء حمطات متعددة 
األغ����راض يف ميناء برنيس بأط����وال أرصفة 1,2مك – 
إنش����اء حمطات متعددة األغ����راض يف ميناء جرجوب 

بأطوال أرصفة 2,2 مك.
 من بني  املش����اريع اجلارى تنفيذه����ا باملوانئ البحرية 
وال����ي أوش����كت عىل اإلنهت����اء، مكا تقدم����ت عدد من 
ال����رشاكت العاملية إلدارة وتش����غيل ع����دد مهنا ، يأيت 

رصي����ف 85 / 3 مبيناء اإلس����كندرية هيدف إىل زيادة 
الطاقة االستيعابية مليناء اإلسكندرية عيل الطلب املزتايد 
بنش����اط البضائع العامة واألخش����اب من خالل زيادة 
املس����احة التخزينية مبس����احة تبل����غ 35 ألف م2 بطول 
رصي����ف 433 مرتا طوليا وبعم����ق 15.5 مرت ويحمس 

برتاىك سفن حىت 70 ألف طن.
ورصيف الصب اجلاف النظي����ف مبيناء الدخيلة بطول 
1150 م����رت ومع����ق 16 م وظهري خل����ى 300 ألف م2 
واس����تقبال 4 س����فن بط����ول 240 مرت وإضاف����ة طاقة 

استيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن / السنة.
ورصيف الصب اجلاف النظي����ف مبيناء الدخيلة بطول 
1150 م����رت ومع����ق 16 م وظهري خل����ى 300 ألف م2 
واس����تقبال 4 س����فن بط����ول 240 مرت وإضاف����ة طاقة 

استيعابية تقديرية من 6-7 ماليني طن / السنة.
رصي����ف الصب اجلاف غ����ري النظيف مبين����اء الدخيلة 
بط����ول الرصي����ف 540 مرت - معق 16 م����رتا - ظهري 
خليف 188 ألف م2 يحمس باس����تقبال 2 س����فينة بطول 
240 مرتا وبطاقة اس����تيعابية م����ن 2,50 إيل 3 ماليني 

طن/ سنة.
مرشوع املنطقة اللوجستية مبيناء اإلسكندرية مبساحة 
273 فدانا، هيدف إىل خلق منطقة خلدمة لوجس����تيات 
التجارة بظهري ميناء اإلسكندرية وخاصة مناطق إيداع 
مج����ريك وإعادة تصدير عىل مس����احة تصل إىل 273 
فدان����ا مكرحلة أوىل وجمهزة بع����دد من املوانئ الهنرية 

وش����بكة الس����كك احلديدية املتخصص����ة الي تحمس 
بتطبيق منظومة متاكملة للنقل متعدد الوسائط.

امليناء األوس����ط “ميناء املكس” حيقق الربط اجلغرايف 
الطبييع ب����ني ميناىئ اإلس����كندرية والدخيل����ة بأطوال 
أرصف����ة 7 مك ومبس����احة مكتس����بة ح����وايل 3,5 مك2 
وأمع����اق تص����ل إىل 18 مرت ويضم احملط����ات التالية 
“ 2 حمط����ة ص����ب جاف وحمط����ة متع����ددة األغراض 
وحمطة بضائع عامة ورورو وحمطة صب سائل وحمطة 

برتوكمياويات”.
أرصفة مين���اء الخسنة بط���ول 15,4 مك ويه “رصيف 
احلاويات بطول 2634 مرت وس���احات تداول مبس���احة 
4,93 مليون مرت مربع، رصي���ف البضائع العامة بطول 
7027 م���رت وس���احات تداول مبس���احة 2,9 مليون مرت 
مربع، رصيف دحرجة الس���يارات بط���ول )1060( مرت 
وساحات تداول مبس���احة 930 ألف مرت مربع، رصيف 
البضائع الكمياوية \ القابلة لالش���تعال بطول )1400( 
مرت، س���احات ت���داول مبس���احة 630 ألف م���رت مربع 
ورصيف الفحم بطول 730 مرت، ساحات تداول مبساحة 
460 ألف مرت مربع، رصيف صب س���ائل بطول 1180 

مرتا وساحات تداول مبساحة 480 ألف مرت مربع”.
ومرشوع حمطة متعددة األغراض خلف احلاجز الغريب 
مبين����اء دمي����اط )حتيا مرص 2( وهي����دف املرشوع إىل 
زيادة الطاقة االس����تيعابية لمليناء لتلبية الزيادة املتوقعة 
يف عدد الس����فن املرتددة عىل املين����اء وجحم البضائع 

املتداولة مس����تقبلًا ،وإنشاء منطقة س����كنية إستمثارية 
مبعرفة مطور عقاري، وتبلغ أطوال األرصفة باملرشوع 
3400 مرت بعمق 18 مرتا والساحة اخللفية 2,2 مليون 
مرت مربع )مب����ا تمشل املخازن والس����احات( والطاقة 
االس����تيعابية 17 مليون طن س����نويًا والطاقة التخزينية 

24 مليون طن سنويًا.
القامئ����ة تضم أيضا حمط����ة للحبوب والغ����الل مبيناء 
دمياط عىل مساحة 270 ألف م2 حيث هيدف املرشوع 
إىل تعزيز القدرة التنافس����ية لملين����اء من خالل زيادة 
الطاق����ة االس����تيعابية لتداول وختزي����ن احلبوب هبدف 
تلبي����ة الطلب املزتايد عىل هذه البضائع واملخطط تنفيذ 
امل����رشوع بأط����وال أرصفة 600 مرت ومع����ق 17 مرتا 
والس����احة اخللفية 270 ألف مرت مربع )مبا تمشل من 
خم����ازن وصوامع( والطاقة االس����تيعابية 3 مليون طن 

سنويًا والطاقة التخزينية 10 مليون طن سنويًا.
وهناك أيضا حمطة ال����راكب البحرية ورصيف الكروز 
مبيناء رشم الش����يخ البحري الس����تقبال س����فن الكروز 
وال����راكب حىت 4000 راكب باإلضاف����ة ملارينا اليخوت 
بأمع����اق تصل حىت 15 مرت وأطوال أرصفة حىت 570 
مرت - إدارة وتش����غيل حمطة الراكب البحرية ورصيف 
الكروز مبيناء الغردقة البحري الستقبال اليخوت وسفن 
الك����روز والراكب ح����ىت 3000 راكب وبأمعاق تصل 9 

مرت غاطس وطول 330 مرت.
اسرتاتيجية تطوير 

ويف ترصحي����ات له ، ق����ال اللواء هناد ش����اهني رئيس 
هيئ����ة ميناء اإلس����كندرية إنه طبقا لتوجهي����ات القيادة 
السياسة بوضع اسرتاتيجية متاكملة لملوانئ املرصية 
لوض����ع مرص عيل قامئة الدول اللوجس����تية يف العامل 
مت العم����ل ع����ىل تطوير املوان����ئ لتنظمي النق����ل متعدد 
الوس����ائط والتطوير عىل أحدث النظم العاملية وإنش����اء 
حمط����ات جديدة ع����ىل أحدث النظ����م بمتويل ورشاكت 
وايادي وطني����ة بالاكمل.. ولفت ش����اهني   إىل أنه يعد 
مين����اء اإلس����كندرية من أكرب مص����ادر الدخل القويم، 
حي����ث مت دمع االقتصاد القويم وتوفري فرص معل من 
خالل مرشوعات وتطوير املوانئ املرصية وزيادة الطاقة 
االس����تعابية وتذليل الصعاب ورسعة الت����داول وزيادة 

حركة التجارة يف امليناء.
وأكد ش����اهني أن املوان����ئ املرصية تعترب م����ن املوانئ 
القليل����ة عىل مس����توى العامل الي مل تتأث����ر بأكرث من 
3% م����ن جحم التداول خالل جاحئة كورونا ويف األزمة 
االقتصادية العاملي����ة احلالية فأن مجيع اجلهات املعنية 
يف هيئة امليناء تعمل يف ش����لك مج����ايع لتذليل مجيع 

الصعاب لملرور من هذه األزمة.

 أك���د هش���ام آمنة وزي���ر التمنية احمللي���ة، حرص 
احلكومة عىل حل مش���لكات التصاحل يف خمالفات 
البن���اء، حيث قامت ال���وزارة بالتع���اون مع وزارىت 
االساكن والعدل ملعاجلة املشلكات الي ظهرت خالل 
تطبي���ق القانون وإعداد قانون جديد للتصاحل والذى 
مت اعمتاده من جملس الوزراء يف 12 أكتوبر املاىض 

وإرساله إىل جملس النواب ملناقشته واصداره.
جاء ذلك خالل مش���اركة هش���ام آمنة ىف اجللس���ة 
العام���ة ملجلس النواب برائس���ة حنى جباىل رئيس 
جمل���س النواب ملناقش���ة عدد من طلب���ات اإلحاطة 
واألسئلة وطلبات املناقشة للوزير من أعضاء جملس 

النواب.
وقال وزي���ر التمنية احمللية إن���ه يف إط�ار تلكيفات 
القيادة السياس���ية لضبط منظوم���ة العمران ووقف 
خمالفات البناء والتعدي���ات عىل األرايض الزراعية 
قام���ت احلكوم���ة مبجموعة م���ن اإلج���راءات مهنا 
إص���دار قانون التص���احل رمق )17( لس���نة 2019 
املعدل بالقانون رمق )1( لسنة 2020 للتصاحل عىل 

املخالفات الىت ارتكبت قبل صدور القانون ، وإنشاء 
منظوم���ة املتغريات املاكنية ملتابع���ة ووقف التعديات 

وخمالفات البناء .
وأشار هش���ام آمنة إىل قيام اهليئة العامة للتخطيط 
العمراىن بعمل االش���رتاطات البنائية اجلديدة والىت 
مت تطبيقها باملدن املرصية بداية من 2021/7/1 ومت 
دخول اجلامعات إلعداد ومراجعة إصدار تراخيص 
البناء ىف املدن واهليئة اهلندس���ية للقوات املس���لحة 
الس���تصدار هشادة املطابقة وذل���ك لضبط منظومة 

الرتاخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق هلا.
مكا أوحض الوزي���ر أن منظومة الرتاخيص اجلديدة 
واالش���رتاطات البنائية تطبق عىل املدن بيمنا يسمتر 
اس���تصدار الرتاخيص ىف القرى وفقَا للقانون رمق 
119 لس���نة 2008 وقد أصدرت ال���وزارة عدة كتب 
دورية ومت التأكيد عىل السادة احملافظني ومسوئىل 

احملليات ىف اكرث من لقاء.

وافق جملس الوزراء، عىل مرشوع قرار 
رئيس امجلهورية بشأن ختصيص عدد 
من املس���احات لصاحل صندوق التمنية 
تنفي���ذ  يف  الس���تخدامها  احلرضي���ة، 
م���رشوع التطوي���ر العم���راين لعوامص 
احملافظ���ات واملدن الكربى "س���كن للك 

املرصيني".
وأوحض، ن���ص م���رشوع الق���رار ع���ىل 
ختصي���ص مس���احيت أرض مملوكتني 
ا: 60.72 فدان  ملكية خاص���ة للدولة، همُ
ناحية مشال احلرفيني يف منشأة نارص 
مبحافظة القاه���رة، و 6.99 فدان ناحية 
روضة الس���يدة 2 "الطي���ي" مبحافظة 

القاهرة.

أعلن���ت وكي���ل جمل���س الش���يوخ فيي 
ف���وزي، موافقهتا من حي���ث املبدأ، عىل 
تعدي���ل القان���ون املق���دم م���ن احلكومة 
بتعديل بعض أح���ام قانون تعويضات 
عقود املق���اوالت والتوريدات واخلدمات 
رمق  ب���ه  الص���ادر  والقان���ون  العام���ة 
)84( لس���نة 2017، مؤك���دة أن م���رشوع 
القانون جاء ش���امال يف تغيري الفلسفة 
الترشيعية للقانون، وذلك بتحويل دفته 
م���ن قانون مؤقت جياب���ه حاالت حمددة 
حرصا إىل قان���ون موضويع جيابه أي 
ظروف اقتصادي���ة طرأت أو قد تطرأ يف 
املس���تقبل ويرتت���ب علهي���ا اختالل يف 

التوازن املايل للعقد.
ولفتت وكيل جملس الشيوخ يف لكمهتا 
أمام اجللسة العامة لملجلس إىل رسيان 
أحام القانون املعدل عىل العقود املبينة 
يف امل���ادة )1( ال���يت تأث���رت بالقرارات 
االقتصادي���ة الص���ادرة يف الفرتة من 1 
م���ارس 2016 وحىت 31 ديمسرب 2016، 
وأي فرتات أخرى يصدر بتحديدها قرار 
من جمل���س ال���وزراء بناء ع���ىل عرض 

اللجنة العليا للتعويضات.

وقع���ت وزارة التعاون الدويل، ووزارة 
اخلارجي���ة، وبرن���اجم األمم املتح���دة 
املرحل���ة  إط���الق  وثيق���ة  اإلمن���ايئ، 
اجلديدة م���ن مرشوع ش���بكة التمنية 
املتامل���ة يف م���رص "الن���داء"، خالل 
ق���دت باملتح���ف الق���ويم  احتفالي���ة عمُ

للحضارات مبدينة الفسطاط.
ويعم���ل امل���رشوع عىل توف���ري فرص 
مع���ل قابل���ة لالس���مرار ومس���تدامة 
يف صعي���د مرص من خ���الل 4 براجم: 
تطوي���ر اخلدمات األساس���ية، وتعزيز 
واملتوس���طة  الصغ���رية  املرشوع���ات 
وري���ادة األمع���ال، وبرن���اجم التمنية 

الزراعية املستدامة؛ ونرش املعرفة.

»خالد حنفى«: شراكة استراتيجية مصرية 
وعربية مع بريطانيا فى ظل املتغيرات العاملية

»رجال األعمال املصريني الصينيني«: نستهدف 
تعميق العالقات االقتصادية بني البلدين

أكد أمني عام احت���اد الغرف العربية 
الدكت���ور خال���د حنىف، خ���الل لكمة 
ألقاها ىف القمة االقتصادية العربية 
الثاني���ة الىت عق���دت ىف لندن، معق 
الربيطاني���ة،   - العربي���ة  العالق���ات 
وأهي���ة تعزي���ز ه���ذه العالق���ة إىل 
الرشاكة االسرتاتيجية، ىف  مستوى 
ضوء املتغريات اجلارية عىل املهشد 
العاملى، خصوصا من���ذ بدء جاحئة 
كورون���ا ال���ىت ال ت���زال تداعياهت���ا 
مسمرة عىل س���ائر اقتصادات دول 
العامل، ومن مث جاءت احلرب الدائرة 
ىف أوكراني���ا لزتيد املهش���د العاملى 
قتام���ة، ما حي����مّ امل���ى قدما ىف 
دف���ع العالقات بني الدول، والس���ما 

العالقات العربية - 
إىل »وجوب االنتقال  ودعا »حنىف« 
بالعالقة ب���ني اجلانبني م���ن الواقع 
االس���ترياد  ع���ىل  الق���امئ  احل���اىل 
اس���رتاتيىج  والتصدي���ر إىل واقع 
جديد يم���اىش مع متغ���ريات واقع 
االقتص���اد العاملى، والس���ما الثورة 
الصناعية الرابعة والثورة الرمقية«. 
وشدد عىل أن »االقتصادات العربية 

تنقس���م ىف واقعه���ا إىل اقتصادات 
ش���ىت  تقدم���ا ىف  غني���ة، وتهش���د 
دول  مث���ل  واملج���االت  القطاع���ات 
اخللي���ج العرىب، مكا أن مرص تهشد 
هنض���ة غري مس���بوقة، وتس���تقطب 
الس���نوات  اس���تمثارات مخضة ىف 

األخرية.
ىف حني تواجه بل���دان عربية أخرى 
أزمات سياس���ية وأمنية أثرت بشلك 
كبري عىل واقعه���ا االقتصادى، ومن 
هذا املنطل���ق البد من تعزيز التعاون 
الع���رىب- الربيط���اىن وفق���ا لواق���ع 
اقتص���ادات البل���دان العربي���ة وم���ا 
حتتاجه من اس���تمثارات ىف ش���ىت 

القطاعات واملجاالت«.
اكن أم���ني ع���ام االحت���اد ق���د التىق 
ع���ىل هامش أمع���ال القم���ة العربية 
الربيطانية، رئيس���ة غرف���ة التجارة 
العربي���ة الربيطانية وعضو جملس 
اللوردات الوزيرة البارونة إلزيابيث 

سمونز.

اجمع أعضاء جملس أمناء مؤسس����ة 
رج����ال األمع����ال املرصي����ني الصينيني 
ملناقش����ة آلي����ات معل مؤسس����ة رجال 
األمعال املرصي����ني الصينيني، ودورها 
يف حتقيق التعاون املمثر بني اجلانبني 
امل����رصي والصي����ي، ووض����ع األط����ر 
العامة للش����لك التنفيذي واالستشاري 
إىل  امله����ام،  وتوزي����ع  لملؤسس����ة، 
اجلانب مناقشة التحضريات الهنائية 
لفعاليات اإلطالق الرمسي لملؤسسة .

وحرض االجماع معرو موىس، أمني 
عام جامع���ة الدول العربية األس���بق 
ال���رشيف،  رئي���س جمل���س األمن���اء 
امل���زالوي،  الدين  واملهن���دس جم���د 
رئي���س جمل���س األمن���اء التنفي���ذي 
لملؤسسة، ودمحم عالء، األمني العام 
لملؤسسة، ومعر واجن رئيس اجلالية 
الصينية يف مرص، الرئيس التنفيذي 

الرئيس  نائ���ب  لملؤسس���ة، وجيانا، 
التنفيذي، والسيد جمدي طلبه نائب، 
رئي���س جمل���س األمن���اء التنفي���ذي، 
والدكتورة حسر نرص، عضو جملس 
مل���ي،  ال���رشيف، وعاط���ف  األمن���اء 
الصندوق، والس���يد هوهاهناو  أمني 
الرئي���س الفخ���ري الحت���اد الط���الب 
والعمل���اء الصيني���ني مب���رص وأحد 
املؤسس���ني، رأس االجم���اع الس���يد 

معرو موىس.
األمع���ال  رج���ال  مؤسس���ة  وتع���د 
املرصي���ني الصيني���ني خط���وة هامة 
وفرصة جديدة حنو دفع االس���تمثار 
وتعمي���ق  م���رص  داخ���ل  الصي���ي 
العالق���ات االس���رتاتيجية م���ع دولة 
الصني الصديقة ومواصلة مد جسور 
والتج���اري  االقتص���ادي  التع���اون 

والثقايف بني البلدين.

رضوى عبداهلل

أكد الدكتور َعىل املصيىحُل وزير المتوين والتجارة 
الداخلي���ة أن���ه مت تطوي���ر وحتديث ملنظوم���ة العمل 
بالجسل التجارى وأهنا ب���دأت بالفعل تؤىت مثارها 
من خالل العمل غري املس���بوق عىل مستوى الجسل 
التج���ارى منذ إنش���اءه ىف ع���ام 1934، ويمت حاليا 
تطوير املاكتب وحتويله���ا إىل ماكتب منوذجية، مكا 
أن أمع���ال التطوير للجسل مقمسة إىل مراحل مهنا 
ربط اكف���ة ماكتب الجسل وإنش���اء قاع���دة بيانات 
موحدة ومؤمن���ة، مكا أنه جارى اس���تمكال وتدقيق 
بيانات التجار ومت الربط مع قاعدة بيانات الرضائب 
لتفعيل رمق التجسيل الرضيىب كرمق قوىم لملنشأة 
وأن ذلك يأىت مضن توجهي���ات الرئيس عبد الفتاح 
السيىس رئيس امجلهورية بالتحول الرمقى من أجل 
مس���تقبل أفضل لالقتصاد، الفتا إىل أن لك مكتب 
جس���ل جتارى لك يعمل بش���لك منفصل عن األخر 
،وحاليا مت الربط بني ماكتب الجسل التجارى وكذلك 
ربط خدم���ات الجسل التجارى مع 52 جهة حكومية 
،وانش���اء قاعدة بيانات موحدة، مكا أنه مت ألول مره 
انش���اء رمق موح���د مم���ز وغري مكرر للك منش���أة 
جتارية “ ش���املة فروعها “ومك���ون من 15 “خانة” 
ومت تنفيذ ذلك بنسبة 100% مجليع املنشآت بالجسل 
التجارى وميك���ن من خالل هذا ال���رمق التعبري عن 
املنش���أة ولك فروعها برمق موحد يسامه ىف احاكم 
االجراءات وتقدمي صورة حقيقة عن تطور النش���اط 
التج���ارى وهي���دف أيضا إىل توف���ري البيئة الرمقية 

املالمئة حنول إطالق الجسل الرمقى للتاجر.
ووجه الوزير الش���كر جلهاز تمنية التجارة الداخلية 
ملا قام به من جمهود خالل الفرتة املاضية من تطوير 
وحتديث ملنظوم���ة العمل بالجس���ل التجاري، وربط 
اكفة ماكتب الجسل وإنش���اء قاع���دة بيانات موحدة 
ومؤمنة كذلك للبنك املركزى والبنك األهىل املرصى، 
عىل التعاون املمث���ر من أجل إتاحة خدمات الجسل 

التجارى داخل فروع البنك.  
 جاء ذلك خالل فاعليات توقيع بروتوكول تعاون بني 
وزارة المتوي���ن والتجارة الداخلي���ة ممثلة ىف جهاز 
تمنية التج���ارة الداخلية والبنك األهىل املرصى ،ىف 

إط���ار تعزيز التعاون بني القطاع املرصىف من خالل 
فروع البنك األهىل املرصى ووزارة المتوين تيسريًا 
ع���ىل العم���الء ىف القي���ام بإجراءات االس���تخراج 
والتجدي���د والتجسي���ل بالجس���ل التج���ارى ،وذلك 
حبض���ور الدكتور ع���ىل املصيىحل وزي���ر المتوين 
والتجارة الداخلية ووقع الربوتوكول لك من الدكتور 
إبراهمي عمشاوى مساعد أول وزير المتوين ورئيس 
جهاز تمنية التجارة الداخلية وهشام عاكشة رئيس 

جملس إدارة البنك األهىل املرصى.
 وم���ن جانب���ه أوحض الدكت���ور إبراه���مي عمشاوى 
مس���اعد أول وزي���ر المتوي���ن ورئيس جه���از تمنية 
التج���ارة الداخلية أن افتتاح ف���روع ملكتب الجسل 
التجارى بفروع البنك األهىل املرصى ،سيحدث نقلة 
نوعية ىف احلص���ول عىل اكفة خدمات الجسل بلك 
هسول���ة ويرس ، الفتا اىل ان���ه مت ربط قواعد بيانات 
العالم���ات التجارية بقواعد بيانات الجسل التجارى 
لضامن اس���تخراج هشادات بيانات ليس هبا تكرار 
ىف هش���ادة عدم االلتباس ، موحضا انه س���بق ومت 
افتتاح فرع ملكتب الجس���ل التجارى ىف العديد من 

البن���وك ،خاصة بعدما أطلقت وزارة المتوين وجهاز 
تمني���ة التجارة الداخلية خدم���ات الجسل التجارى 
للقط���اع املرصىف والذى يتيح للبنوك احلصول عىل 
اكفة خدمات الجسل مثل االستدالل واالستعالم عن 
املنش���أة أو الرشيك/املسامه ىف املنشأة باستخدام 
احدى وس���ائل البحث من خالل رمق قوىم للرشيك 
ورمق تجسيل رضيىب او رمق قيد الجسل، مكا ميكن 
احلص���ول عىل نخسة الكرتوني���ة من حصيفة القيد 
لتلك املنش���أة تمشل اكف���ة بياناهتا من امس جتارى 
ونش���اطها وعنواهن���ا وهي���لك املس���امهني ومجيع 
التعديالت والتأش���ريات التارخيية الىت طرأت علهيا 
، مكا يتيح االستعالم احملدث حلظيا بقاعدة بيانات 
الجسل التجارى بدرجة مؤك���دة للجدارة االئمتانية 
وحومكة اإلجراءات ورفع مس���توى الثقة فهيا ،مكا 
يمت تقدمي منوذج متف���رد لتأدية اخلدمات احلكومية 
وتيسري التعامل لملس���تمثرين باإلضافة اىل زيادة 

العائد االقتصادى من جراء تقدمي تلك اخلدمات . 
 وأض���اف “عمشاوي” أن ع���دد معامالت الجسل 
التج���ارى منذ بداي���ة العام اجل���ارى وحىت أكتوبر 

2022 بلغت ما يقرب من 3.4 مليون معاملة مقارنة 
بع���دد 2.5 مليون معاملة ىف نف���س الفرتة من عام 
2021 بزي���ادة تتج���اوز 900 ألف معامل���ة ،نتيجة 
التوس���ع ىف تطوي���ر ماكتب الجس���ل وحتويلها إىل 
ماكت���ب منوذجية ممزة، عالوة ع���ىل اتاحة خدمات 
الجس���ل ع���رب بوابة م���رص الرمقية وأيض���ا اتاحة 
خدمة توصي���ل خدمات الجسل التجارى والعالمات 
التجارية إىل حمل إقامة طالىب اخلدمة بالتعاون مع 
هيئة الربيد ،مكا مت إتاحة خدمات الجسل التجارى 

دون التقيد باملوقع اجلغراىف ألصل القيد .
 وأشار “عمشاوى “أنه ىف إطار التحول الرمقى فقد 
قام جهاز تمنية التج���ارة الداخلية وبتوجهيات وزير 
المتوين والتجارة الداخلية باستحداث منوذج جديد 
لتق���دمي خدمات الجسل التجارى إلكرتونيا ،حيث مت 
إتاحة أيضا 14 خدم���ة للجسل التجارى عىل بوابة 
م���رص الرمقية مث���ل طلب مس���تخرج لالعمتاد من 
اخلارجية، اس���تدالل عن القي���د بالجسل التجاري، 
جحز موعد ىف املكتب، اس���تعالم عن بيانات مكتب 
ومس���تخرج من الجس���ل التجاري، واس���تعالم عن 
الجس���ل التج���اري، و طلب جتديد جس���ل جتارى، 
وطلب هش���ادة بيانات للجسل، خدمة حتديث بيانات 
“تعدي���ل بيان���ات، حذف رمق���ى الق���ويم” أيضا، 
إضافة منش���أة “إثبات رمقى القوىم عىل املنش���أة 
كذلك خدمة جح���وزاىت ، وخدمة طلب قيد منش���أة 
فردية ،وطلب هشادة سلبية، وأيضا تقدمي مستندات 
للفح���ص األمىن املس���بق وبلغ ع���دد املعامالت عرب 
بواب���ة مرص الرمقية بعد اتاحة ه���ذه اخلدمات اىل 
366 الف معاملة مكا بلغ عدد املعامالت مع القطاع 
املرصىف عرب بوابة i-score اىل 192 ألف معاملة 
،مك���ا مت اتاحة أيضا عدد 10 خدمات ال مركزية يمت 
احلص���ول علهيا من أى مكتب جسل جتارية وىه “ 
مس���تخرج ، هشادة بيانات ، استدالل ، استعالم ، 
جتديد ، قيد الف���روع ، خمت الدفاتر ، عدم االلتباس 
، هشادة س���لبية ، نق���ل قيد “ ، مك���ا مت الربط مع 
بعض الغرف التجارية الس���تخراج هشادات املزاولة 

اليكرتونيا.

وزير اإلسكان يستعرض املسودة النهائية ملشروع 
إعداد السياسة احلضرية

هيئة قناة السويس تدشن ثالث قاطرات جديدة

عقد ع���امص اجلزار وزير اإلس���ان 
واملراف���ق واملجمع���ات العمرانية، 
املس���ودة  الس���تعراض  اجماع���ًا 
الهنائي���ة ملرشوع إعداد السياس���ة 

احلرضية الوطنية.
ىف  العم���ل  ب���دأ  أن���ه  وأوحض، 
إع���داد املس���ودة من���ذ 6 س���نوات، 
اإلس���ان،  وزارة  ب���ني  بالتع���اون 
ممثلة ىف اهليئ���ة العامة للتخطيط 
العم���راىن، وبرن���اجم األمم املتحدة 
لملستوطنات البرشية “اهلابيتات” 
م���ن  مكت���ب م���رص، ومجموع���ة   -
اخلرباء، وذلك متهيدًا لعرضها عىل 
املجلس األع���ىل للتخطيط والتمنية 

العمرانية.
وأك���د ع���امص اجل���زار، أن الدول���ة 
هت���دف إىل إجي���اد بيئ���ة معرانية 
وخلق  لالستمثار،  ومناسبة  مؤهلة 
ف���رص تمنوي���ة جديدة، مم���ا يوفر 
فرص العمل، ويسامه ىف دفع جعلة 
االقتصاد، وذلك من خالل رفع نسبة 

احلرض عىل مس���توى امجلهورية، 
والىت تبل���غ حاليًا حن���و 42.5 %، 
وتص���ل نس���بة احل���رض ىف بعض 
احملافظات )قنا - املنيا( إىل 18 %

وقال إن ذلك يؤدي إىل صعوبة قيام 
الدول���ة أو القط���اع اخل���اص بضخ 
االس���تمثارات وتنفي���ذ املرشوعات 
ف���رص  وج���ود  لع���دم  التمنوي���ة، 

لالستمثار.
 حيث تش���ري تقارير األمم املتحدة، 
الع���امل  س���ان  م���ن   %  55 أن  إىل 
يعيش���ون باحلرض، ومن املتوقع أن 
ترتف���ع تلك النس���بة إىل 70 : 75 % 

حبلول عام 2050.
وحبس���ب البيان، تبلغ مس���اهة 
سان احلرض ىف إمجاىل الناجت 
احمليل اإلمجايل عىل مس���توى 

العامل، %75.

لبناء  المس����اح  دش����نت رشك����ة 
الس����فن إحدى ال����رشاكت التابعة 
ث����الث  الس����ويس،  قن����اة  هليئ����ة 
قاطرات حبري����ة جديدة، من طراز 
مماث����ل يف التصممي واملواصفات 
بناهئ����م  مت  قاطرت����ني  ألح����دث 
بالرشكة عزمية 1 وعزمية 3، وذلك 
حت����ت إرشاف هيئ����ة التصني����ف 
اإلجنلزيي����ة LR، تنفي����ًذا لتوجه 
البحري  بتدعمي أسطوهلا  اهليئة 
بوحدات جدي����دة متطورة خلدمة 
العاب����رة مض����ن أهداف  الس����فن 

اسرتاتيجية التطوير 2023.
إن  بي����ان،  يف  اهليئ����ة  وقال����ت 
اجلدي����دة  الثالث����ة  القاط����رات 
احتياج����ات  مواصف����ات  تل����ي 

الس����ويس،  بقناة  العمل  وطبيعة 
حي����ث يبل����غ طوهل����ا 18.6 مرًتا 
وعرضه����ا 6.8 م����رت، بعمق 2.6 
مرت وغاط����س 2.20 مرت، وتصل 
رسع����ة القاط����رات إىل 10 عقدة، 
بقوة ش����د ت����رتاوح م����ن 12 إىل 
18 ط����ن، مدعوم����ة مباكينات من 
  SCANIA DI13070M ط����راز 
، وتتس����ع لك قاط����رة لطامق معل 

مكون من 4 أفراد.
وتعكف رشكة المساح عىل بناء 
قاطرتني جديدت����ني بنفس الطراز 
مضن تعاقد هيئة قناة الس����ويس 
م����ع رشكة المس����اح ع����ىل بناء 
5 قاط����رات حبري����ة جدي����دة ذات 

مواصفات ممزية.

حب����ث مصط����ى مدبويل، رئي����س جملس 
ال����وزراء،  مع عبد اهلل بن نارص الرحيب، 
سفري سلطنة معان ىف القاهرة، التحضري 
لالحتف����ال مبرور 50 عام����ًا عىل العالقات 
املرصي����ة الُعامني����ة، أواخ����ر هشر نومفرب 

اجلاري.
وأش����ار رئي����س ال����وزراء، إىل أمهية هذه 
املناس����بة وما س����وف تتضمنه من فعاليات 

اقتصادي����ة وجتاري����ة وثقافي����ة، م����ن أجل 
االحتفاء خبمسة عقود من عالقات التعاون 
واإلخاء بني مرص وس����لطنة معان، والبناء 
عىل عالق����ات ال����ود واألخوة ال����ي تربط 
الرئيس عبد الفتاح الس����ييس، بالسلطان 
هيمث ب����ن طارق املعظم، ومب����ا يعود بالنفع 
عىل ش����عيب البلدين الشقيقني، وفقًا لبيان 

حصيف.

 مصر وُعمان تبحثان التحضير لالحتفال مبرور
 50 عامًا على العالقات نهاية نوفمبر

داليا احمد

شركات إماراتية تعلن رغبتها  يف  تعزيز  استثماراتها بقطاع البترول املصرى

وزير التنمية املحلية: االشتراطات البنائية اجلديدة 
ُتطبق على املدن فقط وليست القرى

    تنفيذ 80 مشروعا بـ 129 مليار جنيه لتحويل مصر لمركز 
عالمى للتجارة   شبكة موانئ جافة ومناطق لوجيستية مرتبطة 

بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول

بروتوكول تعاون بني  »التموين« والبنك األهلى املصرى

الرئيس السيسي : تطوير ورفع كفاءة عدة موانئ في اإلسكندرية 
ودمياط وغيرها  و إضافة 15 كيلو زيادة بميناء السخنة 

عىل هامش مش���اركته ىف مؤمتر ومعرض أبوظىب الدوىل 
للب���رتول “ أديب���ك 2022 “ ، عق���د املهن���دس طارق املال 
وزير البرتول والرثوة املعدنية جلس���ة مباحثات مش���رتكة 
مع الدكتور س���لطان اجلابر وزير الصناعة والتكنولوجيا 
املتقدم���ة باإلم���ارات العربية املتحدة والرئي���س التنفيذي 
لرشك���ة ب���رتول أبوظ���يب الوطني���ة “أدن���وك” ومجموعة 
رشاكهتا، حيث مت اس���تعراض ف���رص التعاون بني قطاع 

البرتول ورشكة أدنوك اإلمارتية . 
وخالل اللقاء، أكد املال ع���ىل متانة العالقات االقتصادية 
املمتزة والرشاكة االسرتاتيجية بني مرص واإلمارات وما 
تهشده من تطور ملحوظ ىف ضوء توجه القيادة السياسية 
بالبلدي���ن ، ُممثن���ًا اهمت���ام ال���رشاكت اإلماراتية بضخ 
اس���تمثارات كبرية بالسوق املرصى خاصة ىف القطاعات 

احليوية مثل البرتول والغاز ، مرحبًا بزيادة اس���تمثارات 
رشك���ة أدنوك يف قط���اع البرتول ، خاص���ة يف جماالت 

البحث واإلنتاج وتوزيع وتسويق املنتجات البرتولية .
وم���ن جانبه، أش���ار اجلابر إىل األولوية ال���ىت تولهيا رشكة 
أدن���وك لضخ املزي���د من االس���تمثارات يف قط���اع البرتول 
املرصى وال���ىت تتضمن دخ���ول الرشكة ىف جم���ال توزيع 
وتس���ويق املنتجات البرتولية، الفتًا إىل رغبة أدنوك يف تعزيز 
تواجده���ا يف جم���ال البحث واالستكش���اف وإنتاج البرتول 
والغاز من خالل املش���اركة مع كربى رشاكت البرتول العاملية 

الي تعمل ىف مرص.
هذا وقد اس���تعرض اللقاء مش���اركة وزارة البرتول والرثوة 
 COP27 املعدني���ة يف الفعالي���ات الرمسي���ة ملؤمتر املن���اخ
من خ���الل تنظمي الي���وم اخلاص مبجال خف���ض االنبعاثات 

الكربونية، والذي يمت تنظميه مضن جدول أمعال املؤمتر لملرة 
األوىل عىل مدار املؤمترات السنوية السابقة ، باالضافة إىل 
مناقش���ة أمهية التع���اون للبناء عىل خمرجات ومكتس���بات 
 COP28 املؤمتر يف ضوء استضافة االمارات للدورة املقبلة
ىف 2023 ، ومت االتف���اق ع���ىل عقد اجمتاع مش���رتك خالل 
زيارة الدكتور اجلابر مل���رص حلضور فعاليات املؤمتر خالل 

الهشر اجلارى.     
مك���ا عقد املهندس طارق املال وزي���ر البرتول والرثوة املعدنية 
اجمتاعًا مع الس���يد أرنود بيتون الرئي���س التنفيذى لرشكة 
تكنيب إيرنجز العاملية ، حيث مت استعراض املوقف التنفيذى 
ملرشوع���ات تكري���ر وتصنيع البرتول اجلدي���دة ، والىت تقوم 
تكنيب بتنفيذه���ا مكقاول عام مبش���اركة الرشاكت املرصية 
إن���ىب وبرتوجت ، والىت تمشل مرشوىع توس���عات مصفاة 

تكري���ر ميدور باإلس���كندرية ومجمع أنوبك إلنتاج الس���والر 
بأسيوط .

وأوحض املال أن هذه املرشوعات تأىت ىف إطار اس���رتاتيجية 
قطاع الب���رتول لزيادة الطاقة التكريري���ة وتطوير ورفع كفاءة 
املص���اىف القامئ���ة وإضافة معليات تصني���ع جديدة لتحويل 

املنتجات منخفضة القمية إىل منتجات عالية القمية. 
مك���ا تناول االجمتاع اس���تعدادات وزارة البرتول والرثوة 
املعدني���ة ملؤمتر املناخ COP27 ومش���اركة رشكة تكنيب 
إيرنجز يف إحدى اجللس���ات ليوم خفض الكربون والي 
ستمشل اس���تعراض الرشكة جلهودها وقصص جناحها 
يف تنفيذ مرشوع���ات فعلية يف جمال خفض الكربون ىف 
ضوء امتالكه���ا اخلربات والتقنيات الالزمة الس���ميا يف 

جمال التقاط الكربون وختزينه.

الموانيء المصرية علي  أبواب العالمية

شيماء مرسي

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  6  نوفمبر  2022  •  العدد  667

ربط خدمات السجل التجارى 
مع 52 جهة حكومية

عالء حسن

    وزير التموين:   إنشاء قاعدة بيانات موحدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس 

بالتحول الرقمى..    ألول مره إنشاء رقم موحد مميز لكل منشأة تجارية
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ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

أم���ام القم���ة العربية األخرية باجلزائر ، حت���دث الرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس ، بلسان العرب مجيعا ، ال بلس���ان مرص وحدها ، وقدم 
ترشحيا لواقع العرب وحارضمه ، ورمس خارطة ملس���تقبل مس���تقر 
ألمة العرب ، وس���ط عامل متالمط األم���واج ، تتقاذفه رياح  احلروب  
يف اجتاه ، وري���اح رصاعات القوي الكربى يف اجتاه آخر ، فضال 

عن خطر التغريات املناخية يف اجتاه ثالث .
 عالمة بارزة 

مقة اجلزائر ، مل تكن  مقة عادية كبايق الممق العربية السابقة. ورمغ 
مش���اركة ثليث القادة العرب فقط وعدد م���ن الضيوف األجانب، إال 
أهنا س���مثل عالمة بارزة ىف تارخي الممق العربية، من حيث التوقيت 
والظ���روف اليت حتي���ط بالعامل الع���ريب، وكذلك م���ن حيث إعالهنا 
وقراراهت���ا املوازية، والزمخ الذي أحدثه بعض املواقف السياس���ية 

والتعايط اإلعاليم قبيل القمة وبالزتامن مع انعقادها.
 واكن الفت���ا أن���ه اكن هناك ح���رص من اجلزائر اليت اس���تضافت 
القمة  عىل حضور الرئيس عبد الفتاح الس���يىس، ملنح القمة مزيًدا 
م���ن الزمخ والقوة،  خصوًصا أن ه���ذه القمة تنعقد بعد انقطاع دام 
3 س���نوات، بس���بب جاحئة كورونا، حيث اكنت األخرية عام 2019 

بتونس.
وب���رز اهمام اجلانب اجلزائري الكبري حبضور الرئيس الس���يىس 
للجزائر، مبجرد هبوط طائرة الرائس���ة املرصية ىف مطار هواري بو 
مدين بالعامصة اجلزائر، حيث اكن ىف اس���تقبال الرئيس السيىس، 
الرئيس اجلزائري عبد املجيد تبون،  مكا  عكس���ت صور االستقبال 
سواء ىف املطار أو خالل مباحثاهتام ىف إطار فعاليات القمة، احلفاوة 
الكبرية من جان���ب الرئيس اجلزائري. وحيت عن���د وصول الرئيس 
الس���يىس إىل مقر إقامت���ه ىف اجلزائر اكن االس���تقبال والرتحيب 
الكبريي���ن من جانب الدوائ���ر اجلزائرية دون اس���تثناء، وحيت عىل 
مس���توي الوفود املرافقة للرئيس السيىس سواء رمسية أو إعالمية 

اكن هناك حرًصا من اجلانب اجلزائري عىل توصيل تلك الرسالة.
   الدولة املرصية  أظهرت أن هذه املش���اركة عىل مس���توي القيادة 
السياس���ية، ليس���ت جمرد مش���اركة عابرة إلثبات احلضور فقط أو 
تلبي���ة لدعوة الرئيس اجلزائري فقط، ولكن من خالل اللقاءات املكثفة 
للرئيس الس���يىس منذ وصوله إىل مقر إقامته وخالل مشاركته عىل 

مدار يومني ىف إطار فعاليات القمة.
وح���رص الرئيس الس���يىس، خ���الل تواج���ده مبقر إقامت���ه وعقب 
وصوله مبارشة عىل استقبال س���كرتري عام األمم املتحدة "أنطونيو 
جوترييش"، حيث هشد اللقاء تبادل الرؤى بش���أن آخر املس���تجدات 
ع���ىل صعيد ع���دد من امللف���ات والقضايا اإلقلمية، الس���ما األزمة 
الليبية، فضلًا عن مناقش���ة االس���تعدادات اجلارية لتنظمي مقة رشم 

الشيخ لتغري املناخ، عىل اجلانبني اللوجيسيت واملوضويع.
وعق���د الرئيس الس���يىس، لقاءات مهمة مع لك من رؤس���اء اجلزائر 
وتونس والعراق والصومال، ورئيس جملس القيادة الرائيس المىن، 
وويل عهد األردن، وذلك ىف إطار حرص مرص عىل تدعمي العالقات 
األخوية مع الدول العربية يف ش���يت املج���االت، ومواجهة التحديات 
املش���رتكة ال���يت متس مصمي األم���ن القويم الع���ريب ،  إىل جانب 
مش���اركة الرئيس الس���يىس، ىف جلسة تش���اورية مغلقة مع القادة 
العرب،   قبيل انطالق اجللس���ة العلنية للقمة، وىه املرة األوىل الىت 
تعقد فهيا مقة تش���اورية مغلقة عىل مس���توى الق���ادة، حيث ناقش 
القادة العرب خالل هذه اجللس���ة املغلقة، الشواغل والتحديات اليت 
تواجه لك دولة واملنطقة العربية بشلك عام، وأدوات التغلب عىل هذه 

التحديات.
خارطة طريق 

يف لكمت���ه أمام القادة العرب  ، قال الرئيس عبد الفتاح الس���يىس، 
إن تس���وية األزمات العربية، والتعايط مع التحديات الدولية، ينطلق 
أساس���َا من إميانن���ا بوحدة أهدافن���ا ومصرينا، وتفعيل���ًا لتعاوننا 
وإماكناتنا وأدواتنا يف مس���ائل األمن امجلايع، وذلك بالتوازي مع 
جهودنا يف التاكمل عىل املسارات األخرى ، مؤكًدا أن تكتالت أخرى 
سبقتنا حنو التاكمل، رمغ أن من أطرافها من عانوا من تناحر حقييق 
بل وحروب فما بيهنم، "مفا بالمك بنا وحنن لدينا من املشرتاكت يف 
الثقافة واألديان والتارخي والوجهة السياس���ية ما حيمت علينا توحيد 

رؤانا وجتاوز اختالفات وجهات النظر".
 أضاف الرئيس الس���يىس، أن  هذا امجلع الكرمي يلتمئ  بعد غياب 
طال أعوامًا،  ليحمل معه داللة سياس���ية مهمة تعكس تصممنا عىل 
تطوير عالقاتنا والتصدي للتحديات املش���رتكة اليت تواجه أوطاننا، 
مؤكًدا أن انعقاد مقتنا العربية هو يف حد ذاته دعوة الس���تلهام روح 
القومي���ة العربي���ة، وجتديد عزمي���ة الصمود من أج���ل احلفاظ عىل 

هويتنا، وحتري���ر إرادتنا الوطنية، والدفاع عن حقوق ش���عوبنا، 
وصون مقدراهتا.

وتابع الرئيس السيىس:"وما أحوجنا اليوم يف ظل تتابع 
األزمات العاملي���ة واإلقلمية، إىل اس���تذاكر حمطات 

التعاون املضيئة يف تارخينا ،  اليت جتسدت فهيا 
أمسى مع���اين العروبة واإلخاء والتاكتف لرفع 

رايات احل���ق والعدل ومب���ا يعيد احلقوق 
ألحصاهبا وحيفظ االستقرار ومستقبل 

األجيال القادمة"  ، مؤكدا أن  تارخي 
أمتن���ا العربية، وما هشدته دولنا من 
أحداث يف املايض القريب، يثبت لنا 
مجيعًا، ومبا ال يدع جمالًا للشك، أن 
ما قد يؤمل أش���قاءنا باملغرب العريب 

س���متد إىل مرص وامل���رشق العريب 
ودول اخلليج، وأن عدم االس���تقرار يف 

دول املرشق أو فلس���طني إمن���ا متتد أثاره 
إىل املغرب العريب، وأن هتديد أمن اخلليج هو 

هتديد لنا مجيعًا.
وشدد الرئيس السيىس، عىل أن أمننا القويم العريب 

ه���و لك ال يتجزأ، فأيمنا نويل أنظارن���ا جند أن األخطار 
اليت تدامه دولنا واح���دة، وترتبط يف مجملها بهتديد مفهوم 

الدولة الوطنية، وتدخل قوى إقلمية أجنبية يف ش���ون املنطقة من 
خالل تغذية الزناعات، وصولًا إىل االعتداء العس���كري املبارش عىل 
بعض ال���دول العربية، ولكها عوامل أفض���ت إىل طول أمد األزمات 
دون حل، يف زمن تشتد فيه التحديات االقتصادية والتمنوية والبيئية 
عاملي���ًا وإقلميًا، ويزيد فيه االس���تقطاب الدويل الذي أصبح عنرصًا 

ضاغطًا سياسيًا واقتصاديًا عىل حنو بات يؤثر علينا مجيعًا.
ونوه الرئيس السيىس بأن هذه التحديات أثارت العديد من الشواغل 
املرشوعة لدى الشارع العريب، والذي بات يتساءل عن األسباب اليت 
تعيق حتقيق التاكمل ب���ني دول اإلقلمي العريب يف خمتلف املجاالت؛ 
األس���باب اليت حتول دون أن تلحق أمتن���ا، ذات املوارد واإلماكنات 
اهلائل���ة، برك���ب األمم األك���ر تقدمًا، ب���ل صار يتس���اءل عن غياب 
التص���ور واإلج���راءات املطلوب اختاذها لوقف نزي���ف الدم العريب، 
وردع تدخ���الت القوى اخلارجية، واحلد من إهدار ثروات املنطقة يف 
غري مقاصدها الصحيحة، وبلورة تس���ويات هنائية للرصاعات اليت 

ار عىل حقوقه. لن حتل مبعادلة صفرية يجُقىص فهيا طرف أو يجُ
وأضاف الرئيس الس���يىس:"ومن واقع الرتابط الفعيل الذي يعلنا 
مجيعًا أعضاًء جلس���د واحد... ومن واقع جحم التحديات والضغوط 
الراهن���ة الذي يفوق قدرة أي دولة عىل التص���دي هلا منفردة.. فإنه 
يتعني علينا تبين مقاربة مش���رتكة وش���املة هتدف إىل تعزيز قدرتنا 
امجلاعية عىل مواجهة خمتلف األزمات استنادًا عىل أسس واحضة 
تق���وم عىل تكريس مفهوم الوطن الع���ريب اجلامع من ناحية، والدولة 
الوطنية ودمع دور مؤسس���اهتا الدس���تورية من ناحية أخري... مبا 
يهسم يف حفظ الس���م االجمايع وترس���يخ راكئز احلمك الرش���يد 
واملواطنة وحقوق االنس���ان، ونبذ الطائفية والتعصب، والقضاء عىل 
التنظمات اإلرهابية وامليليش���يات املس���لحة، وقطع الطريق أمام أية 
حم���اوالت لدمعهم أو منحهم غطاًء سياس���يًا... أو توظيفهم من قبل 
بعض القوى س���واء اإلقلمية أو الدولية إلنش���اء مناطق نفوذ هلا يف 

العامل العريب"
وأكد الرئيس الس���يىس، أن مضان قوة وح���دة الصف العريب يه 
خطوة أساس���ية عىل صعيد تأسيس عالقات جوار إقليمي مستقمة 

مس���تدمية، ومع هذا فإن العقدين األخريين هشدا حتوالت درامية، 
وبعد غزو العراق، بدأت مرحلة جديدة أنتجت اإلرهاب والهتديدات 
الوجودية، ضاعفهتا حت���والت العقد املايض، الىت أحالت األحالم 
إىل كوابي���س، وآم���ال التغيري إىل فوىض الهتدي���د، وهشدت دول 
عربي���ة مثل س���وريا وليبيا والمن، رصاعا وجودي���ا أطاح بأحالم 

الشعوب وأدخل بعضها ىف نفق الرصاع واإلرهاب واخلوف.
 مث توالت أزمات عاملية انعكست إقلميا، عامان مع فريوس كورونا، 
تلته احلرب ىف أوكرانيا وتشعباهتا املعقدة عامليا والىت خلقت أزمة 
أكر تعقيدا، وانعاكس���اهتا عىل االقتصاد والتمخض، واألس���عار، 
وهو ما أع���اد إىل الذاكرة تارخي األزمات الك���ربى، وأعاد التذكري 
بأن العامل العرىب يوح���ده اللغة واملصري، وميتلك ثروات وإماكنات 
متنوعة، ويواجه حتديات وجودية عىل املستويني احملىل واإلقلمى.
 وسط لك هذا  جاءت  القمة العربية احلادية والثالثون ىف اجلزائر، 
وس���ط حتوالت درامية واس���مرار معاناة بعض الدول العربية من 
تداعيات رصاعات داخلية، معقدة مس���مرة ط���وال أكر من عقد، 
وهو ما ميث���ل حتديات أمنية من جه���ة، وتأثرياهتا االقتصادية من 
جهة أخرى، حيث إن هذه اخلسائر اليت تنتجها الرصاعات تنعكس 
ىف صورة الجئني أو نزيف اقتصادي يؤثر عىل االقتصاد العريب. 
  الرئيس الس���ييس ق���دم يف لكمته ولقاءات���ه بالقمة تخشيصا ملا 
يواجهه األمن القويم العريب  ، مكا أش���ار  إىل أن تكتالت أخرى 
س���بقت الدول العربية  حنو التاكمل، رمغ أن من أطرافها من عانوا 
من تناحر وحروب بيمنا لدى العرب من املشرتاكت  ، و  تطرق إىل 
لك القضايا، وقدم خارطة طريق لعمل عريب مش���رتك يضمن األمن 

القويم واملايئ واالقتصادي.  
خّلص الرئيس الس���يىس ه���ذه التحدي���ات وأدوات التغلب علهيا، 
بلكمته القوية الش���املة ىف اجللس���ة العلنية للقمة، واليت عكس���ت 
هن���ج مرص القومي ىف احلفاظ عىل مق���درات الدول العربية ورفض 
التدخالت اخلارجية ىف شوهنا ورضورة تقرير مصريها من خالل 
شعوهبا فقط، مع التأكيد عىل رسالة األمن العريب كلك، والذي هو 

حزء ال يتجزأ من أمن مرص القويم.
 الرئي���س خلص كذلك احللول للتحديات اليت تواجه املنطقة العربية   
يف رضورة تبين مقاربة مش���رتكة وشاملة هتدف إىل تعزيز قدرتنا 
امجلاعي���ة عىل مواجه���ة خمتلف األزمات اس���تنادًا عىل أس���س 
واحضة تقوم عىل تكريس مفهوم الوطن العريب اجلامع من ناحية، 
والدولة الوطنية ودمع دور مؤسساهتا الدستورية من ناحية أخرى، 
مبا يهسم يف حفظ السم االجمايع وترسيخ راكئز احلمك الرشيد 
واملواطنة وحقوق اإلنسان، ونبذ الطائفية والتعصب، والقضاء عىل 
التنظمات اإلرهابية وامليليش���يات املسلحة، وقطع الطريق أمام أية 
حم���اوالت لدمعهم أو منحهم غطاًء سياس���ًيا،  أو توظيفهم من قبل 
بعض القوى س���واء اإلقلمية أو الدولية إلنشاء مناطق نفوذ هلا يف 

العامل العرىب.
وأكد الرئيس الس���يىس، أن مض���ان قوة وحدة الصف العريب يه 
خطوة أساسية عىل صعيد تأسيس عالقات جوار إقليمي مستقمة 
تستند إىل مبادئ غري قابلة لملساومة وملزمة للجميع، ويه احرتام 
استقالل وس���يادة وعروبة دولنا، وحتقيق املنفعة املتبادلة، وحسن 

اجلوار، واالمتناع الاكمل عن التدخل يف الشون العربية.
 رسائل للشعوب العربية 

أبرز هذه الرس���ائل، اكن النداء املوجه للش���عوب العربية، فبعد أن 
حدد الرئيس املش���لكات ومهد لس���ياقات مواجههت���ا والعمل عىل 
حلها، خاطب الش���عوب العربية املنوطة حبامية مقدراهتا جنًبا إىل 
جنب مع قادهتا وحكوماهتا، فطالب تلك الشعوب بأن تثق ىف أمهتا 
العربية، فهي صاحبة ت���ارخي عريق وإهسام حضاري ثري وممتد، 
ومازالت تلك األمة متتلك املقومات الالزمة ملس���تقبل أكر استقرارًا 

وازدهارًا، وعىل رأهسا عزميهتا وعقوهلا وسواعدها.
  الرئيس  أكد للش���عوب العربية     أن مرص س���تضع دومًا نصب 
أعيهنا متاس���ك الكي���ان العريب، وصونه ومحايته، وس���تظل دامئًا 
حارضة دمعًا للعرب، وس���تبيق عىل أبواهبا مفتوحة أمام لك أبناء 

العرب يف سبيل الدفاع  عن مقدراهتم وحارضمه ومستقبلهم .
حتديات مرصية 

رمغ لك التحدي���ات اليت تواجه  الدولة املرصية،  ويه حتديات غري 
مس���بوقة ،  تقف الدولة املرصية يف مقدمة الصف العريب ،  ويه 
ترايع اهنا الدولة االمعق تارخييا، واالكرب تعدادا، وما هلا من ارث 
حض���اري ضارب يف امع���اق التارخي ، فه���ذه الراكئز  جعلت من 
م���رص الدولة العربية العمظى والش���قيىق الكربى للك الدول، وهو 
م���ا محلها فوق طاقاهتا لكنه قدره���ا احملتوم، فقد محتلت "مرص 
العربية" من اجل اش���قاهئا العرب، وخاض���ت احلروب وعانت من 
ويالهتا وفقدت اآلالف م���ن االبناء والهشداء الذين قدموا ارواحهم 

فداء للقضايا العربية يف لك ماكن.
 ورمغ الظروف القاس���ية، اليت عان���ت مهنا مرص عىل مدى 
االع���وام املاضية، اال اهنا مل تتخ���ل يوما عن جهودها يف 
اطار مل المشل العريب، وتعزيز التضامن واس���مرار 
التش���اور بني ال���دول العربية الش���قيقة. ودوما ما 
تؤك���د الدول���ة املرصية عىل ثوابت اساس���ية ال 
ميكن التخيل عهنا، وال ميكن القبول بغريها 
بدي���ال، ومهنا المس���ك بالدولة الوطنية، 
وع���دم التدخل يف الش���ؤون الداخلية، 
للدول العربية، كذلك اهناء اكفه اشاكل 
تدخ���ل اخلاريج والدفع باملليش���يات 
العسكرية واملرتزقة اىل الدول العربية 
لرتويع شعوهبا او هتديد امهنا القويم.

 يف مقدم���ه القضاي���ا املصريية ملرص، 
القضي���ة الفلس���طينية، ال���يت متثل جوهر 
القضاي���ا خاصة وان التأخ���ر يف حلها حىت 
االن اكن س���ببا يف ع���دم اس���تقرار املنطقة عىل 
مدى العقود املاضية، وان مرص تبذل -وال زالت- لك 
اجلهود الستعادة الشعب الفلس���طيين حلقوقه وألرضه 
خاصة وأن الس���اعات القليلة املاضية محلت بعض املخاوف 
من عودة المني املتطرف اىل احلمك يف ارسائيل، وهو ما يعين 
ان العرب مجيعا سيواجهون ضغوطا غري عادية مع احماالت عودة 

نتنياهو مره اخرى اىل احلمك.
ويف الش���أن االفرييق تقف م���رص حبيدة وجدية يف قضية س���د 
الهنضة، ومفاوضاته املسمرة منذ 12 عاما، ويف هذا الصدد فان 
مرص ليست ضد التمنية، فهي حق للك الشعوب ونتاجئها ستعود 
ع���ىل امجليع ولكهنا عىل اجلانب االخر تريد ان تؤمن امهنا املايئ 

واسمرار التمنية واحلياة عىل أراضهيا.
 جهود مرص أيضا واحضة يف امللفات الليبية والس���ورية والمنية 
والس���ودانية ، ومجيعه���ا تعمل من أجل حل هذه امللفات سياس���يا 
لصاحل ش���عوب هذه البلدان الش���قيقة ، مكا تتب���ين القاهرة مهنج 
" الرشاكة والتوافق " مبا ميثل  انجساًما رصحًيا مع السياس���ات 
اليت تتبناها الدولة املرصية، واليت تعمد فكرة احلوار، س���واء، يف 
إدارة امللف���ات الداخلية، أو عالقاهتا الدولي���ة يف خمتلف مناطقها 
الدبلوماس���ية، وهو ما يع���زز نفس الرؤى ال���يت تتبناها الدولة يف 
الداخ���ل واخلارج، ناهيك عن اإلميان بفك���رة "امجلاعية"، ملجاهبة 
األزمات املس���تحدثة، يف ظل عدم قدرة طرف واحد، عىل جتاوزها 

مبفرده، مهام اكنت اإلماكنيات اليت ميتلكها.
  دبلوماس���ية مرص جت���اه أمهتا  العربية،   تتبين بش���لك واحض 
االعم���اد  ع���ىل احلوار، م���ع اكفة ال���رشاكء اإلقلمي���ني، خالل 
السنوات املاضية، يف صورة اجماعات تشاورية، جتاوزت الثنائية 
التقليدي���ة حنو أفاق أرحب، يف ص���ورة اجماعات ثالثية، ورباعية 
ومخاسية، هبدف التنسيق يف خمتلف اجلوانب السياسية،  فضال  
ع���ن خلق حالة م���ن التعاون االقتصادي ميكن م���ن خالله جماهبة 
األزمات الطارئة، النامجة عن املستجدات الدولية، عىل غرار األزمة 
األوكراني���ة، أو تداعيات جاحئة كورونا، وظاهرة التغريات املناخية، 
ويه القضاي���ا اليت تركت أث���اًرا معيقة عىل املنطق���ة العربية يف 

السنوات املاضية.

تستند إىل مبادئ غري قابلة لملساومة وملزمة للجميع، ويه احرتام 
اس���تقالل وس���يادة وعروبة دولنا، وحتقيق املنفعة املتبادلة، وحسن 

اجلوار... واالمتناع الاكمل عن التدخل يف الشون العربية.
وأض���اف الرئيس الس���يىس، أن م���رص تظل طاحم���ة وراغبة يف 
حتقي���ق رشاك���ة فعلية فما ب���ني دولنا عىل أرضية م���ا يمعنا من 
تارخي مشرتك، والتطلع حنو مستقبل أكر ازدهارًا يتشلك من خالل 
اضطالع لك دولة مبسولياهتا عىل النطاق الوطين يف سياق أوسع 
من العمل امجلايع عيل تعزيز قدراتنا العربية سياس���يًا واقتصاديًا 
وأمنيًا، فتاكم���ل القدرات املتباينة إمنا ينش���ئ منظومة صلبة قادرة 
عىل مواجهة التحديات املشرتكة، واألزمات الدولية املستجدة مبا 
يف ذلك أزم���يت الطاقة والغذاء... بل إهنا س���توفر امحلاية 
الرئيس���ية لنا مجيعًا من االس���تقطاب الدويل اآلخذ يف 
التصاعد يف الفرتة األخرية ... هذا االستقطاب الذي 
باتت له تبعات س���لبية عىل التناول الدويل ألزمات 
منطقتنا العربية، وأعاد لألذهان مظاهر حقبة 

تارخيية عاىن فهيا العامل بأرسه...
وأوحض الرئيس الس���يىس أن امليض 
قدمًا ع���ىل طري���ق اللح���اق بركب 
التقدم والتمنية يتطلب العمل اجلاد 
عىل تس���وية خمتلف أزمات عاملنا 
الع���رىب،  وعىل رأهسا دومًا وأبدًا 
القضية الفلس���طينية، مشرًيا إىل 
أن قدرتن���ا عىل العم���ل امجلايع 
لتس���وية القضية واسرتجاع احلقوق 
تارخييًا وس���تظل  الفلس���طينية، اكن���ت 
املعي���ار احلقييق ملدى متاس���كنا، مكا تظل 
املبادرة العربية للس���الم جتسيدًا هلذا الماسك 
ولرؤيتنا املش���رتكة إزاء احلل العادل والشامل عىل 
أس���اس حل الدولت���ني، ومبدأ األرض مقابل الس���الم، 
ومب���ا يكفل إنش���اء دولة فلس���طينية مس���تقلة عىل حدود 
الراب���ع من يونيو لعام 1967 وعامصهتا القدس الرشقية تعيد 
للفلس���طينيني وطهنم، وتحمس بعودة الالجئني مبا يتسق مع مبادئ 

القانون الدويل والرشعية الدولية
 وأعرب الرئيس الس���يىس ع���ن  احلاجة  ملزيد م���ن العمل العريب 
امجل���ايع ح���ىت يف التعامل م���ع األزم���ات اجلديدة ال���يت جاءت 
الحقة عيل القضية الفلس���طينية، يف ليبيا وس���وريا والمن والعراق 
والسودان، وإال س���يظل أمن ملسو الشعوب الشقيقة يف تلك الدول 
مهددي���ن بتجدد ويالت تلك األزمات، وس���تظل األخ���رية ثغرات يف 
املنظومة العربية ومراكز لعدم االس���تقرار، وهو ما يؤثر علينا مجيعًا 

ويعرقل جهودنا يف التمنية والتاكمل.
وأضاف الرئيس السيىس:"ولعله من املالمئ أن أشاركمك هنا رغبتنا 
يف دمعمك ملس���اعينا احلالية يف ليبيا الش���قيقة للتوصل يف أرسع 
وقت إىل تسوية سياس���ية بقيادة وملكية ليبية خالصة دون إمالءات 
خارجية، وصولًا إىل إجراء االنتخابات الرائسية والربملانية بالزتامن، 
واحرتام مؤسسات الدولة وصالحياهتا مبقتىض االتفاقات املربمة، 
وتنفيذ خ���روج مجيع القوات األجنبية واملرتزق���ة واملقاتلني األجانب 
يف مدى زمين حمدد، وإعادة توحيد مؤسس���ات الدولة الليبية وحل 
امليليش���يات، مبا حيول دون جتدد املواجهات العسكرية ويعيد للبالد 

وحدهتا وسيادهتا واستقرارها".
وىف نف���س س���ياق وح���دة األم���ن القويم الع���ريب، ق���ال الرئيس 
الس���يىس:"أود أن أوجه عنايتمك إىل معضلة األمن املايئ اليت تؤثر 
ع���ىل عدد من الدول العربية، وتنذر بعواقب وخمة إذا مت جتاهلها ،  
ويف هذا السياق جندد التأكيد عىل أمهية االسمرار يف حث إثيوبيا 
عىل التحيل باإلرادة السياس���ية وحس���ن النوايا الالزمني للتوصل 
التفاق قانوين ملزم بش���أن س���د الهنض���ة اإلثيويب تنفي���ذًا للبيان 
الرائيس الصادر عن جملس األمن يف س���بمرب 2021، واألخذ بأي 
رحت عرب العديد من جوالت املفاوضات،  م���ن احللول الكثرية اليت طجُ
واليت تؤمن مصاحل الش���عب اإلثيويب االقتصادية اآلن ومس���تقبلًا، 

وتصون يف الوقت ذاته حياة الشعبني املرصي والسوداىن".
وأوحض الرئي���س الس���يىس، أن حتدي األمن امل���ايئ ال ينفصل عن 

حتدي���ات أخري تواجهه���ا املنطقة، ويف مقدمهتا تغ���ري املناخ الذي 
أصبح واقعًا مفروضًا عىل العامل، معرًبا  عن تطلعه الستقبال القادة 
العرب يف مرص يويّم7 و8 نومفرب 2022 "بقمة رشم الشيخ لتنفيذ 
تعه���دات املناخ" لتحويل ه���ذا التحدي إىل فرص���ة حقيقية للتمنية 

واالنتقال إىل أمناط اقتصادية أكر استدامة لصاحلنا مجيعًا...
 وىف ختام لكمته، توجه الرئيس الس���يىس برس���الة إىل ش���عوبنا، 
قائال:"ثق���وا يف أمتنا العربية... فه���ي صاحبة تارخي عريق وإهسام 
حضاري ثري وممتد... ومازالت تل���ك األمة متتلك املقومات الالزمة 
ملستقبل أكر اس���تقرارًا وازدهارًا، وعىل رأهسا عزميتمك وعقولمك 
وسواعدمك... وثقوا يف أن مرص ستضع دومًا نصب أعيهنا متاسك 
الكيان العريب، وصونه ومحايته، وس���تظل دامئًا حارضة دمعًا لمك، 
وستبيق عىل أبواهبا مفتوحة أمام لك أبناء العرب يف سبيل الدفاع 

عن حارضمه ومستقبل األجيال القادمة".
ظروف دقيقة 

القمة العربية احلادية والثالثون اليت  انعقدت  يف اجلزائر،  اكتسبت  
أمهية كبرية لكوهنا تعقد يف مرحلة دقيقة يهشد فهيا العامل حتوالت 
درامية اقتصاديا وسياسيا، فضال عن اسمرار معاناة بعض الدول 
العربي���ة من تداعيات رصاعات داخلية، معقدة مس���مرة طوال أكر 
من عقد، وهذه التحوالت تفرض عىل الدول العربية أن تس���ى لبناء 
مواق���ف قادرة ع���ىل التعامل مع هذه التح���والت خاصة فما يتعلق 

بالعمل العريب املشرتك.
 القمة نفهسا تأخرت ثالث س���نوات، اكن مقررا هلا مارس 2020، 
لكن جاحئة كورونا فرضت وقف السفر، وشغلت لك دولة مبواجهة 
اجلاحئ���ة وتداعياهتا ال���يت ال تزال قامئة، وأضي���ف إلهيا احلرب 
الروس���ية األوكرانية، الىت خلقت ىه األخرى رصاعا عامليا، فضال 
عن انعاكس���اهتا االقتصادية ش���ديدة التأثري ع���ىل النقل والغذاء 
واألس���عار والتمخض، وآخر مقة عربي���ة عادية ىه الثالثون، والىت 
عقدت ىف تونس عام 2019 مبشاركة 13 رئيسا، وترأهسا الرئيس 
التون���ىس الراحل الباىج قايد الس���بىس ، وبالتايل  نبعت  أمهية 
القم���ة العربية من  أهنا األوىل بعد 3 س���نوات وبعد كورونا، وتأىت 
يف ظل أوضاع معقدة ىف املنطق���ة والعامل، خاصة حرب أوكرانيا 
وتداعياهت���ا، وبالطبع فإن هن���اك ملفات عربية ختضع لملناقش���ة 
اكلقضي���ة الفلس���طينية، و  س���بق القم���ة ىف 13 أكتوبر املايض 
توقي���ع اتفاق بني الفصائل الفلس���طينية ال�14 وم���ن بيهنا حركتا 
محاس وفتح عىل وثيقة »إع���الن اجلزائر«، عىل أن تلزتم مبوجبه 

بإجراء انتخابات ترشيعية ورائس���ية ىف غضون عام، حسمبا أفاد 
املش���اركون، وقد عق���دت فتح ومحاس ىف الس���نوات األخرية عدة 
اتفاق���ات وتفامهات برعاي���ة مرصية تنص عىل إج���راء انتخابات 
وتش���كيل حكومة وحدة، وىه اتفاقات رمبا تنش���ط ىف حال وجود 
رعاي���ة عربية هلا، وس���وف تكون موضوعا لقم���ة اجلزائر، باعتبار 
أن وح���دة الصف ىه اخلطوة األوىل للتف���اوض وإحياء أى جهود 
للس���الم، وعىل مدى س���نوات ترىع الدولة املرصية املصاحلة بني 

الفصائل.
 قضاي���ا مهم���ة ومصريي���ة فرضت نفهس���ا عيل مق���ة اجلزائر ، 
وبيهن���ا  أزمة تغري املناخ، اليت تؤثر عىل الدول العربية واألفريقية، 
وتس���تضيف مرص القمة ال�27 لتغري املناخ،  ال���يت تنطلق اليوم ، 

وتس���ي مرص خالهلا  حلضور عريب وأفرييق كبري جبانب 
احلضور الدويل للتوصل إىل توصيات متوازنة.

 مكا فرضت  قضية ماكحف���ة اإلرهاب الىت ال تزال 
تفرض ظالهل���ا عىل املنطق���ة وحميطها،  نفهسا  

مناقش���ات القمة، حيث تواج���ه الدول العربية 
ح���ىت اآلن حتديات من هتدي���د اإلرهاب ، 

ومعها ج���اءت قضايا األم���ن الغذايئ 
والطاقة واألسعار والتمخض،   مبا 

متثله من انعاكسات صعبة ألزمة 
دولي���ة، وتتطلب ه���ذه القضايا 
موقف���ا عربي���ا متضامن���ا ىف 
مواجه���ة األزم���ة االقتصادية، 
ال���ىت تط���ل برأهس���ا وتفرض 
فضال  االقتصادية،  تداعياهت���ا 

معا تسببه من هتديدات اجماعية 
داخل الدول العربية، مثل دول أوروبا 

والعامل املتقدم، وىه أزمة غري مس���بوقة 
تسى لك دولة عربية ملواجههتا، بإجراءات 

عاجلة وأخرى بعيدة املدى.
 أيض���ا  اكنت هناك القضايا العربية املزمنة والىت 

تف���رض ظالهلا عىل  لك مقة عربي���ة ، وىه األوضاع 
ىف س���وريا والمن وليبي���ا، وىه قضايا تتطلب تنس���يقا 

لملواقف، للدفع مبس���ارات سياسية، وسط تش���اباكت معقدة للك 
موضوع عىل حدة، وىه قضايا رمبا تكون هناك حوهلا آراء عربية 
متنوعة ومتعددة، تتطلب تفامها ميكن من التعامل معها والدفع حنو 
حلها، أو عىل األقل التوافق عىل س���يناريوهات ملس���ارات سياسية 

خترج هذه الدول من نفق الرصاع إىل آفاق احلل السيايس.
 الرئيس الس���يىس  اكن حريصا خ���الل قيادته احلضور املرصي 
ع���يل تأكيد حرص  الدولة املرصية عىل  تعزيز  الرشاكة والتعاون 
واملصاحل املش���رتكة، وس���ط حتوالت دولية ونظام عاملى يؤثر عىل 
املنطقة العربي���ة، وحتظى الدولة املرصية والرئيس الس���يىس بثقة 
إقلمية ودولية كبرية متكن من الدفع ىف أى مواقف قابلة للتعاون.

 كذلك ج���دد الرئيس دمع مرص لملس���ارات السياس���ية حنو حل 
املش���الك سياس���يا، ودمع الدولة الوطنية وعدم التدخل ىف شؤون 
ال���دول،  حيث حتظي القاه���رة  بثقة إقلمية ودولية كبرية متكن من 
التدخ���ل مبوضوعي���ة وتفهم، لكون مرص والرئيس الس���يىس عىل 
عالق���ة وتواصل م���ع لك األطراف العربية، م���ا يضاعف من أمهية 
العمل املشرتك والتوصل إىل قرارات قابلة للتنفيذ، ىف مرحلة دقيقة 

وحساسة.
حتوالت درامية 

 وأي متاب���ع  لت���ارخي الممق العربية عىل مدى عق���ود،  يدرك حما  
أن األم���ة العربي���ة مل تكن ىف حال طبيى، فق���د اكنت هناك دامئا 
حتدي���ات، وحت���والت عاملية وإقلمي���ة تفرض نفهسا ع���ىل العامل 
العرىب، ومل خيل الرشق األوس���ط عىل مدى ثالثة أرباع القرن من 
مس���اع للتوحد أو التعاون عىل أس���س واقعية، قبل احلرب العاملية 
الثانية وبعدها، وأثناء احلرب الباردة وما بعدها ظلت هناك تفاعالت 

وحتوالت تفرض نفهسا. 
 وعىل مدى عقود ظل العمل العرىب املش���رتك حملا، واحلديث عن 
تعاون اقتصادي وس���ياىس يحمس ببناء ومحاية مصاحل اقتصادية 

   ضمان
 قوة وحدة الصف العربي

 هي خطوة أساسية على 
صعيد تأسيس عالقات جوار 

إقليمي مستقيمة تستند إلى 
مبادئ غير قابلة 

للمساومة وملزمة
 للجميع

 الرئيس السيسي 
يطمئن الشعوب العربية: مصر 

ستضع دومًا نصب أعينها 
تماسك الكيان العربي وصونه 

وحمايته  وستظل 
دائمًا حاضرة

 دعمًا لكم

رسائل السيسي »خارطة حاضر ومستقبل« ألمة عربية مستقرة فى عالم مضطرب 
قمة الجزائر

  مصر قادت اإلجماع العربي في الجزائر علي ضرورة بناء تكتل اقتصادي عربي .. وتقود العالم 
اليوم من شرم الشيخ لمواجهة تأثيرات تغير المناخ 

 الرئيس السيسي يحدد للعرب "خارطة حماية األمن العربي ومواجهة التحديات " .. ويؤكد أن " 
أمننا القومي العربي كل ال يتجزأ  " 

 عندما تحدث  شاعر النيل حافظ إبراهيم  بلسان مصر قائال : أنا تاج العالء في مفرق الشرق .. ودراته فرائد عقدي ، لم 
يكن ذلك أبدا من قبيل المبالغة في وصف مصر ومكانتها في قلب أمتها العربية ، ولم يكن تعبيرا عن فرط حب 

من مصري لبالده ، فحب الكنانة محفور في قلوب العرب علي مر الزمان ، ويوما بعد اآلخر ، يتأكد للجميع أن للحضور 
المصري في أي تجمع عربي ، وضع مختلف ، ويزداد األمر إذا كان هذا الحضور ممثال في قائد صاحب رؤية واضحة .
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03

04
يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

يحيى أبو الفتوح: ارتفاع حصيلة بيع 
شهادات 17.25% يف البنك األهلي 

املصري إلى 50 مليار جنيه

رصح حي���ى أبو الفتوح نائب رئيس البنك األه���ي املرصي  - يوم امخليس 
املايض-، إن حصيلة هشادات 17.25% يف البنك ارتفعت إىل 50 مليار جنيه 

منذ إطالقها وحىت األن.
و اكن البنك األهي املرصي، قد أصدر هشادة بالتينية ملدة 3 س���نوات بعائد 

17.25%، ويرصف العائد سنويا.
مك���ا قررت جلنة األصول واخلصوم بالبنك زيادة س���عر العائد عىل الهشادة 

البالتينية 3 س���نوات ذات العائد الهشري لتصبح بعائد 16% س���نويا بدال من 
14% للهشادات اجلديدة أو املجددة تلقائيا.

مكا أصدر البنك األهي ذات الهشادة بس���عر 16.25% سنويا بدورية رصف 
عائد ربع سنوي بس���عر 16.5-% سنويا بدورية رصف العائد نصف سنويا، 
ويمت احتساب املدة اعتبارا من يوم العمل التايل للرشاء، وتبدأ فائت الهشادة 

من 1000 جنيه ومضاعفاهتا وتصدر لألفراد الطبيعيني أو القرص.

أطلق البنك التج���اري الدويل – مرص، أكرب بنك قطاع 
خاص يف مرص برناجم “استدامة الرشاكت الصغرية 
واملتوس���طة” وه���و برن���اجم يس���هدف دجم مب���ادئ 
االستدامة يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مرص 
لتحقي���ق المنو الش���امل يف القطاع���ات اكفة وذلك يف 
فاعليات مقة عرص حل���ول األمعال للرشاكت الصغرية 
واملتوس���طة اليت نمظها رشك���ة يس إس آر إجييبت، 
حت���ت رعاية رئيس جملس ال���وزراء املهندس مصطىف 

مدبويل، ووزارة التخطيط والتمنية االقتصادية. 
وقد رصح هاين الديب رئيس قطاع اخلدمات املرصفية 
لألمعال ب CIB -، خالل اجللس���ة االفتتاحية لملؤمتر 
“ان اس���راتيجية البن���ك التج���اري الدويل الس���تدامة 
الرشاكت الصغرية واملتوس���طة متث���ل مطوحا لتحويل 
ثقاف���ة ممارس���ة األمع���ال التجاري���ة يف م���رص حنو 
االستدامة، مسهدفة بش���ل أسايس قطاع الرشاكت 
الصغرية واملتوس���طة مكا ان البنك يوفر لعمالئه الدمع 
الاكمل و األدوات إلنشاء مناذج أمعال مسؤولة تسامه 
يف الوصول ايل أهداف التمنية املستدامة ورؤية مرص 

»2030
ويف أعق���اب جن���اح برن���اجم “ اس���تدامة القطاعات” 
اخل���اص ب CIB، وهو عبارة عن منصة مصممة لدمع 
ال���رشاكت لدجم مبادئ االس���تدامة يف مناذج أمعاهلا 
لتحقيق المنو الش���امل ، يسىع البنك التجاري الدويل 
إىل تعممي ه���ذا الربناجم ليمشل ال���رشاكت الصغرية 
واملتوس���طة يف م���رص ليمش���ل ه���ذا الربن���اجم عىل 
تطوير منتجات متويل مس���تدامة مبتكرة مصممة لتلبية 

احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة.
وتقديرا لدور الرشاكت الصغرية واملتوس���طة يف تعزيز 
التمنية االقتصادي���ة واالجمتاعية يف مرص ، فقد الزتم 
البن���ك التج���اري الدويل بتق���دمي دمعه امل���ايل والفين 
لعمالئ���ه من أجل الوصول للمنو املس���تدام ، باإلضافة 
إىل تب���ين اليات تمتاىش مع التحديات املناخية املتغرية 
باس���مترار حيث أطلق البنك مؤخرا “منش���أة المتويل 

املستدام” وهو هيل جديد مممص للرشاكت الصغرية 
واملتوس���طة ، ويسىع إىل تقدمي خدمة أفضل للرشاكت 
ومتكيهنا من دجم ممارسات االستدامة عرب معلياهتا ، 
مع الركزي بش���ل أسايس عىل ثالثة قطاعات: الطاقة 
املتجددة ، وكفاءة املياه ، وكذلك منع التلوث وماكحفته.
وجدي���ر بالذك���ر ان البن���ك يعرف بالدور ال���ذي تلعبه 
املؤسس���ات املالية يف تش���كيل النظ���م العامة اليت يمت 
م���ن خالهلا دمع المنو املس���متر لل���رشاكت الصغرية 

واملتوس���طة لذلك يلزتم بتوفري إطار شامل لدمع متكني 
الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مرص ويسىع دامئا 
ايل توف���ري ال���دمع لفين و إتاحة وفرص بن���اء القدرات 
للرشاكت الصغرية واملتوس���طة يف مرص و ذلك هبدف 

دجم مبادئ املامرسات البيئية واالجمتاعية واحلومكة.
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البنك التجاري الدولي-مصر ) CIB( يطلق برنامج 
استدامة الشركات الصغيرة واملتوسطة

أصدر البنك األهي امل���رصي ألول مرة بالقطاع املرصيف املرصي ثالثة تقارير 
تفصيلية تدمع المتويل املستدام واس���تنادا اىل االستدامة مبحاورها األساسية 
البيئي���ة واالقتصادي���ة واملجمتعية وال���يت تمتاىش مع األه���داف العاملية للتمنية 
املس���تدامة، ويه GRI sustainability report، تقري���ر البصم���ة البيئية 

وتقرير االثر املجمتيع.
وقد رصح هش���ام عاكش���ة رئي���س جمل���س إدارة البنك األه���ي املرصي بان 
 Global Reporting Initiative“ البنك اصدر تقرير االس���تدامة الث���اين
GRI”  الذي يس���تند اىل املعاي���ري العاملية اجلديدة اليت س���تكون ملزمة لاكفة 
املؤسس���ات ابتداءا من يناي���ر 2023، يعكس أمهية قي���اس األداء املرصيف من 
خ���الل تناوله امه إجنازات البنك ومبادراته واس���تنادا الس���راتيجية البنك يف 
هذا املجال متضمنا عدة حماور أساس���ية تسىع اىل تفعيل االقتصاد األخرض 
منخفض الكربون والمنو الشامل والتحول الرمقي واالقتصاد الشامل لضم اكفة 
فائت املجمتع وفقا واملعايري العاملية، مشريا اىل وصول عدد معالء البنك األهي 
املرصي اىل ما يزيد عن 18 مليون معيل، يف ضوء أن المنو الش���امل ال يتحقق 
فق���ط عىل الصعيد املايل وامن���ا ميتد ليمشل ابتاكر خدم���ات مرصفية متطورة 
ومتك���ني العنرص الب���رشى وتفعيل اك���ر للحومكة وفقا ومعاي���ري حمددة، مكا 
وص���ل امجايل التهسيالت االئمتاني���ة املمنوحة من البنك لدمع المتويل االخرض 
واملرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر اىل أكر من 1.66 مليار دوالر أمرييك.
     ومن جانبه اش���ار حيى أبو الفت���وح نائب رئيس جملس إدارة البنك األهي 
امل���رصي اىل اصدار البنك تقرير البصمة البيئية األول بعنوان “ حنو حتول إىل 
اقتص���اد منخفض الكربون” عن الفرة م���ن يوليو 2020 وحىت ديمسرب 2021 
والذي يعد االوسع نطاقا بالقطاع املرصيف لتضمنه مخسة حماور أساسية ومه 
قياس البصمة الكربونية والبصمة املائية والبصمة البالستيكية وبصمة النفايات 
وبصمة االرض، مع وضع مس���هدفات واحضة لالنبعاثات الكربونية داخل اكفة 
مقار البنك وفروعه مبختلف احناء امجلهورية، واستنادا اىل ثالثة حماور رئيسية 
هت���دف اىل ترسيع االنتق���ال اىل االقتصاد االخرض ودمع االنش���طة منخفضة 
الكرب���ون ودمع المتويل األخرض، حيث اكن للبنك األهي املرصي الس���بق منذ 
أكر م���ن20 عاما من خالل برناجم ماكحفة التل���وث يف مرص للحد من التلوث 
الن���امج عن قطاع���ات النقل وإدارة النفايات الصلبة ش���ديدة التلوث إضافة ايل 
 EPAP قيام البنك بالتسويق ل� 4 براجم مهنم برناجم ماكحفة التلوث الصنايع
مبراحله الثالث، برناجم االلزتام البييئECO، برناجم متويل االقتصاد األخرض 

. GGF الصندوق األخرض للتمنية ،EBRD GEFF
    مكا اكدت داليا الباز نائب رئيس جملس إدارة البنك األهي االهي املرصي 
أن البنك قام أيضا بإصدار تقرير االثر املجمتيع ألول مرة هبدف حتقيق التوازن 
املطل���وب بني منو البن���ك وتأثريه عىل املجمتع باكفة فائت���ه، حيث يركز عىل أمه 

مقومات متكني املرأة والش���باب ورواد األمعال والرشاكت الصغرية واملتوس���طة 
ومتناهي���ة الصغر باملجمتع واتاحة االنتش���ار اجلغرايف لف���روع البنك مبختلف 
احن���اء امجلهورية، مع تقدمي اخلدمات واملنتجات املرصفية لدجم ذوي اهلمم يف 
املجمتع وكذا التثقيف والتوعية املالية لقاعدة معالئه، مش���رية اىل س���يع البنك 
لالستمثار يف رأس ماله البرشي من العاملني، إضافة اىل دوره املجمتيع البارز 

يف خمتلف جماالت التمنية املجمتعية وأبرزها الصحة والتعلمي. 
ي���أيت ذلك يف إطار اخلطوات اجل���ادة من البنك األهي امل���رصي لدجم معايري 
االس���تدامة يف منظومة املخاطر واكفة اإلجراءات التش���غيلية وسياسات المتويل 
يف خمتل���ف القطاعات، وخكطوة رئيس���ية يف تفعيل خارطة المتويل املس���تدام 
للبنك، وتزامنا مع اس���تقبال مرص ملؤمتر مقة املن���اخCOP 27 يف مدينة رشم 

الشيخ نومفرب .
  التقرير العام

•	https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/EN/Sustainability 
•	NBE’s 2nd GRI Sustainability Report
•	https://www.nbe.com.eg/AssetsManager/24268fc9-

1d35-467b-baeb-2558a5f8f5d2.pdf 
•	NBE’s 1st Social Impact Report
•	https://www.nbe.com.eg/AssetsManager/4724471f-

0684-4fd8-8dba-8d21448cb174.pdf
•	NBE’s 1st Environmental Footprint Report
•	https://www.nbe.com.eg/AssetsManager/4ffa6517-

7a6c-4938-a96c-8d7251f9a480.pdf

 ألول مرة في القطاع المصرفي المصري.. 	

البنك األهلي املصري يصدر ثالثة تقارير متخصصة لدعم ملف التمويل املستدام

	

املصرف املتحد يرعى عرض للمنتجات املصرية والتراثية لتمكني 
نحو 26 ألف سيدة بـ 119 قرية بصعيد مصر

الوكالة الفرنسية توقع مع 3 بنوك مصرية اتفاقيات قروض ومنح بـ150 مليون يورو

المتكني  حنو  املتحد  املرصف  اسراتيجية  ضوء  يف 
مبختلف  املرصية  لملراة  واالج��مت��ايع  االقتصادي 
حمافظات مرص خاصة الصعيد, قام املرصف املتحد 
برعاية أول عرض لملنتجات الراثية لتشغيل حنو 26 
وتبين  بتنظمي  قرية بصعيد مرص  ب� 119  ألف سيدة 

مؤسسة النداء واملبادرة املرصية للتمنية املتاكملة. 
وعي هامش احلدث التمنوي الكبري والذي أقمي حتت 
الدويل،  التعاون  وزيرة   - املشاط  رانيا  دكتورة  رعاية 
وحبضور فريق معل املرصف املتحد وخنبة من رجال 
من  كبري  عدد  عن  واألمع��ال، فضال  واملال  االقتصاد 
ومجموعة  واقتصاديا  اجمتاعيا  املؤثرة  الخشصيات 
 من قيادات املجمتع املدين، فضال عن النخبة اإلعالمية. 

واليت  “هوبو”  التجارية  العالمة   هشد احلدث إطالق 
للتمنية  املبادرة املرصية  نداء وشبكة  تتبناها مؤسسة 
العالمة  ملنتجات  أزياء  عرض  احلدث  املتاكملة، ومض 
واليت تضمنت أكر من 30 تصممي  التجارية “هوبو” 
العرض  مض  كذلك  املرصية،  الراثية  املنتجات  من 
مجموعة خمتارة من املشغوالت اليدوية اليت تستعرض 
معل  وورش  ب��راجم  من  املنتفعني  وم��ه��ارات  مواهب 
وذلك  مرص،  صعيد  من  قرية  ب119  النداء  مؤسسة 
املاضية  سنوات  العرش  خالل  إجن��ازه  مت  ما  هبدف 
مع  املنتجات،  وتسويق  والتدريب  التصممي  يف جمال 
احلرص الشديد عىل تطبيق مبادئ التجارة العادلة.  

براعة التصممي املجموعة الوىل من “هوبو” مستوحاة 
الديكو،  تصممي  وف��ن  املرصية  احلضارة  ت��راث  من 
فعنرص المجن يف التصممي يرمز لزهرة اللوتس اليت 

تتفتح أثناء اليوم وتنغلق يف الليل.
من  النداء  مؤسسة  وتسهدف  هذا  تمنوية   أه��داف 
الرحبية  حتقيق  “هوبو”  التجارية  العالمة  تدشني 
ال��يت ت��س��امه وت���دمع م��س��رية امل��ؤس��س��ة الس��مت��رار 
وورش  براجم  خالل  من  والتقين  الفين  الدمع  تقدمي 
مرص،  صعيد  يف  املقدمة  اليدوية  لملشغوالت  العمل 
واالجمتاعيي  االقتصادي  المتكني  عي  تعمل  واليت 
البطالة  عىل  للقضاء  التشغيل  معدالت  وزيادة  لملرأة 

والتخفيف من حدة الفقر الذي يعاين منه الصعيد. 
احل������رف ال����ي����دوي����ة ث�����اين أك�����رب ال���ق���ط���اع���ات 
العاملة ع��دد  حيث  م��ن  ال��زراع��ة  بعد   االقتصادية 

تعقيبا عي هذا احلدث يقول أرشف القايض – رئيس 
من  يعد  اليدوية  احلرف  قطاع  إن   - املتحد  املرصف 
الزرايع يف  القطاع  بعد  االقتصادية  القطاعات  أكرب 
مرص من حيث عدد العاملة، مكا أن مرص تعد من أوىل 
األوس��ط يف جمال صناعة  الرشق  منطقة  ال��دول يف 
تراثا  والراثية، وهذا سامه يف خلق  اليدوية  احلرف 
قميا وهوية ثقافية مرصية خمتلفة عىل بايق الثقافات 

يف املنطقة.    

ال�������رشق  م����ن����ط����ق����ة  يف  األوىل  م�������رص 
ال����ي����دوي����ة  احل��������رف   األوس���������ط يف جم������ال 
مؤسسات  جمهودات  أن  القايض  أرشف  وأوحض 
املجمتع املدين للتمنية املستدامة يف خمتلف حمافظات 
وامل��ب��ادرة  ال��ن��داء  مؤسسة  وبالتحديد  امجلهويرة 
يتحقق  خضم  اجناز  يعترب  املتاكملة  للتمنية  املرصية 
العالمة  إطالق  من  اليوم  ونهشده  الواقع  أرض  عىل 

العمل  من  عاما   11 يجسل  وفهو  “هوبو”  التجارية 
وفنيا  وثقافيا  جتاريا  املجمتع  خيدم  وال��دؤوب  اجلاد 
خيدم قطاع املرشوعات الراثية واليديوية، مكا يسامه 
يف إتاحة الفرصة حمليب الفنون واملشغوالت اليديوية 

القتناء هذه املنتجات بأسعار منافسة. 
باملشغوالت  تشهر  م��رص  أن  ال��ق��ايض  وأض���اف 
واخليامية  اخلمي  وأمقشة  النول  وأمع��ال  النحاسية 

من  عريض  قطاع  لدهيا  مفرص  اليديوي،  والجساد 
احمللية  األس��واق  يغزوا  وإنتاجهم  املهرة  الفنانني 

والعاملية.  
ج����ه����ود ال������دول������ة وامل�������رك�������زي وامل�������رصف 
 امل��ت��ح��د إلح���ي���اء اهل���وي���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة امل���رصي���ة 

والبنك  املرصية  الدولة  أن  القايض  أرشف  وأع��رب 
يتبنوا  املدين  املجمتع  ومؤسسات  املرصي  املركزي 
تمنية هذا قطاع الواعد املنتجات الراثية واملشغوالت 
الصغرية  املرشوعات  تمنية  جهاز  خالل  من  اليدوية 
بنك  إنشاء  عن  فضال  الصغر،  واملتناهية  واملتوسطة 
معلومات عن قطاع الصناعات احلرفية واليدوية، كذلك 
التواصل مع اهليائت واجلهات املعنية لتوفري اخلدمات 
املؤسسات  وأيضا  للصناع،  املجانية  االستشارية 
املالية والبنوك لتوفري المتويل الالزم، فضال عن تمنية 
مهاراهتم االدارية من خالل ورش العمل العداد دراسة 

جدوى، فضال عن تمنية مهاراهتم التسويقية.  
العمل  سوق  مبتطلبات  الفين  التعلمي  ربط   سياسة 

ربط  يف  الدولة  سياسة  أمهية  إىل  القايض  وأش��ار 
التعلمي الفين مبتطلبات سوق العمل، األمر الذي يتيح 
الفرصة أمام قطاع احلرف اليدوية للمنو وتعظمي دوره 
يف االقتصاد القويم ويسامه يف تقليل نسب البطالة.
 مم��������زيات امل����������رشوع م����ت����ن����ايه ال���ص���غ���ر 

مال  رأس  إىل  حيتاج  ال  الصغر  متنايه  فاملرشوع 
كبري أو بينية حتتية معقدة أو عالية اجلودة، فضال عن 
احتياجاته من مستلزمات اإلنتاج تكون بسيطة، ويعمتد 
يف املقام األول عىل مهارات ذاتية والقدرات الفردية، 
النوعية من املرشوعات تسامه يف تعزيز  وكذلك هذه 
دور معل املراة والشباب وذوي اهلمم ومن مث حتقيق 

المشول املايل وتمنية االقتصاد القويم.
ح�����ل�����ول ب���ن���ك���ي���ة وت���ق���ن���ي���ة م�����ن امل�����رصف 
 امل���ت���ح���د ل���مل���رشوع���ات امل��ت��ن��اه��ي��ة ال��ص��غ��ر 

املتناهية  المتويالت  من  حزمة  املتحد  املرصف  يطرح 
املتنايه  المتويل  طبيعة  مع  تتناسب  وال��يت  الصغر 
الراثية  املنتجات  قطاع  أداء  تعظمي  وبغرض  الصغر 
واحلرفية سواء التجارية أو الصناعية أو اخلدمية أو 
احلرفية، من خالل إجراءات بسيطة، ويستطيع العميل 
شبكة  من  ملرشوعه  ال��الزم  المتويل  عي  احلصول 
فروع املرصف املتحد ال 68 واملنترشة جبميع أحناء 

امجلهورية. 
براجم  من  أيضا مجموعة  املتحد  املرصف  يقدم  مكا 
الدمع الفين لعمالء المتويل املتنايه الصغر يف صورة 
الكفاءة  ورفع  اإلدارة  متخصصة يف:  تدريبية  دورات 
الفنية لملرشوع والتأهيل البنيك لملرشوع، فضال عن 
اجليد  التسويق  أسس  وذلك  األمعال،  لريادة  التأهيل 

لملرشوعات.

أ ش أ
وقع����ت الواكل����ة الفرنس����ية للتمني����ة – امخليس 
امل����ايض-  مبق����ر س����فارة فرنس����ا بالقاهرة مع 
البنوك املرصية الرئيس����ية الثالث����ة )البنك األهي 
امل����رصي، وبنك مرص، وبنك القاه����رة(، اتفاقيات 
قروض ومن����ح بقمية 150 مليون ي����ورو؛ لترسيع 
أه����داف التمنية املس����تدامة يف مرص، وذلك بدمع 

من االحتاد األورويب.
هشد مرامس التوقيع الس����فري الفرنيس بالقاهرة 

مارك بارييت.
يأيت توقيع ه����ذه االتفاقيات - ال����يت تبلغ قميها 
اإلمجالية 150 مليون يورو؛ مبا يف ذلك 10 ماليني 
ي����ورو منحة من االحتاد األورويب - قبل أيام قليلة 

م����ن انطالق ال����دورة الس����ابعة والعرشين ملؤمتر 
ال����دول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

لتغري املناخ )COP27( يف رشم الشيخ.
وأكد الس����فري الفرنيس - يف لكم����ة ألقاها هبذه 
املناس����بة - أمهية تلك االتفاقيات اليت مت توقيعها؛ 
تعكس معق عالقات التعاون اليت تربط بني مرص 

وفرنسا.
وأش����ار إىل التعاون الق����امئ - الذى يعود إىل 15 
عام����ا - بني الواكلة الفرنس����ية للتمنية ومرص يف 
مجي����ع القطاعات خاصة املي����اه والطاقة والزراعة 

ودمع أهداف التمنية املستدامة.
وأعرب عن سعادته الستضافة مرص - خالل أيام 

- للدورة السابعة والعرشين ملؤمتر املناخ.

وتندرج هذه االتفاقي����ات يف إطار برناحم المتويل 
املش����رك يف مرص، والذي سيواكب النظام املايل 
املرصي يف مس����امهته يف أهداف »رؤية 2030« 
للحكومة املرصية لتحقيق أهداف التمنية املستدامة 

حبلول عام 2030.
ويتضمن برناجم »المتويل املشرك« ثالثة خطوط 
ائمت����ان للبنك األهي امل����رصي )50 مليون يورو( 
وبنك م����رص )50 مليون يورو( وبنك القاهرة )40 
مليون يورو(، وهيدف إىل متويل االستمثارات اليت 
تسامه بش����ل إجيايب يف حتقيق أهداف التمنية 
املس����تدامة )مبا يف ذلك هدف 30% من املشاريع 

اليت تظهر منافع مناخية مشركة(.
مك����ا يمشل الربناجم 10 مالي����ني يورو )منحة من 

االحتاد األورويب( وهتدف إىل تجشيع املش����اريع 
الصغرية واملتوس����طة ومتناهية الصغر اليت تقدم 
اس����تمثارات ذات تأثريات إجيابية قوية عىل النوع 
االجمتايع أو املناخ باالضافة اىل برناجم مساعدة 
فنية مببل����غ 3.25 مليون يورو )منحة من االحتاد 
األورويب( تديره الواكلة الفرنسية للتمنية مبارشة 
ويتضمن مرافقة التحول الداخي للبنوك الرشيكة 
يف جم����االت التمني����ة املس����تدامة وإدارة املخاطر 
البيئية واالجمتاعي����ة وتاكمل خماطر املناخ، ودمع 
إنشاء خطوط االس����تمثارات املؤهلة وإدماج النوع 
االجمت����ايع اهليلكي والتغ����ريات املناخية لصاحل 
املس����تفيدين الهنائي����ني من املرشوع����ات املتناهية 

الصغر والصغرية واملتوسطة .

تم تطوير وتنمية مهاراتهم من مؤسسة النداء والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة..

يطل���ق بنك م���رص برناجم “ املمكن “ لتيس���ري 
حصول العمالء م���ن ذوي اإلماكنيات املمزية “ 
ذوي اهلمم “عىل اخلدمات واملنتجات املرصفية 
من خالل جتربة بنكية ممزية، ويأيت ذلك متاشيا 
مع توجه الدولة ومبادرة البنك املركزي املرصي 
لمتكني ذوي اهلمم وتعزيز مشاركهم املجمتعية 
جلعلهم أخشاصًا فاعل���ني يف املجمتع وتذليل 

الصعوبات اليت قد تواجههم.
وأش���ار بيان ص���ادر عن بنك م���رص، إىل أن 
الربن���اجم يأيت دمعا جله���ود الدول���ة حتقيقا 
للمش���ول امل���ايل، وُيطرح من خ���الل الربناجم 
حس���ابني توف���ري ج���دد بالبنك حت���ت ممسي 
“ حس���اب توف���ري املمك���ن ذو العائ���د املمزي “ 
واملوج���ود باكفة فروع البن���ك املنترشة جبميع 
أحن���اء امجلهورية و “حس���اب توف���ري املمكن 
االستمثاري ذو العائد املمزي “ واملوجود بشبكة 
فروع بنك مرص لملعامالت اإلسالمية “كنانة” 
واللذان يمتزيا بوجود عائد 1% أعي من العائد 
اخلاص حبس���ابات التوف���ري األخرى ، هذا مع 
اصدار بطاقة اخلصم الف���وري جمانا للتعامل 
عي احلس���اب من خ���الل االت الرصاف االيل 
املنت���رشة يف مجيع احن���اء امجلهورية وكذلك 
إماكني���ة اس���تخدامها يف املناف���ذ التجارية ، 
ه���ذا باإلضاف���ة ايل احلصول ع���ىل إعفاءات 
وختفيض���ات م���ن بعض املصاري���ف اخلاصة 

ملنتجات القروض / المتويالت اإلسالمية.
وم���ن املق���رر أن يقوم بنك م���رص، عرب برناجم 
“املمك���ن” بتيس���ري حص���ول ذوي اإلماكنيات 
املمزية عىل اخلدمات واملنتجات املرصفية دون 
متيزي مبا ي���دمع المشول املايل للتيس���ري عىل 
العمالء من ذوي االعاقات احلركية وتوفري سبل 
الراح���ة الالزمة هلم، وق���د وصلت عدد الفروع 
املجهزة الس���تقبال العمالء من ذوي اهلمم ايل 
حن���و 200 فرع متوفر هبا ) رام���ب  أو خدمه 

كريس كهربايئ متحرك ( .  
مكا تضمن برناجم “املمكن” خدمة العمالء من 
الصم والب���م وضعاف المسع وتذليل العقبات 
ال���يت تواجههم م���ن خالل تدري���ب فريق معل 
خمصص من خدمة العمالء واالس���تقبال عىل 
التعامل بطريقة االش���ارة بالتع���اون مع املعهد 
املرصيف املرصي حتت ش���عار “ شاور” وذلك 
بع���دد يصل اىل 500 فرع من فروع بنك مرص 
مكرحل���ة أويل وجاري اس���تمكال بايق الفروع 
، ه���ذا باإلضافة اىل ك���وادر وظيفية مدربة من 

خدم���ة العم���الء للتعامل مع معالئن���ا من ذوى 
اهلمم يف حنو 290 فرع من فروع مرصفنا.

وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر ان بن���ك م���رص ق���ام 
بالتوس���ع يف اتاحة ع���دد أكرب م���ن ماكينات 
ال���رصاف اآليل املخصصة ل���ذوي اهلمم ممن 
يعان���وا  من الصعوبات احلركي���ة أو املكفوفني 
وضعاف البرص، هذا وقد وصل عدد املاكينات 
املجه���زة لنح���و 160 ماكينة جمه���زة للتعامل 
من قبل العمالء م���ن ذوي الصعوبات احلركية 
مس���تخديم الكرايس املتحرك���ة، ومن اجلدير 
بالذك���ر ان بنك مرص يق���وم بالعمل عىل اتاحة 
م���ا يصل اىل حن���و 2000 ماكينة رصاف ايل 
خمصص���ة لذوي اهل���مم واالماكني���ات املمزية 
املكفوفني وضع���اف البرص وذل���ك بهناية عام 
2022 ،مك���ا ق���ام البن���ك بتوف���ري العديد من 
التيس���ريات املختلفة لذوي اهلمم، س���واء فميا 
يتعلق بتقدمي املنتجات أو اخلدمات البنكية حيث 
يقوم البنك تدرجييا برشح خدماته من خالل لغة 
اإلش���ارة للتهسيل عىل ذوي اهلمم ممن يعانون 
من اإلعاقة المسعية مكا يوفر البنك يف كثري من 
األحيان رشح صويت لملنتجات ملن يعانون من 
اإلعاقة البرصية وذلك من أجل تقدمي العمليات 
املرصفية هلم بل هسولة ويرس، هذا باإلضافة 
اىل التهسي���ل علهي���م اثن���اء تواج���دمه داخل 
الفروع وتهسي���ل مهامهم من خ���الل خدمهم 

بشل ارسع دون انتظار.
يذكر أن  بنك مرص يس���يع دامئا لتعزيز متزي 
خدماته مبا خيدم ويليب اكفة احتياجات خمتلف 
ف���ائت املجمتع وتقدمي اخلدمات واملنتجات اليت 
تليب احتياجات اكفة العمالء، ويعمل البنك عىل 
تذليل اكفة الصعوب���ات اليت قد تواجه العمالء 
من ذوي اهلمم واالماكنيات املمزية مبا مينحهم 
جتربة مرصفية ممتزية باعتبارمه جزءا ال يتجزأ 
من املجمت���ع، ويأيت ذلك دمعا جله���ود الدولة 
اليت حتث عي حتسني مستوى اكفة اخلدمات 
املقدمة لتلك الفئة من القطاعات اخلدمية بالدولة 
والعمل عىل دجمهم يف املجمتع؛ مبا يساعدمه 
عي الوصول إىل مستوى حياة أفضل وحتقيقا 
للمشول املايل، مكا حيرص البنك عي املشاركة 
يف اكفة الفعالي���ات اليت يطلقها البنك املركزي 
املرصي لتحقيق المش���ول املايل ومهنا؛ فعالية 
المش���ول امل���ايل )اليوم العاملي ل���ذوي اهلمم( 
وال���ذي يقوم م���ن خالل���ه بتق���دمي العديد من 

العروض واملزايا.

حيىي أبو الفتوح

أص���در البن���ك املركزي امل���ري تعلميات 
ُملزم���ة بش���أن المتوي���ل املُس���تدام واليت 
تعد إحدى اخلط���وات الفعالة لتعزيز دور 
القطاع املريف يف حتقي���ق رؤية الدولة 
والدف���ع بعجل���ة التحول حن���و االقتصاد 
البيئي���ة  املخاط���ر  ومواجه���ة  األخ���ر 
واالجمتاعية. يأيت ذلك متاشيًا مع التوجه 
الوطين لتحقيق أهداف التمنية املستدامة 
يف ضوء رؤية مر2030، وإميانًا بالدور 
اهلام للمتويل املُستدام يف دمع االستقرار 

املايل واملريف
تتضم���ن التعلميات عدة حماور رئيس���ية 
مهن���ا إنش���اء إدارة مس���تقلة لالس���تدامة 
والمتوي���ل املُس���تدام بلك بن���ك، فضلًا عن 
إلزام البنوك بإدراج سياس���ات وإجراءات 
تنفيذية خاصة بالمتويل املُس���تدام مضن 
السياسات االئمتانية واالستمثارية للبنك، 
باإلضافة إىل االستعانة باستشاري بييئ 
لتقيمي مش���اريع الرشاكت الك���ري املُزمع 
متويلها من املنظور البييئ، وأخرًيا إعداد 

تقارير دورية يف هذا الشأن. 
وجت���در اإلش���ارة إىل أن���ه ق���د مت إع���داد 
التعلميات وفًقا ألفضل املامرسات الدولية 
ومبا يالمئ القطاع املريف املري وذلك 
معل���ًا ع���ى توجي���ه القطاع حن���و متويل 
أنش���طة اقتصادي���ة أكرث اس���تدامة، األمر 
الذي من شأنه تعزيز الفرص االستمثارية 
وباألخ���ص ج���ذب رشحي���ة جدي���دة م���ن 
املس���تمثرين املهمت���ن بالقطاع���ات اليت 
ُتعزز مبادئ التمنية املس���تدامة، وتجشيع 
خض املزيد من العمالت األجنبية بالس���وق 

املري.
وج���اء إصدار هذه التعلمي���ات بعد انهتاء 
البن���ك املركزي م���ن حتليل نتاجئ دراس���ة 
الفجوات ال���يت مت إجراهئا ع���ى القطاع 
املريف يف هشر مارس من العام اجلاري، 
واليت أس���فرت ع���ن رضورة وض���ع إطار 
ُملزم لتعزيز أنش���طة االستدامة والمتويل 

املُستدام لدى البنوك.
وت���أيت التعلمي���ات اجلدي���دة اس���تمكالًا 
جله���ود البنك املركزي يف ترس���يخ مفهوم 
المتويل املُس���تدام، وتضمينه يف أنش���طة 
القط���اع املريف، حيث س���بق وأن أصدر 
االسرتش���ادية  املب���ادئ  املرك���زي  البن���ك 
للمتوي���ل املُس���تدام يف 18 يولي���و 2021 
واليت أرست املفاهمي األساسية لالستدامة 

والمتويل املُستدام.

البنك املركزي املصري
 يصدر تعليمات ُملزمة لتعزيز 
االستدامة والتمويل امُلستدام

بنك مصر يطلق برنامج »املمكن« للعمالء من 
ذوي اإلمكانيات املميزة »ذوي الهمم«

   أشرف القاضي: 
•    تأهيل الحرف اليدوية والتراثية يساهم في خفض نسب 

البطالة.   •    الحرف اليدوية ثاني أكبر القطاعات االقتصادية بعد 

الزراعة من حيث عدد العمالة في مصر.   •    مصر األولى في منطقة 

الشرق األوسط في مجال الحرف اليدوية.   •    جهود الدولة 

والمركزي والمصرف المتحد ومؤسسات المجتمع المدني إلحياء 

الهوية الثقافية المصرية.   •    حلول بنكية وتقنية من المصرف 

المتحد للمشروعات المتناهية الصغر.

جانب من الفعاليات
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

أعل���ن البن���ك ال���زرايع املرصي ع���ن اصدار 
هشادة احلص���اد اجلديدة باجلنيه املرصي ملدة 
3 س���نوات بعائد 16 % يرصف لك ثالثة أهشر 

)ربع سنوي(  وبعائد 17 % يرصف سنويا .
 تص���در هشادة احلصاد اجلدي���دة بفئة 1000 
جني���ه ومضاعفاهت���ا وتتيح الهش���ادة اماكنية 

اإلقراض بضامهنا حىت 80 % من قميها.
ويف الس���ياق ذاته قرر البنك الزرايع املرصي 
رفع العائد عىل الهش���ادة الدوالرية الثالثية من 
2.25% إىل 5% ، حي���ث  تص���در الهشادة بفئة 
100 دوالر ومضاعفه���ا وحب���د أدىن للرشاء  

500 دوالر

البنك الزراعي املصري يصدر شهادة احلصاد اجلديدة باجلنيه 
املصري  بعائد 16 % ربع سنوي و17 % سنويا

البنك املركزي: االحتياطي األجنبي 
يرتفع إلى 33.411 مليار دوالر 

بنهاية أكتوبر2022

قال البنك املركزي املرصي – امخليس املايض-  إن صايف االحتياطيات 
الدولية ارتف���ع إىل 33.411 مليون دوالر أمرييك يف هناية أكتوبر 2022 

)بصفة مبدئية(.
ومع تجسيل احتياطيات م���رص األجنبية األرقام املعلنة من البنك املركزي 
امل���رصي، تكون قد جسلت ارتفاع���ا يف أكتوبر املايض بنحو 213 مليون 

دوالر.

ومنذ هشر، أعلن البنك املركزي املرصي ارتفاع احتيايط النق���د األجنيب 
ملرص بنح���و 56 مليون دوالر خالل هشر س���بمترب املايض مقارنة بهناية 

أغسطس، ليصعد لملرة األوىل يف آخر 5 أهشر.
وق���ال البنك املركزي، يف تقريره الهش���رى، إن االحتيايط األجنيب جسل 
33.198 ملي���ار دوالر بهناية س���بمترب مقاب���ل 33.142 مليار دوالر يف 

هناية أغسطس.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  6  نوفمبر  2022  •  العدد  667

الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية اإلسالمية
 لتمويل التجارة يتوقع جتاوز التمويالت املمنوحة

 ملصر 1.1 مليار دوالر خالل العام اجلاري 
قال هاين سامل س���نبل، الرئيس التنفيذي لملؤسسة 
الدولية اإلس���المية لمتويل التج���ارة، إن مرص أحد 
أمه الرشاكء لملؤسس���ة الدولية اإلس���المية لمتويل 
التجارة، مضيفا أن املؤسسة قدمت منذ إنشاهئا يف 
عام 2008 متويالت تعدت 14 مليار دوالر، مكا وقعت 
املوسسة 5 اتفاقيات إطارية ملصلحة مرص حىت اآلن.
و توق���ع “هاين س���نبل” جت���اوز جح���م المتويالت 
املمنوح���ة من املؤسس���ة ملرص خالل الع���ام احلايل 
س���قف 1.1 مليار دوالر..مكا توقع “سنبل” االنهاء 
من تنفيذ االتفاقية االطارية اخلامسة املوقعة مع مرص 

قبل الوقت احملدد هلا
جاء ذلك خالل االحتفالية اخلتامية ملرشوع املرأة يف 
)SheTrades Egypt( التجارة الدولية يف مرص

وأض���اف س���نبل، أن ه���ذه المتويالت س���امهت يف 
دمع األم���ن الغ���ذايئ وأم���ن الطاق���ة باإلضافة إىل 
تمنية املؤسس���ات املتوس���طة والصغ���رية ومتناهية 
الصغر، ويف إطار مهنجية احللول التجارية املتاكملة 
لملؤسس���ة وإدرااًك مهن���ا ألمهي���ة ال���دور التمنوي 
للتج���ارة، مل تقترص خدمات املؤسس���ة عىل المتويل 
التجاري فقط، بل تضمنت أيضا مرشوعات املساعدة 

الفنية وبناء القدرات يف جمال تمنية التجارة.
وأوحض س���نبل، أن برن���اجم امل���رأة يف التج���ارة 
SheTrades يف مرص، برن���اجم عاملي من تصممي 
وتنفي���ذ مرك���ز التج���ارة ال���دويل ITC يف جنيف، 
بمتويل من البنك اإلساليم للتمنية واملؤسسة الدولية 
اإلس���المية لمتويل التجارة ITFC وبرناجم مبادرة 
املساعدة من أجل التجارة للدول العربية )األفتياس(.

وأض���اف أن برناجم قام الربناجم بتقدمي املس���اعدة 
ل�30 رشكة صغرية ومتوسطة متلكها وتديرها النساء 
يف مرص، من���ذ انطالقه يف ع���ام 2020 عي الرمغ 
من ظروف جاحئة كورونا، مكا قدم أنش���طة املساعدة 
الفنية وبناء القدرات لمتكني املؤسس���ات املس���تفيدة 
من تنويع املنتجات واخلدمات والتوس���ع يف األسواق 

احمللية الدولية.
وذك���ر أن الربناجم ق���دم الدمع للهي���ائت العاملة يف 
تمني���ة التج���ارة يف تقي���مي خدماهتا ل���دمع التجارة 
وتكييفها الحتياجات س���يدات ورائدات األمعال، ويف 
إطار الربناجم، اس���تطاعت املستفيدات من الربناجم 
احلص���ول عىل التدريب واالستش���ارات يف جماالت 
متع���ددة مث���ل إدارة اجلودة والتس���عري والتس���ويق 

والتغليف واحلصول عىل المتويل.

ولف���ت إىل أن الربناجم حقق أهدافه الرئيس���ية ويه 
 )EDA( تعزي���ز ق���درات هيئة تمني���ة الص���ادرات
ومؤسس���ات دمع التج���ارة )معاه���د دمع التجارة( 
املخت���ارة لمتك���ني ال���رشاكت الصغرية واملتوس���طة 
اململوك���ة للنس���اء من البي���ع يف األس���واق احمللية 
واإلقلميي���ة، وزي���ادة ق���درات ال���رشاكت الصغرية 
واملتوس���طة اململوكة للنس���اء عىل البيع يف األسواق 
احمللي���ة واإلقلميي���ة”، حي���ث مت من���ذ الربع األخري 
من ع���ام 2021، تنظمي 4 ورش مع���ل تدريبية ل� 30 

مؤسسة مستفيدة من املرشوع.
وأشار إىل أن برناجم يأيت يف ضوء إدراك املؤسسة 
الاكم���ل لألثر اإلجيايب للمتك���ني االقتصادي لملرأة 
عىل حياهتا وحي���اة جممتعه���ا ودورة التمنية كل، 
حيث أن الربناجم يتوافق بانجسام مع أهداف التمنية 

املستدامة.
وأوحض أن جوه���ر الربن���اجم ه���و تعزي���ز المتكني 
االقتصادي لملرأة وهو أحد أمه مس���هدفات اهلدف 
اخلامس للتمنية املس���تدامة، مكا يمتاىش مع اهلدف 
الثامن اخلاص ب���� “ تعزيز المنو االقتصادي املطرد 
والشامل واملستدام والعاملة الاكملة واملنتجة والعمل 
الالئ���ق للجميع” وكذلك اهلدف الس���ابع عرش حول 
“تعزيز وس���ائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من 

أجل التمنية املستدامة«.
وأوحض أن إحص���اءات هيئ���ة األمم املتح���دة لملرأة 
تشري أن مشاركة النساء يف القوى العاملة يف منطقة 
الرشق األوس���ط ومشال أفريقي���ا ال تتعدى %20.5، 
مكا تش���ري التقدي���رات إىل أن 33% من النس���اء يف 
املنطقة يشاركن يف العاملة اهلشة مقارنًة بنسبة %23 

للرجال.

أعلن بنك أبو ظ���يب األول- مرص، أحد أكرب البنوك 
األجنبي���ة العاملة يف م���رص، يف مؤمتر حصيف – 
الثالث���اء املايض-  عن اكمت���ال معليات دجم أنمظة 
بنيك أبو ظيب األول وَعوده- مرص يف كيانه املتاكمل 
اجلدي���د. وهيلع، ميك���ن اآلن لعم���الء لك���ا البنكني 
االستفادة من اكفة خدمات الكيان اجلديد من خالل 
مجيع فروعه واس���عة االنتش���ار، سواء اكنت تنيمت 
لع���ودة مرص يف الس���ابق أو أبو ظيب األول، فضاًل 

عن القنوات اإللكرونية الرائدة اخلاصة بالبنك.
وق���د رصح دمحم عب���اس فايد، الرئي���س التنفيذي 
والعضو املنتدب لبن���ك أبو ظيب األول- مرص،خالل 
املؤمتر - بأنه بإمتام معلية دجم األنمظة واحلسابات 
بني البنكني، يكمتل كيان بنك أبو ظيب األول- مرص؛ 
مما يس���امه يف تدعمي جحم البنك وانتشاره حمليًا، 
ويهّس���ل وص���ول خدماته املالية للعم���الء من خالل 
ش���بكة فروع متاكملة واس���عة االنتشار، مضيًفا أن 
الكيان املتاكمل اجلديد يع���زز الزتام البنك الراخس 
جتاه العمالء بصفته أحد أكرب بنوك القطاع اخلاص 

العاملة يف السوق املرصية.
وأوحض “فايد” أن البنك يسهدف يف الفرة القادمة 
االسمترار يف تلبية مجيع احتياجات العمالء املالية 
واليومية؛ استناًدا إىل خربات البنك احمللية والعاملية 
ملجموعة بنك أبو ظيب األول، واليت تعترب واحدة من 
أكرب املؤسس���ات املالية يف الع���امل وأكرها أماًنا، 
وذل���ك بطرح أعىل ج���ودة من اخلدم���ات املرصفية 
من خالل االس���تمثار يف أحدث احللول التكنولوجية 
بالقطاع عاملًيا، وعقد رشااكت واعدة مع املؤسسات 

املعنية، عالوة عىل التوسع اجلغرايف.
وأضاف “فاي���د”:” ميتلك بنك أبو ظيب األول مرص 
اسراتيجية مرنة تتواكب مع املتغريات الىت يهشدها 
االقتصاد احملي والعاملي، وتأيت تلك اجلهود لدمع 
العمالء احلاليني، واس���تقطاب املزيد من العمالء من 
مجي���ع الفائت، فضل���ًا عن دمع القط���اع املرصيف 
امل���رصي، إميانًا من���ا بأمهية دورن���ا ودور القطاع 
املرصيف يف حتقيق المشول املايل، وهو أحد أمعدة 

رؤية مرص 2030«.

واس���تمكل أبو ظيب األول- مرص معلية الدجم عىل 
عدة مراحل، بدايًة من دجم األصول وتغيري العالمة 
التجارية بأبريل املنقيض بعد حصوله عىل املوافقات 
الهنائي���ة من اجلهات الرقابية، مب���ا يف ذلك موافقة 
البنك املركزي املرصي واهليئة العامة لالس���تمثار، 
ليصب���ح رمسيًا أحد أكرب البن���وك اخلاصة العاملة 
يف مرص من حيث األصول، واليت تبلغ قميها 187 
ملي���ار جنيه مرصي، بع���دد 69 فرعا و211 ماكينة 

رصاف آيل تنترش يف مجيع أحناء امجلهورية.
ويعم���ل بن���ك أبو ظ���يب األول- مرص ع���ىل زيادة 
االس���تمثار يف املنتج���ات واخلدم���ات املرصفية 
التقليدي���ة والرمقية والتحول الرمق���ي للتوافق مع 
رؤي���ة مرص الرمقي���ة 2030، حيث خيط���ط البنك 
إلطالق العدي���د من اخلدمات الرمقي���ة بعد امتام 
االس���تحواذ عىل َعوده- مرص، باالضافة إىل عدد 

من اخلدمات املرصفية اإلسالمية.
اجلدي���ر بالذكر أن بنك أبو ظيب األول- مرص يعّد 
من أبرز استمثارات دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ومجموعة بن���ك أبو ظ���يب األول يف مرص، واليت 
ُتويل م���رص اهمتاًم���ا كبرًيا بصفه���ا أحد أكرب 
األس���واق الواعدة يف املنطقة، وبوابة االس���تمثار 
يف أفريقيا، مكا تعزتم املجموعة التوس���ع بقوة ىف 
الس���وق املرصي خالل الفرة املقبلة، وذلك ألكر 
من عامل؛ بيهنا آفاق المنو، والروابط املشركة بني 

البلدين.

أعلن بنك التعمري واإلس���اكن عن إطالق رشكة 
 HDPالعقاري للتس���ويق  واإلساكن  التعمري 
مضن مجموعة رشاكته، لتكون إضافة جديده 
ممتزية ملجموعة رشاكت بنك التعمري واإلساكن 
لتقدمي خدمات التس���ويق واالستمثار العقاري 
باحرافية ومهنية، تس���هدف أن تكون واحدة 
من أكرب رشاكت التس���ويق العقاري يف مرص 

والرشق األوسط.
متتلك الرشكة اس���راتيجية توس���عية مطوحة 
لتقدم للعمالء خدمات تس���وقية واس���تمثارية 
متاكملة عىل أعىل مس���توى متكهنا من زيادة 
احلصة السوقية واجتذاب معالء جدد يف هذا 
املجال، وإتاحة الفرصة أمامها للتواجد بشل 
ممزي من خالل تسويق املشاريع احلالية اململوكة 
للبنك ورشكه التعمري واإلس���اكن لالس���تمثار 
العقاري باإلضافة إىل اس���هداف مش���اريع 
مس���تقبلية أخرى يف مواقع اسراتيجيه تقدم 

للعمالء جتربة حياتية متاكملة.
هشد حف���ل إطالق رشكة التعمري واإلس���اكن 
للتس���ويق العقاريHDP   حسن غامن رئيس 
جمل���س اإلدارة والعضو املنتدب لبنك التعمري 
واإلساكن، وأجمد حسنني رئيس جملس إدارة 

رشكة التعمري واإلساكن للتسويق العقاري.
قال حسن غامن رئيس جملس اإلدارة والعضو 
املنت���دب لبن���ك التعم���ري واإلس���اكن إن بنك 
التعمري واإلس���اكن ميتلك أكر من 20 رشكة 
متخصص���ة يف العديد من املجاالت اليت تقدم 
خدمات عقارية ومتويلية بش���ل متاكمل، وقد 
اسهدفت اس���راتيجية البنك خالل السنوات 
املاضية تعظمي االس���تفادة م���ن رشاكت البنك 
والتطوي���ر املس���متر هلا لتحقي���ق التاكمل بني 

خدمات البنك ورشاكته.
مضيف����ًا أن رشك����ة التعم����ري واإلس����اكن 
لنج����اح  تت����وجي  العق����اري يه  للتس����ويق 
اسراتيجية التطوير اليت طبقها بنك التعمري 
واإلساكن ملجموعة رشاكته، وذلك من خالل 
التطوير املس����متر لألمع����ال ومتابعة جودة 
األنش����طة اخلدمية اليت تقدمها لك رشكة، 
واتباع مناجه إدارية وعملية وتدريبية حديثة 
باس����تخدام أفضل التقنيات، مع االستعانة 
بأفضل الكف����اءات لتق����دمي خدمات ممتزية 
واكتس����اب ثق����ة ورض����ا العم����الء لتحقيق 

التوس����ع يف احلص����ة الس����وقية للرشاكت 
وزيادة الرحبية.

مش���ريًا إىل أن بنك التعمري واإلساكن ميتلك 
منوذج أمع���ال ممزي ومنف���رد، فهو مزجي من 
ت���ارخي عريق م���ن الريادة يف جم���ال التمنية 
العمراني���ة وقاع���دة عريض���ة م���ن العمالء، 
واستنادًا عىل ثقة معالئنا ألكر من 40 عاما 
أصبح البنك واحد م���ن أكرب البنوك التجارية 
الش���املة يف الس���نوات القليلة املاضية خالل 

رحلة التطوير الاكملة اليت تبناها البنك.
 وأكد غامن بأن بنك التعمري واإلساكن مسمتر 

يف دمع رشاكت���ه وتطويرها، ممتني���ًا التوفيق 
والنج���اح إلدارة رشك���ة التعمري واإلس���اكن 
للتس���ويق العق���اري ذات اخل���ربة الواس���عة، 
وإن���ه عىل ثق���ة يف قدرة وكف���اءة فريق العمل 
عىل حتقيق أه���داف الرشكة لتصبح من أكرب 
رشاكت التس���ويق العقاري يف مرص والرشق 

األوسط. 
فميا أوحض أجمد حسنني رئيس جملس إدارة 
رشكة التعمري واإلس���اكن للتس���ويق العقاري 
 HDP تأس���يس  تأس���يس  مت  إن���ه   HDP
لتصبح الذراع التس���وييق واالستمثاري لبنك 
التعمري واإلس���اكن ورشكة التعمري واإلساكن 
لالس���تمثار العق���اري، واليت هش���دت خالل 
الف���رة املاضية اس���راتيجية تطوير وتوس���ع 
وإجي���اد حل���ول اس���اكنية خبدم���ات متاكملة 
متط���ورة بأعي جودة ممكن���ة، مدعومة خبربة 
بنك التعمري واإلساكن وريادته يف هذا املجال

مؤكدا ع���ي أن  إن رأمسال رشك���ة التعمري 
واإلساكن للتس���ويق العقاري يبلغ 500 مليون 

جنيه.
مضيفًا أن رشكة    HDPتسهدف أن تصبح 
واحدة من أمه رشاكت التس���ويق العقاري يف 
مرص والرشق األوس���ط، مبا متتلكه من كوادر 
برشية ذات خربة واس���عة يف جمال التس���ويق 
واالستمثار العقاري تؤهلها لملنافسة وبقوة يف 
ه���ذا املجال، مع التوس���ع يف التمنية العمرانية 
اليت تع���د من أمه اجتاه���ات الدولة يف الوقت 

احلايل.
مشريًا إىل أن رشكة التعمري واإلساكن للتسويق 
العقاري تتوىل عرب خدماهتا التسويقية املختلفة 
تس���ويق مرشوعات ممزية من خ���الل انتقاهئا 
ملرشوعات ذات مواقع جغرافية جذابة، تس���ىع 
جاهدة إىل توفري ومضان جتربة سكنية ممزية.
منوهًا إىل أنه س���وف يمت خالل الفرة القادمة 
اإلع���الن عن عدة مش���اريع جديدة تس���هدف 
تأس���يس جممتعات معرانية مس���تدامة لتعزيز 
املجهودات املبذولة حنو خلق بيئة سكنية مالمئة 
وممتزية لعمالئنا مع االل���زتام بتقدمي خدماتنا 
بأعي جودة لتلبية احتياجات الس���وق العقاري 
وه���و ما ميكننا من الوصول ألهدافنا بأن يكون 
لن���ا الري���ادة يف جمال التس���ويق العقاري يف 

مرص والرشق األوسط.

 يتواصل يوما بع���د اآلخر تأثري احلرب يف أوكرانيا   
ع���ىل االقتص���اد األورويب، وع���ىل ال���رمغ من منو 
الن���اجت احملىل لالحت���اد االوروىب ومنطق���ة اليورو 
بنس���بة 0.2% فقط ىف الربع الثالث من العام، إال أن 
التمخض مسمتر ىف االرتفاع مدفوعا بأسعار الطاقة 
والغذاء، وجسل رمقا قياسيا جديدا، حيث وصل إىل 
10.7% ىف أكتوبر ، وفقا لبيانات من مكتب االحصاء 

االوروىب “يوروستات«.
 وأشارت تقارير إعالمية أوروبية إىل أنه يف االجمتاع 
األخري ملجلس إدارة البنك املركزي األورويب ، توقعت 
املؤسسة اخنفاًضا يف المنو يف منطقة اليورو لعايم 
2022 و2023، ويبدو أن البيانات تثبت حصته ، الفتة  
إىل أن س���عر الطاقة ال يزال  هو السبب الرئييس يف 
هذا التصعيد وهو مسؤول عن 41.9% من الزيادة يف 
واملنتجات الصناعية  األسعار، يليه الغذاء )%13.1( 
غري املتعلق���ة بالطاق���ة )6%( واخلدم���ات )%4.4(. 
وأدت أسعار الغاز املرتفعة إىل إغالق مؤقت ملصانع 
الصل���ب واملصاه���ر ومصانع األمسن���ت يف أحناء 
االحتاد األورويب يف األهشر املاضية. وقلص منتجو 
األمسدة يف أوروبا اإلنتاج بأكر من 70% من طاقهم 

منذ أغسطس.
وىف أملانيا ، ارتفع التمخض إىل 10.4%  ىف أكتوبر 
وهو أعىل مس���توى له ع���ىل االط���الق، وبلغ مؤرش 
أس���عار املس���هلك )CPI( ألملانيا 10.4% يف هشر 
أكتوبر ، وهو ما ميثل تس���ارًعا قدره أربعة أعش���ار 
مقارنة بالزيادة الس���نوية املجسلة يف سبمترب ، وفًقا 

للبيانات األولية ملكتب اإلحصايئ األملاين.
ميثل الرمق 10.4 % حًدا تارخيًيا جديًدا جديًدا للبالد 
نظ���ًرا لوجود جسالت يف أملانيا املوحدة. اكن ارتفاع 
األسعار بنس���بة 10% يف سبمترب بالفعل أكرب زيادة 

يف األسعار منذ عام 1991.
 وارتفعت أس���عار السلع بنس���بة 17.8% يف أكتوبر 
مقارنة بالهشر العارش م���ن عام 2021. ويرجع هذا 
االرتفاع بشل رئييس إىل زيادة بنسبة 20.3% يف 
املواد الغذائية ، بزيادة 1.6 نقطة موئية عن سبمترب. 
يف املقابل ، أبطأت أس���عار الطاقة توس���عها بنسبة 

تسعة أعشار، إىل %43
وليس���ت فقط أملانيا الىت هشدت ارتفاعا ىف االسعار 
بل ارتفع التضحم من جديد ىف إيطاليا، إىل %11.9 
ىف اكتوبر، وهو ما ميثل تس���ارًعا مبقدار ثالث نقاط 
موئية مقارنة بارتفاع األسعار الهشر املايض ؛ بيمنا 
ارتفع معدل التمخض يف فرنس���ا مثانية أعشار وبلغ 

6.2% يف الهشر العارش من العام.
 ووفًق���ا للبيان���ات املؤقت���ة الصادرة م���ن قبل املعهد 
الوط���ين اإليطايل لإلحصاء اس���تات )Istat( ، فإن 
الزي���ادة الكب���رية ترج���ع إىل حد كبري إىل أس���عار 
الطاقة. يف أكتوبر ، ارتفعت الطاقة يف الدولة العابرة 
جلبال األلب بنس���بة 73.2% ، مقارنة بزيادة %44.5 

يف سبمترب ، وفًقا لواكلة اوروبا بريس.
وحبس���ب القطاعات ، ارتفع���ت منتجات الطاقة غري 
املنمظة من 47.7% عىل أساس سنوي إىل %62.1 
أك���ر ، بيمنا جسلت املنتجات غري املنمظة زيادة يف 
األس���عار بنس���بة 79.5% ، بع���د 41.2% أكر يف 

سبمترب.
 مكا تسارعت أس���عار املواد الغذائية لتجسل معدل 
تمخض عىل أس���اس س���نوي بلغ 13.1% ، مقارنة ب� 
11.4% يف الهشر التاس���ع من العام. وبدرجة أقل ، 
أصبحت الس���لع الصناعية غري املول���دة للطاقة أكر 
تلكف���ة ، عىل الرمغ م���ن أن الزيادة يف حالهم اكنت 
نص���ف نقطة موئية أكر مما اكنت هيلع يف س���بمترب 
، لتص���ل إىل 4.5% يف أكتوب���ر. تباط���أت أس���عار 

اخلدم���ات يف ارتفاعها إىل 5.1% ، أي أقل بس���تة 
أعشار.

مك���ا ن���رش املعه���د الوط���ين الفرن���يس لإلحصاء 
بيانات األسعار   )Insee( والدراس���ات االقتصادية
اخلاصة به . وتعزى الزيادة أيضا إىل تسارع ارتفاع 

أسعار الطاقة والغذاء.
 وهب���ذه الطريقة ، جسلت أس���عار الطاقة زيادة عىل 
أساس س���نوي بنسبة 19.2% يف فرنسا يف أكتوبر 
، وه���و ما ميثل تس���ارًعا ق���دره 1.3 نقط���ة مقارنة 
بهشر سبمترب. ارتفعت أسعار املواد الغذائية بنسبة 
11.85% مقارنة بالهشر العارش من العام املايض ، 

بعد ارتفاعها بنسبة 9.9% يف سبمترب.
 و تس���تعد أوروب���ا لش���تاء عصي���ب م���ع اخنفاض 
مستويات الديزل يف مس���تودعات التخزين وختوفها 
من التداعيات الكبرية اليت س���ترتب عىل بدء رسيان 
عقوب���ات االحتاد األورويب عىل امدادات النفط اخلام 
واملنتجات املكررة الروس���ية، خاصة عىل الصناعات 

والسائقني.
  ويعت���رب الدي���زل، إىل جانب أن���واع الوقود املقطرة 
األخرى مثل زيت التدفئة وزيت الغاز، رشيان احلياة 
للصناعات مع اس���تخدامه يف العديد من األغراض، 
م���ن تش���غيل حمط���ات الطاق���ة إىل تدفئ���ة املنازل، 
باإلضافة إىل اس���تخدامه كوقود لملح���راكت، وفقا 

لصحيفة “االكونوميستا” اإلسبانية.
  وسيضطر مستخدمو س���يارات الديزل مرة أخرى 
إىل خدش جيوهبم مللء اخلزان، فعىل س���بيل املثال، 
بعض حمطات اخلدمة يف املدن الرئيسية اإلسبانية ، 
يبلغ س���عر الديزل 2 يورو، وهو رمق قياىس بالنسبة 
لس���عر الدي���زل ، وذل���ك بس���بب هتدي���دات الرئيس 
الروىس فالدميري بوتني بإغ���الق صنبور الوقود ىف 
مجيع أحناء أوروبا.وأش���ارت الصحيفة إىل أنه بعد 
االخنفاض يف أغس���طس وس���بمترب ، جلبت أكتوبر 
ونومفرب إعادة تقيمي الديزل، والس���بب الرئييس ليس 
فقد ىف اخنفاض االنتاج ، ولكن وفقا ملا أكده  جوزو 

جون إمي���از ، الرئيس التنفيذي لرشكة “ريبس���ول” 
أثن���اء عرض نتاجئ األمعال ع���ىل احملللني إنه أيضا 
“ نف���ذت نواجت التقطري الوس���ى يف بع���ض الدول 

األوروبية«.
  وأكدت رئيسة البنك املركزى ، كريستني الجارد ، أنه 
“س���يكون هناك املزيد من الزيادات” ، عىل الرمغ من 
عالم���ات التحذير من حدوث ركود حممتل يف منطقة 
الي���ورو، وم���ع ذلك ، فإن الواكل���ة مقتنعة بأن خفض 
األس���عار “هو أنس���ب طريقة الس���تعادة االستقرار 

واالزدهار” يف منطقة اليورو.
 وقال���ت  الجارد إنه يتعني عىل البن���ك مواصلة رفع 
مع���دالت الفائ���دة ملاكحفة التمخض، ح���ىت لو زادت 
احمتاالت ح���دوث ركود يف منطق���ة العملة األوروبية 

املوحدة اليورو.
 وأضاف���ت الجارد  إن مهم���ة املركزي األورويب يه 
استقرار األسعار، وجيب حتقيق ذلك باستخدام اكفة 
األدوات املتاح���ة، “وحنن عازمون عىل القيام بل ما 
هو رضوري إلعادة التمخض إىل املعدل املس���هدف 

عند %2«.
 وتش���ري تقديرات األس���واق إىل احمتال إقدام البنك 
عىل سلس���لة من التحراكت األخ���رى ميكن أن تقود 
لرفع الفائدة عىل اإليداع ويه حاليا 1.5 % ملا يقرب 

من 3 % يف 2023.
وقالت الجارد “إن اهلدف واحض، ومل نصل له بعد”، 
دون أن حت���دد احلد الذي ميكن أن يتوقف عنده رفع 
معدالت الفائدة، مشرية إىل أنه “سيكون لدينا املزيد 

من الزيادات يف الفائدة باملستقبل«.
ارتف���اع أس���عار الغ���ذاءاكن عدد كبري م���ن اخلرباء 
ومنمظ���ات اإلغاثة  حذروا من تداعيات قرار روس���يا 
تعلي���ق اتفاق تصدير احلبوب من أوكرانيا، وقالوا إن 
ه���ذا القرار من ش���أنه أن يؤدى إىل ارتفاع أس���عار 
الغ���ذاء عامليا، وس���تكون الدول الفق���رية، خاصة ىف 

أفريقيا، أكر ترضرا.
وقالت  تقارير إعالمية  إن تعليق موس���كو مشاركها 
ىف االتفاق الذى ي���ح ألوكرانيا بتصدير احلبوب 
عرب البحر األس���ود، ميك���ن أن يفامق من أزمة اجلوع 
ىف أجزاء بأفريقيا، إال أن األثر الوشيك عىل أوكرانيا 
نفهس���ا حيمتل أن يكون أقل حدة، حبس���ب ما يقول 

خرباء أفريقيا ومنمظات إنسانية.
واهتم املسوئلون الغربيون روسيا بتحويل الغذاء إىل 
“س���الح” بعد قراره���ا االس���مترار ىف تعليق اتفاق 
احلبوب، وقال خرباء إقلمييون وحمللون لسوق السلع 
إنه ع���ىل املدى القصري، فإن قرار روس���يا ميكن أن 
يؤدى إىل ارتفاع آخر ىف أس���عار احلبوب عامليا عند 
افتتاح األس���واق يوم االثنني، ويرض بش���ل خاص 
بالدول ال���ىت تفتقر حكوماهتا للوس���ائل لدمع املواد 

الغذائية األساسية.
ويواجه ع���رشات املاليني م���ن الن���اس ىف أفريقيا 
نقصا حادا ىف الغذاء، حيث تقع أغلبية نقاط اجلوع 

الساخنة ال�19 حول العامل ىف القارة.
وق���ال موريىث موتيج���ا، مدير برن���اجم أفريقيا ىف 
مجموع���ة األزمات الدولية، إن وق���ف اتفاق احلبوب 
ميكن أن يؤدى إىل إش���اكلية كبرية ليس فقط للدول 

األكر احتياجا ىف أفريقيا، ولكن أيضا للدول األكرب 
الىت أصبحت تاكليف املعيشة فهيا مشلكة سياسية 

كربى.
 وأوحض أن جنوب أفريقي���ا وغانا وكينيا من الدول 
ال���ىت تواج���ه حكوماهتا ضغوطا سياس���ية ملعاجلة 
ارتفاع أس���عار الغ���ذاء حىت قبل أن تعلن روس���يا 

قرارها.
من جانهبا، حذرت جلنة اإلغاثة الدولية، وىه منمظة 
إنسانية غري رحبية، من أن وقف االتفاق سيؤدى إىل 
عواقب اكرثية، الس���ميا بالنسبة لدول مثل الصومال 

الىت ىه عىل حافة املجاعة.
وقالت املنمظة ىف بيان أن مزيد من تعطيل صادرات 
احلب���وب احليوي���ة ميك���ن أن يدف���ع الصومال إىل 

احلافة.
من ناحية أخرى، قالت حصيفة “فاينانشيال تاميز” 
أن قرار الرئيس الروىس فالدميري بوتني وقف اتفاق 
نقل ماليني األطنان من احلبوب عرب جنوب أوكرانيا 
س���يؤدى إىل قفزة جديدة ىف األس���عار، حبسب ما 
حذر اخلرباء، وعواقب اكرثية عىل الدول األكر فقرا 

الىت تواجه بالفعل نقص حاد ىف الغذاء.
واكن���ت الوالي���ات املتحدة   وصفت تعليق موس���كو 
ملش���اركها ىف االتفاق بالعمل الشائن الذى خياطر 
بإح���داث جماعة. وربطت موس���كو قرارها باهلجوم 
عىل الس���فن ىف ميناء سيفاس���تبول، وهو جزء من 
األراىض ال���يت مضها روس���يا ىف ع���ام 2014. 
وذك���رت الصحيف���ة أن قرار الكرمل���ني فاجأ جتار 
احلبوب واحمللي���ني، الذين مل يتوقعوا إهناء مفاجئ 
لالتفاق عىل الرمغ من أهنم اكنوا متش���ككني ىف أنه 
سيس���متر بعد موعده الهناىئ املق���رر ىف منتصف 

نومفرب.
 ونتيجة لذلك، تنبأ أندرى س���زيوف، املدير اإلدارى 
لرشكة حبوب البحر األسود سوف يكون، بأن يكون 
هناك زيادة كبرية ىف األس���عار، مضيفا أن اخلطوة 

الروسية يه أسوأ السيناريوهات احملمتلة.
وق���ال عارف حس���ني، كبري االقتصادي���ني بربناجم 
الغذاء العاملى، إن عرشات الدول س���تتأثر بالتعطيل 
اجلدي���د لإلمدادات القادمة م���ن أوكرانيا، الىت تعد 
مصدر عاملى ه���ام للحبوب ومنتجات غذائية أخرى. 
وتاب���ع قائال إنه ىف األوق���ات العادية اكن هذا األمر 
س���يكون س���يائ، لكن ىف ظل الوضع الراهن للعامل، 

فإن يشء جيب حله ىف ارسع وقت ممكن.
وق���ال وزي���ر البني���ة التحتية ىف أوكراني���ا أن 218 
س���فينة قد ترضرت ع���ىل الفور، وه���ذا يمشل 95 
س���فينة اكنت قد غادرت موانهيا بالفعل وتنتظر ىف 
موقع التصويت قبل أن تفرغ محولها، و101 سفينة 
أخرى تنتظر التفتيش قبل مجع احلبوب األوكرانية، 

و22 سفينة أخرى محلت واكنت تستعد لإلحبار.
 وذك���ر  وزي���ر اخلارجية األمرييك أنت���وىن بلينكن 
أن  االتفاق قد مسح بتصدير تس���عة ماليني طن من 
املنتج���ات الغذائية ، مما أدى عىل تراجع األس���عار 
عاملي���ا، وال���يت اكنت ق���د ارتفع���ت ىف أعقاب غزو 
أوكرانيا، وحث اكفة األطراف عىل إبقاء تلك املبادرة 

األساسية املنقذة للحياة.
 مكا دعا  مس���وئل السياس���ة اخلارجي���ة باالحتاد 
األوروىب جوزي���ب بوريل موس���كو إىل الراجع عن 
قراره���ا، وقال إنه يضع ىف خط���ر طريق التصدير 
الرئيىس للحبوب واألمسدة املطلوبة بش���دة ملعاجلة 

أزمة الغذاء العاملية.
ودافعت موس���كو عن قرارها، وقال السفري الروىس 
لدى واشنطن إن اخلطوة الشائنة يه فشل الواليات 

املتحدة ىف انتقاد اهلجوم عىل سيفاستوبول.

	 في إطار خطة التطوير لمجموعة شركاته..

بنك التعمير واإلسكان يطلق شركة التعمير واإلسكان للتسويق العقاري

رفع العائد للشهادة الدوالرية إلى 5 %

  حسن غانم: بنك التعمير واإلسكان يسهم في نحو 20 
شركة تعمل في مجاالت مختلفة

 أمجد حسانين: رأسمال شركة التعمير واإلسكان 
للتسويق العقاري يبلغ 500 مليون جنيه

	  شتاء عصيب ينتظر القارة العجوز

    يستهدف أن تكون واحدة من أكبر شركات التسويق العقاري في مصر والشرق األوسط

أوروبا حتت رحمة التضخم من جديد.. ورئيسة البنك األوروبى:
 نفكر فى رفع الفائدة رغم مخاطر الركود 

جانب من الفعاليات

بنك أبو ظبي األول يحتفل باكتمال 
الدمج مع »عوده«

بزيادة 213 مليون دوالر عن شهر سبتمبر

 تأثير الحرب في أوكرانيا يتواصل والتضخم يسجل 
مستويات قياسية تبلغ %10.7 

  ارتفاع أسعار الطاقة 41.9% والغذاء 13.1%.. وإغالق 
مصانع الصلب واألسمنت
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مصر وأملانيا توقعان إعالني نوايا 
بشأن التعاون يف مجالي الغاز املسال 

والهيدروچني األخضر

وقع���ت م���ر وأملانيا امخليس امل���ايض، يف م���رامس احتفالية 
افرتاضي���ة، إعالىن نوايا ميهدان الطريق أمام تعميق التعاون بني 

البلدين يف جمال الطاقة.
ويس���هدف أحد االعالنني توس���يع قاعدة التبادل العيمل والبنية 
التحتية وجتارة الغاز الطبييع املس���ال، بيمنا أكدت الدولتان يف 

إع���الن النوايا الث���اين عىل مطوحاهتام يف جم���ال محاية املناخ 
قبيل انعقاد مقة املناخ الدولية يف رشم الش���يخ، ووضع أس���اس 
للتش���ارك يف إنش���اء قطاع إلنتاج اهليدروچ���ني األخرض ونقل 
بصورة مستدامة، حسمبا جاء يف بيان حصيف للسفارة األملانية 

يف القاهرة.

رئيس احتاد اجلمعيات األهلية: التحالف 
الوطني قدم مساعدات كثيرة عينية 

ونقدية يف كل ربوع مصر

أ ش أ
قال رئي���س االحتاد الع���ام للجمعيات واملؤسس���ات األهلية 
الدكتور طلع���ت عبدالقوي إن التحالف الوطين للعمل األهيل 
والتمنوي قدم مس���اعدات كثرية عيني���ة ونقدية يف لك ربوع 

مر.

فعالي���ات  خ���الل   ، لكمت���ه  يف   - عبدالق���وي  وأض���اف 
مؤمتر)النقاب���ات املهني���ة والتحالف الوط���ين للعمل األهيل 
التمنوي واحل���وار الوطين( - أن التحالف الوطين تأس���س 
يف مارس 2021، وجيمع املؤسس���ات وامجلعيات واهليائت 

التمنوية ملساعدة الفائت األكرث احتياًجا.

أعلن���ت وزارة التع���اون الدوىل ع���ن القامئة القصرية 
للرشاكت الناش���ئة املُتأهلة للتصفيات الهنائية مضن 
املس���ابقة الدولية Climatech Run2022، والىت 
سُتتاح هلا فرصة لملشاركة وعرض أفاكرها للتنافس 
ع���ىل مجموع���ة جوائز، بإمج���اىل 250 أل���ف دوالر، 
وذلك خالل فعالي���ات »يوم الش���باب« مبؤمتر املناخ 
COP27، والذى ترأس���ه وتستضيفه مجهورية مر 
العربي���ة مبدينة رشم الش���يخ، وينطل���ق اليوم األحد 
املواف���ق الس���ادس من نومفرب، حبض���ور دوىل رفيع 

املستوى.
 Climatech وكش���ف البيان الصادر عن مس���ابقة
Run 2022، أن القامئ���ة القص���رية تضم 15 رشكة 
ناش���ئة من خمتلف أحناء العامل، من بيهنا 8 رشاكت 
تعمل ىف قارة إفريقيا، ىف العديد من املجاالت اهلادفة 
ملاكحف���ة ظاهرة التغريات املناخي���ة وتقليل االنبعاثات 
الضارة والتوس���ع ىف املامرس���ات النظيف���ة اهلادفة 
لتحف���ز التحول إىل االقتصاد األخرض، باس���تخدام 
احلل���ول التكنولوجي���ة، مث���ل ال���ذاكء االصطن���اىع 
والبيان���ات الضخم���ة وحتلي���ل البيان���ات وغريها من 

التكنولوجيات املبتكرة.
واتمست الرشاكت الناشئة املتأهلة للتصفيات الهنائية 
باتس���اع نط���اق معلها لتمش���ل حن���و 46 دولة عىل 
مستوى العامل ىف أوروبا وآسيا وإفريقيا واألمريكتني، 
وه���و ما يعكس الطبيعة الدولية لملس���ابقة، واحلرص 
عىل حتف���ز الرشاكت الناش���ئة من خمتل���ف أحناء 
العامل لملش���اركة من خالل احلل���ول املبتكرة ىف دفع 
العمل املناىخ وماكحفة التداعيات الس���لبية للتغريات 
املناخية، وتس���هدف الرشاكت ال�15 تقليل االنبعاثات 
الض���ارة بنحو 400 ألف طن م���ن خالل احللول الىت 

تقدمها.
وقالت الدكتورة رانيا املش���اط، وزيرة التعاون الدوىل: 
»القامئ���ة القص���رية لل���رشاكت املؤهلة لملش���اركة 
ىف مؤمت���ر املن���اخ COP27 تعكس جناح مس���ابقة 
Climatech Run ىف حتقي���ق هدفه���ا بتحف���ز 
مشاركة الرشاكت الناشئة ملواجهة التغريات املناخية، 
وتؤكد الدور احليوى هلذه الرشاكت ىف مواجهة تغري 
املن���اخ حبلول مبتكرة وفعالة، ىف إط���ار تعزيز العمل 
املش���رتك بني األط���راف ذات الصلة م���ن احلكومات 
والقط���اع اخلاص واملؤسس���ات الدولي���ة وغريها من 

اجلهات ىف دفع العمل املناىخ«.
وأضافت »املشاط« أن األفاكر الىت تنفذها الرشاكت 

تعكس أمهية االبتاكر ىف دفع العمل املناىخ، موحضة 
أن احتض���ان هذه الرشاكت ىف مر، خالل فعاليات 
مؤمت���ر املن���اخ - التجم���ع األمه ىف الع���امل ىف هذا 
التوقي���ت - يتيح هلا فرصة لتب���ادل اخلربات وعرض 
األف���اكر من أجل دمع توس���عها ىف البلدان املختلفة، 
ويع���زز الدور الذى تقوم به ل���دمع بيئة ريادة األمعال 
واالبت���اكر، فضال عن دمع أهداف الرائس���ة املرية 
ملؤمت���ر املن���اخ لدمع جه���ود التوس���ع ىف مرشوعات 

التكيف مع التغريات املناخية.
 ،BeeSage وتض���م قامئة الرشاكت الناش���ئة رشكة
ال���ىت تس���تخدم حتلي���ل البيان���ات والتكنولوجيا ىف 
تعزي���ز واس���تدامة إنتاجية خاليا النح���ل، وتعمل ىف 
دول التفي���ا وهولندا والربتغ���ال وبلغاريا والدمنارك، 
ورشكة BleagLee: تعمل ىف جمال إدارة املخلفات 
 Earthly وإعادة التدوير بدول���ة الاكمريون، ورشكة
العامل���ة ىف قط���اع األمن الغ���ذاىئ والزراعة، وتعمل 
ىف 20 دول���ة، من بيهنا بتس���وانا والكونغو وفرنس���ا 
وأملاني���ا واهلند والواليات املتح���دة األمريكية، ورشكة 
HelioRec العامل���ة ىف قطاع الطاقة النظيفة، بدول 
فرنسا وبلجياك وإس���بانيا واليونان وقربص، ورشكة 
إدارة  ىف  العامل���ة   Infinite Cercle Private

املخلفات الصلبة بدولة اهلند.
مك���ا تض���م القامئ���ة رشك���ة Koltiva العاملة ىف 
جم���ال األمن الغ���ذاىئ والزراع���ة بدول إندونيس���يا 
وفيتنام والفلبني وكوت ديفوار واإلكوادور واملكس���يك 
وكولومبيا، ورشكة Koolboks العاملة مبجال الطاقة 
النظيفة ىف دول جنوب إفريقيا وكينيا، ورشكة مزارع 
املري���ة العاملة ىف جم���ال األمن الغ���ذاىئ، وتعمل 
مبر والس���ودان، ورشك���ة Nadeera العاملة ىف 
جمال إدارة املخلفات، بدول اإلمارات العربية املتحدة 
 Ng’wala ولبنان واململكة العربية السعودية، ورشكة
Inventions العامل���ة ىف جمال الطاقة المشس���ية 
بدولىت تزناني���ا وروندا، ورشكة Ryp Labs العاملة 
ىف جم���ال األمن الغ���ذاىئ والزراعة ب���دول الواليات 
 Seppure املتح���دة األمريكي���ة وبلجي���اك، ورشك���ة

العاملة ىف جمال الصناعة، بدول سنغافورة وكندا.
العامل���ة   Skenariolabs إىل رشك���ة  باإلضاف���ة 
ىف جم���ال مرون���ة العمل املناىخ وتعزيز االس���تدامة 
ىف املؤسس���ات، بدول اململكة املتح���دة وأملانيا وكندا 
وفنلن���دا، ورشك���ة ThinkBikes العاملة ىف جمال 

النقل املستدام بنيجرييا.

»التعاون الدولى« ُتعلن قائمة الشركات 
امُلتأهلة لتصفيات »املناخ«

وزير املالية: مصر جتمع رموز التمويل بالعالم 
فودافون مصر: تطبيق حلول »املبادرة الوطنية« تعلن فوز 18 مشروعا أخضر يف املحافظات ..و إطالق مبادرة القرية اخلضراء واختيار “فارس” بأسوانيف قمة املناخ األربعاء املقبل

تكنولوجية لرفع كفاءة شبكة املياه 
يف مدينة شرم الشيخ

قناة السويس: تخفيضات للسفن 
الصديقة للبيئة تشجيعا للتحول 

للغاز الطبيعي أو الهيدروجني

 

»COP27«.. أكبر وأهم قمة للمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاخ تنطلق اليوم يف شرم الشيخ برئاسة مصرية 
وحبسب واكلة أنباء الرشق األوسط ، فإنه من املتوقع 
مش����اركة دولية واس����عة من خمتلف أحن����اء العامل، 
حبض����ور أكرث من 40 ألف خش����ص ميثلون حوايل 
197 دول����ة، وعرشات املنمظات الدولي����ة واإلقلميية، 
لملشاركة يف املفاوضات السنوية بشأن تغري املناخ، 
هبدف مناقش����ة امليض قدما يف احلد من التأثريات 

السلبية للتغريات املناخية والتكيف مع تداعياهتا.
وتعمل  أجهزة الدولة لكها منذ عام مىض عىل التنظمي 
املرشف لملؤمتر والالئ����ق بتارخي مر وحضارهتا 
أم����ام العامل، بداي����ة من حتويل مدينة رشم الش����يخ 
إىل مدين����ة خرضاء صديقة للبيئة الس����تضافة القمة 
لالنهاء م����ن التحضريات التنظميية واللوجيس����يتية 
والفني����ة، خبالف الزمخ احمليل والدويل حول قضية 
املناخ يف لك اجلامعات ومؤسس����ات املجمتع املدين 
واإلعالم إلظهار أمهي����ة القضية ودق ناقوس اخلطر 
للتوعي����ة مبخاطره����ا ع����ىل لك مظاه����ر احلياة عىل 
األرض، مكا معل فريق الرائسة املرية لملؤمتر بال 
لكل خللق بيئة مواتية تفيض إىل مفاوضات ناحجة.
وتستضيف رشم الشيخ  6 اجمتاعات دولية، مضن 
فعالي����ات مقة املن����اخ، تمشل القمة الرائس����ية، اليت 
تعق����د عىل مدار يويم 7 و8 نومفرب، ومؤمتر أطراف 
اتفاقي����ة األمم املتح����دة اإلطارية بش����أن تغري املناخ 
)COP27(، إضاف����ة إىل مؤمت����ر أطراف بروتوكول 
كيوت����و، ومؤمتر أطراف اتف����اق باريس، واجمتاعات 
اهليئ����ة الفرعية للتنفي����ذ، واهليئة الفرعية لملش����ورة 

العملية والتكنولوجية.
مبادرات مرية 

يأيت يف مقدمة  مبادرات الرائسة املرية أمام مقة 
املناخ  ، املبادرة العاملية لملخلفات 50 حبلول 2050 

ألفريقيا، واليت هتدف إىل زيادة معدل تدوير 
املخلف����ات الصلبة املنتج����ة بإفريقيا إىل 

50% حبلول 2050 والذي تشري األرقام 
إىل أنه ميثل حالي����ا 10% فقط، حيث 
تتيح املب����ادرة الفرصة للعمل بطريقة 
مبتك����رة تقوم ع����ىل إرشاك القطاع 
اخلاص وغ����ري الرمسي، ومزيد من 
املس����ولية  مثل  املنمظة  اإلجراءات 
املمتدة لملنتج، ويف س����ياق متصل 
نبح����ث امل����يض قدم����ا يف اتف����اق 

البالستيك للبدء مبكرا فيه.
أم����ا مبادرة الغ����ذاء والزراعة من أجل 

التحول املس����تدام )FAST( مع منمظة 
األغذية والزراعة، فتأيت تلبية ألمه حتديات 

عام 2022 وهو األمن الغذايئ، وترايع االحتياجات 
الوطني����ة وبناء الق����درات للق����ارة األفريقية وإصالح 
السياس����ات املتعلقة بالغ����ذاء والزراع����ة، ومصادر 
المتويل الالزمة للتنفيذ وكيفية الوصول إلهيا، وهناك 
مب����ادرة النقل املس����تدام مع برن����اجم األمم املتحدة 
للبيئة وSLOCAT الذي يركز عىل خيارات التنقل 
احلرضي للعامل النايم، وق����د قدمت مر منوذجا 
معلي����ا للعامل يف هذا الش����أن خالل مؤمت����ر املناخ 
»COP27« مكؤمت����ر للتنفيذ، من خالل حتويل اكفة 
وس����ائل النقل مبدينة رشم الش����يخ للعمل بالكهرباء 

والغاز الطبييع.
وفمي����ا يتعلق مبب����ادرة التكي����ف مع املي����اه واملرونة 
 ،)WMO( بالتع����اون م����ع منمظ����ة )AWARE(
فرتك����ز إىل جانب السياس����ات وإج����راءات احلفاظ 

عىل املياه، عىل حتسني إدارة املياه والربط بني املياه 
وآثار تغري املناخ يف إطار حتقيق التمنية املس����تدامة، 
فضال عن مب����ادرة التنوع البيولويج اليت س����رتكز 
عىل احللول القامئة ع����ىل الطبيعة )NbS(، خاصة 
مع انعقاد مؤمتر األطراف التفاقية التنوع البيولويج 
 ،COP27 يف ديمس����رب بعد مؤمتر املناخ COP15
ورضورة الربط ب����ني تغري املناخ والتنوع البيولويج، 
فس����يمت إطالق “مبادرة رشاكة رشم الشيخ للحلول 
القامئ����ة عىل الطبيعة”، هبدف ترسي����ع وترية العمل 
حول العامل عىل اس����تعادة النظام البييئ وإدارته من 
منطلق اإلنس����انية املس����تدامة، ودور احللول القامئة 
ع����ىل الطبيعة يف تعزيز ق����درة البرش والنظام البييئ 

عىل مواجهة آثار تغري املناخ.
أجندة األيام املتخصصة  :

تتضمن أجندة فعاليات مؤمتر األطراف التفاقية األمم 
املتحدة بش����أن تغري املناخ cop 27 يف رشم الشيخ 
تنظمي مجموعة من األيام املتخصصة خالل فعاليات 
املؤمتر حيث تعترب الرائسة املرية ملؤمتر األطراف 
أن ه����ذه األي����ام املواضيعية تعد ج����زءا من اجلهود 
املبذول����ة لتعزيز العمل املنايخ، الذي ميكن أن يعاجل 
معوقات وثغرات التنفيذ احلالية، وتعميق املشاركة مع 
الشباب والنساء واملجمتع املدين والساكن األصليني، 
من بني العديد من األطراف األخرى، ودجمها يف قلب 

املناقشات. ويه مكا ييل:
يوم المتويل: 9 نومفرب

يعد المتوي����ل هو جح����ر الزاوية لتنفي����ذ اإلجراءات 
املناخية وتوسيع نطاق المطوح، ومن مث فقد اكن يف 
مصمي معلي����ة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش����أن 

تغري املناخ ومفاوضات اتفاقية باريس.
مكا أك����دت نت����اجئ مؤمتر جالس����كو األمهية 
احملوري����ة للمتويل مكحفز إلح����راز تقدم 
يف مجي����ع جوانب ج����دول أمعال املناخ 
العامل����ي وأظهر العديد م����ن األطراف 
اإلرادة السياس����ية للوفاء بالزتامات 

المتويل.
وس����يتناول ي����وم المتوي����ل العديد 
من جوانب النظ����ام البييئ لمتويل 
املن����اخ، مب����ا يف ذل����ك المتويل 
واألدوات  واملختل����ط  املبتك����ر 
املالي����ة واألدوات والسياس����ات 
ال����يت لدهيا الق����درة عىل تعزيز 
الوصول وتوسيع نطاق المتويل 
واملس����امهة يف االنتقال املطلوب، 
مبا يف ذلك تلك املتعلق����ة مببادالت الديون 
بالبيئة، وسيهشد يوم املالية أيضا عقد واحد أو أكرث 
من األح����داث املقررة مبا يف ذلك املائدة املس����تديرة 

الوزارية املالية.
يوم العمل: 10 نومفرب

يهشد عام 2022 العديد من التقارير العملية البارزة 
م����ن اهليئ����ة احلكومية الدولي����ة املعنية بتغ����ري املناخ 

وبرناجم األمم املتحدة للبيئة ومؤسسات أخرى.
وتكتس����ب عل����وم احمليطات وكذلك نت����اجئ مؤمترات 
احمليط����ات مبا يف ذلك مؤمت����ر األمم املتحدة الثالث 
لملحيطات أمهي����ة وارتباطات جب����دول أمعال املناخ 

العاملي واحضة.
وس����يمشل يوم العمل حلقات نقاش وفعاليات لتقدمي 
نتاجئ التقاري����ر وتوصياهتا وزيادة تعزيز مش����اركة 

جممت����ع املن����اخ واملامرس����ني وأحص����اب املصلحة 
املختلف����ني ملناقش����ة الروابط والنت����اجئ املتعلقة بتغري 

املناخ واملشاركة فهيا.
يوم الشباب: 10 نومفرب

تقرر عقد يوم مس����تقل إلرشاك الش����باب والتأكد من 
أخ����ذ وجهات نظ����رمه يف االعتب����ار وانعاكهسا يف 

مجيع جماالت أجندة املناخ.
وس����يوفر هذا الي����وم فرصة لع����رض قصص جناح 
الش����باب والتحديات وس����يحمس بالتفاعل مع صناع 
السياس����ات واملامرس����ني باإلضافة إىل احلوار مع 
األبطال رفييع املستوى وأحصاب املصلحة من غري 

األطراف.
يوم إزالة الكربون: 11 نومفرب

منذ اعمتاد اتفاقي����ة باريس وعىل طول الطريق حىت 
جالسكو يف عام 2021، تقدمت العديد من القطاعات 
والرشاكت كثيفة الطاقة خبطط وسياسات وإجراءات 
هت����دف إىل تقليل بص����امت الكرب����ون اخلاصة هبا 

والتحرك تدرجييا حنو إزالة الكربون.
وس����يوفر اليوم فرصة ملناقش����ة مثل هذه األس����اليب 
والسياس����ات، ولع����رض التقني����ات هب����دف تجشيع 
وتهسيل االنتقال الذي تش����تد احلاجة إليه والتحول 

المنوذيج حنو اقتصاد منخفض الكربون.
يوم التكيف والزراعة: 12 نومفرب

س����يوفر يوم التكيف أيضا فرصة ملناقش����ة سلسلة 
اكملة م����ن القضاي����ا املتعلقة بالتكي����ف مبا يف ذلك 
الزراعة والتغذية وس����بل العيش وامحلاية يف املناطق 
الس����احلية، واخلسائر واألرضار، واحلد من خماطر 
الك����وارث، واحلل����ول لبناء ق����درة الزراع����ة واألنمظة 
الغذائية عىل الصم����ود أمام اآلثار املناخية الضارة، 

عىل سبيل املثال اجلفاف والفيضانات.
يوم النوع االجمتايع: 14 نومفرب

هيدف يوم الن����وع االجمتايع إىل إبراز هذه القضية 

ش���ارك الدكت���ور مصطىف مدب���ويل امخليس 
املايض  يف اجللسة االفتتاحية ملؤمتر )املبادرة 
الوطنية لملرشوعات اخل���رضاء الذكية(، اليت 
حظيت برعاية  الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، 

رئيس امجلهورية.
وح���رض اجللس���ة وزراء التخطي���ط والتمني���ة 
االقتصادي���ة، والتع���اون ال���دويّل، والتضامن 
االجمت���ايع، والتمني���ة احمللي���ة، ورائد املناخ 
للرائس���ة املرية للدورة ال���� 27 ملؤمتر الدول 
األط���راف يف اتفاقية األمم املتح���دة اإلطارية 
بش���أن تغري املن���اخ )COP27 (، رئيس جلنة 
التحكمي باملبادرة، مكا شارك يف الفعاليات عدد 
من احملافظني، ومنسق عام املبادرة، واملنسق 
املقمي ل���أمم املتحدة يف مر، وعدد كبري من 

املسولني.
وخالل فعالي���ات املؤمتر، أك���د رئيس جملس 
ال���وزراء أن املب���ادرة الوطني���ة لملرشوع���ات 
اخلرضاء الذكية تزتامن مع اس���تضافة الدولة 
املرية للحدث البييئ العاملّي المخض، املمتثل 
يف ال���دورة ال� 27 ملؤمتر ال���دول األطراف يف 
اتفاقي���ة األمم املتح���دة اإلطارية بش���أن تغري 
املن���اخ )COP27 (، الذي تس���تضيفه مر 
يف ظروف اس���تثنائية مل يهشده���ا العامل من 
قبل، موحض���ا أن مقة املناخ ُتعقد حتت عنوان 
)االنتق���ال من مرحل���ة التعه���دات إىل التنفيذ 
الفعيل لملرشوعات ال���يت تهسم يف احلد من 
التغ���ريات املناخية(، ولذا فه���ذه املبادرة تأيت 

كرتمجة حقيقية لعنوان القمة.
وق���ال الدكتور مصطىف مدب���ويل: تتوافق هذه 
املبادرة أيضا مع اسرتاتيجية التمنية املستدامة 
“رؤية م���ر 2030” وكذلك مع مس���هدفات 
االس���رتاتيجية الوطنية لتغ���رّي املناخ يف مر 
2050، واليت ترّس ألمهية دجم آليات التكّيف 
مع التغرّيات املناخية يف الرباجم واملرشوعات 
التمنوي���ة اليت يمت تنفيذها م���ن جانب لٍك من 

القطاع العام واخلاص واملجمتع املدين.
ويف ه���ذا اإلط���ار، أعرب الدكت���ور مصطىف 
مدب���ويل ع���ن تقدمي خال���ص الش���كر لفخامة 
رئي���س  الس���ييس،  الفت���اح  عب���د  الرئي���س 
امجلهورية، ملوافقة س���يادته ع���ىل رعاية هذه 
اخل���رضاء  لملرشوع���ات  الوطني���ة  املب���ادرة 
والذكية، مكا توجه بالشكر للوزراء واحملافظني 
املش���اركني يف هذه املبادرة، وإهساماهتم يف 
ه���ذه املرشوعات، معربا يف الوقت نفس���ه عن 
تقدي���ره للدكتور محمود حم���ي الدين، رئيس 
جلن���ة التحكمي لملب���ادرة الوطنية لملرشوعات 
اخلرضاء والذكية، رائد املناخ للرائسة املرية 
لقمة املن���اخ، مكا أعرب ع���ن ترحيبه حبضور 
ُمثيل املنمظات الدولي���ة واإلقلميية واحمللية، 
وتقدم بالشكر للك فريق العمل القامئ عىل تلك 
املب���ادرة وإخراجه���ا يف صورهتا املمزة اليت 

ظهرت علهيا اليوم.
ويف السياق نفس���ه، أوحض الدكتور مصطىف 
مدبويل أن فكرة املبادرة بدأت هذا العام، حيث 
بدأت الدولة يف إعداد اخلطوات التنظميية هلا، 
مك���ا مت اإلعالن عن اللجنة املس���ولة عن تليق 

هبا،  املتعلقة  املقرتح���ات 
وخ���الل الف���رتة املاضية 
من���ذ اإلعالن عن املبادرة 
تق���دم 6281 مرشوًع���ا، 
وه���و ما يؤك���د أن مر 
يتوافر هب���ا حبجم هائل 
قي���د  املرشوع���ات  م���ن 
التنفيذ أو سيمت تنفيذها، 

مكا يوحض ذل���ك أيًضا املس���ار الذي اختذته 
احلكوم���ة املري���ة يف إط���ار رؤي���ة “مر 
2030”، ال���يت تع���د ترمجة حقيقي���ة ألهداف 

التمنية املستدامة اليت أطلقها األمم املتحدة.
وقال رئيس الوزراء: هذه رس���الة مهمة للغاية 
للك املؤسسات؛ س���واء الدولية أو اإلقلميية أو 
حىت احمللية، مفاُدها أن مر تتبىن بالفعل، 
بق���در اإلماكن، لك معايري االس���تدامة، معربا 
ع���ن تقديره ألحص���اب املرشوع���ات واألفاكر 
اجلي���دة اليت مت عرضها الي���وم، مضيفا، يف 
هذا الس���ياق، أن هذه املرشوعات ُمقمسة إىل 
6 موضوعات أو حماور تمتثل يف: املرشوعات 
الكربى، واملرشوعات املتوس���طة، واملرشوعات 
واملرشوعات  الناش���ئة،  والرشاكت  الصغرية، 
املرتبط���ة بامل���رأة، وأخ���ريا املرشوع���ات غري 

اهلادفة للرحب، ولكها مناذج مهمة للغاية.
املرشوعات الفائزة 

وأك���د الدكت���ور مصط���ىف مدب���ويل أمهي���ة 
املرشوعات الفائزة واليت جاءت يف جماالت:

املخلف���ات البيولوجي���ة أو املخلف���ات الصلبة 
لتولي���د طاقة، وكذلك مرشوع���ات إعادة تدوير 
البالس���تيك، إىل جان���ب املرشوع���ات الرائدة 
يف جماالت الطاقة اجلدي���دة واملتجددة، وكذا 
مرشوع���ات الغ���ذاء ومعاجلة وحتلي���ة املياه، 
ُمشريا إىل أن هذه املجاالت ال هتم مر فقط، 
بل متس البرشي���ة بأرسها، جمددا التأكيد أن 
ه���ذا احلجم الكبري م���ن املرشوعات الذي يمت 
تنفيذه عىل مستوى امجلهورية يؤكد أن الدولة 
عازمة ع���ىل امليض قدم���ا يف حتقيق أهداف 

التمنية املستدامة.
وقال مدبويل: هذا احلجم الكبري من املرشوعات 
وه���ذا امحلاس الكبري الذي ملس���ناه اليوم من 
أحص���اب املرشوعات جشعن���ا عىل أن جنعل 
ه���ذه املبادرة فعالية س���نوية، ي���مت من خالهلا 
تجشيع احملافظات ولك الش���باب املوجودين 
هبا عىل املنافس���ة الرشيفة واإلجيابية يف هذه 

املجاالت.

وأضاف أننا س���نرشف 
لك ع���ام بوجودن���ا هنا 
االحتف���ال  أج���ل  م���ن 
الش���باب  ه���ؤالء  م���ع 
الفائ���زة  باملرشوع���ات 
وباجله���د املمتز املبذول 
مهنم عىل مستوى مجيع 
لتحقي���ق  احملافظ���ات 
أه���داف التمني���ة املس���تدامة و”رؤي���ة مر 

.»2030
واخت���مت الدكت���ور مصط���ىف مدب���ويل حديثه 
بتوجي���ه الش���كر والتقدي���ر لفخام���ة الرئيس 
عبدالفتاح الس���ييس، رئيس امجلهورية، عىل 
رعايته الكرمية هل���ذه املبادرة، وكذا للك فريق 
العم���ل ال���ذي قام هب���ذا امل���رشوع، مكا بعث 
بالهنئ���ة للفائزي���ن، وأعرب ع���ن متنياته حبظ 
أفض���ل ملن مل حيالفه احلظ هذه الدورة، معربا 
عن أمل���ه يف أن ُيكتب هلم التوفيق والس���داد 

خالل األعوام املقبلة.
وخ���الل ، مت عرض فيمل تقدمي���ي عن املبادرة 
بعنوان “ حلول مرية ملس���تقبل مس���تدام”، 
مكا مت عرض فيمل قصري عن آراء اخلرباء من 
جلن���ة حتكمي املبادرة الوطنية، املش���اركني يف 
تقيمي املرشوعات اليت تقدمت لملبادرة، وعقب 
ذل���ك مت عرض فيمل آخر عن بعض املرشوعات 

املتأهلة والفائزة يف املبادرة.
وخالل اجللس���ة، ألقت الدكتورة هالة السعيد، 
وزيرة التخطي���ط والتمني���ة االقتصادية، لكمة 
أك���دت خالهلا أن املبادرة الوطنية لملرشوعات 
اخل���رضاء والذكية تأيت يف إطار حتول الدولة 
التح���ول لأخرض”، وحتقيق  املرية حنو “ 
التمني���ة الش���املة واملس���تدامة، واليت حددت 
مالحمه���ا “رؤية مر 2030”، مش���رية إىل 
أبرز أهداف املب���ادرة واليت ترتكز يف حتقيق 
التفاع���ل الت���ام ع���ىل مس���توى احملافظات 
واحمللي���ات م���ع البعد البي���ئ يف التمنية، من 
خالل وض���ع خريط���ة تفاعلية عىل مس���توى 
امجلهوري���ة لملرشوعات اخل���رضاء والذكية، 
وربطها جبهات االس���تمثار وجه���ات المتويل 
بالداخ���ل واخل���ارج، وهو ما يتس���ق مع خطة 
توطني أهداف التمنية املستدامة؛ هبدف تعظمي 

املزايا النسبية للك حمافظة.
مكا حتدث���ت، خالل اجللس���ة، الدكتورة رانيا 
املش���اط، وزيرة التع���اون ال���دويّل، عن جدية 
الدول���ة يف التعام���ل م���ع قضاي���ا التغريات 

املناخي���ة، والرغبة يف تعزيز العمل املش���رتك 
مع ال���رشاكء الدوليني يف س���بيل التحول إىل 
االقتص���اد األخرض، وقالت إنه س���يمت إطالق 
املسابقة الدولية للرشاكء الناشطني يف التحول 
الرمقي لملش���اركة يف حلول التغريات املناخية 
لتنفيذ مرشوعات مع القطاع اخلاص، مش���رية 
إىل أنه س���يمت عرض املرشوع���ات خالل مقة 

املناخ برشم الشيخ.
من جانبه، ألىق اللواء هشام آمنة، وزير التمنية 
احمللية، لكمة خالل اجللسة، أشار خالهلا إىل 
أن وزارة التمنية احمللية رشفت مبتابعة مجيع 
اجلهود اليت متت عىل املس���توى احمليل منذ 
بداية املبادرة الوطني���ة لملرشوعات اخلرضاء 
والذكية، واليت أسفرت عن تقدم إمجايل 6281 
مرشوًعا عىل املستوى الوطين، مروًرا باختيار 
أفضل 3 مرشوعات من لك فئة من خالل جلنة 
التحكمي الوطنية لنصل اليوم إىل 18 مرشوًعا 

منوذجًيا عىل مستوى امجلهورية.
وتقدم الوزير بالشكر لملحافظني عىل جهودمه 
الدؤوبة لملتابعة املس���مترة منذ بدء املبادرة من 
خالل 9 جل���ان تنفيذي���ة مت اختيارها من قبل 
الوزارة الختيار املرشوعات بش���لك موضويع 
وفًق���ا لملعايري املتبعة، بالتنس���يق م���ع وزارة 
التخطي���ط، مكا حرصنا ع���ىل تجشيع القطاع 
اخلاص والرشاكت واملجمتع املدين والش���باب 
واملرأة عىل التقدم لملس���ابقة وعقد املؤمترات 
عىل مستوى احملافظات لتقيمي وتكرمي أفضل 
6 مرشوع���ات من لك حمافظ���ة بواقع مرشوع 
واحد من لك فئة، واختيار مرشوع س���فري للك 

حمافظة.
وخالل اجللسة، حتدث الدكتور محمود حمي 
الدين، رائد املناخ للرائس���ة املرية للدورة ال� 
27 ملؤمتر ال���دول األط���راف يف اتفاقية األمم 
 COP27( املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
(، رئيس جلنة التحكمي باملبادرة ، مؤكدا أن هذه 
املبادرة تعد مبادرة غري مسبوقة بلك املقاييس، 
وق���د حظي���ت ب���دمع من القي���ادة السياس���ية 
واحلكوم���ة وخمتلف اجلهات املعني���ة بالدولة، 
ويه واح���دة من ثالث مبادرات مش���اركة يف 
مقة املناخ برشم الشيخ؛ فاملبادرة الثانية عبارة 
عن قامئة مبرشوعات البنية األساسية والتحول 
ص���وب االقتص���اد األخ���رض عىل مس���توى 
العامل، بيمنا املبادرة الثالثة تس���هدف مساندة 
االبتاكر والبحث بالتعاون مع اجلامعات النتقاء 

املرشوعات اخلرضاء.

وخالل اجللسة، حتدث أيضا السفري / هشام 
بدر، منس���ق عام املبادرة، عن أهداف املبادرة، 
معربا يف مس���هل حديثه عن ش���كره وتقديره 
للدكتور محمود حمي الدين عىل تقدميه لفكرة 
املب���ادرة، مكا وج���ه الش���كر لملحافظني عىل 
جهودمه وتعاوهنم لتنفيذ املبادرة، وقدم السفري 
هشام بدر عرًضا حول أهداف املبادرة، وفائت 
املرشوعات املش���اركة، واملعاي���ري اليت مت بناًء 
علهيا اختيار املرشوعات باملبادرة، مكا حتدث 
ع���ن مرحلة التأهيل والتدريب لملش���اركني يف 

املبادرة يف اللجان التنفيذية، وآليات التقيمي.
مكا حتدثت “إيلينا بانوفا”، املنسق املقمي لأمم 
املتحدة يف مر، حيث أعربت عن س���عادهتا 
لملش���اركة يف هذا احلدث املهم، قائلة: أود يف 
البداية هتنئة احلكومة املرية عىل هذه املبادرة 
املُلهمة اليت جاءت يف توقيها املناسب، مشرية 
إىل أن مكتب املنس���ق املقمي لأمم املتحدة يف 
مر يس���عده املشاركة يف هذه املبادرة؛ اليت 

تعمل عىل زيادة الويع بالتغريات املناخية.
 الفت���ة إىل أن مب���ادرة املرشوعات اخلرضاء 
والذكية حتق���ق اآلمال حن���و العمل اجلاد يف 

ملف التغريات املناخية.
وعقب ذلك، ألقت الدكتورة مايا مريس، رئيس 
املجلس القويم لملرأة، اليت أشارت إىل أمهية 
املب���ادرة يف تنفيذ أهداف التمنية املس���تدامة، 
ُمقدمة الش���كر إلتاحة الفرصة ملش���اركة املرأة 
مبرشوعات املب���ادرة، من خالل ختصيص فئة 
مض���ن الفائت الس���تة لملرشوعات املش���اركة 
يف املب���ادرة، وهو أمر مهم يف دمع ومس���اندة 
قضايا املرأة، مؤكدة يف الوقت نفسه عىل دور 
املرأة يف التعامل مع قضايا التغريات املناخية، 
وتعزيز دورها يف احلومكة البيئية، مكا أشارت 
لدور املجل���س القويم يف تعزيز دور املرأة يف 

جماهبة التغريات املناخية.
ع���ن  اإلع���الن  املؤمت���ر  فعالي���ات  وهش���دت 
املرشوع���ات الفائ���زة يف املب���ادرة الوطني���ة 
لملرشوع���ات اخل���رضاء الذكي���ة، حي���ث قام 
الدكت���ور مصط���ىف مدبويل، رئي���س جملس 
الوزراء، بتكرمي أحص���اب املرشوعات املتأهلة 
يف املبادرة )س���فراء احملافظ���ات(، مكا كرم 
مدبويل أحصاب املرشوع���ات ال� 18 الفائزين 
باملراك���ز الثالث���ة األوىل يف لك فئة من الفائت 
الس���تة لملب���ادرة، وال���يت مت���زت يف كوهنا 
ُتهسم يف تصم���مي وتنفيذ احللول املناخية يف 

القطاعات املسهدفة.

يف املقدم����ة وتوف����ري منص����ة ملناقش����ة التحدي����ات 
القامئة ومش����اركة قصص النج����اح من مجيع أحناء 
العامل هبدف زيادة ال����ويع وتبادل اخلربات وتعزيز 
السياسات واالسرتاتيجيات واإلجراءات اليت ترايع 
الفوارق بني اجلنسني، ويسلط اليوم الضوء عىل دور 

املرأة يف التكيف مع تغري املناخ.
يوم املياه: 14 نومفرب

ستغيط املناقشات يف يوم املياه مجيع القضايا 
املتعلقة باإلدارة املستدامة ملوارد املياه.

وسيمشل يوم املياه مواضيع خمتلفة مثل ندرة 
املي����اه واجلفاف والتع����اون عرب احلدود 

وحتسني أنمظة اإلنذار املبكر.
يوم املجمتع املدين: 15 نومفرب

س����يكون لملش����اركني منصة لتبادل 
أفضل املامرسات وحتديد التحديات، 

فضال عن التواصل وتطوير فرص الرشاكة بني 
أحصاب املصلحة املتعددين ودور ومسامهة املجمتع 
املدين يف ه����ذا املج����ال واإلجراءات والسياس����ات 

املناخية املتبعة.
يوم الطاقة: 15 نومفرب

س����يتناول يوم الطاق����ة مجيع جوان����ب الطاقة وتغري 
املناخ، مب����ا يف ذلك الطاقة املتجددة وحتويل الطاقة، 
مع الرتكز بش����لك خاص ع����ىل االنتقال العادل يف 
قطاع الطاقة، واهليدروجني األخرض مكصدر حممتل 

للطاقة يف املستقبل.
مكا س����تمشل كفاءة الطاق����ة وط����رق إدارة التحول 

العاملي الع����ادل املتصور يف جم����ال الطاقة، الطاقة 
املتجددة والش����باكت الذكية وكف����اءة الطاقة وختزين 
الطاقة لكها عنارص لرؤية شاملة تشتد احلاجة إلهيا 
ح����ول كيفية تطور النظم البيئية للطاقة يف املس����تقبل 

القريب.
يوم التنوع البيولويج: 16 نومفرب

س����يتعامل اليوم مع الطبيعة واحللول القامئة 
عىل النظام اإليكولويج.

مك����ا س����يحمس مبناقش����ة تأث����ريات تغري 
املن����اخ عىل التن����وع البيولويج ووس����ائل 
حش����د اإلجراءات العاملية ملواجهة 
التحديات لوق����ف فقدان التنوع 
البيولويج واحلد من آثار تغري 

املناخ والتلوث.
آث����ار  املناقش����ات  وس����تمشل 
تغ����ري املناخ ع����ىل احمليط����ات، واألنواع 
املهددة باالنقراض، والش����عاب املرجانية، واستدامة 
املناطق احملمية لتق����دمي خدمات النظام اإليكولويج 
لإلنسان، وتأثريات النفايات البالستيكية عىل النظم 
اإليكولوجي����ة واألنواع املائي����ة، واحللول القامئة عىل 

النظام اإليكولويج وارتباطها باملناخ.
يوم احللول: 17 نومفرب

ترتاوح احللول املمكنة ملجموعة واس����عة من حتديات 
تغ����ري املن����اخ مثل ختض����ري املزاني����ات الوطنية، أو 
املدن املس����تدامة، والعمل متعدد املس����تويات والنقل 
املس����تدام، إىل احللول القطاعية مثل إدارة النفايات، 

وبدائل البالستيك واملباين اخلرضاء.
وتعد امل����دن املس����تدامة واملباين اخل����رضاء والبىن 
التحتي����ة املرنة جزءا من النقل����ة النوعية املتوخاة يف 
العقد احلامس وما بعده، هبدف حتقيق تنفيذ حتوييل 
بناء عىل املنج����زات املتفق علهيا مبوج����ب اتفاقيات 
خمتلف����ة وتعهد مطوح آخر للحد م����ن تأثريات املناخ 

والنظر يف دور املدن يف ماكحفة تغري املناخ.
والنقل املس����تدام هو قط����اع رئييس آخر يوفر تأثريا 
مبارشا وش����امال عىل تغري املن����اخ والتلوث ونوعية 
املعيش����ة والكفاءة، ومن املهم يف هذا الصدد تسليط 
الض����وء عىل إماكنات ه����ذا القطاع وقصص النجاح 

والفرص املتاحة.
وسيجمع يوم احللول بني مثيل احلكومات والرشاكت 
واملبتكري����ن لتبادل خرباهتم وأف����اكرمه هبدف نرش 
الويع وتب����ادل اخلربات وأفضل املامرس����ات ورمبا 

بناء التحالفات والتعاون يف املستقبل.
قضايا رئيسية عىل جدول أمعال القمة الرائسية

وتتضمن اجمتاعات الش����ق الرائيس رفيع املستوى، 
ع����ىل م����دار ي����ويم 7 و8 نومفرب، حبضور رؤس����اء 
الدول واحلكومات املشاركني، عقد العديد من املوائد 
املس����تديرة، للرتكز عىل 6 قضايا رئيس����ية، تمشل 
التحوالت العادل����ة، واألمن الغذايئ، والمتويل املبتكر 
لملناخ والتمنية، واالس����تمثار يف مس����تقبل الطاقة، 
واألمن امل����ايئ، وتغري املناخ، واس����تدامة املجمتعات 

الضعيفة.
تعاون ورشااكت دولية 

يف ض����وء التلكيف����ات الرائس����ية بش����أن اإلع����داد 
الس����تضافة م����ر ملؤمت����ر األمم املتح����دة لملن����اخ 
COP27، وانطالًقا من دوره����ا لتكثيف التعاون مع 
رشاكء التمنية متعددي األطراف والثنائيني، وأمهيته 
يف دف����ع جه����ود التمنية يف هذا الوقت االس����تثنايئ 
الذي مير به االقتصاد العاملي، تستعد وزارة التعاون 
ال����دويل، لإلعالن عن نتاجئ التحرك واجلهود املبذولة 
    ،COP27 يف 3 ملفات رئيس����ية خالل مؤمتر املناخ
م����ن أجل تعزيز العمل املش����رتك ودفع جهود التمنية 

الشاملة واملستدامة والتحول األخرض يف مر.
ومن املقرر أن يهشد مؤمتر املناخ، اإلعالن عن نتاجئ 
املباحث����ات اجلارية والرشااكت م����ع رشاكء التمنية 
متعددي األطراف والثنائي����ني وعرض نتاجئ التحرك 
مع املجمتع الدويل، حول املنصة الوطنية لملرشوعات 
اخلرضاء برناجم “ُن����َويف”، اليت تعد مهنًجا إقلميًيا 
ودولًي����ا يعكس توجه����ات الدولة املري����ة وأهداف 
رائس����ة مؤمتر املناخ COP27، لالنتقال من مرحلة 

التعهدات إىل مرحلة التنفيذ. 
وخالل املؤمتر ستقوم احلكومة املرية بتوقيع عدد 
من المتويالت اخلرضاء املستدامة منخفضة التلكفة 
احملفزة للقطاع اخلاص باس����تمثارات مشرتكة وفًقا 
ملهنج المتويل املختلط، فضال عن توقيع عدد من منح 
ال����دمع الفين واليت تعكس ري����ادة المنوذج املري 
يف إع����داد املنصة الوطني����ة لملرشوعات اخلرضاء، 
وترحي����ب املجمتع الدويل هبذا المن����وذج الذي يعزز 
االس����تمثار املن����ايخ. وتتضمن قامئ����ة املرشوعات 
املدرجة مضن برناجم “نويف” فرص مخضة تطرحها 
احلكومة املرية للقطاع اخلاص يف جماالت حتلية 
املياه واإلن����ذار املبكر والطاقة املتج����ددة وغريها من 

جماالت التحول األخرض.
وقد مت إعداد برناجم “نويف” حتت مظلة االسرتاتيجية 

الوطني����ة للتغ����ريات املناخي����ة 2050، واملس����امهات 
احمل����ددة وطنًيا NDCs، مبا يع����زز جهود حتقيق 
المنو الشامل واملس����تدامة وحتقيق التمنية منخفضة 
الكربون، وبناء املرونة والقدرة عىل التكيف مع ظاهرة 
التغريات املناخية، وحتسني حومكة وإدارة العمل يف 
جمال التغري املن����ايخ، وتطوير البنية التحتية لمتويل 
األنش����طة املناخية، فضال عن تعزيز أنش����طة البحث 

العيمل ونقل التكنولوجيا.
وأعلن����ت وزارة التعاون الدويل، أن الربناجم يتضمن 
9 مرشوع����ات متثل أولوية للدول����ة يف جماالت املياه 
والغذاء والطاقة، ملا هلذه القطاعات الثالثة من ارتباط 
وثيق عىل مستوى النظم البيئية، وتنوعها بني جماالت 
التخفي����ف والتكيف مع تداعي����ات التغريات املناخية، 
باس����تمثارات حنو 15 ملي����ار دوالر لدمع تنفيذ خطة 
املس����امهات احملددة وطنًيا، بواقع مرشوًعا مخًضا 
يف قط����اع الطاق����ة و5 مرشوعات يف جم����ال األمن 
الغ����ذايئ والزراع����ة، و3 مرشوع����ات بقط����اع الري 

واملوارد املائية.
مرشوعات خرضاء 

وقالت الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدويل، 
إن����ه يف ضوء تلكيف����ات الدكتور مصط����ىف مدبويل، 
رئي����س جملس ال����وزراء، بإعداد قامئ����ة املرشوعات 
اخلرضاء بالتنس����يق مع اجله����ات الوطنية والرتوجي 
هلا، مت التحرك عىل مدار الفرتة املاضية يف مسارات 
متقاطع����ة يف ذات الوقت من أجل حش����د المتويالت 
التمنوية امليرسة املرتبط����ة باملناخ، وكذلك منح الدمع 
الفين، مب����ا حيفز القط����اع اخلاص ع����ىل مزيد من 
املشاركة يف تنفيذ املرشوعات املدرجة مضن برناجم 
“نويف”، الفت����ة إىل أن المتوي����الت التمنوية امليرسة 
حتفز استمثارات القطاع اخلاص وتعزز التوسع يف 

أدوات المتويل املبتكر.
ونوه����ت بأنه م����ن أجل امليض قدًم����ا لتعظمي النتاجئ 
م����ن التع����اون اإلمن����ايئ، مت التنس����يق م����ع رشاكء 
التمني����ة، واختيار رشيك تمنية مكنس����ق للك حمور 
من حماور الربناجم، ويت����وىل البنك األورويب إلعادة 
اإلمعار والتمنية التنس����يق عىل مس����توى مرشوعات 
حمور الطاق����ة، والصندوق ال����دويل للتمنية الزراعية 
مرشوع����ات حمور األم����ن الغ����ذايئ والزراعة، وبنك 
التمنية األفرييق يتوىل التنس����يق عىل مستوى حمور 

املياه.
وذك����رت وزيرة التعاون الدويل، أن����ه عىل مدار أكرث 
من 6 منصات تعاون تنسييق مشرتك ُعقدت للرتوجي 
لربن����اجم “ُن����َويف” وعرض مرشوعات����ه عىل رشاكء 
التمني����ة، وأكرث من 30 اجمتاع تنس����ييق، وأكرث من 
20 لقاء فين عىل مستوى فرق العمل، داخل وخارج 
مر، فقد ملسنا تأييد دويل واحض والزتام قوي من 
مؤسس����ات المتويل الدولية ورشاكء التمنية متعددي 
األطراف والثنائيني بدمع املنصة الوطنية لملرشوعات 
اخلرضاء، واإلش����ادة هب����ا باعتبارها منوذج واحض 
وحمومك وش����فاف لملنصات الوطنية اهلادفة حلشد 
االس����تمثارات املناخية وحتف����ز القطاع اخلاص من 

خالل مرشوعات واحضة ذات جدوى استمثارية.
ولفت����ت إىل أن����ه من املق����رر اإلعالن ع����ن نتاجئ هذه 
املباحث����ات خالل مؤمتر املناخ، ال����ذي يهشد مجتًعا 
دولًيا رفيع املس����توى مبا مينح برناجم “ُنَويف” تأييًدا 
دولًيا، ويروج للجه����ود الوطنية للتحول األخرض يف 

وقت يهشد فيه العامل حتوالت استثنائية.

وخ����الل منتدى م����ر للتع����اون ال����دويل والمتويل 
اإلمن����ايئ Egypt-ICF، ال����ذي عق����د يف نخسته 
الثاني����ة حتت رعاية  الرئيس عبد الفتاح الس����ييس، 
س����بمترب املايض، أص����درت وزارة التع����اون الدويل 
و17 مؤسسة دولية ورشيك تمنية بياًنا مشرتاًك حول 
برناجم “ُنَويف”، وامهيته يف حتفز التحول األخرض، 
مؤكدين أنه يتسم بطابعه االسرتاتيجي والدينامييك 
والتش����اريك وفًقا ملهنج متاكمل متعدد األطراف مع 
رشاكء التمنية ويعكس الزتامات طويلة متتد إىل عام 
2050، واكنت املؤسسات املوقعة عىل البيان املشرتك 
يه صندوق أبوظ����ي للتمنية، وصندوق أفريقيا 50، 
ومجموع����ة بن����ك التمنية األفرييق، والبنك اآلس����يوي 
لالس����تمثار يف البنية التحتي����ة، والصندوق العريب 
لإلمناء االقتصادي واالجمتايع، وسييت بنك، والبنك 
األورويب إلع����ادة اإلمعار والتمنية، وبنك االس����تمثار 
 ،GFANZ األورويب، وحتال����ف جالجسو امل����ايل
وبن����ك إتش إس يب يس – م����ر، والواكلة الدولية 
للطاقة املتجددة، والصندوق الدويل للتمنية الزراعية، 
ومجموعة البنك اإلساليم للتمنية، والواكلة اليابانية 
للتع����اون ال����دويل، والصن����دوق الكوي����يت للتمني����ة، 
وصن����دوق األوبك للتمني����ة الدولي����ة، واألمم املتحدة، 

والواليات املتحدة األمريكية.
دليل المتويل العادل 

يف س����ياق آخر أوحضت وزيرة التعاون الدويل، أنه 
من املقرر إصدار “دليل رشم الشيخ للمتويل العادل” 
خ����الل فعالي����ات “ي����وم المتويل”، والذي س����يهشد 
مش����اركة مكثفة من رشاكء التمنية متعددي األطراف 
والثنائيني ومؤسس����ات المتوي����ل الدولية والتحالفات 
الدولي����ة لمتويل املناخ واملنمظ����ات غري اهلادفة للرحب 

والقطاع اخلاص.
ويف ض����وء أمهية احلل����ول املبتك����رة ملواجهة ظاهرة 
التغ����ريات املناخية، س����تعلن وزارة التع����اون الدويل 
خ����الل فعالي����ات “ي����وم الش����باب” مبؤمت����ر املناخ، 
بالتنس����يق مع وزاريت البيئة واالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم����ات، ورشاكء التمنية والقط����اع اخلاص، عن 
الرشاكت الناشئة والفنانني الرمقيني الفائزين جبوائز 
املس����ابقة الدولية Climatech Run2022، ويه 

املسابقة اليت مت إطالقها خالل أغسطس املايض.
وهت����دف املس����ابقة إىل حتف����ز الرشاكت الناش����ئة 
املتخصصة يف تكنولوجي����ا العمل املنايخ والفنانني 
الرمقي����ني م����ن خمتلف أحن����اء العامل الس����ميا قارة 
أفريقيا، عىل املس����امهة باحللول املبتكرة يف مواجهة 

التغريات املناخية.
وهش���دت املس���ابقة الدولية تقدمي أك���رث من 422 
رشكة، من أكرث من 77 دولة عىل مس���توى العامل 
م���ن قارات آس���يا وإفريقيا وأوروب���ا واألمريكتني 
وأس���رتاليا، وه���و م���ا يعك���س الطبيع���ة الدولية 
لملس���ابقة، واحلرص عىل إرشاك األفاكر املبتكرة 
والش���باب م���ن خمتلف أحن���اء الع���امل ىف تعزيز 
اجلهود املش���رتكة ملواجه���ة تداعي���ات التغريات 
املناخية، ىف ظل جهود مر واستضافها ملؤمتر 
املناخ، وتقوم جلنة التحكمي باختيار ال�15 مرشوًعا 
املؤهلني لملش���اركة يف مؤمتر املناخ. مكا ش���ارك 
أك���رث م���ن 166 فناًنا من 55 دولة عىل مس���توى 
الع���امل، من بيهنا 16 دولة م���ن قارة إفريقيا، ويمت 
ىف الوق���ت احلاىل تصفي���ة األمعال إىل 33 معاًل 
سيكون لدهيم الفرصة لملشاركة ىف مؤمتر املناخ.

  أكثر من 40 ألف شخص يمثلون حوالي 197 دولة بقمة المناخ 
.. ومشاركة موسعة لعشرات المنظمات الدولية واإلقليمية  في 

المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ 

    توقيع عدد من التمويالت المستدامة الخضراء منخفضة التكلفة 
الُمحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفًقا لمنهج التمويل المختلط 

NWFE »ي في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج »ُنَوفِّ

أ ش أ
أك���د وزير املالية الدكتور دمحم معيط، أن مر 
مجتع كربى مؤسس���ات “المتويل” بالعامل يف 
“ي���وم المتوي���ل” ي���وم األربعاء املقب���ل، والذي 
يفتتحه الدكتور مصطىف مدبويل رئيس جملس 
الوزراء، عىل هامش مقة املناخ، وحيرضه وزراء 
مالية، ورؤس���اء مؤسسات متويل إقلميية ودولية 
ومديرو عدد من البن���وك العاملية، وعىل رأهسم 
ديفيد مالب���اس رئيس مجموع���ة البنك الدويل، 
وكريس���تالينا جورجيفا املدي���ر العام لصندوق 
النق���د الدويل، وغ���ريمه من املعني���ني بقضايا 

متويل املناخ.
وأوحض الوزير - يف بيان أصدرته وزارة املالية 
يوم امجلعة  أم���س األول - أن “يوم المتويل”، 
ال���ذي تنمظه الوزارة مض���ن فعاليات مقة رشم 
الشيخ، يتضمن عقد 17 جلسة رفيعة املستوى؛ 
لبح���ث آلي���ات تيس���ري “التع���ايف االقتصادي 
األخ���رض”، من خالل طرح مب���ادرات حتفزية 
ُتهسم يف تجشيع القطاع اخلاص عىل التوسع 
يف املرشوعات التمنوية املس���تدامة، برشااكت 
متعددة األطراف ُت���رايع البعد البييئ؛ لتحقيق 

المنو املستدام.
وقال إننا نتطل���ع إىل دور أكرب للبنوك اإلقلميية 
والدولية والتجارية ومتعددة األطراف ومؤسسات 
المتويل الدولي���ة، ورشاكء التمنية الدوليني، يف 
حتفز االس���تمثارات الصديقة للبيئ���ة، وتعبئة 
متوي���ل البنية التحتية األساس���ية “الذكية” من 

أجل التكيف مع املناخ.
وأضاف أننا نس���هدف التوصل إىل مبادرات 
ج���ادة خلفض أعب���اء الديون بالبل���دان النامية 
واإلفريقي���ة من خالل تعزيز الف���رص المتويلية 
احملف���زة للتحول األخرض ع���رب آليات ميرسة 
خاصة يف ظل أزمة عاملية تتش���ابك فهيا اآلثار 
الس���لبية جلاحئة “كورونا” مع تداعيات احلرب 
بأوروبا، والتغريات املناخية، عىل حنو ُيهسم يف 
جع���ل القارة المسراء أكرث قدرة عىل التوس���ع 
يف املرشوع���ات اخل���رضاء، وحتقي���ق التمنية 
املس���تدامة، ويتس���ق مع قيام ال���دول املتقدمة 
بالوف���اء بالزتاماهت���ا حبيث تدخ���ل التعهدات 

الدولية حز التنفيذ.
وش���دد عىل أمهي���ة التع���اون مع مؤسس���ات 
المتوي���ل الدولية للعمل ع���ىل دجم البعد البييئ 
واملن���ايخ يف السياس���ات االقتصادية ملختلف 
دول العامل، وكذلك إجي���اد حلول قابلة للتطبيق 
لتقليل أعباء الديون باالقتصادات الناش���ئة؛ مبا 
مُيكهنا م���ن الوفاء مبتطلب���ات التكيف املنايخ، 
وتقليل االنبعاثات الضارة واالعمتاد عىل الطاقة 
النظيفة؛ ويهسم يف إرساء دعامئ نظام بييئ آمن 
ومستدام أكرث قدرة عىل جتنب األزمات البيئية 

والصحية واالقتصادية يف املستقبل.
وأش���ار الوزير إىل أنه ينبيغ بلورة رؤية عاملية 
موح���دة للحد من التداعيات الس���لبية للتغريات 
املناخي���ة عىل العدي���د من القطاع���ات احليوية 
ومهن���ا: الزراعة، واألمن الغ���ذايئ؛ ترتكز عىل 
إجي���اد متوي���الت مي���رسة وحمف���زة للتح���ول 

لالقتصاد األخرض.
وأوحض قائ���ال “إنن���ا حريصون خ���الل )يوم 
المتويل( عىل تبادل الرؤى بني املش���اركني من 
كربى املؤسس���ات الدولي���ة واإلقلميي���ة املعنية 
بقضاي���ا المتويل واملناخ؛ من أجل الوصول إىل 
إطار مستدام للمتويالت املخفضة، واستحداث 
أدوات مالية تسهدف تقليل االنبعاثات الضارة 
مثل الس���ندات اخلرضاء”، الفًتا إىل أن مر 
يف إطار اس���تعدادها ليوم المتوي���ل، اكنت قد 
مجعت األشقاء األفارقة يف لقاء قاري بالقاهرة 
لوزراء املالية والبيئة ومت تنسيق املوقف اإلفرييق 
وبل���ورة رؤية موحدة للتعامل مع التبعات البيئية 

واالقتصادية للتغريات املناخية.
جتدر اإلش���ارة إىل أن مر تستضيف الدورة 
ال�27 من مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية لتغري املناخ )COP27(، خالل الفرتة 
من 6 - 18 نومف���رب 2022، والذي يقام مبدينة 
رشم الش���يخ، وميثل فرصة هامة للنظر يف آثار 
تغ���ري املن���اخ يف إفريقيا؛ ولتنفي���ذ ما جاء يف 
اتفاق باري���س 2015 وتفعيل ما جاء يف مؤمتر 
جالس���كو 2021 من توصيات؛ وحش���د العمل 
امجلايع بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من 

آثار تغري املناخ.

تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر تغير 
المناخ في دورته الـ 27، التي تستضيفها 

وترأسها مصر خالل الفترة من 6 إلى 
18 من نوفمبر الجاري، نيابة عن قارة 

أفريقيا، وهو الحدث األهم في تاريخ 
قمم المناخ الماضية والمقبلة ، وأكبر 
وأهم قمة مناخ على مستوى العالم 

لمناقشة مصير كوكب األرض وإنقاذه من 
التدهور واالنهيار، ليعود دور مصر الرائد 
والتاريخي في إنقاذ البشرية من جديد، 

ويرتبط اسمها بأهم القرارات الدولية 
التي ستتصدى لقضية تغير المناخ وآثاره 

السلبية التي طالت كل أشكال الحياة في 
البر والبحر، اإلنسان والحيوان والنبات .

البرنامج يتضمن 9 مشروعات 
في قطاعات المياه والغذاء 

والطاقة باستثمارات إجمالية 
نحو 15 مليار دوالر لتنفيذ خطة 

المساهمات المحددة وطنًيا 
واالنتقال من مرحلة التعهدات 

إلى مرحلة التنفيذ

ملف من إعداد: 

اسامة السيد - شيماء مرسي
سليمان عالم - عالء حسن

خالل فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

هشام بدرايلينا بانوفا

هشام أمنةمحمود حميي الدين مصطيف مدبويل

أعلنت رشكة فودافون مر، عن تطبيق عدد من احللول 
الذكية هبدف رفع كفاءة ش���بكة املي���اه ورفع قمية وحدة 
املياه باحلديقة املركزية وىح النور مبدينة رشم الش���يخ، 
حي���ث متكنت املناطق ال���يت مت تغطيها من الوصول إىل 
45 باملائة من توفري املياه باس���تخدام حلول املياه الذكية 

لتحسني كفاءة إدارة املياه.
واس���تعرضت الرشك���ة خ���الل اجمتاع م���ع خالد فودة 
حمافظ جنوب س���يناء، مجموعة من احللول التكنولوجية 
اليت قدمها فودافون لرفع كفاءة ش���بكة املياه الرئيس���ية 
يف مدينة رشم الش���يخ و لتحس���ني استغالل املوارد يف 
املدينة بالش���لك األمثل من خالل استخدام حلول إنرتنت 

األشياء للحفاظ عىل املياه واحلد من فقدها.
وقال���ت الرشكة يف بيان حصيف، إىل ذلك يأيت يف إطار 
دمع الرشكة الدامئ للجهود احلكومية اليت ختدم املجمتع 
وحتاف���ظ عىل املوارد، طبقًا أله���داف رؤية مر 2030، 

.27 COP  وبالزتامن مع استضافة مر ملؤمتر
وأش���ار محمود اخلطيب رئيس قطاع األمعال بفودافون 
مر، إىل أن رشكة فودافون حترص دامًئا عىل التعاون 
مع خمتلف اجلهات احلكومية، لدفع جهود معلية التحول 
الرمق���ي اليت تتبناها الدولة املري���ة، خاصة اخلدمات 
اليت تس���امه يف تهسيل حياة املواطن���ني واحلفاظ عىل 
املوارد الطبيعية، وهو ما يتوافق مع رؤية فودافون بشأن 

اتباع قواعد االستدامة.
وأوحض، أن مدينة رشم الش���يخ تع���د منوذجًا مهاًم من 
مناذج املدن اخلرضاء املس���تدامة، ال���يت تتبىن عدد من 
التقني���ات خلفض االنبعاثات الكربونية، وإدارة املخلفات، 

ومحاية التنوع البيولويج.
وكش���فت الرشكة، ع���ن اختاذها عدة خط���وات ملعاجلة 
التحديات البيئية، لملساعدة يف حتسني األداء يف جمال 
محاية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون، وترشيد استخدام 
الطاق���ة لزي���ادة االس���تدامة البيئي���ة واحلد م���ن التغري 
املنايخ، ومتكني جممتع رمقي ش���امل ومستدام، واحلد 
م���ن التأثري عىل كوكب األرض هبدف الوصول إىل صفر 
م���ن االنبعاثات أي “صايف صفري” حبلول عام 2040، 
وأن تكون 100% من الطاقة الكهربائية املس���تخدمة لدى 
الرشكة من مصادر متجددة وعرب مجيع العمليات حبلول 

عام 2025.

عق���دت الدكت���ورة راني���ا املش���اط وزيرة 
التعاون الدويل، وأوديل رينو باسو رئيسة 
البن���ك األورويب إلعادة اإلمع���ار والتمنية، 
اجمتاًع���ا تنس���يقًيا م���ع رشاكء التمني���ة 
متعددي األطراف والثنائيني واملؤسس���ات 
الدولي���ة، بش���أن حم���ور الطاق���ة مضن 
الوطنية لملرشوع���ات اخلرضاء  املنص���ة 
برن���اجم “ن���َويف”؛ ملناقش���ة التعه���دات 
املالي���ة املرتق���ب إعالهن���ا خ���الل مؤمتر 
املن���اخ COP27، وحش���د آليات المتويل 
امليرس ومن���ح الدمع الف���ين، والمتويالت 
 املختلطة لتحفز مشاركة القطاع اخلاص.
وهش���د االجمت���اع، مش���اركة أوديل رينو 
باس���و رئيس���ة البن���ك األورويب إلع���ادة 
اإلمع���ار والتمنية، وجون ك���ريي املبعوث 
ال���رائيس األمري���يك لملناخ، ومس���ؤويل 
التج���ارة  ووزارة  األوروبي���ة،  املفوضي���ة 
اخلارجي���ة والتعاون اإلمن���ايئ اهلولندية، 
ووزارة املن���اخ والبيئ���ة الرنوجيية، ومثل 
املن���اخ  مؤمت���ر  رئي���س  ش���ارما  إل���وك 
جبالجسو COP26، والس���فري الفرنيس 
بالقاهرة، ومثل وزارة املالية الفرنس���ية، 
 ومث���ل ع���ن وزارة اخلارجي���ة األملاني���ة.
وأوحضت املش���اط، أن برناجم “ُنَويف” مت 
إعداده حتت مظلة االس���رتاتيجية الوطنية 
للتغ���ريات املناخي���ة 2050، وال���يت تضم 
االس���رتاتيجيات القطاعي���ة األخ���رى مثل 
اس���رتاتيجية الطاق���ة املس���تدامة 2030، 
منوه���ة ب���أن مرشوع���ات حم���ور الطاقة 
مضن الربن���اجم تعزز حت���ول الدولة حنو 
العم���ل بالطاقة املتجددة وتقليل االنبعاثات 
الكربوني���ة الض���ارة، م���ن خ���الل جهود 
 التخفيف والتكيف م���ع التغريات املناخية.
وأضافت أن الربناجم يعد منصة حلش���د 
المتوي���الت التمنوية املي���رسة ومنح الدمع 
الفين وآلي���ات المتوي���ل املختلط احملفزة 
للقط���اع اخل���اص ل���دمع جه���ود التحول 
األخرض يف الدولة، ويع���د بديال ملنصات 
مجموع���ة ال���دول الس���بع G«7« واليت 
تسهدف دمع التحول األخرض يف الدول 
 األكرث تلويًثا للبيئة ومسامهة يف االنبعاثات.
 COP27 وقالت املشاط، إن مؤمتر املناخ
س���يكون تتوجًيا ملا مت من جهد عىل مدار 
الف���رتة املاضي���ة مجلي���ع رشاكء التمنية 
بالتع���اون مع احلكومة لدمع جهود التحول 
األخرض يف مر، وتأسيًسا ملرحلة جديدة 
من العمل املش���رتك لالنتق���ال من مرحلة 
التعه���دات إىل مرحل���ة التنفيذ، ووضع ما 
مت االتف���اق هيلع من متويالت تمنوية ودمع 
ف���ين ومتوي���الت خمتلطة يف إط���ار فعيل 
 وتنفيذي لبدء تنفي���ذ املرشوعات املدرجة.
وأوحض���ت إن املنص���ة الوطني���ة لربناجم 
“ُن���َويف” مت إطالقها بعد دراس���ة معمقة 
لملنص���ات الوطنية اليت مت إطالقها للعمل 
املن���ايخ وت���اليف ما هب���ا من س���لبيات، 

لتخ���رج م���ر مبنص���ة وطني���ة متاكملة 
تض���م مرشوع���ات مدروس���ة ذات جدوى 
اقتصادية، تعكس الزتاًما واحًضا بالتحول 
األخرض، وحتفز مشاركة القطاع اخلاص 
م���ن خ���الل المتوي���ل املختلط، مب���ا يقلل 
 املخاطر اليت متثل حتدًيا للقطاع اخلاص.
وأش���ارت إىل أن الربن���اجم يتضمن آلية 
دمع ومس���اعدات فنية لتأهيل املرشوعات 
املسهدفة ورفع الكفاءة الفنية هلا، إىل جانب 
خارطة واحضة مبسامهات رشاكء التمنية 
يف لك مرشوع، إلمتام اإلط���ار التعاقدي 
لتنفيذ املرشوعات املسهدفة.  والرشااكت 
ومن جانهبا، قالت أوديل رينو باسو رئيسة 
البنك األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية، إن 
هذا الربناجم الذي يعكس الزتام احلكومة 
املرية بالتحول األخرض والتوس���ع يف 
مرشوعات الطاق���ة املتجددة، والذي يضع 
 سياسات واحضة للعمل املنايخ يف مر.
وتابع���ت: “نعتق���د أن برناجم ُن���َويفيِّ يعد 
منصة واعدة ومب���ادرة حكومية قوية تعزز 
توس���ع مر يف الطاقة املتحددة وتعكس 

توجهه���ا حنو التح���ول األخ���رض، البنك 
األورويب إلع���ادة اإلمع���ار والتمنية ملزتم 
بدمع الربناجم من خالل المتويالت التمنوية 
 املي���رسة واملن���ح والمتوي���الت املختلطة«.
بيمنا أكد جون ك���ريي، املبعوث الرائيس 
األمري���يك لملن���اخ، أن برن���اجم “ُنَويف” 
أولوية رئيس���ية بالنس���بة للواليات املتحدة 
األمريكي���ة، وم���ر من خالل رائس���ها 
س���ترضب   ،COP27 املن���اخ  ملؤمت���ر 
مث���اال كبرًيا لل���دول األخ���رى يف املنطقة 
ع���ىل االل���زتام بالعم���ل املن���ايخ، ويعزز 
األخ���رض. التح���ول  حن���و   توجهه���ا 
وتابع ك���ريي: “حنن س���عداء كوننا جزًءا 
 م���ن جهود تقلي���ل االنبعاث���ات يف مر.
وم���ن جانبه، ق���ال أوليف���ر فارهييل مثل 
املفوضي���ة األوروبي���ة، إن الربناجم يظهر 
لن���ا جدية م���ر وموثوقيه���ا يف جهود 
العمل املنايخ، والتق���دم الذي حترزه يف 
ه���ذا الصدد، مؤكًدا ع���ىل دمع املفوضية 
األوروبي���ة للربناجم يف ضوء اجلهود اليت 
تنفذه���ا م���ر ع���ىل أرض الواقع لدمع 

العمل املنايخ، سنعزز هذه اجلهود بتوفري 
المتويل وحتفز القطاع اخلاص، وسنعمل 
 عىل تعزي���ز جهود األمن الغذايئ والطاقة.
وبدورمه، ق���ال مثلو احلكوم���ة األملانية، 
منصة هام���ة جًدا  إن برن���اجم “ُن���َويف” 
بالنس���بة لن���ا وس���يكون منوذًج���ا جيًدا 
والتح���ول  الع���ادل  االنتق���ال  ملنص���ات 
األخرض، وحنن نؤي���د اجلهود املبذولة مع 
رشاكئنا م���ن الدول واملؤسس���ات الدولية 
والبنك األورويب للتوس���ع يف جهود تقليل 
االنبعاث���ات الكربوني���ة، وحتف���ز العم���ل 
املن���ايخ، وس���نقوم بتوفري ال���دمع الفين 
واألدوات المتويلي���ة لتحفز جهود التكيف 
 والتخفيف من تداعيات التغريات املناخية.
وأضاف���وا أن برن���اجم “ُن���َويف” من���وذج 
ه���ام للغاي���ة ل���دمع العمل املن���ايخ الذي 
اإلفريقي���ة. ال���دول  يف  تطبيق���ة   ميك���ن 
ويف ذات السياق، أوحض السفري الفرنيس 
بالقاهرة مارك بارييت، أن املنصة الوطنية 
لربناجم ُنَويفيِّ تؤكد حرص الدولة املرية 
ع���ىل امل���يض قدًم���ا يف جه���ود التحول 

األخرض.
 وذلك يف ضوء الرشاكة االسرتاتيجية مع 
مر، وسنعمل عىل حتفز جهود التنفيذ 
 من خالل المتوي���ل املختلط والدمع الفين.
وأكد مثلوا احلكومات اهلولندية واألملانية 
والربيطانية، دمعهم للجهود الوطنية يف ضوء 
التحول األخرض، واالنتقال العادل وتعزيز 
العمل املنايخ من خ���الل املنصة الوطنية 
“ُنَويف«. برن���اجم   لملرشوعات اخلرضاء 

وم���ن املق���رر أن يهش���د مؤمت���ر املن���اخ 
COP27، ع���ن نت���اجئ املباحثات اجلارية 
وال���رشااكت مع رشاكء التمني���ة متعددي 
نت���اجئ  وع���رض  والثنائي���ني  األط���راف 
التح���رك م���ع املجمت���ع ال���دويل، ح���ول 
 ، املنص���ة الوطنية املرية لربن���اجم ُنَويفيِّ
ال���يت تعد مهنًج���ا إقلميًي���ا ودولًيا يعكس 
توجهات الدولة املرية وأهداف رائس���ة 
مؤمت���ر املن���اخ COP27، لالنتق���ال من 
 مرحل���ة التعه���دات إىل مرحل���ة التنفيذ.
وأعلنت وزارة التعاون الدويل، أن الربناجم 
يتضمن 9 مرشوعات متث���ل أولوية للدولة 
يف جم���االت املي���اه والغ���ذاء والطاقة، ملا 
هل���ذه القطاعات الثالثة م���ن ارتباط وثيق 
عىل مس���توى النظم البيئي���ة، وتنوعها بني 
جم���االت التخفيف والتكي���ف مع تداعيات 
التغريات املناخية، باس���تمثارات 15 مليار 
دوالر، بواق���ع مرشوع يف قط���اع الطاقة 
و5 مرشوع���ات يف جم���ال األمن الغذايئ 
والزراع���ة، و3 مرشوع���ات بقط���اع الري 
واملوارد املائية، ويمت إتاحة المتويالت عرب 
3 مص���ادر المتوي���الت التمنوي���ة امليرسة 
ومنح الدمع الفين وآليات المتويل املختلط 

احملفزة الستمثارات القطاع اخلاص.

ق���ال رئي���س هيئ���ة قن���اة الس���ويس الفريق أس���امة 
ربي���ع، إن اهليئ���ة تع���زتم اإلعالن خالل مؤمت���ر املناخ 
»COP 27«عن منح الس���فن “الصديقة للبيئة” اليت 
حتول���ت الس���تخدام اهليدروج���ني أو الغ���از الطبييع 
لتقلي���ل االنبعاث���ات الكربوني���ة، حواف���ز وختفيضات؛ 
لتجشيعه���ا ولتجشي���ع الس���فن األخ���رى للتحويل من 
 الوق���ود األحفوري إىل الغ���از الطبييع أو اهليدروجني.

وأض���اف رئي���س اهليئ���ة، أن القن���اة تع���زتم تق���دمي 
حواف���ز للس���فن “الصديق���ة للبيئة” مض���ن جهودها 
 »INO« الدامع���ة لدعوات املنمظ���ة البحري���ة الدولية
 للحف���اظ ع���ىل البيئ���ة البحرية خالي���ة م���ن امللوثات.
وأش���ار إىل أنه متاشيا مع سياس���ة الدولة فإن اهليئة 
تتخ���ذ خط���وات ج���ادة لتعزي���ز التوجه حن���و التحول 
األخ���رض، يف ضوء اس���رتاتيجيها المطوح���ة “قناة 
 الس���ويس القن���اة اخل���رضاء” حبل���ول ع���ام 2030.
وأوحض الفريق أس���امة ربيع أن املنمظة البحرية الدولية 
ستفرض رسوما وغرامات وعقوبات بدًءا من العام املقبل 
يف حالة ختيط السفن نسبة معينة من االنبعاثات، وهو ما 
 قد يدفع مزيدا من السفن إىل التوجه حنو املصادر النظيفة.
وتاب���ع أنه مت اختاذ بعض اإلج���راءات يف هذا االجتاه، 
حيث مت اس���تبدال مصادر الطاقة يف 16 حمطة مراقبة 
م���ن الوق���ود الع���ادي إىل مص���ادر الطاق���ة املتجددة 
اكألل���واح المشس���ية والري���اح؛ لتقلي���ل االنبعاث���ات، 
وكذلك الس���يارات اليت تنقل املرش���دين العاملني عىل 
 خ���ط القناة وحتويله���ا للغاز الطبي���يع؛ لتقليل التلوث.
ولف���ت إىل أن���ه جيٍرى االتفاق مع رشك���ة عاملية؛ مجلع 
املخلف���ات م���ن الس���فن ال���يت تع���رب قناة الس���ويس 
س���واء الصلب���ة أو الس���ائلة لتقلي���ل التل���وث، إضافة 
إىل التعاق���د م���ع النش���ات ملاكحفة التلوث س���واء من 
الس���ائل مث���ل الزيوت الناجت���ة عن م���رور املراكب أو 
 أي خملفات أخ���رى، وذلك بالتعاون م���ع وزيرة البيئة.
وأكد رئيس هيئة قن���اة الويس أنه مت االتفاق مع املكتب 
األمرييك لملالحة؛ لتحويل القاطرات من الوقود العادي 
إىل اهليدروج���ني أو الغ���از الطبييع خكط���وة لتحويل 
األسطول البحري املري الس���تخدام مصادر الطاقة 

النظيفة.

تعهدات من املجتمع الدولي بتوفير آليات متويلية ملحاور املنصة الوطنية لبرنامج نوفى

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  6  نوفمبر  2022  •  العدد  667• السنة الرابعة عشر   •  االحد  6  نوفمبر  2022  •  العدد  667

قبل ان تتحول االرض
 إلى كرة من اجلحيم بفعل 

الدول الصناعية الكبرى
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رفعت بورصة ناس����داك األمريكية عىل واجهات مبناها الهشري 
يف مي����دان تاميز س����كوير حب����ي ماهناتن يف مدين����ة نيويورك 
بالوالي����ات املتحدة األمريكية، فيمًلا تعريفًيا لملرشوعات القامئة 
داخ����ل املنطقة االقتصادية لقناة الس����ويس وموانهئ����ا التابعة، 
جكزء م����ن امحلل����ة الرتوجيية العاملي����ة اليت تقوم هب����ا اهليئة 
االقتصادي����ة، وكذل����ك مرشوعات الوقود األخرض املس����هدف 

انطالقها من املنطقة.
وأش����ارت املنطق����ة االقتصادي����ة - يف بيان إىل ت����درج محلها 
الرتوجيي����ة دولي����ا س����واء مبط����ارات دولية أو بأهش����ر ميادين 
العوامص العاملية لعرض الفرص االستمثارية ومزايا االستمثار 
داخ����ل املنطق����ة، وهتدف امحللة الس����تقطاب ك����رى الرشاكت 

العاملية لالستمثار يف مرص داخل املنطقة االقتصادية.

مشروعات املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس تزين واجهات مبنى 

بورصة ناسداك األمريكية

قالت هالة السعيد، 
وزيرة التخطيط والتمنية 

االقتصادية، إن خطة العام 
احلايل تسهتدف توجيه 

استمثارات حوايل 93.5 
مليار جنيه لقطاع الصناعات 

التحويلّية عام 2023/22، 
بنسبة زيادة 6.1% عن 

االستمثارات املناِظرة يف العام 
السابق، وتستحوذ الصناعات 
التحويلية غري البرتولية عىل 

حنو 80% من مجلة استمثارات 
القطاع بنحو74.1 مليار 

جنيه، بيمنا حتتل الصناعات 
التحويلّية البرتولية عىل 

النسبة املتبقّية 20% بنحو 
19.4 مليار جنيه.

وأضافت السعيد، أنه من 
املقدر أن يرتفع اإلنتاج 
الصنايع شامال تكرير 

البرتول من حنو 2984.7 
مليار جنيه إىل حنو 3405.3 

مليار جنيه خالل عام 
2023/22 حمققا معدل منو 

14.1%، مكا من املقدر أن يصل 
الناجت الصنايع خالل عام 

2023/22 إىل حنو 1357.9 
مليار جنيه، ُمقارنة بنحو 

1176.8 مليار جنيه يف العام 
السابق، بنسبة زيادة %15.4.

شعبة مواد البناء: ارتفاع سعر 
الحديد في مصر غير مبرر..

والشركات لم تراع دعم 
منظومة الغاز المقدم لها 

واص���ل املهندس محم���ود عصم���ت وزير قط���اع األمعال 
الع���ام، التأكي���د ع���ىل انفت���اح ال���وزارة ع���ىل الرشاك���ة 
م���ع القط���اع اخل���اص بط���رق وأش���ال متع���ددة، وفتح 
املج���ال أم���ام االس���تمثار األجنيب واحمل���ي يف قطاعات 
الدول���ة. ملكي���ة  سياس���ة  وثيق���ة  إط���ار  يف   متنوع���ة، 
أك���د الوزير، خ���الل لقائه وف���د من رابطة رج���ال األمعال 
القطريني، برائس���ة الش���يخ فيصل بن قامس آل ثاين رئيس 
الرابط���ة، احل���رص عىل اس���مرار التواص���ل املبارش مع 
املس���تمثرين وجممع رجال األمعال، والعمل املشرتك دمًعا 
 ملس���ار الدولة حنو حتقي���ق التمنية االقتصادية الش���املة.

م���ن  العدي���د  املهن���دس محم���ود عصم���ت،  اس���تعرض 
الف���رص االس���تمثارية الواعدة وجم���االت الرشاكة املتاحة 
بال���رشاكت التابع���ة لل���وزارة، ومن بيهنا قطاع���ات األدوية 
والصناع���ات املعدني���ة والكمياوي���ة ومرشوعات س���ياحية 
 وفندقية، إىل جانب تمني���ة وتطوير بعض األصول العقارية.
وأضاف أن الوزارة حترص عىل فتح اآلفاق أمام املستمثرين 
يف مجي���ع املج���االت مبا يهس���م يف دمع وتطوي���ر القطاع 
الصن���ايع، وتوط���ني العديد م���ن الصناع���ات حملًيا ونقل 
التكنولوجيا احلديث���ة، لتقليل فاتورة الواردات وزيادة جحم 
 الصادرات، وفتح أس���واق جديدة أم���ام املنتجات املرصية.

االهم���ام  إىل  الع���ام،  األمع���ال  قط���اع  وزي���ر  أش���ار 
ال���ذي تولي���ه م���رص لتحف���ز االس���تمثار، خاص���ة يف 
للقط���اع اخل���اص  الفاعل���ة واملؤث���رة  املس���امهة  ض���وء 
 واملس���تمثرين األجان���ب يف الن���اجت احمل���ي اإلمج���ايل.
م���ن جههم، أك���د ممثلو الوف���د القطري ترحيهب���م بتعزيز 
التع���اون مع م���رص لتحقيق املص���احل املش���رتكة للبلدين 
الش���قيقني، واحلرص عىل خض مزيد من االستمثارات يف 
مرص خاص���ة يف ظل توفر العديد م���ن املجاالت والفرص 
االس���تمثارية الواعدة يف مرص، مبدين اهمامهم بالتعاون 

يف بعض القطاعات مهنا األدوية والسياحة والفنادق.

أعلنت رشكة أورا ديفلوبرز إجييبت عن توقيع رشكها 
الفرعية اتفاقية إنش���اءات بقمي���ة 2.5 مليار جنيه مع 
أوراسكوم لإلنشاءات؛ لبناء مرحلة من مرشوع سيلفر 

ساندس يف الساحل المشايل.
ورصح هي���م دمحم، الرئيس التنفي���ذي لرشكة أورا 
ديفلوب���رز إجييب���ت: “تس���ى أورا ديفلوبرز إجييبت 
لتقدمي أفضل احللول السكنية يف فئها ومضان نتاجئ 
ممزة ذات ج���ودة عالية. إن إبرام اتفاقيات الرشاكة 
م���ع إح���دى ك���رى رشاكت اإلنش���اءات واملقاوالت، 
أوراسكوم لإلنشاءات، يؤكد الزتامنا بالسيع املسمر 

لتقدمي جودة استثنائية يف تنفيذ مشاريعنا ».
ومن جانبه، قال رئيس التنفيذي لرشكة وأوراس���كوم 
لإلنش���اءات املهندس أس���امة بش���اي: »يس���عدنا أن 
نواص���ل العمل مع رشك���ة أورا ديفلوب���رز إجييبت، 

ه���ذه امل���رة يف مرشوعه���م الرائ���د اجلدي���د ع���ىل 
الس���احل المشايل. حنن بالفعل نبين املرحلة األوىل 
من ZED الشيخ زايد ونتطلع إىل التعاون يف تطوير 

الساحل المشايل ملرص«.

أعلنت رشكة أنكور للتمنية العمرانية انطالق أمعاهلا يف 
الس���وق املرصي كذراع تطوير عق���اري لرشكة الرصح 
القابضة، وذلك خبطة استمثارية مبدئية تبلغ 10 مليارات 

جنيه خالل عامني.
ق���ال معرو ع���ي، رئيس جملس إدارة رشك���ة أنكو، يف 
بي���ان، إن التمنية العمرانية ال���يت تهشدها مرص خالل 
الفرتة األخرية وتدش���ني اجليل الرابع من املدن اجلديدة 
أدى لظهور فرص اس���تمثارية واع���دة يف جمال التطوير 
العق���اري، وجيل جدي���د من رشاكت التطوي���ر العقاري 
لملشاركة يف هذه التمنية، واالستفادة من جحم الفرص 
املتاح���ة.. وأضاف عي، أن الرشكة األم س���تتوىل تنفيذ 
األمعال اإلنش���ائية لملرشوعات اجلدي���دة، اعماًدا عىل 
المويل الذايت بش���ل أس���ايس، الفًتا إىل أمهية وجود 

خط���ة مالية قوية لتنفيذ املرشوعات وخاصة خالل الفرتة 
الراهنة اليت تتطلب رسعة التنفيذ.

وكش���ف، عن اس���هداف أنكور للتمني���ة، تنفيذ مرشوع 
س���كين يف العامص���ة اإلداري���ة بالتحال���ف م���ع كيان 
اس���تمثاري وذلك بعد ص���دور القرار ال���وزاري وإعداد 

الدراسات والتجهزات اليت قاربت عىل العام.
وتاب���ع أن العامص���ة اإلداري���ة اجلدي���دة مكدين���ة ذكية 
ومس���تدامة أصبحت قبلة االستمثار يف السوق احملي، 
ويوجد هبا جحم اس���تمثار أجنيب قوي يعكس الثقة يف 
هذا املرشوع املمز، مكا تس���ى احلكومة باس���مرار 
لتق���دمي مزيد م���ن احملفزات والف���رص اليت ترفع جحم 
اإلقبال عىل املرشوع س���واء لملس���تمثرين املرصيني أو 

األجانب.

قال أمحد الزيين، رئيس 
شعبة مواد البناء، إن زيادة 
سعر احلديد بنحو يرتاوح 
من 1950 إىل 1980 جنهيا 

من رشاكت الصلب اكنت 
مفاجئة يف ظل عدم االسترياد 
باألسعار اجلديدة عقب حترير 

سعر الرصف.
أضاف، إن مصانع الصلب 

لدهيا خمزون يكيف من 
هشرين لـ3 أهشر، مبينا أن 

سعر خام احلديد عامليا هشد 
اخنفاضا ملحوظا، حيث أن 

سعر خام احلديد يجسل عامليا 
حنو96 دوالرا، بعد وصوله 
لـ200 دوالر متأثرا باندالع 

حرب روسيا وأوكرانيا، وكذلك 
اسعار اخلردة تراجعت من 

500 دوالر إىل 367 دوالر 
للطن، الفتا إىل أنه خالل ذروة 

ارتفاع السعر العاملي اكنت 
سعر احلديد يف مرص يجسل 

15 ألف جنهيا للطن.
وبني إن سعر احلديد ارتفع 

عىل إثر الزيادة يف اخلامات 
إىل 17.670 جنهيا، ومع 
تراجع السعر العاملي مل 

ينخفض سعر احلديد يف 
مرص، متوقعا أن تكون الزيادة 
املذكورة استوعبت فرق زيادة 

العملة وعدم رفع االسعار 
جمددا.

شيماء مرسي

وزير قطاع األعمال العام يبحث مع وفد رجال األعمال 
القطريني تعزيز التعاون وفرص االستثمار

أورا ديفلوبرز إيجيبت توقع عقدًا بقيمة 2.5 مليار جنيه
مع أوراسكوم لإلنشاءات

أنكور للتنمية تستهدف استثمار 10 مليارات جنيه
 يف مصر خالل عامني

جهاز اإلحصاء: القطاع العام 
سجل نسبة 15.8% من 

اإلصابات في 2022

وزيرة التخطيط : 93.5 مليار 
جنيه استثمارات موجهة 

لقطاع الصناعات التحويلية 
بخطة العام المالي 2023/22،

أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء، امخليس 

املايض، النرشة السنوية 
إلحصاءات إصابات العمل 

يف منشآت القطاع احلكويم 
والقطاع العام/ األمعال العام 

والقطاع اخلاص والقطاع 
االستمثاري عام 2021 ومن أمه 

املؤرشات اإلحصائية ما ييل:
بلغ إمجايل عدد حاالت إصابات 

العمل 12527 حالة عام 2021، 
وبلغ )عدد الذكور 11082 

حالة، و1445حالة إناث( مقابل 
11510 حاالت عام 2020 

بارتفاع قدره 1017 حالة بنسبة 
زيادة %8.8.

وبلغ عدد حاالت إصابات العمل 
بالقطاع احلكويم 1976 حالة 
بنسبة 15.8%، القطاع العام / 

األمعال العام 4167 حالة بنسبة 
33.3% والقطاع اخلاص )50 

عامال فأكرث( 5928 حالة بنسبة 
47.3 % والقطاع االستمثاري 

456 حالة بنسبة 3.6% من 
إمجايل عدد احلاالت.

وبلغ عدد حاالت إصابات العمل 
للذكور 11082 حالة بنسبة 
88.5% واإلناث 1445 حالة 

بنسبة 11.5% من إمجايل عدد 
احلاالت.

هش���د الدكتور مصط���ى مدبويل، رئيس جمل���س الوزراء، 
م���رامس توقيع بروتوكول تعاون بني لك من: وزارة التخطيط 
والتمني���ة االقتصادية، ووزارة التج���ارة والصناعة، ورشكة 
تكنولوجيا تش���غيل املنش���آت املالية )إي فاينانس(؛ بشأن 
إنش���اء املنصة الصناعية الرمقية لتيس���ري تقدمي اخلدمات 

واإلجراءات املختلفة لملستمثرين يف قطاع الصناعة.
وقام بالتوقيع ع���ىل الروتوكول لك من أرشف عبداحلفيظ، 
مساعد وزير التخطيط والتمنية االقتصادية للتحول الرمقي، 
ويارس حيمل، مستش���ار وزير التج���ارة والصناعة للتحول 
الرمقي، وإبراهمي رسحان، رئيس جملس إدارة رشكة “إي 

فاينانس«.
ويس���هدف بروتوكول التعاون تقدمي خدمات تصممي وإدارة 
وتش���غيل منص���ة اخلدم���ات الصناعية الرمقي���ة “منصة 
م���رص الصناعي���ة الرمقية”، اليت تس���امه يف تقدمي خدمة 
أفضل لملس���تمثرين واملصنعني والتيس���ري يف رسعة إهناء 
اإلجراءات املطلوبة وحومكها من خالل اس���تحداث منظومة 

رمقية إلكرتونية؛ وفقًا لبيان.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه وفقًا لروتوكول التعاون، 
س���تقوم وزارة التخطي���ط والتمنية االقتصادي���ة � يف إطار 
التنس���يق مع ب���ايق أط���راف الروتوك���ول � بالتواصل مع 
ال���وزارات واجله���ات واهليائت ال���يت تتعامل م���ع القطاع 
الصنايع يف مرص، وكذا تفعيل املرشوع، فضلًا عن إعداد 
خطط العمل وأمعال التنفيذ، إىل جانب تقدمي االستشارات 
اإلدارية والتنظميية الالزم���ة، والدمع الفين املطلوب وتوفري 
األجه���زة واملعدات لضامن جناح املرشوع، مع إتاحة الربط 

مع اكفة املنصات.
وأضافت أن توقي���ع بروتوكول التعاون يأيت يف إطار الدور 
الذي تقوم ب���ه الوزارة من أجل تعزي���ز التمنية االقتصادية 
واالجماعية يف مجيع القطاعات؛ من خالل استخدام مجيع 
الوس���ائل اإللكرتونية احلديثة لتحقيق “رؤية مرص ۲۰۳۰«، 
مب���ا حيقق جهود الدولة حنو اإلرساع يف حتويل االقتصاد 
إىل كيان قامئ ع���ىل العمل واملعرفة والتكنولوجيا، والهنوض 

بالقطاع احلكويم.
فميا أوحض وزير التجارة والصناعة أن دور الوزارة يف هذا 
الروتوكول يمثل � بالتنس���يق مع بايق أطراف الروتوكول 
� يف تش���كيل مجموع���ات العمل الالزم���ة لتفعيل املرشوع، 

وحتدي���د اخلدمات املُقدمة من اجلهات واملس���هدفة بأمعال 
امليكن���ة، إىل جانب تنظمي ورش مع���ل لوضع دورات العمل 
املس���تندية لتحس���ني مس���توى اخلدمات املقدم���ة، وإتاحة 
احملتوى والبيانات الالزمة لتنفيذ املرشوع، وتش���كيل فرق 
مع���ل من املتخصصني للتدريب عىل إدارة وتش���غيل النظم 
الالزمة لمل���رشوع، وإتاحة املواقع اليت س���يمت فهيا تنفيذ 

خطط التطوير والتحديث وجتهزها.
وأوحض الوزير أن هدف الوزارة االرتقاء باخلدمات املقدمة 
للقطاع الصنايع؛ من خ���الل إتاحة مجيع خدمات الوزارة 
واجلهات التابعة هلا ع���ىل منصة رمقية تفاعلية تدمع خطة 

التحول الرمقي اليت انهجها الوزارة.
من جانبه، أشار رئيس جملس إدارة رشكة “إي فاينانس” 
إىل أن دور الرشكة سيمثل يف إتاحة اخلدمات املسهدفة 
ع���ر املنصة بطريق���ة إلكرتوني���ة؛ لتيس���ري تقدميها ملتليق 
اخلدمة من خالل تصممي وتنفيذ وإدارة بوابة خاصة مبيكنة 
اخلدمات الرمقي���ة الصناعية، وكذا إتاحة التامل مع بوابة 
الس���داد ملركز الدفع والتحصيل اإللكرتوين لوزارة املالية، 
ذلك إىل جانب إتاح���ة التدريب يف بيئة العمل عىل احللول 

املطورة وتوفري البنية املعلوماتية وخطوط الربط. 
ولف���ت املهن���دس إبراه���مي رسح���ان إىل أن الرشكة تقدم 
خدم���ات تصممي واس���تضافة وتش���غيل وإدارة املنظومات 
اإللكرتوني���ة من خالل اإلمان���ات التكنولوجي���ة والكوادر 
البرشية ال���يت تمز هبا وهلا خرات س���ابقة وناحجة يف 

تقدمي هذه اخلدمات.

»إي فاينانس« توقع بروتوكواًل إلنشاء منصة مصر الصناعية الرقمية

يف هناية أكتوبر2021  ، وتنفيذا  لتوجهيات الرئيس عبد 
الفتاح الس���ييس من خالل الربط مع املبادرة الرائس���ية 
“حي���اة كرمي���ة”، وعق���د رشااكت مع كب���ار املصنعني 
واملستوردين والرشاكء األجانب، وتقنني أوضاع املصانع 
املخالفة ،  مت إنشاء رشكة ابدأ، واليت هتدف إىل توطني 
الصناعة احلديث���ة وتقليل الفجوة االس���تريادية وتوفري 
فرص معل. وتتامل أهداف املبادرة مع األهداف الوطنية 
للدول���ة املرصي���ة، والزتاماهت���ا الدولي���ة وجهودها حنو 
حتقيق المنو االقتصادي واالجمايع املس���تدام، وتوفري 
حل���ول الطاقة النظيفة، واالبت���ار يف املجال الصنايع، 
واالس���هالك واإلنتاج بش���ل مس���ؤول لالستشارات 
الفنية، من خالل رشيك “INI استش���اري املالية” وهو 
مؤسس���ة حياة كرمية. وقد واجه���ت املبادرة يف بداتهيا 
عدد م���ن التحديات، مهنا عندما ب���دأ العمل عىل أرض 
الواق���ع والتعامل مع املواطنني ووج���ود اختالف ما بني 
الذى تمسعه وما ت���راه ىف احلقيقة. وأيًضا عند الزنول 
للواقع ومع���ل تعاون مع املصانع، واحت���اد الصناعات، 
واجلهات احلكومية، لذا اكن العمل امجلاىع هو األفضل 
عي اإلطالق، وال ميكن أن يعمل طرف مبفرده، ولكن ىه 
مجموع���ات معل، باإلضافة إىل العمل مع املجهود املتاح 

سواء جهات معنية، أو مصانع متوقفة.
و مت ختصي���ص فري���ق من حياة كرمي���ة بل حمافظات 
م���رص للرص���د املي���داىن، ومه ع���رشات اآلالف م���ن 
املش���اركني واملتطوع���ني من خ���رية الش���باب من مجيع 
احملافظات من جنوب س���يناء واإلس���كندرية والصعيد 
ووجه حبرى، والدلتا، وكأن مرص ىف مجموعات معل. 

  التنوي���ه عن”  ابدأ “  انطلق خالل املؤمتر االقتصادى، 
والتوصي���ات ال���ى صدرت عن���ه فميا يتعلق بتنش���يط 
الصناعة واالقتص���اد، واخلطوات العملي���ة الى تبنها 
احلكوم���ة، وتأكدت ىف معرض الصناع���ة األول، والذى 
حق���ق للصناعة ورج���ال األمع���ال العديد م���ن النتاجئ 
اإلجيابية، حيث قدم الرئيس السيىس رسالة مطأنة لل 
املصنع���ني والقطاع اخلاص، ووج���ه احلكومة بأن تدمع 
الصناع���ة والقطاع اخلاص، خاصة »الرخصة الذهبية« 
الى تتيح مجيع املوافقات ومجيع التصارحي لبدء النشاط 
الصناىع، وموافقة واحدة عىل إقامة املرشوع وتشغيله 
وإدارت���ه مبا ىف ذل���ك تراخي���ص البن���اء، وختصيص 
العق���ارات . مكا وجه الرئيس مبنحها لل املس���تمثرين 
املتقدم���ني خالل 3 هشور، ما يدمع توجه الدولة إىل دمع 
الصناع���ة، ويهسم ىف حتريك جعل���ة اإلنتاج من خالل 
تهسيل دخول اخلامات ومس���تلزمات اإلنتاج األساسية 

الستدامة اإلنتاج واستقرار السوق .
 يض���اف إىل ذل���ك، أن املرشوعات القومي���ة للدولة ىف 
جماالت البني���ة التحتي���ة واملرافق والتمني���ة العمرانية، 
س���تكون هل���ا فرص ونصي���ب أكر لملصنع���ني لتغطية 
احتياجات الس���وق، خبالف فرص تصديرية عديدة، ىف 
ظل تنافسية أسعار الغاز والكهرباء ىف مرص واملتوافرة 
لدرج���ة كبرية للهنوض بالصناع���ة، مقارنة بدول العامل، 
ىف ظل األوضاع االقتصادية والظروف االستثنائية الى 

تواجهها اقتصادات دول العامل.
إعالن رمسي 

 واكن الظه���ور الرمسي ملب���ادرة “ ابدأ “ خالل معرض 
الصناعة بالتعاون مع إحتاد الصناعات املرصية ، حيث 
مت اس���تعراض مرشوعاهتا لدمع الصناعة، والى متثل 
خط���وة مهم���ة ىف دمع مرشوعات املصان���ع القامئة أو 
املتوقف���ة، فضال عن كوهنا تفتح املجال لتوس���يع فرص 
الصناعات من خالل دراسة للسوق، وجحم االحتياجات 
احمللي���ة م���ن املنتج احمل���ىل، ىف صناع���ات التكييف، 
واخلام���ات الدوائية واملعدات الثقيل���ة، والى ترتفع فهيا 

نسبة املكون احملىل . 
  رئي���س احتاد الصناع���ات  أعلن من جانبه  التوس���ع 
ىف افتت���اح املعاه���د ومراكز التدري���ب اخلاصة بتدريب 
العامل���ة، أو خترجي معالة وفنيني للعم���ل مبارشة وتلبية 
حاجات املنش���آت الصناعية املختلفة، وهناك الكثري من 
املج���االت الى تول���دت من “حياة كرمي���ة”، فميا يتعلق 
بالبن���اء واحلرف واملهن الى تتطلهب���ا تنفيذ املبادرة ىف 
الريف، جبانب جماالت مث���ل الطاقة اجلديدة وصناعات 
التكنولوجي���ا، ولكه���ا جماالت تتطل���ب خرجيني ىف هذه 
التخصص���ات، ومعال���ة وفنيني ميكهن���م احلصول عىل 
ف���رص معل مضمونة، ىف املرشوع���ات الى تبدأ مضن 
مبادرة “ابدأ” أو “حياة كرمية”، وبدأت مؤسسة “حياة 
كرمية” مرشوعا مش���رتاك مع “اب���دأ” لتدريب العاملة 

املدربة . 
 وخ���الل الس���نوات األخرية تتوجه الدول���ة حنو حتديث 
التعلمي اجلامى والفىن، حبيث يكون انعاسا حلاجات 
املجم���ع، من خالل حتدي���ث املناجه، وط���رق التدريس 
ح���ى تماىش مع الواقع العمىل، ال���ذى يتغري برسعة، 
وأن تكون اجلامعات نقاًطا ومراكز استش���ارات لتوجيه 
املجم���ع، والبحث عن حل���ول معلية ملش���لاته، وأيًضا 
لل���رشاكت واألفراد. وه���ذا ما مت عرض���ه ىف املعرض 
االقتصادى، حيث دع���ا رئيس احتاد الصناعات إىل أن 
تك���ون اجلامعات قادرة عىل إنش���اء مراكز لالختيارات 
بالش���ل الذى جيعلها مراكز مرجعي���ة، بدال من اللجوء 
إىل اخل���ارج ىف احلص���ول ع���ىل هش���ادات االعماد 
الدولية، جبانب حتديث وتطوير معامل االختبار واملعايرة 
الى تعمل ىف قط���اع الصناعة وفق���ا لملعايري الدولية، 
واعمادها من جهات اعم���اد متكن املنتجات الصناعية 

املرصية من دخول األسواق العاملية.
5 أهداف مهمة لـ«ابدأ« :

تمث���ل أه���داف ابدأ يف توف���ري فرص معل للش���باب ، 
وتوطني الصناعات احلديثة ، وتقليل الفجوة االستريادية 
، وتجشي���ع وتنفيذ عدد من املرشوع���ات الصناعية ذات 
القمية املضاف���ة املرتفعة ، ومتكني القطاع اخلاص خللق 

كيانات اقتصادية قادرة عىل املنافسة عاملًيا.
أم���ا حماور معلها فيمث���ل أوهل���ا يف » دمع الصناعة 
» ، وينقس���م العم���ل يف حم���ور دمع الصناع���ات إىل 
تقدمي الدمع الفين واملادي لملصان���ع املخالفة واملتعرثة 
ومس���اندهتا حى تس���تطيع تقنني أوضاعها. مكا يعمل 
حمور دمع الصناعات عىل التواصل املس���مر بالتنسيق 
م���ع فريق مؤسس���ة حياة كرمية املوج���ود يف اكفة قرى 
ومراكز حياه كرمية للبناء عىل جهود الدولة وطفرة البنية 
األساس���ية، ومعل متك���ني اقتصادي م���ن خالل توطني 
سالس���ل صناعات متاملة مبراكز حياه كرمية تضمن 
تعظمي اس���تغالل القمي���ة املضافة ملوارد ه���ذه املراكز، 

وتوطني صناعات حديثة هبا.
احملور الثاين هو التدريب والبحث والتطوير ، ويسهدف 
هذا احملور تمنية املوارد البرشية يف قرى ومراكز حياه 
كرمية واكفة أحن���اء امجلهورية وتق���دمي التدريب الفين 
واملهين والتثقييف هلا. وتعتر األاكدميية الوطنية للتدريب 
رشيك اس���رتاتيجي ملبادرة ابدأ يف جمال التدريب حيث 
أهنا تق���وم بتوفري خدمات التدري���ب املختلفة واالرشاف 
عىل مجيع جه���ات التدريب احلكومي���ة والغري حكومية 
اليت تس���هدف املب���ادرة التعامل معه���ا. أيًضا هيدف 
ه���ذا احملور إىل مضان مواكب���ة املرشوعات الصناعية 
لتط���ورات املتالحقة يف الصناعة. مك���ا جنح يف توقيع 
برتوكوالت للتدريب مع جهات خمتلفة حكومية وخاصة.

أم���ا احملور الثالث فيمث���ل يف »الرشاكت الكرى » ، 
ويقوم هذا احملور عىل عقد رشااكت مع كبار املصنعني 
سواء اكنت مرشوعات قامئة ترغب يف تطوير أنشطها أو 
مرشوعات جديدة. وجيرى زيادة االستمثارات الصناعية 
بالرشاكة مع اخل���راء يف القطاعات املختلفة، وتجشيع 
الصناعات املغذية ومضان قدرهتا عىل التوسع، وتطوير 
ش���امل ملقومات العمل الصنايع من خامات وصناعات 
مغذي���ة ومنتجات هنائية ومعامل الفح���ص واالختبارات 
والتام���ل مع سالس���ل القمي���ة بالرشاكة م���ع القطاع 

اخلاص. وقد حجنت املب���ادرة الوطنية لتطوير الصناعة 
املرصية يف مجتيع املصنعني املتنافس���ني داخل القطاع 
الواح���د لتوطني صناعات مغذية تتطل���ب اإلنتاج حبجم 
كبري واس���هالك املنتج من قبل حتالف من املس���تمثرين 
احملليني )مثل مكونات األجهزة الكهربائية املزنلية اليت 
سيقوم بتصنيعها واس���هالك وتصدير إنتاجها حتالف 
م���ن مصن���يع األجه���زة الكهربائية املزنلي���ة احملليني 

بالرشاكة مع املستمثرين األجانب(. 
وتتضمن القطاعات اليت جنح حمور املرشوعات الكرى 
يف عقد رشااكت هب���ا لك من قطاع األجهزة الكهربائية 
املزنلي���ة والذي اس���تطاع جذب مس���تمثرين من اليابان 
والصني وتاي���وان وإيطالي���ا وتركيا لتوط���ني صناعات 
مكون���ات األجه���زة الكهربائي���ة املزنلي���ة. وأيًضا جذب 
اس���تمثارات يف قطاعات صناعات األمسدة واملنتجات 
الكمياوي���ة، واملط���اط واللدائن، وقطع غيار الس���يارات، 
ووس���ائل النقل، والصناعات املعدنية، والورق ومنتجاته، 
وأجهزة االتصاالت واحملراكت واملول���دات الكهربائية، 
واملنتج���ات اجللدي���ة واملعدات الثقيل���ة، وغريها. وحتت 
مظلة حمور املرشوع���ات الكرى جيرى حى اآلن تنفيذ 
64 مرشوع صنايع مع 33 رشكة مرصية خاصة و20 
رشكة أجنبية تعم���ل عىل نقل التكنولوجيا من 12 دولة. 
وتس���تويف اكفة املرشوعات الكرى يف إط���ار املبادرة 
الوطنية لتطوي���ر الصناعة املرصية معايري توطني أحدث 
التكنولوجيات يف الصناعة، ونسب مكون حمي مرتفعة 
يمت زيادهتا بش���ل تدرجيي مبا يضم���ن تقليل الفجوة 
االستريادية والتامل بني الصناعات الكبرية واملتوسطة 
والصغرية. مكا تس���هدف بع���ض املرشوعات تصدير 
إنتاجها بالامل للخارج بناًءا عىل دراسات املواصفات 

الفنية والقياسية ألسواق التصدير.
دمع لالستمثار 

 الدكت���ور ماجد عب���د العظمي أس���تاذ االقتصاد ، يقول  
إن مب���ادرة »ابدأ« لتوطني الصناع���ة املرصية ىف غاية 
األمهية م���ن حيث التوقي���ت واملوض���وع، موحًضا: أن 
الصناع���ة املرصي���ة هلا مم���زات عدي���دة ىف جماالت 
متنوع���ة، وأض���اف أن املب���ادرة جاءت لتوف���ري فاتورة 
االس���ترياد للعمل عىل تجشيع املنت���ج املرصى من قبل 
املواطن���ني برشاء هذه املنتج���ات طاملا أهنا تمتع جبودة 
وسعر مناس���ب، وتصدير هذا املنتج ىف املرحلة القادمة 
بش���ل كبري، الفًتا إىل أن هن���اك عدة صناعات مرصية 

رائدة ىف التصدير. 
وأش���ار إىل أن الدول���ة املرصية قامت بإنش���اء وهتيئة 
البيئة املناس���بة لملناخ االستمثارى من حيث املبادرات، 
موحًضا أن الرئيس الس���يىس أك���د عىل أمهية املبادرة 
والى هلا عدة أهداف مهنا تجشيع الش���باب والصناعة 
والرخص���ة الذهبي���ة ال���ى تتعلق باختص���ار إجراءات 

وتبسيطها بشل كبري .
ورأي خالد س���عد، رئيس رابطة مصنيع السيارات  أن 
مبادرة ابدأ اس���تطاعت مجيع بيان���ات مجليع املصانع 
س���واء الصغرية أو الكبرية أو ح���يت املتعرثة، حيث مت 
التأكيد عىل مجي���ع البيانات ل� 450 مصنًعا للصناعات 
املغذية للس���يارات، رمغ أن آخر إحصائية منذ 3 أعوام 
اكنت 350 مصنعا فقط يف مرص. وأشاد يف ترصحيات 
خاصة ل�«اليوم السابع«، بأهداف املبادرة اليت وصفها 
بأهنا ج���اءت يف الوقت املناس���ب ألهنا تس���يع لتوفري 
فرص معل للش���باب وتوطني الصناعات احلديثة، وتقليل 
الفجوة االس���تريادية، وذلك من خالل تقدمي الدمع الفين 
وامل���ادى لملصانع املخالفة واملتعرثة ومس���اندهتا حى 
تستطيع تقنني أوضاعها .  وتابع: مكا يعمل حمور دمع 
الصناعات عىل التواصل املس���مر بالتنس���يق مع فريق 
مؤسسة حياة كرمية املوجود يف اكفة قرى ومراكز حياه 
كرمية للبناء عىل جهود الدولة وطفرة البنية األساس���ية، 
ومع���ل متكني اقتص���ادى م���ن خالل توطني سالس���ل 
صناعات متامل���ة مبراكز حياه كرمي���ة تضمن تعظمي 
اس���تغالل القمية املضافة ملوارد ه���ذه املراكز، وتوطني 

صناعات حديثة هبا .
ولفت الدكتور دمحم الهبواىش أستاذ االقتصاد  إيل أن 
الدولة اجتهت ىف إعداد بنية حتتية من خالل مرشوعات 
قومية انهجها خالل ال� 8 سنوات املاضية، لهيئة بنية 
االس���تمثار جل���ذب املزيد من االس���تمثارات ىف الدخل 
املرصى، مضيًفا: »أن مبادرة »ابدأ« جاءت لتذليل اكفة 
العقبات الى تواجه املستمثر واالستفادة من املرشوعات 
القومي���ة والبنية التحتية الى مت إنش���اهئا الس���تيعاب 
مرشوعات قومية واستمثارية قامئة عىل جذب تكنولوجيا 
جديدة وتوطيهنا داخ���ل االقتصاد املرصى. وتابع، بأن 
أمه م���ا ىف املب���ادرة املرشوعات ال���ى مت عرضها ىف 
امللت���ى واملعرض ال���دويل األول ل���دمع الصناعة والى 
اكنت للقطاع اخلاص، حيث هيئت الدولة املناخ املناسب 

إلجناح هذه االستمثارات.
وأش���اد املهن���دس معاد مح���دى، عضو جمل���س إدارة 
القابضة للصناع���ات الكمياوية ورئي���س النقابة العامة 
للكمياوي���ات   باملبادرات الوطنية ال���يت أطلقها الرئيس 
الس���يىس لدمع الصناع���ة الوطنية، بداية م���ن املؤمتر 
االقتص���ادي، مث إطالق مب���ادرة تطوي���ر الصناعة ابدأ 

وال���يت س���تكون مبثابة نقط���ة انطالق قوي���ة للصناعة. 
وأضاف أن مرص متتلك خرات كبرية يف جمال تصنيع 
إط���ارت املركبات، م���ن خالل مصانع النقل واهلندس���ة 
صاجة العالم���ة التارخيية » نرس«  واليت اكنت تصنع 
اإلط���ارات لافة املركبات املرصية الس���نوات املاضية ، 
الفًتا أن أساس تطوير وحتديث مصانع النقل واهلندسة 
حيت���اج اىل خ���رات عاملية متتلك التكنولوجي���ا العالية، 
ال س���ميا أن الس���وق احمللية واإلفريقي���ة حباجة لتلك 
اإلط���ارات بتكنولوجيا عالية كبديل عن االس���ترياد من 
اخلارج .  وأوحض إن االس���تعانة برشيك عاملى له خرة 
يف تصنيع إطارات السيارات؛ يسامه ىف توطني صناعة 
وطني���ة، خاصة أن مرص متتلك اتفاقيات جتارية متنوعة 
مع خمتل���ف دول العامل، موحضا ان���ه ميكن تصنيع 7 
ماليني اطار مركبة سنوًيا يف مرص عىل عدة مراحل مبا 
يوىف احتياجات السوق احملىل والتصدير مع استيعاب 

اكرث من مصنع إلطارات السيارات.
وق���ال الدكتور  دمحم عبد امحليد، وكيل جلنة الش���ون 
االقتصادي���ة مبجل���س الن���واب  إن حض���ور الرئي���س 
الس���ييس لمللتيق  يدل عىل اإلهمام الكبري من الرئيس 
السيىس بالصناعة املرصية كفرصة حقيقية لالستمثار 
بعدم���ا أصبحت مرص متتلك بنية حتتية قوية تس���توعب 
كثري من الصناعات لتغطية احتياجات الس���وق احمللية. 
وقال “عبد امحليد”، إن تنفيذ احلكومة مجيع التليفات 
والقضاي���ا وامللفات الى تناوهلا الرئيس الس���يىس ىف 
لكمته حيقق انطالق���ة كبرية للصناعات املرصية وجيعل 
م���رص واحدة من أمه ال���دول الصناعي���ة الواعدة عىل 
مس���توى منطقة الرشق األوسط بأرسه وأفريقيا، مؤكدًا 
أن الصناعة املرصية أمامها العديد من الفرص الواعدة 
لتحقيق هدف القيادة السياسية لتعنيف وتوطني خمتلف 
الصناع���ات داخل مرص لدمع االقتصاد الوطىن وتعزيز 
ومضاعفة الناجت القوىم احملىل والصادرات الصناعية 

املرصية واحلد من الفاتورة االستريادية
واعتر عضو جملس النواب، تليفات الرئيس السيىس 
مبنح الرخص���ة الذهبية لل املس���تمثرين الذين تقدموا 
للحص���ول علهي���ا وذلك مل���دة 3 أهشر، مبثاب���ة البداية 
احلقيقي���ة لنس���ف الروت���ني والبريوقراطية أم���ام اقامة 
املرشوعات الصناعية ىف خمتلف املجاالت، مشددا عىل 
حرص الرئيس عىل تقدمي مجيع أنواع الدمع واملساندة 
للقطاع اخلاص وصغار املس���تمثرين لملشاركة ىف بناء 
اقتص���اد بالدنا خاصة بعدما قدمت���ه احلكومة والقيادة 
السياس���ية من إجراءات هامة وتهسيالت غري مس���بوقة 
جتعل فرص االس���تمثار أكرث جدية من أى وقت سابق، 
معرب���ًا عن ثقت���ه التامة ىف قدرة احلكوم���ة بصفة عامة 
واملهندس أمحد مسري وزي���ر التجارة والصناعة بصفة 
خاص���ة عىل تنفيذ مجيع التليفات الرائس���ية لتجشيع 

ودمع خمتلف الصناعات املرصية.
 وأش���ار املهندس دمحم املزنالوى، وكيل جلنة الصناعة 
والتج���ارة واملرشوعات الصغرية واملتوس���طة ومتناهية 
الصغ���ر مبجل���س الش���يوخ  إيل  أن القضايا وامللفات 
الى تناوهلا الرئيس الس���يىس خ���الل املعرض الدوىل 
األول للصناع���ة »ابدأ« الذى ينمظ���ه احتاد الصناعات 
املرصية مبثابة روش���تة ش���املة وحقيقية ملواجهة مجيع 
املش���لات والتحديات الى تواج���ه خمتلف الصناعات 
املرصية مؤكًدا أن الرئيس السيىس هو الدامع احلقيى 
للصناعة املرصية منذ توليه املس���ولية ويكشف اهمام 
الدول���ة بتطوير وتوطني الصناعة وإنتاج الصناعات الى 

يمت استريادها حمليًا.
وأعرب “امل���زنالوى”، عن ثقته التام���ة ىف قدرة حكومة 
الدكت���ور مصط���ى مدب���وىل رئي���س جملس ال���وزراء 
واملهندس أمح���د مسري وزير التج���ارة والصناعة عىل 
تنفي���ذ تليف���ات الرئيس الس���يىس ل���دمع الصناعات 
املرصية هبدف توطني وتعميق خمتلف الصناعات داخل 
مرص موجه���ًا التحية والتقدير للرئيس الس���يىس عىل 
تليفه للحكومة مبنح الرخصة الذهبية لل املس���تمثرين 

الذين تقدموا للحصول علهيا ملدة 3 أهشر
واعت���ر عضو جملس الش���يوخ، تليف���ات الرئيس 
السيىس للحكومة مبثابة فرصة حقيقية لنسف مجيع 
ان���واع الروتني والبريوقراطية امام أمام االس���تمثار 
الصناىع خاص���ة وأن احلكومة تس���ى بل جدية 
ىف توف���ري حواف���ز قوي���ة لملس���تمثرين الصناعيني 
لتعوي���ض جعز املزان التجارى وتقليل االعماد عىل 
العملة األجنبية وزي���ادة التصنيع احملىل لملنتجات 
املس���توردة ومضاعفة الص���ادرات الصناعية. وقال 
إن القط���اع الصناىع هو القاط���رة احلقيقية لتحقيق 
التمنية االقتصادية مبفهومها الشامل لدمع االقتصاد 
امل���رصى ىف ظ���ل األزمات ال���ى تهشده���ا البالد 
وعدد كبري من دول العامل ىف الوقت احلاىل بس���بب 
التداعيات الس���لبية واخلطرية لالزم���ة املالية العاملية 
مشريا إىل أن االمهية الكبرية ملرشوع تعميق وتوطني 

خمتلف الصناعات داخل مرص .

  تدعم خطوات الوصول بالصادرات إلي  100 مليار دوالر 

  توفير فرص عمل للشباب   وتوطين الصناعات الحديثة  

وتقليل الفجوة االستيرادية   وتمكين القطاع الخاص لخلق كيانات 

اقتصادية قادرة على المنافسة عالمًيا علي رأس أهداف المبادرة 

املنياوى.. 

»ابــــــدأ«.. خطـــوة علــــي طريق مســــــتقبل
 جديــــد للصــــناعة املصـــرية

وقع���ت رشك���ة ترتاب���اك، املتخصص���ة يف جم���ال التعبئة 
والتغلي���ف، اتفاقي���ة م���ع رشكة املتح���دة لصناع���ة الورق 
والكروت���ون “يونيبورد”، املصنع���ة للورق املقوى يف مرص، 
إلقامة مرشوع مش���رتك إلع���ادة تدوير العب���وات الكرتونية 

املُستخدمة يف مرص باستمثارات تبلغ 2.5 مليون يورو.
وق���ال وائل خوري، العضو املنت���دب لرشكة ترتاباك مرص، 
إن���ه م���ن املتوق���ع تدوير أكرث م���ن 8000 ط���ن لك عام من 
العبوات الكرتونية املس���تخدمة من خالل املرشوع، مش���ريًا 
إىل أنه سيمت بدء العمل خالل 2023، لتصل أقىص القدرة 

اإلنتاجية خالل 5 سنوات.
وأض���اف، أن ترتاباك خضت اس���تمثارات مخض���ة تنفيًذا 
السرتاتيجية االستدامة ومحاية البيئة، مشرًيا إىل أنه سيمت 
التعاون مع العديد من ال���رشاكء األخرين بالقطاع اخلاص 
واملؤسس���ات احلكومية وامجلعيات غري احلكومية والعديد 

لزيادة أنشطة إعادة التدوير يف مرص.
ومن جانبه قال رشيف املُعمل، الرئيس التنفيذي لرشكة 
يونيب���ورد، إن الرشكة من خ���الل مصنعها يف مدينة 
الس���ادات أك���رث م���ن 150 ألف طن من ال���ورق الذي 

يستخدم يف خمتلف املنتجات.
وأضاف املعمل، إن اس���تمثارات الرشكة يف مرص تبلغ حنو 
60 مليون دوالر، موحًضا أنه يمت تصدير إنتاج الرشكة إىل 
للعديد م���ن الدول حول العامل مبا يف ذل���ك اململكة العربية 
السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، المين، األردن، سوريا، 
تزنانيا، الس���ودان، لبنان، اجلزائ���ر، ليبيا، املغرب، أوغندا، 
الص���ني، إيطالي���ا، اليون���ان، جورجيا، أوكرانيا، تش���يي 

واإلكوادور«.

»تتراباك” توقع اتفاقية مع “يونيبورد” إلعادة تدوير 
عبوات كرتونية بـ2.5 مليون يورو

اسالم عبدالفتاح

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  6  نوفمبر  2022  •  العدد  667
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ق���ال مع���رو إهلايم، املدي���ر التنفيذي لصن���دوق مرص الفريع للس���ياحة 
واالس���تمثار –التابع لصندوق مرص السيادي، إنه سيمت البت يف العروض 

املقدمة لتطوير أرض احلزب الوطين قبل هناية العام اجلاري
وأش���ار إهلايم خالل مؤمتر التطوير العقاري السادس، إىل أن الصندوق 
تليق عدد من العروض اجلاري دراس���ها، عىل أن يمت التوقيع مع العرض 

الفائ���ز قب���ل هناي���ة العام، الفًت���ا إىل أن���ه مت طرح أرض احل���زب الوطين 
لملستمثرين الفرتة املاضية بعد أن انتقلت أصوهلا إىل الصندوق السيادي.
وتابع أنه مت االس���تعانة برشكة استشارات عاملية لتحديد االستغالل األمثل 
ألرض املرشوع مبا حيقق االس���تفادة والتنامغ مع املتحف املرصي املجاور 

لملنطقة.

الصندوق السيادي: البت يف 
العروض املقدمة لتطوير أرض 

احلزب الوطني قبل نهاية 2022

هشد دمحم ش���اكر وزير الكهرب���اء والطاقة املتجددة، 
إطالق إشارة بدء أمعال مرشوع رشكة البحر األمحر 
لطاقة الرياح )احتاد رشاكت أوراس���كوم لإلنشاء مع 
رشكه تويوتا توشو اليابانية ويوروس اليابانية ورشكه 
اجني الفرنسية( لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح 

بقدرة 500 ميجاوات يف رأس غارب.
وقالت الوزارة يف بيان، إنه سيمت تنفيذ املرشوع عىل 
أس���اس البناء والملك والتش���غيل )BOO( مبوجب 
اتفاقية رشاء الطاقة ملدة 25 عاًما مع الرشكة املرصية 
لنقل الكهرباء، مضيفة أن املرشوع سيستفيد من رياح 
منطق���ة مشال جبل الزيت يف انت���اج الطاقة املتجددة 

النظيفة بسعر تنافيس.
وأضاف���ت، أن امل���رشوع يقع عىل بع���د 50 كيلومرًتا 
مشال رأس غارب، وهويعد ج���زء من خطة الدولة من 
خالل االستفادة من موارد الرياح يف خليج السويس 
واالهمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة 
ىف مرص للتوس���ع ىف مرشوعات الطاقة املتجددة من 
مشس ورياح وفًق���ا إىل اس���رتاتيجية القطاع لزيادة 
نصيب مش���اركة الطاقة املتجددة لتصل اىل أكرث من 

42% حبلول عام 2035.
وأوحضت ال���وزارة، أن جحم اس���تمثارات املرشوع 
يبلغ حوايل 680 مليون دوالر من االس���تمثار األجنيب 
املبارش ويمت متويل املرشوع من خالل عدد من جهات 

المويل الدولي���ة تمشل البنك الياباين للتعاون الدويل 
وبنك التعم���ري األورويب وصندوق املن���اخ وهيئة دمع 
الص���ادرات واالس���تمثار اليابانية م���ع مجموعه من 

البنوك التجارية.
ونوهت، بأنه من املخطط االنهاء من بناء مزرعة الرياح 
500 ميجاوات يف غض���ون 32 هشًرا عىل أن تنهي 
املرحل���ة األوىل مهنا يف خ���الل 24 هشًرا، وبعد ذلك 
ستعمل الرشكة عىل تشغيل مزرعة الرياح وصيانها 

وخض الكهرباء يف الشبكة القومية ملدة 25 عاًما.
وم���ن املتوق���ع أن ينت���ج امل���رشوع أكرث م���ن 2200 
جيجاوات ساعة سنوًيا مع توفري أكرث من 1.2 مليون 

طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون سنوًيا.

“القلعة” تدرس تنفيذ 
مشروعات في الصناعات 
االستراتيجية بمصر

»تنظيم االتصاالت«
 يغرم شركات المحمول 
األربعة 24 مليون جنيه 

»أبو المعاطي« أمينًا عامًا 
لالتحاد العربي لألسمدة

قال الدكتور مصطىف 
مدبويل، رئيس جملس 
الوزراء، إن احلكومة 
حريصة عىل التواصل 
الفاعل مع املستمثرين، 
تنفيذًا لتوجهيات القيادة 
السياسية يف هذا 
اخلصوص، وذلك هبدف 
تذليل أية معوقات قد 
تواجههم، ومن مث دفع 
االستمثار يف خمتلف 
القطاعات، من أجل حتقيق 
التمنية، وزيادة ُمعدالت 
التشغيل، ودمع االقتصاد 
الوطين.
جاء ذلك خالل لقاء مدبويل، 
أمحد هيلك، مؤسس 
ورئيس جملس إدارة رشكة 
القلعة لالستشارات املالية، 
حبضور طارق املال، وزير 
البرتول والرثوة املعدنية، 
وأمحد مسري، وزير التجارة 
والصناعة، ومسوئيل عدد 
من اجلهات، وفقًا لبيان 
حصيف.
واستعرض أمحد هيلك، 
أبرز استمثارات رشكة 
القلعة لالستشارات املالية، 
يف إطار حرصها عىل 
تعزيز جهود حتقيق التمنية 
االقتصادية يف مرص، مكا 
تطرق إىل خطط الرشكة 
فميا يتعلق بالتوسعات 
املستقبلية يف القطاعات.

أصدر املركز القويم ملراقبة 
جودة خدمات االتصاالت 
التابع للجهاز القويم لتنظمي 
االتصاالت، تقريره لنتاجئ 
قياسات الربع الثالث لعام 
2022، )الفرتة من يوليو إىل 
سبمترب 2022(.
وأعلن اجلهاز عن تغرمي 
رشاكت احملمول بنحو 24 
مليون جنيه لتجاوز معايري 
جودة مؤرشات خدمات 
االتصاالت خالل الربع الثالث 
لعام 2022.
وتتضمن املؤرشات اليت 
يرصدها اجلهاز مؤرش جودة 
خدمات نقل البيانات، أنه فميا 
يتعلق برشكة فودافون فقد 
مت رصد 11 منطقة تعاين من 
سوء جودة خدمات الصوت، 
وعىل رأهسا الصعيد والدلتا 
والقناة، ورصد حتسن عدد 
املناطق اليت تعاين من 
سوء جودة مؤرشات خدمات 
الصوت لتبلغ 11 منطقة خالل 
هشر سبمترب 2022 مقارنة 
بـ18 منطقة خالل هشر يوليو 
السابق.

وافق جملس إدارة االحتاد 
العريب لألمسدة عىل اختيار 
الكمييايئ سعد إبراهمي 
أبواملعايط، أميًنا عاًما 
لالحتاد، اعتباًرا من 1 نومفرب 
2022 اجلاري.

ويمتتع الكمييايئ أبواملعايط 
خبربة كبرية يف إدارة 
وتنفيذ وإعادة تأهيل عدد من 
الكيانات الكربى يف قطايع 
البرتول واألمسدة، وشغل 
العديد من املناصب، آخرها 
منصب رئيس جملس اإلدارة 
والعضو املنتدب لرشكة 
أبوقري لألمسدة والصناعات 
الكمياوية، وىه من كربيات 
الرشاكت العاملية املتخصصة 
يف إنتاج األمسدة اآلزوتية، 
باإلضافة إىل متثيله للعديد 
من املناصب اإلقلميية 
والدولية، كعضو جملس 
إدارة االحتاد العريب لألمسدة 
ورئيسا ملجلس إدارته، 
وعضو جملس إدارة االحتاد 
الدويل لألمسدة وسفرًيا 
ملنيجت األمسدة املرصية 
باالحتاد الدويل، عضو جملس 
احملافظني باملجلس العريب 
لملياه، وعضًوا مبجلس 
إدارة بعض الرشاكت وعضو 
باالحتاد العام الريايض 
للرشاكت.

وزير الكهرباء يشهد بدء أعمال مشروع مزرعة رياح 
رأس غارب باستثمارات 680 مليون دوالر

وزير املالية يعقد حوارا مفتوحا مع ممثلى الشركات 
السنغافورية لتنمية استثمارات سنغافورة مبصر

أك���د الدكتور دمحم معي���ط، وزير املالي���ة، أن االقتصاد 
املرصى أصبح أكرث جذًبا لالستمثارات األجنبية، نتيجة 
التنفيذ املتقن لرناجم اإلصالح االقتصادى، الذي حظى 

بإشادة مؤسسات المويل والتصنيف الدولية.
وأوحض »معي���ط« أن مؤرشات الس���نة املالية املنهية يف 
يونيو 2022 ج���اءت جيدة، حيث حجننا يف حتويل العجز 
األوىل لملوازنة الذي اسمر ألكرث من 21 سنة متتالية إىل 
فائض أوىل بنسبة 1.3% يف يونيو 2022 وللسنة اخلامسة 
ع���ىل التواىل، وجسلن���ا أعىل معدل منو من���ذ عام 2008 
بنس���بة 6.6%، والزنول مبعدل جعز املوازنة للناجت احملىل 
إىل 6،1% وخف���ض معدل الدين للناجت احملىل إىل %87.2 

ونسهدف خفضه إىل 75% حبلول عام 2026.
وقال الوزير، يف لقائه مع دومينيك جوه، سفري سنغافورة 
بالقاه���رة، إننا حريصون عىل تعزيز التعاون املش���رتك 
وتب���ادل اخل���رات يف إدارة املوان���ئ وتطوي���ر املنظومة 
امجلركية واالس���تفادة من التجربة السنغافورية، بعدما 
أصبحت س���نغافورة مركًزا عاملًيا للخدمات اللوجستية، 
خاص���ة يف ظل اجلهود اليت تبذهل���ا احلكومة يف تنفيذ 
امل���رشوع القوىم لتطوير ورمقنة املنظومة امجلركية عىل 
حنو يهسم يف خفض متوس���ط زم���ن اإلفراج امجلرىك، 

وتهسيل اإلجراءات عىل جممع األمعال، وتيسري حركة 
التجارة الداخلية واخلارجية.

تاب���ع: يف إطار ح���رص الدول���ة عىل ج���ذب املزيد من 
االس���تمثارات احمللية واألجنبية وتذلي���ل العقبات أمام 
جممع األمعال، س���يمت عق���د حوار مفت���وح مع ممثىل 
ال���رشاكت الس���نغافورية يف م���رص لتجشي���ع وتمنية 

استمثارات سنغافورة.

رضوى عبداهلل

هش���دت القاهرة املؤمتر االقتصادي “آفاق االس���تمثار يف 
م���رص وأفريقيا والتمنية املس���تدامة”، وذلك لبحث جماالت 
االستمثار وفرص التس���ويق الواعدة يف مرص والألسواق 

األفريقية.
وقال���ت رئي���س املؤمتر الدكت���ورة منال مت���ويل، أن اهلدف 
الرئي���س من انعقاد املؤمتر هو عرض الفرص اإلس���تمثارية 
يف مرص وعدد من الدول اإلفريقية والعربية عىل املستمثرين 
وصناديق االس���تمثار، وكذلك حبث س���بل اإلستمثار اآلمن 
املتواف���ق مع التوجه العاملي وأه���داف األمم املتحدة لتحقيق 

التمنية املستدامة.
وأكد رئيس املؤمتر أن مرص تبين اآلن مستقبلها السيايس 
اجلدي���د لتحقيق أح���الم مجيع املرصيني الذي���ن دعوا إىل 
التغيري والكرام���ة وحرية التعبري والعدال���ة االجماعية من 
خالل فت���ح ابواب االس���تمثار يف اكف���ة القطاعات خاصة 
يف املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس والعامصة االدارية 
اجلدي���دة وغريه���ا من املرشوع���ات العمالق���ة، واالقتصاد 
امل���رصي مبا يمز به من مرونة يس���تطيع جتاوز التحديات 
االقتصادي���ة احلالية مكا فع���ل يف األزمة املالية لعام 2008 

وسوف مينح العديد من الفرص ملستمثري املدى الطويل.
وأضاف���ت الدكت���ورة منال أن مرص ب���دأت يف حتوهلا إىل 
اقتصاد مستقر ودميقرايط وعرصي يقوم عي تقامس مثار 
المنو واالزدهار مجليع املواطنني، وقدرة االقتصاد املرصي 
ع���ىل تجسيل مع���دالت من���و اقتصادية حقيقي���ة وإجيابية 
وس���ط تراجع االقتصادي العاملي وكذلك أثناء االضطرابات 
السياسية اليت اكنت سائدة يف الفرتة 2011-2013 تشري 
إىل مدى قدرة ومرونة النشاط االقتصادي يف مرص وكذلك 
فميا بعد جاحئة كورونا وخالل االزمة الروس���ية االوكرانية 
يساعد يف ذلك القوى العاملة يف مرص واملقدرة حبوايل 28 
مليون عامل واليت تعد األك���ر يف املنطقة عىل مدى عقود، 
وق���د اكن ملرص مسعة طيب���ة باعتبارها املُص���در اإلقليمي 
الرئييس للعامل املتعملني املهرة. ومع ارتفاع الطلب احملي 
ع���ىل العامل���ة املاهرة وزياده ع���دد الش���باب الباحثني عن 
فرص معل بش���ل ربكا اجتهت الدول���ة ايل تدريب العامل 
عىل برناجم وطين جديد للتدريب الصنايع وذلك جبامعات 
عاملية تمكيلية ومبدارس فنية هيدف ذلك الرناجم إىل تدريب 
العاملني لش���غل حوايل 500000 فرص���ة معل جديدة يف 

جمال التصنيع.
وقال���ت من���ال مت���ويل ان مرص ب���رزت باعتبارها س���وقا 
اس���هالكية ذات أمهي���ة كبرية يف املنطقة، مك���ا يعزز ذلك 
وص���ول العرشات من العالمات التجارية العاملية، وتوس���ع 
كب���ري يف مبيعات التجزئة يف العامني املاضيني، ولو حتدثنا 
عن البنية التحتية فيوجد مبرص بنية حتتية عاملية املس���توي 
حيث تغ���ي ثالث ش���بات مس���تقلة للهات���ف احملمول، 
مك���ا يوجد 15 مين���اء جتاري يف الب���الد خلدمة املصدرين 
واملس���توردين عىل حد سواء ، ووصلت ش���بكة الطرق ايل 
1،08784 كيلو مرت ، مكا وصلت ش���بكة الس���كك احلديدية 

ايل9570 كيلو مرت و 20 مطار .
عالوة عي ذلك يتوفر يف مرص أسعار تنافسية يف الكهرباء 
واملي���اه والغاز، مكا متتلك مرص وف���رة يف املوارد الطبيعية 

ال���يت ميكن أن تليب بهسولة احتياجات األنش���طة الزراعية 
والصناعية والتعدين.

مك���ا تبنت م���رص مؤخرا خطة إصالحي���ة مطوحة لضامن 
االس���تدامة املالية وحل االختالل يف االقتصاد اللي هبدف 
احلد من املخاطر االقتصادية وتعزيز الثقة بني املس���تمثرين 
وهتدف خطة اإلصالح إىل زيادة القاعدة الرضيبية، وتبسيط 
اإلنفاق عىل دمع الوقود والكهرباء، واالس���تفادة من اإلنفاق 
الرأمسايل وختصيص املزيد من امل���وارد للخدمات العامة 
والضامن االجمايع وطبقت احلكومة إسرتاتيجية الرتوجي 
املكثف���ة ذات االبعاد الثالثة عىل أس���اس إصالح األمعال، 

وجذب االستمثار األجنيب املبارش، ورعاية املستمثرين
مكا اصبح الوقت الالزم لتجسيل ماتب المثيل اخلاريج 
72 س���اعة بدال من 40 س���اعه يوما. وتقدمي تهسيالت غري 

مسبوقة لملستمثرين
واألمه م���ن ذلك محاية املس���تمثرين، لك ذل���ك هيدف إىل 
تجشي���ع ومحاية املس���تمثرين من خمتل���ف دول العامل وال 

سميا من الدول األفريقية الشقيقة.
وأش���ارت رئيس���ة املؤمتر ايل التمنية االقتصادية األفريقية 
الى تع���د احدى امه اولويات الدول���ة املرصية، وان مرص 
تسى اىل حتقيق هذه التمنية من خالل تعزيز االستمثارات 
وحتسني معدالت التبادل التجاري وتطوير مرشوعات البنية 
التحتية باالضافة اىل دمع خطط التصنيع بالقارة األفريقية.

وهشدت فعاليات املؤمتر عدة لكامت وجلس���ات شارك فهيا 
عددا من املسؤلني وخراء االقتصاد والسفرا.

واخت���مت املؤمتر بع���دة توصي���ات أمهها : تهسي���ل حركه 
االس���تمثار يف مرص، وتيس���ري حركه رجال إال معال بني 
ال���دول اإلفريقي���ة من خالل تذلي���ل اإلجراءات تأش���ريات 
الدخول الدول اإلفريقية، وخلق فرص االس���تمثار و توطني 
التقنيات ىف احلصول عىل التصارحي الالزمة لملستمثرين 
األجانب و خاصة الدول اإلفريقية، والعمل عىل مستوى عال 
من االهمام ىف جم���ال التكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وتقني���ة ال���ذاكء االصطن���ايع واإلنرتنت وال���راجم العاليه 
ىف جمال االتص���االت و صناعه الروبوت���ات و) الدرونز ( 

وااللعاب الرمقية ملواكبه النظام العاملي احلاىل واجلديد

 عق���د وزير الطاق���ة، األمري عبدالعزيز بن س���ملان، يف 
الري���اض ي���وم الثالث���اء، اجماعًا م���ع وزي���ر الكهرباء 

املرصي، دمحم شاكر.
وناقش الوزيران، متابعة س���ري أمع���ال الربط الكهربايئ 
ب���ني البلدين، وحب���ث أوجه التعاون يف جم���االت الطاقة 
املتج���ددة واهليدروجني، والعمل عىل إعداد مذكرة تفامه 
ب���ني البلدين يف جم���االت الكهرب���اء والطاق���ة املتجددة 
واهليدروج���ني النظي���ف، وتعزيز التع���اون مع الرشاكت 

املختصة يف البلدين.
وهش���د الوزيران، توقي���ع مذكرة تفامه ب���ني هيئة تمنية 
واستخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة املرصية، والرشكة 

املرصية لنقل الكهرباء، ورشكة أكوا باور السعودية.

 خالل مؤتمر  “آفاق االستثمار في مصر وأفريقيا والتنمية المستدامة”

خبراء يضعون خارطة طريق لدعم أفاق 
االستثمار بني مصر وأفريقيا 

توقيع مذكرة تفاهم بني مصر والسعودية لتنفيذ مشروع 
إلنتاج 10 جيجاوات كهرباء من الرياح 

حبضور الرئيس الس���ييس ، عقدت  فعاليات  امللتيق 
واملعرض الدوىل السنوى للصناعة، والذى تأىت دورته 
األوىل مبناس���بة مرور 100 عام عىل تدش���ني احتاد 
الصناعات، وس���ط اهمام كبري من القيادة السياسية 
واسمرار  احلوافز اليت قدمها الدولة للصناعة عىل 
م���دار الس���نوات املاضية، حيث عان���ت املصانع قبل 
2014 م���ن نقص كبري يف الطاق���ة وانقطاع الكهرباء 
والغاز عن الصناع���ة األمر الذي جعل املصانع اكنت 
تعمل بنصف طاقها، لكن مع تدش���ني عدة مرشوعات 
مهنا 3 حمطات كهرباء معالقة وحقل ظهر األمر الذي 

وفر للصناعة الطاقة اليت حتتاجها للتشغيل.
وخ���الل الس���نوات املاضية مت إطالق قانون 5 لس���نة 
2015، اخل���اص بتفضي���ل املنت���ج احمل���ىل، وإزالة 
معوقات تطبيقه عىل أوس���ع نطاق، األمر الذي يحمس 
للقطاع اخلاص باالش���رتاك يف املناقصات احلكومية 
ويعطيه األولوية يف التوريد لملرشوعات احلكومية مما 

يعمل عىل منو القطاع اخلاص.
ولتهسيل منح الرخص لملصانع، جرى سن قانون 15 
لس���نة 2017، حيث أجاز قانون تيسري إجراءات منح 
تراخيص املنش���آت الصناعي���ة، الرتخيص باإلخطار 
وذلك للتيس���ري والتهسيل عىل أحصاب املرشوعات، 
حي���ث نص ع���ىل أن���ه يف غ���ري املنش���آت واملناطق 
املنص���وص علهي���ا يف املادت���ني )8( و)9( م���ن هذا 
القانون، يلزتم من يرغب يف إقامة منش���أة صناعية أو 
إدارهتا بإخطار اجلهة اإلدارية املختصة عىل المنوذج 
املعد لذلك مرفقا به البيانات واملستندات اليت حتددها 
الالحئة التنفيذية تبعا لطبيعة النش���اط واملخاطر اليت 

ميثلها.
وطرحت احلكومة برناجم دمع للص���ادرات اإلنتاجية 
وبلغ���ت قمي املخصصات الس���نوية للرناجم أكرث من 
4 مليار جنهيا، أعلن���ت وزارة الصناعة والتجارة، أن 
إمجايل م���ا مت رصفه من صن���دوق دمع الصادرات 
خ���الل الفرتة م���ن العام امل���ايل 2014/2013 وحى 
هناي���ة هشر ماي���و 2022 حن���و 54.3 ملي���ار جنيه 
لع���دد 2700 رشك���ة، تنفيذ مبادرة الس���داد الفوري 
لملستحقات، حيث بلغ املسدد حى اآلن 26.1 مليار 

جنيه لعدد 1963 رشكة.
وحجن���ت وزارة الصناع���ة يف ط���رح 43 مليون مرت 
أرض صناعي���ة خالل الفرتة م���ن 2016 وحى اآلن، 
مكا انهت الوزارة من إنش���اء 17 مجمعا صناعيا ب� 
15 حمافظة عىل مستوى امجلهورية بتلفة استمثارية 
امجالية بلغت حواىل 10 مليار جنيه، مكا مت إنشاء 3 
مدن صناعية جدي���دة مشلت مدينة اجللود بالروبيىك 
ع���ىل مس���احة 511 ف���دان )مت االنهاء م���ن املرحلة 
األوىل(، ومدينة األثاث اجلديدة بدمياط عىل مس���احة 
331 فدان )مت افتتاحها(، باإلضافة إىل مدينة النسيج 
اجلديدة بالسادات عىل مساحة 3 مليون مرت )جارى 

االنشاء(، وفق تقرير اجنازات وزارة الصناعة.
الرخصة الذهبية 

ووج���ه الرئيس عبد الفتاح الس���ييس مبنح الرخصة 
الذهبي���ة لملس���تمثرين املتقدمني عىل م���دار األهشر 
الثالث���ة القادم���ة نوحض م���ا يه الرخص���ة الذهبية 
لملرشوع���ات؟، ويه ببس���اطة رخصة واح���دة مُتنح 
لملرشوع���ات اجلدي���دة هب���دف ترسيع بدء النش���اط 
اإلنتايج واالس���تمثاري وال حتتاج ملوافقات من عدد 

من اجلهات مثل الرخصة التقليدية.
ويرج���ع مصطل���ح الرخص���ة الذهبي���ة إىل اجماع 
جملس ال���وزراء ىف 23 ديمسر 2021، والذى هشد 
موافقة الدكتور مصطى مدبوىل، رئيس الوزراء عىل 
مرشوع القرار املعروض من اهليئة العامة لالستمثار 
واملناطق احلرة بشأن حتديد توزيع القطاعات الفرعية 
ألنشطة االستمثار بالقطاعني ) أ (، و)ب(، طبقا حلمك 
املادة )11( من قانون االس���تمثار اخلاصة باحلوافز 

االستمثارية. 
قانون االستمثار اهمت مبسألة تبسيط اإلجراءات عىل 
املس���تمثرين ىف إقام���ة املرشوع���ات واحلصول عىل 
الرتاخي���ص الالزمة، وجاءت األمور املتعلقة بتبس���يط 
اإلج���راءات ىف 29 مادة من القان���ون اكنت مجيعها 
حتت بند التغلب عىل البريوقراطية، ومن أمهها العمل 
عىل إنش���اء نافذة اس���تمثارية ىف مجيع فروع اهليئة 

العامة لالستمثار للتعامل مع طلبات املستمثرين.
وقررت احلكومة تشكيل جلنة خاصة يكون دورها حل 
مشالك املس���تمثرين وتهسيل منح الرخص والتعامل 
الف���وري م���ع لك التحدي���ات ال���يت تواجه تأس���يس 

الرشاكت واملرشوعات االستمثارية اجلديدة.
الرخص���ة ال تعيف املس���تمثر من متطلب���ات حمددة، 
ولكهنا ختترص لك يشء يف موافقة واحدة، ويستلزم 
م���ن املش���اريع االس���تمثارية املؤهل���ة للحصول عىل 
الرخصة الذهبية اس���تيفاء مجيع املتطلبات التنظميية 
م���ن اجله���ات احلكومي���ة املختلفة. ولك���ن االختالف 
اجلوه���ري هو املس���تمثر مي���ر بعملية أبس���ط كثريا، 
تقلل الوق���ت واجلهد، وتليغ احلاج���ة إىل احلصول 
ع���ىل موافقة منفصلة من ع���رشات اجلهات املختلفة. 
وح���ى اإلجراءات املتعلقة برتاخي���ص البناء ختترص 
يف الرخص���ة الذهبية. وباختص���ار إذا حصلت عىل 
الرخص���ة الذهبي���ة، فأن���ت حصل���ت بذل���ك عىل لك 

املوافقات الالزمة لبدء مرشوعك.
مشاركة موسعة 

 ش���ارك يف  »امللت���يق واملع���رض الدوىل الس���نوى 
للصناع���ة«،   عدٌد م���ن أعضاء احلكوم���ة املرصية، 
وكبار الخشصيات، واملستمثرين، وممثلو املؤسسات 
اإلقلميية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية 
الصناعي���ة والتجاري���ة املش���رتكة، وممثل���و البعثات 
الدبلوماس���ية لدى مجهورية م���رص العربية، ورجال 
األمعال، وجملس إدارة احت���اد الصناعات املرصية، 
ورؤس���اء وأعض���اء الغ���رف الصناعي���ة، ،واملجالس 
االس���تمثارية، وممثل���و قط���اع البن���وك والكيان���ات 
االقتصادي���ة، وأعض���اء احلكومات لع���دد من الدول 

الشقيقة والصديقة، ولفيف من السادة املشاركني. 
وارتكزت  رؤية امللتيق واملعرض باألس���اس عىل دمع 
املبادرات الدولية التش���اركية بني الكيانات الصناعية 
والتجاري���ة ع���ىل املس���تويات اإلقلميي���ة: »العربية، 
اإلفريقية، األورومتوسطية، والدولية«، لتحقيق التمنية 
االقتصادية املس���تدامة، مس���تندًة عىل ثالث���ة أبعاد 
رئيس���ية، )الُبعد االس���تمثارى واالقتص���ادى، الُبعد 
االجماىع وبناء اإلنسان، وُبعد امجلهورية اجلديدة(.
  أجن���دة فعالي���ات امللت���ى واملعرض ال���دوىل األول 
للصناع���ة تضمنت ع���دة جلس���ات نقاش���ية تتناول 
مجموعة من احملاور مهن���ا: »الفرص الصناعية ىف 
ض���وء التحوالت العاملي���ة، توطني وتعمي���ق الصناعة 
احمللية إقلمييا وحمليا، حنو تمنية صناعية مستدامة، 
ف���رص القط���اع الصناىع م���ن المويل املس���تدام، 

اإلمانيات والف���رص التصنيعية ىف ضوء سياس���ة 
الدولة املرصية«. 

مك���ا أق���مي  واحد م���ن أكر املع���ارض مبركز مرص 
لملع���ارض الدولية داخل ثالث قاع���ات عىل إمجاىل 
مساحة 12 ألف مرت مربع، وتضم أجنحة العارضني 
رشاكت القطاع اخل���اص، وقطاع األمعال، ورشاكت 
أعضاء بغ���رف احتاد الصناع���ات املرصية، وجهات 
دولي���ة خمتلفة، جبان���ب مس���احات خمصصة لعقد 
املباحث���ات واللقاءات الثنائية والرشااكت املس���تقبلية 

 .B2B & B2C
اس���هدف امللت���ى واملع���رض طرح آف���اق الهنوض 
بالصناع���ة وتوطيهنا ىف ظ���ل التحديات االقتصادية، 
وتعزيز الصناعة املس���تدامة ودمع االبتار من خالل 
بيئ���ة حمفزة لتطوي���ر الصناعات وتمني���ة الرشااكت 
املتبادلة، وعرض قوة الصناعة املرصية الى تعد أحد 
أمه قطاعات االقتصاد، وط���رح املرشوعات التمنوية 
املرصية الى تنفذها الدولة مهنا: )املبادرة الرائس���ية 
»حي���اة كرمية« لتطوير الريف املرصى، اس���تصالح 
األرىض »مرشوع توشىك والدلتا اجلديدة«، حمطات 
التحلي���ة، املدن اجلدي���دة(، وغريها م���ن املرشوعات 
التمنوية الكرى، فضلًا عن جذب استمثارات صناعية 

جديدة ختدم جمهودات الدولة ىف معلية التمنية.
وأك���د املهن���دس رشي���ف الصي���اد رئي���س املجلس 
التصديري للصناعات اهلندس���ية، أن احلكومة عازمة 
عىل تطبيق احلياد التنافيس ومضان تافؤ املنافسة 
بني القطاع اخل���اص وبني الرشاكت احلكومية، وذلك 
هبدف املس���اعدة يف جذب االستمثارات اجلديدة يف 
القطاعات االقتصادية املختلفة، مش���يدا بإطالق وثيقة 
ملكي���ة الدول���ة اليت تتيح توس���ع القطاع اخلاص يف 

املرشوعات وختارج احلكومة من عدة قطاعات. 
وش���دد املهندس رشي���ف الصياد ع���ىل أمهية تنفيذ 
قرار احلكومة بإلغاء العمل باالعمادات املستندية يف 
االس���ترياد خالل 60 يوم من اآلن اس���تجابة ملطالب 
املصنع���ني واملصدرين مضن مقرتح���ات وتوصيات 
املؤمت���ر االقتصادي، مؤكدا أمهية العمل عىل تهسيل 
استرياد خامات اإلنتاج وخطوط اإلنتاج يف املصانع.
وأش���ار رئيس املجلس التصدي���ري إىل أن توصيات 
املؤمت���ر االقتص���ادي تتناس���ب مع املرحل���ة احلالية 
خاصة مع ما يتعلق برد رضيبة الدخل بنس���بة 55 % 
يف مدة ال تزيد عن 45 يوما وذلك لعدد من القطاعات 
االس���رتاتيجية والصناعي���ة والعم���ل ع���ىل توط���ني 
الصناعات املغذية للصناعات اهلندس���ية خاصة اهنا 

متتلك مرص فهيا مزة نسبية 
وأوحض الصي���اد، أن توصيات قطاع الصناعة اكنت 
يف حاجة إىل إضافة بعض البنود حلل بعض العوائق 
مثل عالج التشوهات امجلركية عند استرياد اخلامات 
ومستلزمات اإلنتاج ورسعة رد الرضيبة يف استرياد 

مدخالت إنتاج الصناعة
وطال���ب رئيس املجل���س برضورة العم���ل عىل تنفيذ 
توصيات املؤمتر االقتصادي بشل رسيع خاصة ما 
يتعلق بتبسيط اإلجراءات املتعلقة باألرايض الصناعية 
ورخ���ص املصان���ع اجلديدة مؤك���دا ع���زم الرئيس 

السييس عىل تمنية وتطوير الصناعة املرصية.
اسرتاجتية لتطوير الصناعة 

م���ن جانب���ه ، أك���د املهن���دس أمح���د مس���ري وزير 
التج���ارة والصناعة، أن موافق���ة الرئيس عبد الفتاح 

السييس عىل منح الرخصة الذهبية لافة املستمثرين 
متثل إنفراجة كبرية ملجمع األمعال يف مرص وركزة 
أساسية للهنوض بالقطاع الصنايع وزيادة التدفقات 

االستمثارية احمللية والعاملية باالقتصاد القويم. 
 وق���ال  إن  وزارة التج���ارة والصناع���ة تقوم حاليًا 
بإعداد اس���رتاتيجية ش���املة لتمنية وتطوير الصناعة 
املرصية بالتنسيق والتعاون مع اكفة منمظات األمعال 
وع���ىل رأهسا احت���اد الصناعات، الفت���ا إىل أنه من 
املق���رر االنهاء م���ن االس���رتاتيجية يف غضون ال�3 

أهشر املقبلة. 
 وأش���ار الوزير، إىل أقط���اع الصناعة حيظى خالل 
املرحلة احلالية باهمام كبري ورعاية  غري مسبوقة من 
قبل الدولة املرصية وع���ىل رأهسا الرئيس عبدالفتاح 
الس���ييس والذي يويل هذا القطاع أمهية كبرية لكونه 
قاط���رة التمنية االقتصادية وأحد الدعامئ االساس���ية 

لتحقيق التمنية الشاملة واملستدامة للدولة املرصية.
 وأوحض الوزير، أن ما هشدته مرص من اجنازات يف 
جمال التمنية االقتصادية الش���املة واملستدامة خالل 
الس���نوات ال� 8 املاضية اكن عاملًا رئيسيًا يف زيادة 
القدرة التنافسية للصناعة املرصية خاصة فميا يتعلق 

مبرشوعات البنية التحتية. 
 ون���وه مسري، إىل أن جهود الدولة يف جمال انش���اء 
املدن اجلديدة وتنفي���ذ املرشوعات القومية واملبادرات 
التمنوي���ة ومن بيهنا مبادرة حياة كرمية س���امهت يف 
زيادة الطلب عىل املنتجات احمللية، ال س���ميا يف ظل 
توجهي���ات خفامة الرئيس بأن ي���مت توريد احتياجات 
هذه املرشوع���ات من الصناعة املرصي���ة، وهو االمر 
ال���ذي يعكس ح���رص الدولة عىل تجشي���ع االعماد 
عىل الصناع���ة الوطنية ومن مث زيادة معدالت االنتاج 
الصنايع واتاحة املزيد من فرص العمل أمام الشباب. 
 ولف���ت الوزير، لتضافر اجلهود  لتوفري بيئة ترشيعية 
حمفزة لالس���تمثار يف خمتلف القطاعات االقتصادية 
بصفة عامة ويف القطاع الصنايع بصفة خاصة وهو 
ما سامه يف صدور عدد من القوانني املؤثرة يف زيادة 
جاذبية االس���تمثار يف الس���وق امل���رصي فضلًا عن 
قانون تنظمي احتاد الصناعات رمق 70 لسنة 2019. 

 وأشار، إىل أن رعاية ومشاركة   الرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس هبذه الفعالية تعكس أمهي���ة ومانة قطاع 
الصناعة لدى قيادة الدولة املرصية وحكومها، معربًا 
عن متنياته ان تسامه التوصيات الصادرة عن امللتى 
يف وض���ع خارطة طريق ملس���تقبل الصناعة املرصية 
وحتقيق رؤية ومس���هدفات الدول���ة حنو نقل وتوطني 
التكنولوجيا احلديثة واالس���تعداد للث���ورة الصناعية 

الرابعة والتحول الرمقي والصناعة اخلرضاء. 
و أك���د املهن���دس دمحم الس���ويدى رئي���س احت���اد 
الصناع���ات، أن قطاع الصناعة يهش���د حاليًا زمخًا 
كبريًا خاصة يف ظل التليفات اليت وجه هبا  الرئيس 
السييس خالل املؤمتر واليت تتعلق بإصدار الرخصة 
الذهبي���ة مجلي���ع املس���تمثرين  مبا يهس���م يف ازالة 
املعوقات اليت تواجه املس���تمثرين، واس���تعداد الدولة 
للرشاكة مع املس���تمثرين مبرشوعات املبادرة الوطنية 
لتطوي���ر الصناعة “ابدأ”، مش���ريا ايل ان الصناعة 
احمللي���ة يه خ���ط الدف���اع الثاين يف م���رص واليت 

استطاعت اجتياز التحديات.

   إجراءات حكومية متواصلة ةتشمل تفضيل المنتج 
المحلي في عقود المشروعات الحكومية  وتوفير الطاقة 

بعد أزمات انقطاع الكهرباء 

   طرح برامج لدعم القطاعات اإلنتاجية المصدرة و توفير 43 
مليون متر أراضي مرفقة.. تدشين 17 مجمع صناعي وطرحها 

للمستثمرين بأسعار تنافسية

الرخصة الذهبية .. حلقة جديدة يف سلسلة إجراءات 
دعم الصناعة الوطنية 

محيي السعيد

  خبراء يشيدون بطرح الرخص الذهبية للمستثمرين الصناعيين 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  6  نوفمبر  2022  •  العدد  667

»الملتقى والمعرض الدولي االول للصناعة« خالل الـ

داليا أحمد
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يقدمها : مهاب العجمى بورصة

10 أرباح مدينة نصر لإلسكان 
تقفز 114% إلى 534.3 مليون 

جنيه خالل 9 أشهر

أظه���رت امل���ؤرشات املالي���ة املجمعة لرشك���ة مدينة نرص 
لإلس���ان والتعمري، خالل التسعة أهشر األوىل من العام 
اجل���اري، ارتفاع أرباحها بنس���بة 113.7% عىل أس���اس 

سنوي.
وقالت الرشكة يف بيان لبورصة مرص، إهنا حققت أرباحًا 
بع���د الرضيبة )للرشكة األم( بلغ���ت 534.34 مليون جنيه 

خالل الفرتة من يناير إىل س���بمترب املايض، مقابل أرباح 
بلغ���ت 249.98 مليون جنيه يف الفرتة املقارنة من 2021، 

مع األخذ يف االعتبار حقوق األقلية.
وارتفع���ت مبيعات الرشكة خالل الف���رتة إىل 3.08 مليار 
جنيه، مقاب���ل مبيعات بلغت 1.38 ملي���ار جنيه يف الفرتة 

املقارنة من العام املايض.

فازت البورصة املرصي���ة بعضوية جملس 
إدارة احت���اد البورص���ات العربي���ة ممثلة 
ألسواق مشال إفريقيا، وذلك بعدد أصوات 

23 صوتا من إمجايل 24 صوتا.
ويتك���ون جمل���س إدارة االحت���اد م���ن 8 
أعضاء متثل البورصات ورشاكت املقاصة 

والتسوية العربية.
وتعد انتخاب���ات الدورة احلالية يه األوىل 
بع���د معلية إع���ادة اهليلكة الش���املة اليت 
تبناه���ا االحتاد خالل فرتة رائس���ة مرص 
عام 2019 لتعزيز العمل املؤس���ي داخل 
االحتاد، حيث هشدت الفرتة السابقة تطوير 
الحئة االحت���اد الداخلية وكذا اس���تحداث 
عدد من اللجان النوعي���ة معنية بعدة أمور 
مث���ل: »بالتكنولوجيا املالية واالس���تدامة« 
اليت تسهتدف حتسني وتعزيز بيئة األمعال 
ودراس���ة س���بل الربط البي���ي للبورصات 
العربي���ة وص���وال ملنصة تعاون وتنس���يق 
تحمس بتب���ادل اخلربات واس���تطالع اراء 

اكفة االطراف ذات الصلة.

وهشدت انتخابات الدورة احلالية منافس���ة 
بني بورص���ة مرص وتون���س واملغرب عىل 
مقع���دي مشال إفريقي���ا حجنت مرص يف 
حمسه���ا لصاحلها بعدم���ا حصدت عىل 
أع���ىل أص���وات لملش���اركني يف العملية 
االنتحابية لعضوي���ة االحتاد عن بورصات 

مشال افريقيا إيل جانب بورصة تونس.
بيمن���ا ف���ازت بورصة ت���داول الس���عودية 
والبحري���ن مبقاع���د منطق���ة اخلليج فميا 
ميثل سوق العراق وبورصة معان عضوية 
منطقة املرشق العريب، وفازت رشكة مرص 
املقاص���ة وااليداع والقيد املركزي املرصية 
بعضوية جمل���س اإلدارة اليت متتد دورته 
ملدة عام���ني وذلك إىل جان���ب مركز ايداع 
األوراق املالي���ة الس���عودية لمتثيل نش���اط 
التقايص واالي���داع مضن أعضاء جملس 
إدارة االحت���اد للدورة اجلديدة اليت تنهتي 

خالل الربع األخري من العام 2024.

قال���ت البورص���ة املرصي���ة إن���ه مت تنفيذ 
صفق���ات من خ���الل آلي���ة الصفقات ذات 
احلج���م الكب���ري ع���ىل أهس���م بايون���ريز 
بروبرتزي للتمني���ة العمرانية بقمية 76.32 

مليون جنيه.
وأوحض���ت البورص���ة يف بي���ان، أن���ه مت 
تنفي���ذ الصفقات عىل 41.48 مليون هسم 
مبتوس���ط س���عر 1.84 جنيه للهسم وفقًا 

حلسابات مبارش.
يش���ار إىل أن رشكة بايون���ريز بروبرتزي 
للتمنية العمراني���ة، حققت أرباحًا مجمعة 
بلغ���ت 342.89 ملي���ون جنيه من���ذ بداية 
التأسيس يف س���بمترب 2021 حىت هناية 
م���ارس 2022.. وبلغت إي���رادات الرشكة 
منذ التأس���يس حىت مارس املايض حنو 

2.64 مليار جنيه.

 اعمتدت امجلعي���ة العامة العادية لرشكة 
احلديد والصلب املرصية، تقرير املصيف 
عن نش���اط التصفية خالل النصف األول 

من العام اجلاري.
وقالت الرشكة يف بي���ان لبورصة مرص، 
إن العمومي���ة اعمتدت املرك���ز املايل يف 
30 يوني���و املايض وحس���اب إي���رادات 
ومرصوفات التصفية عن الفرتة خبسارة 

قدرها 926.99 مليون جنيه.
وأوص���ت العمومي���ة الرشك���ة، برضورة 
رسعة حتديد وإهن���اء املوقف الرضرييب 
لالنهتاء م���ن أمع���ال التصفي���ة، وإهناء 

اخلالفات مع رشكة الكوك وإجراء مطابقة 
بني الرشكتني ومعل تسوية بني األرصدة 

الدائنة واملدينة للك رشكة.
مك���ا أوصهتا بتكثي���ف اجلهود لتحصيل 
مستحقات الرشكة لدى الغري حفاظًا عىل 

حقوق الدائنني.
وحققت احلدي���د والصلب 40.63 مليون 
جنيه أرباحًا بع���د الرضائب خالل العام 

املايل املنهتي يف يونيو 2022.
مكا حققت الرشكة 121.21 مليون جنيه 
مبيعات خالل العام املايل املايض 2022-

.2021

ع���اودت البورصة املرصية أنش���طهتا وجوالهتا 
الرتوجيي���ة اخلارجي���ة، حي���ث هش���دت الفرتة 
الس���ابقة أوىل اجل���والت الرتوحيي���ة يف منطقة 
جمل���س التع���اون اخلليجي وحتدي���دا يف دولة 
االمارات، ومت االجمتاع مبمثيل 16 مؤسسة من 
كربى املؤسسات املالية العربية واالجنبية واليت 
تدير اصول مبائت امللي���ارات من الدوالرات يف 
اس���واق مالية متعددة حول العامل واس���هتدفت 
اللق���اءات الرتوجي للف���رص املتاحة يف س���وق 
امل���ال املرصي بني املؤسس���ات املالي���ة العاملية 
اليت ت���ويل اهمتام���ا بالف���رص االس���تمثارية 
باملنطقة، وكذلك التعرف عىل رؤية املس���تمثرين 
من املؤسس���ات املالية لالحداث واملس���تجدات 
عىل صعيد االقتصاد الوطي هبدف اس���تعادة 
ثقهتم يف س���وق املال املرصي بعد التعرف عىل 
املعوقات والتحديات اليت يواجهوهنا يف س���بيل 
عودة استمثاراهتم يف االدوات واملنتجات املالية 

املتداولة بالبورصة املرصية.
خ���الل اللقاءات، أش���ار رايم ال���داكين رئيس 
البورص���ة املرصية إن قرب االنهت���اء من اتفاق 
صندوق النقد الدويل سيؤدى إىل حتسن جزيئ 

للس���وق، موحضا أن السياسات احلالية املطبقة 
من البنك املركزي املرصي حلل ازمة الدوالر يه 
سياسات فاعلة من شأهنا املسامهة يف متاسك 

االقتصاد الوطي.
وكشف الداكين خالل اللقاءات سيع البورصة 
املرصي���ة تعزيز مس���تويات االعمتاد عىل حلول 
وتطبيق���ات التكنولوجي���ا املالية وكذل���ك تفعيل 
عدة اليات وادوات مثل تفعيل س���وق املش���تقات 
واستحداث مؤرشات تتوافق مع احام الرشيعة 
االس���المية واخرى تتابع جه���ود الرشاكت يف 
خف���ض االنبعاث���ات الكربونية هبدف حتس���ني 
تنافسية الس���وق املرصي بني االسواق العربية 

والعاملية.
خ���الل االجمتاع���ات، اكدت املؤسس���ات املالية 
املش���اركة عىل جاذبية االس���تمثار يف السوق 
املرصي واعتباره سوق رئيي مضن حمافظهم 
االس���تمثارية بس���بب تنوع الفرص االستمثارية 
به فميا اس���تعرض املشاركني عدد من املعوقات 
والتحديات اليت تواجهها يف الس���وق املرصي 
مهنا تراجع مس���تويات الس���يولة داخل السوق 
واليت تؤثر س���لبا ع���ىل القرار االس���تمثاري. 

عن أسواق شمال أفريقيا.. 

مصر تفوز بعضوية »احتاد البورصات العربية«

تنفيذ صفقات من احلجم الكبير على »بايونيرز 
بروبرتيز« بـ76.3 مليون جنيه

عمومية احلديد والصلب املصرية تعتمد نشاط 
التصفية واملركز املالي للنصف األول

الدكاني : جولة ترويجية جديدة لعرض الفرص املتاحة يف 
سوق املال املصري أمام املؤسسات املالية العاملية الرقابة املالية تقر تعديالت إضافية على قواعد القيد لتيسير اإلجراءات 

أعلنت رشكة البويات والصناعات الكمياوية 
- باكني، عن قي���ام رشكة االصباغ الوطنية 
 National Paints( القابضة احملدودة
Holding LTD ( بتق���دمي عرض رشاء 
غري ملزم لالس���تحواذ عىل نس���بة %100 
من أهسم رأس مال "باكني" وذلك بس���عر 

مبديئ 29 جنيه للهسم.
وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة مرص، 
أن الع���رض تضم���ن رشط أن تقوم رشكة 
األصب���اغ الوطني���ة احمل���دودة بالبدء يف 
إج���راءات الفح���ص الن���ايف للجهالة عىل 
رشكة باكني لتحديد سعر الرشاء الهنايئ.

وأضافت أنه جاري دراس���ة العرض املقدم 
ملجلس اإلدارة بالتشاور مع بنك االستمثار 

األهيل فاروس.

والصناع���ات  البوي���ات  أن  إىل  يش���ار 
الكمياوية - باكني، جسلت صايف خس���ائر 
بل���غ 856.16 ألف جنيه من���ذ بداية يوليو 
ح���ىت هناية مارس امل���ايض، مقابل أرباح 
بقمي���ة 50.13 ملي���ون جني���ه خالل نفس 

الفرتة من العام املايل املايض.
وارتفع���ت مبيعات الرشكة خالل التس���عة 
أهشر حي���ث جسلت 663.29 مليون جنيه 
بهناية مارس، مقابل 639.34 مليون جنيه 
خالل نفس الفرتة من العام املايل املايض.
وع���ىل صعيد القوامئ غري املجمعة، حتولت 
الرشك���ة املس���تقلة إىل اخلس���ائر خالل 
التس���عة أهشر لتتكبد 1.03 مليون جنيه، 
مقابل أرباح بقمية 2.86 مليون جنيه خالل 

نفس الفرتة من العام املايل السابق له.

قال إسالم عزام، نائب رئيس جملس 
إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية، إن 
اهليئة تقوم يف الوقت احلايل بإجراء 

مفاوضات مع وزارة املالية، لدراسة 
تقدمي حزمة من احلوافز الرضيبية 
لصناديق االستمثار العقاري، وأن 

سندات التوريق اليت مت اعمتادها من 
يناير وحىت أغسطس 2022 بلغ حنو 
9.9 مليار جنيه، مشرًيا إىل أن الربع 
األخري من العام سيهشد مضاعفة تلك 

القمية، وهو أمر طبييع حيدث يف هناية 
لك عام.

قمية التوريق 24 مليار جنيه هذا العام
وأشار عزام خالل لكمته يف مؤمتر 
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نمظته “املال يج يت إم”، إىل أن قمية 
التوريق قاربت عىل 24 مليار جنيه 
خالل العام احلايل، مهنا 20 مليارًا 
لصاحل هيئة املجمتعات العمرانية 

اجلديدة، وحنو 4 مليارات جنيه لعدد 
من الرشاكت، الفًتا إىل أنه من املتاح 
توريق املستحقات املالية املستقبلية 

ولكن برشوط أمهها عدم تذبذب حتصيل 
تلك املبالغ.

البورصة تعلن نهاية الحق 
وموعد صرف كوبون مصر 

لأللومنيوم

9.9 مليار جنيه حجم سندات 
التوريق حتى أغسطس الماضي

مصر الجديدة لإلسكان تعلن 
قيمة الكوبون المقترح توزيعه 

على المساهمين

البورصة: اليوم .. عقد مزاد 
على الورقة المالية »القاهرة 

للزيوت والصابون«

قالت البورصة املرصية، إن هناية 
احلق يف التوزيع النقدي لرشكة مرص 

لأللومنيوم، بإغالق جلسة يوم 21 
نومفرب اجلاري.

وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص، أنه تقرر توزيع كوبون 

مرص لأللومنيوم رمق )20( بواقع 
4.4999878787 جنيه للهسم الواحد 
وذلك اعتبارًا من 24 نومفرب اجلاري.
يشار إىل أن مرص لأللومنيوم حققت 
صايف رحب بلغ 642.63 مليون جنيه 
منذ بداية يوليو حىت هناية سبمترب 

2022، مقابل 304.71 مليون جنيه 
أرباح خالل الفرتة املقارنة من العام 

املايل املقارن.
وارتفعت إيرادات الرشكة خالل 

الثالثة أهشر إىل 3.47 مليار جنيه، 
مقابل 3.33 مليار جنيه إيرادات يف 
الربع املقارن من العام املايل املايض.

أعلنت رشكة مرص اجلديدة لإلساكن 
والتعمري، عن قمية التوزيعات 

املقرتحة لملسامهني عن أرباح العام 
املايض.

وقالت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص، إن قمية التوزيعات املقرتحة 

لملسامهني تبلغ 296.88 مليون 
جنيه بواقع كوبون نقدي قميته 

0.22 جنيه للهسم.
يشار إىل أن مرص اجلديدة لإلساكن 

والتعمري، حققت أرباحًا بلغت 
659.33 مليون جنيه خالل العام 
املايل املايض، مقابل أرباح بلغت 

180.15 مليون جنيه يف العام املايل 
السابق له.

وارتفعت إيرادات نشاط الرشكة عن 
العام املايل املايض إىل 1.81 مليار 

جنيه جنيه، مقابل إيرادات بلغت 
574.18 مليون جنيه يف العام املايل 

.2021-2020

قالت البورصة، يف إعالن تذكريى 
بشأن آلية مزاد سعر اإلقفال 

)AUCT( عىل الورقة املالية القاهرة 
للزيوت والصابون، إنه يف ضوء 

وجود أوامر ترامكية مجسلة عىل 
الورقة املالية دون حتقيق سعر إقفال 
جديد، فقد تقرر أن يمت عقد مزاد عىل 

الورقة املالية خالل الفرتة من اليوم 
األحد املوافق 2022/11/6 إىل يوم 

امخليس املوافق 2022/11/10 ليمت 
حتديد سعر إقفال ناجت عن تالىق 

آليات العرض والطلب بالسوق.
واعتبارًا من جلسة التداول التالية 

يكون سعر اإلقفال اجلديد الناجت 
عن املزاد هو سعر الفتح للورقة 

املالية ويكون التداول علهيا طبقًا 
للحدود السعرية وآليات اإليقاف 

املؤقت املعمول هبا بالسوق املدرجة 
به وتلىغ لك األوامر غري املنفذة قبل 

بداية هذه اجللسة بدون إخطار.

باكني تتلقى عرض شراء لالستحواذ على كامل 
أسهمها بسعر مبدئي 29 جنيهًا للسهم

داليا احمد

اتس���اقا م���ع التوصي���ات الص���ادرة عن 
املؤمتر االقتصادي برضورة حتسني مناخ 
االس���تمثار وتيس���ري اإلج���راءات الالزمة 
ملامرس���ة األمعال وزيادة مشاركة القطاع 
اخلاص يف النش���اط االقتصادي، أصدر 
الدكتور دمحم فري���د رئيس جملس إدارة 
اهليئ���ة العام���ة للرقابة املالي���ة القرار رمق 
)149( لسنة 2022 إلدخال تعديالت عىل 
قواعد قيد وش���طب األوراق املالية جبداول 
البورصة املرصية، وذلك لهتيئة بيئة مواتية 
تس���اعد وحتفز الرشاكت عىل االستفادة 
م���ن س���وق األوراق املالي���ة مكنصة تدمع 
معلية تمني���ة وتطوير الكيانات االقتصادية 

املختلفة.
وكذلك الق���رار رمق )150( لس���نة 2022 
بش���أن رشوط وضوابط وإجراءات إتاحة 
اس���تخدام األنمظة االلكرتونية يف حضور 
اجمتاعات امجلعية العامة للرشاكت املقيد 
هلا أوراق أو أدوات مالية بالبورصة وإثبات 

إجراءاهتا والتصويت علهيا عن ُبعد.
وس���بق اصدار ه���ذه التعدي���الت إجراء 
جلس���ة حوار جممتيع دعت إلي���ه اهليئة 
العام���ة للرقابة مع ممث���يل اكفة األطراف 
الفاعل���ة يف الس���وق م���ن رشاكت مقيدة 
وماتب حماس���بة ومراجعة ومستشارين 
قانونني الستطالع اآلراء بشأن التعديالت 
املقرتحة، إميانا من اهليئة بأمهية الرشاكة 
لتحقي���ق رؤيهت���ا الرامية لتطوي���ر وتمنية 
األس���واق املالي���ة غ���ري املرصفي���ة لتقوم 
بدور أك���رب يف دمع الكيانات االقتصادية 
العاملة مبختلف األنش���طة اإلنتاجية لدمع 
منو االقتصادي القويم وزيادة مستويات 

التشغيل.
اجلدي���دة  التعدي���الت  اس���هتدفت  وق���د 
الص���ادرة هبذا الق���رار عدد م���ن البنود 

واملواد يمت توضيحها اكلتايل:
تعديل املادة )6( من قواعد القيد:

حي���ث ي���حمس التعديل للهيئ���ة يف حاالت 
لل���رشاكت  املوافق���ة  مؤقت���ه  اس���تثنائية 
املقيدة هل���ا أوراق مالية بالبورصة امجلع 
بني منصب رئيس جملس اإلدارة ومنصب 
العض���و املنت���دب أو الرئي���س التنفي���ذي 
للرشكة، وذل���ك يف ضوء امل���ربرات اليت 

تقدمها الرشكة وتقبلها اهليئة.
تعديل املادة )7( من قواعد القيد:

اس���هتدف التعدي���ل مزيد م���ن التوضيح 
بش���أن ف���رتة مجتي���د أهسم املس���امهني 
الرئيس���ني بالرشكة أو من حيلون حملهم 
م���ن ب���ايق املس���امهني لتك���ون 24 هشر 
مي���الدي بدال من س���نتني ماليت���ني، وذلك 
تيس���ريا عىل الرشاكت املقي���د هلا أوراق 

مالية بالبورصة.
حي���ث أظه���رت املامرس���ات الناجتة عن 
التطبيق العميل للقواعد قبل التعديل وجود 
لبس يف حتديد املدة الالزمة لتجميد أهسم 
املسامهني الرئيسيني، لتصبح االن ملدة ال 

تقل عن 24 هشر ميالدي.

تعدي���ال امل���ادة )8( رشوط قي���د أهس���م 
ال���رشاكت املرصية حديثة التأس���يس ومل 

تصدر قوامئ مالية عن سنتني ماليتني:
مسح التعدي���ل بقيد أهسم الرشاكت ذات 
األجحام الكبرية حديثة التأس���يس واليت 
مل تصدر قوامئ مالية عن س���نتني ماليتني 
بالقيد املؤقت عىل أن يمت اس���تيفاء الطرح 
من خ���الل زي���ادة رأس املال ع���ن طريق 

االكتتاب العام.
حيث جت���زي املادة بعد التعديل، قيد أهسم 
الرشاكت املرصية اليت تأسست عن طريق 
طرح أهسمها يف اكتتاب عام أو خاص، أو 
ُطرحت الحقًا بع���د القيد املؤقت ألهسمها 
م���ن خالل اكتتاب أو ط���رح عام أو خاص 
بن���اًء عىل نرشة اكتتاب أو طرح حبس���ب 
األح���وال أو مذك���رة معلومات معمتدة من 
اهليئة وال���يت مل تصدر ق���وامئ مالية عن 
س���نتني ماليت���ني اكملت���ني إذا اس���توفت 

الرشوط اآلتية:
أال يق���ل رأس امل���ال املص���در واملدف���وع 
للرشك���ة املطلوب قيد أهسمه���ا عن مثىل 
احلد األدىن لرأس املال الوارد باملادة )7( 

بند )6(.
أال تقل نس���بة األهسم ح���رة التداول عن 
)15%( م���ن إمجايل أهس���م الرشكة، وأال 
يقل عدد املس���امهني بالرشكة عن 1000 
مس���امه، وىف حالة الطرح و/أو االكتتاب 
الالحق للقيد يلزم طرح نس���بة من األهسم 
ولعدد من املس���امهني مبا حيقق متطلبات 

هذا البند.
أال يق���ل ع���دد األهسم املص���درة املطلوب 

قيدها عن )20( مليون هسم.
أال تقل نسبة احتفاظ املسامهني الرئيسيني 

واملؤسس���ني و/أو من حيل���ون حملهم من 
بايق املس���امهني بالرشكة عند تقدمي طلب 
القيد ع���ن )75%( من حصهتم يف أهسم 
الرشكة ومبا ال يقل عن نس���بة )51%( من 
إمجايل أهسم الرشكة وذلك حىت اعمتاد 
القوامئ املالية للس���نة اليت يمت فهيا حتقيق 
رشط الرحبية الوارد بالبند )8( من املادة 
)7(، وب���رشط م���رور )24( هشر ميالدي 
وصدور القوامئ املالية الدورية عن س���نتني 
ماليت���ني من تارخي القي���د بالبورصة، وأن 
يمت االحتفاظ بذات النس���بة الس���ابقة يف 
أي زيادة لرأس مال الرشكة لذات الفرتة، 

وذلك فميا عدا األهسم املجانية.
أن تن���رش الرشكة طالبة القي���د واليت مل 
تصدر قوامئ مالية عن س���نة مالية واحدة 
ع���ىل األق���ل تقرير اإلفصاح املش���ار إليه 
بامل���ادة )138( م���ن الالحئ���ة التنفيذي���ة 
للقانون )159( لس���نة 1981 بعد اعمتاده 
م���ن اهليئة أو أن يمت تضمني نرشة الطرح 
أو االكتتاب أو مذكرة املعلومات حبس���ب 
األحوال اكفة املعلومات املش���ار الهيا يف 

ذلك التقرير.
أن تق���دم الرشك���ة طالب���ة القيد دراس���ة 
معمت���دة من أح���د املستش���ارين املاليني 
املقيدي���ن بجسل اهليئ���ة وفق���ًا لملعايري 
املرصي���ة للتقيمي املايل لملنش���آت توحض 
ف���رص المنو والرحبية، ع���ىل أن تتضمن 

الدراسة عىل األقل ما ييل:
ما بارشته الرشكة من نشاط.
ما أبرمته الرشكة من عقود.
التوقعات املالية املستقبلية.

التوقعات املس���تقبلية للرحبية ومدى كفاية 
املوارد املالية املتولدة من نش���اط الرشكة 

لتحقيق هذه األرباح.
القمية العادلة للهسم عند الطرح.

وىف مجيع األحوال، ال جيوز التعامل عىل 
أهسم الرشكة خالل الفرتة من تارخي القيد 
املؤقت وحىت بدء التداول عىل هذه األهسم 
إال مبوافقة اهليئة، ويعترب القيد املؤقت كأن 
مل يكن يف حالة عدم قيام الرشكة باستيفاء 
ب���ايق رشوط القيد خالل س���تة أهشر من 
تارخي القيد، وجيوز مد هذه املهلة مبوافقة 

اهليئة يف احلاالت اليت تقدرها.
تعدي���ل املادة )44( متطلبات االس���تحواذ 

عىل أصول أو استمثارات:
يسهتدف التعديل المساح للرشاكت املقيد 
هل���ا أوراق مالية بالبورصة االس���تحواذ 
عىل رشاكت غري مقيدة دون أن تس���تويف 
الرشاكت غ���ري املقيدة حمل االس���تحواذ 
اكف���ة معايري ومتطلبات القيد، وذلك هبدف 
حتفزي معليات االس���تحواذ اليت تس���اعد 
الرشاكت عىل تمنية وتطوير وزيادة جحم 
أمعاهل���ا، مبا يع���ود بالنفع عىل الس���وق 

واالقتصاد كلك.
باإلضاف���ة إىل تجشي���ع معلي���ات زيادة 
رؤوس أموال ال���رشاكت املقيدة من خالل 
مبادلة األهسم بالرشاكت املستحوذ علهيا 
مقابل أهسم زيادة راس مال يف الرشاكت 
املقيدة، واش���رتاط احلص���ول عىل موافقة 
غالبي���ة املس���امهني عىل االس���تحواذ مع 

اإلفصاح لتحقيق امحلاية لملتعاملني.
واس���تمكاال للتطوير ال���ذي تنهتجه اهليئة 
فمي���ا يتعلق حبامي���ة حق���وق املتعاملني، 
فألزم���ت التعديالت ال���رشاكت املقيد هلا 
أوراق مالية بالبورصة مىت بلغت إيراداهتا 
الس���نوية اثنني مليار جنيه أو أكرث مبوافاة 

البورصة باللغتني العربية واإلجنلزيية.
فميا أصدرت اهليئ���ة العامة للرقابة املالية 
القرار رمق 150 وال���ذي يتضمن القواعد 
والضواب���ط املنمظ���ة إلتاحة واس���تخدام 
األنمظة االلكرتونية اليت تكفل ملس���امهي 
الرشاكت املقيد هلا أوراق مالية بالبورصة 
حض���ور االجمتاعات واثب���ات إجراءاهتا 
والتصويت علهيا ع���ن بعد، باإلضافة إىل 
عقد االجمت���اع الفعيل للجمعية يف املان 
والتوقي���ت احملددين هل���ا بدعوة اجمتاع 
امجلعية، وذلك تيس���ريا عىل املس���امهني 
م���ع التأكي���د ع���ىل االل���زام مبتطلب���ات 
التأم���ني وامحلاية الالزم���ة لضامن رسية 
وع���دم اخرتاق ق���رارات امجلعي���ة العامة 
والتصوي���ت علهي���ا، ومتكيهنم م���ن إبداء 
رأهي���م بالتصويت ع���ىل لك موضوع من 
املوضوع���ات املعروضة باجمتاع امجلعية 
العام���ة وط���رح االستفس���ارات الالزم���ة 
بش���أهنا، حيث تاحت التعديالت اجلديدة 
متكني املس���امهني من إب���داء اآلراء وطرح 
االستفس���ارات أثن���اء انعق���اد اجمت���اع 

امجلعية

محمود معروف

العجمي ..

القاهرة تستضيف منتدي لتعزيز ممارسات إدارة املخاطر يف مصر وفًقا ألفضل املمارسات الدولية
ٌعق���دت - األحد املايض-  فعاليات املنتدى 
وال���ذي  املخاط���ر  إلدارة  األول  ال���دويل 
نمظته  واس���تضافته اهليئة العامة للرقابة 
املالية، من خالل ذراعه���ا التدرييب معهد 
اخلدمات املالية غ���ري املرصفية، بالتعاون 
مع لكي���ة فرانكف���ورت للمتوي���ل واإلدارة 
والواكل���ة   )Frankfurt School(
األملانية )GIZ( مبشاركة عدد من اخلرباء 
الدولي���ني ذوي اخل���ربات املتخصصة يف 

إدارة املخاطر.
ق���ال الدكت���ور دمحم فريد رئي���س اهليئة 
العام���ة للرقاب���ة املالي���ة إن انعق���اد هذا 
املنت���دى وألول مرة هيدف إىل نرش الويع 
وثقاف���ة إدارة املخاطر لدى املس���ولني يف 
قطاع���ات اخلدمات املالية غ���ري املرصفية 
وتبادل اخلربات م���ع بيوت اخلربة الدولية 
املتخصص���ة، واالط���الع ع���ىل أفض���ل 
املامرس���ات الدولية يف ض���وء تطور عمل 
إدارة املخاطر لرفع كفاءة العاملني وزيادة 
مس���توى األداء امله���ي وفاعلي���ة التطبيق 

العميل.
أضاف الدكتور فريد، أن استضافة اهليئة 
العامة للرقاب���ة املالية لملنتدى يأيت مضن 
اجلهود اليت تقوم هبا اهليئة  لتطويرقدرات 

وصق���ل مهارات العامل���ني بالقطاع املايل 
غ���ري املرصيف وه���و األمر الذي يس���اعد 
عىل لتعزي���ز صالبة ومرونة املؤسس���ات 
املالية غ���ري املرصفي���ة الس���تدامة المنو 
والتطوير، حيث مت مؤخرا تنفيذ برناجمني 
تدريبيني متخصصني لتفعي���ل دور إدارة 
املخاط���ر برشاكت الوس���اطة يف األوراق 
املالي���ة واالرتقاء مبس���توى العاملني هبا. 
مك���ا مت تنفي���ذ برن���اجم تدري���يب إلعداد 
وتقدمي اإلفصاحات املرتبطة باآلثار املالية 
 Task Force onاملناخي���ة للتغ���ريات 
 Climate Related Financial
وذل���ك   ،“  Disclosures “ TCFD

لل���رشاكت العامل���ة بالقط���اع املايل غري 
املرصيف، بالتعاون مع لكي���ة فرانكفورت 

لإلدارة والمتويل.
أشار رئيس اهليئة إىل أن تطوير األسلوب 
الرقايب من األسلوب التقليدي إىل الرقابة 
عىل أس���اس اخلطر هيدف للحد من درجة 
املخاطر املختلفة اليت تواجه املؤسس���ات 
املالي���ة إىل أدىن مس���توى ممك���ن قب���ل 
حدوث أي مش���لكات ولي���س بعد وقوعها، 
ل���رضورة احلفاظ عىل حق���وق املتعاملني، 
خاصة أن غالبية مؤسسات القطاع املايل 
غري امل���رصيف تت���وىل إدارة واس���تمثار 
أموال الغري، وه���و األمر الذي يتطلب معه 

االس���مترار يف تطوير مهن���ج الرقابة عىل 
أس���اس اخلطر من خالل وضع الضوابط 
الرقابية بالشلك الذي يضمن فاعلية كفاءة 
العملي���ات واالمتثال للضواب���ط والقواعد 
املنمظة مع احلفاظ عىل املوارد ومنو جحم 
األمعال مع رضورة اسمترارية تقيمي مدى 
قابلية القطاع املايل للتأثر باألزمات املالية 
واالقتصادية كأداة لإلنذار املبكر يف حالة 

تعرض النظام املايل للخطر.
أضاف الدكت���ور فريد أن اهليئة هتدف يف 
اكفة الضوابط والترشيعات اليت تعمل عىل 
صياغهتا أو تعديالهتا التأكيد عىل مسولية 
املؤسسات املالية غري املرصفية فميا يتعلق 
باعمتاد سياس���ات إدارة املخاطر س���واء 
التشغيلية أو االئمتانية أو السوقية، مكا أن 
اهليئة تشرتط وجود مسول املخاطر ودليل 
سياس���ات إلدارة املخاطر كأحد متطلبات 
الرتخيص لملؤسس���ات املالي���ة اخلاضعة 
لرقابهتا. ونظرا للتغريات البيئية واألحداث 
العاملية املتالحقة وملواجهة األزمات اليت قد 
تطرأ مس���تقبال فإن دجم املخاط���ر البيئية 
املالية  املنتج���ات  واجليوسياس���ية، وطرح 
اخل���رضاء أصبحت مض���ن أولويات معل 

اهليئة.

Frankfurt  بالتعاون مع كلية فرانكفورت للتمويل واإلدارة
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د. دمحم فريد

رحب رأس املال السويق للبورصة املرصية، 
حن���و 17.3 ملي���ار جنيه خالل جلس���ات 
األس���بوع امل���ايض، ليغل���ق عند مس���توى 
763.1 ملي���ار جنيه، بنس���بة منو %2.3.. 
وارتف���ع املؤرش الرئيي للبورصة املرصية 
"إجيى إكس 30" بنسبة 1.72% ليغلق عند 
مس���توى 11262.40 نقط���ة، فميا تراجع 
مؤرش األهسم الصغرية واملتوسطة "إجيى 
إكس 70 متساوى األوزان"، بنسبة %1.27 

ليغلق عند مستوى 2213.25 نقطة.
وجسل مؤرش "إجيى إكس 100 متس���اوى 
ليغل���ق   %0.55 بنح���و  هبوًط���ا  األوزان" 
عن���د مس���توى 3226.13 نقط���ة، وجسل 
مؤرش "إجي���ى إكس 30 حم���دد األوزان" 
صعوًدا بنحو 1.98% ليغلق عند مس���توى 
13665.01 نقطة، ونزل مؤرش متزي بنسبة 
2.32% ليغل���ق عن���د مس���توى 3508.05 

نقطة.
وتراج���ع إمجايل قمية الت���داول بالبورصة 
املرصي���ة إىل 9.1 ملي���ار جني���ه خ���الل 
األس���بوع، يف حني بلغت مكية التداول حنو 
2.665 ملي���ار ورقة منف���ذة عىل 254 ألف 
معلي���ة، وذلك مقارنة بإمج���ايل قمية تداول 
قدره���ا 10.7 مليار جني���ه، ومكية التداول 
بلغت 2.984 ملي���ار ورقة منفذة عىل 257 

ألف معلية خالل األسبوع السابق هيلع.
قال س���عيد الفيق خبري أس���واق املال  إن 
البورصة املرصية س���تكون بوابة االستمثار 

األوىل املرحل���ة املقبل���ة بعد ارتفاع س���عر 
الدوالر حيث أن أس���عار الدوالر وأس���عار 
األهسم يف الوقت احلايل جاذب لملستمثر 

األجنيب واحمليل لتحقيق أرباح كبرية.
وأض���اف أن امل���ؤرش الرئي���س للبورص���ة 
املرصية  أغلق عند مس���توى 11262 نقطة 
نتيجة صعود غالبي���ة األهسم القيادية بقوة 
وع���ىل رأهس���ا : التجاري ال���دويل وفوري 
وطلع���ت مصط���يف وحديد ع���ز  وهريمس، 
الفت���ا إىل أن ه���ذا األهسم متث���ل اكرث من 

50% من الوزن النس���يب لمل���ؤرش الرئيس 
لذلك صعودها أثر بش���لك كب���ري عىل أداء 
املؤرش الرئيس وصل املؤرش الرئيس خالل 
جلسات األسبوع قرب مستوى مقاومة عند 

11400  اىل 11450 نقطة.
وأض���اف أن اخ���رتاق مس���توي 11400 - 
11450 والثبات أعاله يدفعنا اىل مس���توى  
11750 نقطة خالل الفرتة القادمة وهذا هو 
املتوق���ع  ولكن مع االرتفاع���ات القوية اليت 
حدثت بعد القرارات اخلاصة بتحريك سعر 

الرصف والصعود الق���وي واملتواصل اكن 
م���ن الطبييع ح���دوث جي أرب���اح طفيف 

بالقرب من مستويات املقاومة.
ويتوق���ع الفيق م���ع بداية األس���بوع عودة 
تكوي���ن مراك���ز رشائي���ة جدي���دة يف هذة 
املناطق وعودة اس���هتداف مستوي 11450 
مث 11750 خ���الل الف���رتة القادمة حيث إن 
أس���عار األهسم املرصية فرصة لالقتناص 
يف ظ���ل أس���عارها احلالي���ة خاص���ة مع 
ارتفاع القوي ال���رشايئ الذي اكن للدوالر 
واخنفاض القوي الرشائية للجنية واألجانب 
يدرك���ون ذل���ك جي���دا لذلك س���وف تهشد 
الف���رتة القادمة خض س���يولة اكرث وارتفاع 
يف اجحام الت���داوالت وبالتايل ارتفاع يف 
مستوي األسعار وأتوقع أن تكون البورصة 
املرصية يه اهلدف األول لالستمثار خالل 

الفرتة القادمة.
تاب���ع : أم���ا م���ؤرش األهس���م الصغ���رية 
واملتوس���طة مل حي���ظ نفس نس���ب صعود 
املؤرش الرئيس حيث اغلق مع هناية تداوالت 
األس���بوع عن���د مس���توى 2213  اآلن لديه 
مس���توي مقاومة عند 2280 ومستوي دمع 
عن���د 2200 متوقعا اس���هتداف مس���توي 
2280 خالل الف���رتة القادمة وتفاعل اهسم 
املؤرش الس���بعيي مع االرتفاع���ات القوية 

لملؤرش الثالثيي.

محللون :  األسهم املصرية متثل  فرصة لالقتناص يف ظل انخفاض القوي الشرائية للجنيه
بعد أن ربحت البورصة 17.3 مليار جنيه خالل األسبوع الماضي.. 

 

تنفيذا لتوصيات المؤتمر االقتصادي

  محمد فريد: التعديالت تستهدف تيسير 
وتبسيط اإلجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح 

الستكشاف فرص النمو وتطوير االعمال من خالل 
سوق األوراق المالية
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جهاز اإلحصاء: السعودية تتصدر 
أكبر 10 دول عربية تصديرا 

واستيرادا من مصر

تصدرت السعودية قامئة أعىل عرش دول عربية استريادًا، وتصديًرا 
إىل مرص خالل النصف األول من عام 2022، وفق اجلهاز املركزي 
للتعبئ���ة واإلحص���اء.. وبلغت قمية صادرات مرص للس���عودية 1.2 
ملي���ار دوالر، وييل اململكة اإلم���ارات 955.2 مليون دوالر، مث ليبيا 
525 ملي���ون دوالر، مث الس���ودان 441.4 ملي���ون دوالر، مث املغرب 
396.4 ملي���ون دوالر، مث األردن 361.8 ملي���ون دوالر، مث اجلزائر 

352.8 ملي���ون دوالر، مث الع���راق 276.1 مليون دوالر، مث الكويت 
265.6 مليون دوالر، وأخريًا لبنان 220 مليون دوالر.

وتص���درت الس���عودية قامئة أعىل ع���رش دول عربية تصديرًا ملرص 
خ���الل النصف األول من عام 2022، حيث بلغت قمية واردات مرص 
مهن���ا 4.3 مليار دوالر، يلهيا الكويت 1.4 مليار دوالر، مث اإلمارات 

1.3 مليار دوالر، مث معان 412.5 مليون دوالر.

بتلكيف من الدولة، قام احتاد الغرف التجارية 
وغرفة الصناعات الغذائية باحتاد الصناعات، 
بالتواصل مع املنتجني واملس���توردين للسلع 
الغذائية حلرص مس���تلزمات اإلنتاج والسلع 
األساسية املوجودة باملوانئ، وإذا اكن هناك 
نق���ص يف أي خامات حىت تعم���ل املصانع 
باكمل طاقهت���ا هبدف زيادة العرض وحتقيق 

الوفرة وخلق املنافسة الستقرار األسعار.
ورصح عالء ع���ز، أمني عام احت���اد الغرف 
التجاري���ة، بأن���ه ب���دمع اكم���ل واجمتاعات 
مس���مترة مع رئيس ال���وزراء وحمافظ البنك 
املرك���زي ووزي���ر المتوي���ن ووزي���ر التجارة 
والصناع���ة، ورئي���س احت���اد البن���وك، ولك 
األجه���زة املعنية، مت تدب���ري العملة ألكرث من 
4000 حشنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية 
خ���الل ال�48 س���اعة املاضية حيث معلت لك 

البنوك حىت منتصف ليل اليومني.
وناش���د عز، لك املصانع واملستوردين للسلع 
الغذائي���ة بالتأكد من تواف���ر الرصيد الاكيف 
باجلنيه لتغطية مستنداهتم طبقا لسعر العملة 
احلايل، حيث مت إصدار موافقة تدبري للعديد 
م���ن املصانع واملس���توردين ولكن حس���اب 

العميل مل يحمس خبصم القمية.
وأض���اف أن���ه نظ���را لوجود مكي���ات كبرية 
ج���دا من اخلامات ل���دى العديد من املصانع 
م���ع احمتال نقص يف أح���د املكونات، األمر 
الذى يعطل العمل���ة اإلنتاجية، ويعطل ماليني 
من الدوالرات اليت مت تدبريها فعليا، فيجرى 
حاليا تصممي منظوم���ة مثيلة باإلنرتبانك يف 

البنوك، وذلك لتبادل املواد اخلام بني مصانع 
املنتجات الغذائية املثيلة، ليمت تعممي املنظومة 
الحق���ا يف الصناع���ة املرصي���ة بأمكلها مما 
س���يقلل من رأس املال العامل واالس���ترياد، 
مع مضان أرصدة اكفية لملصانع، وسيعظم 
العائد االقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية 
للصناعة املرصي���ة حمليا ودوليا مبا خيفض 

األسعار ويىمن الصادرات.
وأكد أن���ه مت توافق وزراء المتوين والصناعة 
م���ع مصنيع ومس���توردي الس���لع الغذائية 
والسالس���ل التجاري���ة ع���ىل قي���ام مصانع 
الصناع���ات الغذائية بالعم���ل باكمل طاقهتا 
3 ورديات بعد توفري لك مس���تلزمات اإلنتاج 
للوص���ول للطاق���ة القصوى، هب���دف زيادة 
املع���روض م���ن الس���لع يف لك احملافظات 
وخلق املنافسة الستقرار األسعار، مع وضع 
اآللي���ات الواجب���ة ملراقبة سالس���ل اإلمداد 
والتحق���ق م���ن عدم قي���ام أي م���ن القلة من 
ضعاف النفوس حبجب أي س���لعة من خالل 
الرقاب���ة الداخلي���ة لملنتج���ني، ومضان عدم 
ح���دوث أي قفزات يف األس���عار يف األهشر 
القادمة وامتصاص الزيادات من خالل أبناء 

مرص األوفياء من صناع وجتار.
وأكد ع���الء عز، األمني الع���ام لالحتاد العام 
للغرف التجارية أن���ه مت اإلفراج عن 4 آالف 
حشنة حتتوى عىل املس���تلزمات األساس���ية 
لملصان���ع من أجل تصني���ع األلبان واجلنب، 
والزيوت، باإلضافة اإلفراج عن حشنة أعالف 

للدواجن.

تق���دم النائب دمحم محمود عبد القوي، أمني 
رس جلن���ة الزراعة والري مبجل���س النواب، 
بطلب إحاط���ة إىل املستش���ار حنيف جبايل 
رئيس املجلس موجه إىل رئيس الوزراء ووزير 
التج���ارة والصناعة، لتعظمي االس���تفادة من 
 االتفاقي���ات املربمة مع التكتالت االقتصادية.
وجاء طلب اإلحاطة اس���تناًدا إىل نص املادة 
134 من الدس���تور، واملادة 212 من الالحئة 
الداخلي���ة ملجل���س النواب، يف ش���أن تعظمي 
االس���تفادة من االتفاقي���ات التجارية املربمة 
 بني م���رص وخمتلف التكت���الت االقتصادية.
وأش���ار النائب إىل أن العدي���د من التجارب 
االقتصادي���ة أثبت���ت م���دى االرتب���اط ب���ني 
المن���و االقتص���ادي وتجشيع الص���ادرات، 
وم���ن هنا ت���أيت أمهي���ة اتفاقي���ات التجارة 
اإلقلميي���ة والثنائية اليت انضمت إلهيا مرص 
ع���ىل م���دى العق���ود األخ���رية يف تجشيع 
وتمني���ة الص���ادرات الس���لعية مبا يس���امه 
يف زي���ادة الق���درة التنافس���ية لالقتص���اد 
 امل���رصي ونفاذه���ا لألس���واق اخلارجي���ة.
ال���ذي  ال���دور  إغف���ال  ميك���ن  “ال  وق���ال: 
نق���ل  يف  التجاري���ة  االتفاقي���ات  تلعب���ه 
التكنولوجي���ا واملعرف���ة وال���يت متث���ل أحد 
حم���اور القدرة التنافس���ية العاملي���ة وتطوير 
م���ن خ���الل  الصناع���ة املرصي���ة  وتمني���ة 
االس���تمثارات  م���ن  ملزي���د  املج���ال  فت���ح 
والصن���ايع«. االقتص���ادي   والتع���اون 
وتابع: من أمه االتفاقيات اليت أبرمهتا مرص 
منمظة  )اتفاقية املشاركة املرصية األوروبية- 

التجارة احلرة العربية- الس���وق املش���رتكة 
اتفاقية التجارة  للرشق والغرب اإلفري���ي- 
م���ع دول اآلفت���ا- اتفاقية التج���ارة مع دول 

مجتع املريكسور(.
ون����ّوه ب����أن التب����ادل التج����اري يف إط����ار 
اتفاقي����ة املريكس����ور ضئي����ل للغاية ، حيث 
مل يتجاوز 310 مالي����ني دوالر عام 2019، 
ويرج����ع ذل����ك لتأخ����ر دخ����ول االتفاقي����ة 
ح����ز التنفيذ؛ فق����د مت التوقي����ع علهيا يف 
أغس����طس ع����ام 2010، إال أهن����ا دخل����ت 
 ح����ز التنفي����ذ يف س����بمترب ع����ام 2017.

وأك����د أن تفضيل املصدرين التعامل خارج 
حدود االتفاقيات التجاري����ة املنضمة إلهيا 
مرص ألس����باب متعددة من بيهن����ا أن هذه 
االتفاقي����ات مل تقدم املزاي����ا الاكفية هلؤالء 
املصدري����ن تدفعهم للتصدي����ر من خالهلا، 
نظرا لمتتع السلع باإلعفاء خارج االتفاقية، 
وما تفرض����ه هذه االتفاقي����ات من معوقات 

وحتديات كصعوبة االلزتام بقواعد املنشأ.

البنك المركزي يدبر الدوالرات 

الغرف التجارية: اإلفراج عن 4 آالف شحنة حتتوى املستلزمات 
األساسية للمصانع مبا فيها شحنة أعالف للدواجن

 

وقعت وزارة المتوين والتجارة الداخلية مذكرة تفامه مع جهاز 
تمنية املرشوعات املتوس���طة والصغرية ومتناهية الصغر لدمع 
أحصاب الورش الصغرية العاملة يف جمال املشغوالت الذهبية
م���ن جانبه قال وزير المتوين والتج���ارة الداخلية الدكتور عيل 
املصي���ي إن مرص م���ن أقدم ال���دول الىت عرف���ت صناعة 
املش���غوالت الذهبي���ة ، وكثري من الدول أخ���ذت ماكنة متقدمة 
يف هذه الصناعة كإيطاليا واهلند واالمارات مشريا إىل أمهية 
اعادة موقع مرص يف هذه الصناعة اهلامة من خالل االهمتام 
بعمليات البح���ث والتنقيب عن الذهب أوتطوير معامل مصايف 
الذهب الستخراج الذهب الني مع االهمتام بالدمغة واملوازين، 
واس���تخدام أحدث األس���اليب التكنولوجية ىت تعود ثقة العامل 

اخلاريج يف املنتج املرصي،وفقا لبيان.
وأض���اف أن جهاز تمني���ة املرشوعات املتوس���طة والصغرية 
ومتناهي���ة الصغر وفق الربوتوكول س���وف يق���دم دمعا مايل 
بس���قف ائمتاين مليون جنيه حكد أقىص للك ورشة كرأمسال 
تش���غيل منوها بأن فرتة الس���داد عىل عام���ني مع إعطاء فرتة 

مساح 3 هشور.
وأوحض املصي���ي أن الوزارة س���تقوم بالتعاون مع ش���عبة 
املشغوالت الذهبية واكفة القامئني عىل الصناعة بتقدمي الدمع 

الفين القامة مراكز للدمع الفين لرفع كفاءة الورش.

هش���د املهن���دس دمحم صالح الدي���ن مصطىف وزي���ر الدولة 
لإلنت���اج احلريب، م���رامس توقيع عقدين ب���ني “اهليئة القومية 

لإلنتاج احلريب” ورشكة “بابرييوس مرص«.
وأوحض وزي���ر الدول���ة لإلنتاج احل���ريب أن���ه مت التعاون مع 
“بابريي���وس مرص” لتوقي���ع عقدين إلنتاج العب���وات الغذائية 
الكرتونية الصديقة للبيئة من خالل منظومة متاكملة تس���هتدف 
اس���تخدام خملفات املوز إلنتاج منتجات ختدم قطاع األرسة، 
مضيفًا أن تطبيق هذه املنظومة يأيت عىل مرحلتني األوىل قامت 
هبا رشكة “بابرييوس” ومت فهيا إقامة مصنع مبحافظة سوهاج 

لتحويل املخلفات إىل ألياف، وفقا لبيان.
وذك���ر يف بي���ان، أن املرحلة الثانية اليت حن���ن بصددها اآلن 
يه حتوي���ل األلياف إىل عبوات غذائي���ة كرتونية، الفتًا إىل أنه 
مت توقي���ع عقدين أحدمها لتوريد خط إنتاج أتوماتييك متاكمل 
إلنت���اج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف املوز والذي 
س���يمت مبقتضاه تصنيع هذه املعدات ب���وزارة اإلنتاج احلريب 
الحق���ًا والعقد الثاين لتوريد اخلام���ات اخلاصة هبذه األلياف 
املس���تخدمة يف التصنيع مع قيام رشك���ة “بابرييوس مرص” 
برشاء اكمل اإلنتاج من “اإلنتاج احلريب” وكذا تسويقه حمليًا 

وتصديره للخارج.
وأك���د الوزير دمحم ص���الح؛ أن هذا التع���اون يأيت يف إطار 
اس���رتاتيجية العمل بوزارة اإلنتاج احلرىب ورشاكهتا التابعة 
املمتثل���ة يف اس���تخدام التكنولوجيا واكف���ة النظريات والعلوم 
احلديثة الستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك 
من خالل استغالل فائض الطاقات اإلنتاجية لتنفيذ مرشوعات 
لصاحل القطاع املدين تسامه يف خطة التمنية الشاملة بالدولة 
معمت���دة يف ذلك ع���ىل االنفتاح والتعاون م���ع اكفة الرشاكت 

احمللية والعاملية.
 

أعلن ابراهمي الع���ريب رئيس االحتاد الع���ام للغرف التجارية 
مب���رص، عن انعقاد جلنة دامئة باحتاد الغرف التجارية وغرف 
احملافظات، للتأكد من انس���ياب حركة السلع ومدخالت انتاج 
مصانع الس���لع الغذائية املفرج عهنا من املوانئ ايل األسواق، 
واليت مت االتف���اق مع وزارة المتوين والتج���ارة الداخلية عيل 
االف���راج عهنا، لض���ان توافر اكفة مدخ���الت إنتاج مصانع 

املنتجات الغذائية والسلع الرضورية باألسواق .
وأش���ار ايل أنه بناًء عيل تلكيفات رائس���ية لضان اس���تقرار 
األسعار وتوافر اكفة الس���لع، تواصل احتاد الغرف التجارية 
وغرف���ة الصناع���ات الغذائية باحتاد الصناع���ات مع املنتجني 
واملس���توردين للس���لع الغذائي���ة، حلرص مس���تلزمات اإلنتاج 

والسلع األساسية املوجودة باملوانئ.
وتاب���ع: ويف اطار تلكيفات وزارة المتوي���ن والتجارة الداخلية 
بعمل املصانع باكمل طاقهتا االنتاجية فقد مت االفراج عن أكرث 
من 4000 حشنة مستلزمات انتاج ومواد غذائية خالل ال 48 

ساعة املاضية لسد النقص يف اكفة اخلامات.

وزير اإلنتاج احلربي يشهد اتفاقا 
مع »بابيريوس مصر« إلنشاء مصنع 

لتدوير مخلفات أشجار املوز

سيد اجلارحي

داليا احمد

نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصناعة لالستفادة من 
االتفاقيات مع التكتالت االقتصادية

5.1  مليار يورو معدل التبادل التجاري بني مصر وأملانيا
عق���د املهندس أمح���د مسري وزي���ر التجارة 
والصناعة لقاًء موس���ًعا م���ع فرانك هارمتان 
س���فري أملاني���ا بالقاهرة تن���اول التأكيد عىل 
أمهية تضاف���ر جهود احلكومت���ني املرصية 
واألملانية وجممتيع األمعال بالبلدين لالرتقاء 
بالعالقات االقتصادية املش���رتكة ملس���تويات 
ممتزة ت���دمع اقتص���ادي البلدي���ن وتهسم 
يف مواجه���ة التداعي���ات الس���لبية لالزم���ة 
االقتصادية العاملية احلالية، مكا اس���تعرض 
اللقاء ع���ددا من املوضوع���ات وامللفات ذات 
االهمت���ام املش���رتك، ح���رض اللق���اء الوزير 
مفوض جت���اري حيىي الواث���ق باهلل رئيس 
جه���از المتثيل التج���اري واليكس���يس بيلو 
املستش���ار االقتص���ادي بالس���فارة األملانية 

بالقاهرة.
وق���ال الوزي���ر إن اللقاء اس���تعرض موقف 
وتط���ورات االس���تمثارات االملانية بالس���وق 
املرصية وجه���ود احلكومة لتوفري اكفة أوجه 

الدمع واملساندة هلذه املرشوعات، السميا يف 
ظل األزمة االقتصادية العاملية احلالية، الفتًا 
إىل حرص الوزارة عىل تعظمي االستفادة من 
التكنولوجيات األملانية املتقدمة لملسامهة يف 
تطوي���ر الصناعة املرصي���ة وتعزيز الرشاكة 
بني القطاع اخل���اص يف البلدين ومبا يهسم 
يف زي���ادة معدالت االس���تمثار وك���ذا زيادة 

الصادرات املرصية لألسواق اخلارجية.
وأش���ار مسري إىل أن العالقات التجارية بني 
مرص وأملانيا تهشد حاليًا تطورًا كبريًا، حيث 
بلغ جحم التبادل التجاري بني البلدين العام 
املايض حن���و 5.1 مليار يورو، الفتًا إىل أن 
دولة أملانيا حتتل املرتبة ال� 9 يف قامئة الدول 
املستمثرة بالسوق املرصية باستمثارات تبلغ 
2.9 ملي���ار دوالر يف ع���دد 1382 مرشوعًا 
يف جماالت الصناعة واخلدمات والس���ياحة 
واإلنش���اءات والزراعة والمتويل واالتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.

اسالم عبدالفتاح

»التموين« توقع مذكرة تفاهم مع “تنمية 
املشروعات” لدعم ورش املشغوالت الذهبية

جتار يتعهدون بعدم زيادة أسعار السلع 
الغذائية حتى نهاية العام

غرفة القاهرة تنظم منتدى األعمال املصري البولندي 
لبحث زيادة التبادل التجاري واالستثماري

نمظت غرفة القاهرة التجارية برائسة املهندس 
إبراهمي العريب رئي���س االحتاد العام للغرف 
التجاري���ة، منتدى األمعال املرصي البولندي، 
حبض���ور فويتش���يخ اكووجا نائ���ب حمافظ 
سيلزيا العليا، وياتس���يك جراد مدير املكتب 
التج���اري البولن���دي، وياتس���ك مياكتا نائب 
رئيس صندوق سيلزيا العليا والوفد املرافق، 
ومن اجلانب املرصي حرض نائبا رئيس غرفة 
القاهرة أمحد الوسيمي، الذي افتتح فعاليات 
املنت���دى املش���رتك، واملهندس س���احم زيك 
 وعضو جمل���س إدارة الغرفة أرشف خرض.
وش���ارك يف املنتدى عدد كبري من منتس���ي 
غرفة القاهرة التجاري���ة وأحصاب الرشاكت 
البولندي���ني؛ لبح���ث س���بل التع���اون وزيادة 
واالس���تمثاري  التج���اري  التب���ادل  جح���م 
املُش���رتك يف جم���االت “تكنولوجي���ا الطاقة 
– الطاقة اخل���رضاء املتج���ددة – تكنولوجيا 
 املعلوم���ات – أل���واح الطاق���ة المشس���ية«.
ثنائي���ة  لق���اءات  عق���د  املنت���دى  وتضم���ن 
اجلانب���ني؛  يف  ال���رشاكت  أحص���اب  ب���ني 
ملناقش���ة س���بل زيادة العالق���ات االقتصادية 
 املرصي���ة البولندي���ة يف املرحل���ة القادم���ة.
وق���ال املهن���دس إبراهمي الع���ريب، يف لكمته 
اليت ألقاها نيابة عنه س���احم زيك، إن تنظمي 
منت���دى األمع���ال امل���رصي البولن���دي يأيت 
يف إط���ار دور غرفة القاه���رة لدمع العالقات 
االقتصادية املرصي���ة اخلارجية يف املجاالت 
املختلف���ة، مبا يع���ود عىل زي���ادة الصادرات 
املرصية طبًق���ا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح 

السييس إىل 100 مليار دوالر، حيث ينعكس 
 ه���ذا يف الهناية عىل تمنية االقتصاد القويم.
ويس���هتدف املُنت���دى مباحثات ثنائي���ة لزيادة 
جح���م التب���ادل التجارى واالس���تمثاري بني 
البلدين يف األنش���طة املختلفة، خاصة يف ظل 
 الفرص االستمثارية املُتاحة بالسوق املرصي.

األمع���ال  منت���دى  أن  “الع���ريب”،  وأوحض 
املش���رتك ميثل خطوة هام���ة لتمنية العالقات 
االقتصادي���ة والتجاري���ة بني البلدي���ن لزيادة 
جح���م االس���تمثارات املش���رتكة، حي���ث بلغ 
جحم التب���ادل التج���اري ب���ني البلدين 720 
ملي���ون دوالر ع���ام 2021، وه���و م���ا يعكس 
ح���رص البلدين عىل أمهية العم���ل والتعاون 
 يف ظ���ل التحدي���ات االقتصادي���ة العاملي���ة.
وأك���د الع���ريب، أن الطاقة املتج���ددة هلا دور 
مه���م يف خطة ورؤي���ة م���رص 2030، واليت 
هت���دف إىل بن���اء اقتص���اد مت���وازن يف ظل 
التمني���ة املُس���تدامة، وم���رص لدهي���ا موق���ع 
ممت���ز ملش���اريع الطاق���ة املتج���ددة، ولذلك 
ُتعد الطاقة المشس���ية م���ن أمه أنواع الطاقة 
املتجددة مب���رص، وهلا اس���تخدامات عديدة 
املع���دات. وتش���غيل  الكهرب���اء  إنت���اج   يف 
وأضاف العريب، أن مرشوع الطاقة المشسية 
يف بنب���ان مبحافظة أس���وان أك���رب مرشوع 
للطاق���ة املتجددة يف الرشق األوس���ط ألمهية 
ه���ذا امل���رشوع يف إنتاج طاق���ة نظيفة بقدرة 
تعادل إنتاج الس���د الع���ايل و مزرعة الرياح 
يف الزعفرانة، ويه حمطة طاقة رياح تقع يف 

رأس غارب التابعة حملافظة البحر األمحر.

باألرقام .. مخزون مصر من السلع االستراتيجية آمن 

دعم حكومي جديد للمنشآت الصناعية بحزمة قرارات غير مسبوقة

وج���ه الرئيس عبد الفتاح الس���يىس باحملافظة عىل 
اسمترارية املخزون االس���رتاتيىج للدولة من السلع 
الغذائية الرئيس���ية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك 
هبدف احلفاظ عىل اس���تقرار موق���ف األمن الغذاىئ 
للدولة، من خالل تلبية احتياجات املواطنني بالمكيات 
واألس���عار املناس���بة، وإتاحهتا باملناف���ذ احلكومية 

والمتوينية عىل مستوى امجلهورية.
جاء ذلك خالل اجمتاع عق���ده الرئيس قبل أيام  مع 
الدكتور مصط���ىف مدبوىل رئيس جمل���س الوزراء، 
والدكتور ع���ىل املصيىحل وزير المتوي���ن والتجارة 

الداخلية.
ورصح الس���فري بس���ام راىض، املتح���دث الرمسى 
بامس رائسة امجلهورية، بأن االجمتاع تناول “متابعة 
موقف توفر الس���لع االسرتاتيجية الغذائية األساسية 
عىل مس���توى امجلهورية«  ، واطلع الرئيس ىف هذا 
اإلطار عىل موقف املخزون االسرتاتيىج واألرصدة 
مجليع الس���لع الغذائية األساس���ية للدولة، وذلك ىف 
إطار التخطيط املس���بق للدولة باحلفاظ عىل املخزون 
االس���رتاتيىج مهنا، مع األخ���ذ ىف االعتبار األزمة 

الغذائية العاملية احلالية.
وع���رض الدكت���ور عىل املصيىحل ىف ه���ذا الصدد 
املوقف التفصيىل ملخزون الدولة من خمتلف الس���لع 
األساس���ية، أخ���ذًا ىف االعتبار موع���د حلول هشر 
رمضان املعظم وأمهية االستعداد له، حيث أكد وجود 
خمزون اسرتاتيىج للحمق حىت هشر إبريل من العام 
القادم وحلني بداية مومس احلصاد القادم. وبالنسبة 
للس���كر، فيكىف االحتياىط االس���رتاتيىج منه حىت 
هشر فرباير القادم، عملًا بأن املومس اجلديد لإلنتاج 
سيبدأ ىف هشر يناير. أما عن الزيت، فإن االحتياىط 
االس���رتاتيىج للدولة يكىف ح���ىت أول مايو القادم، 
م���ع اس���مترار تعزيز احملافظة عىل ه���ذا املخزون. 
وبالنس���بة لألرز، فهناك اكتفاء ذاىت من إنتاجه. مكا 
مت استعراض املتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن، 
حي���ث تص���ل نس���بة االحتي���اىط ىف لٍك مهنا إىل 

حواىل 12 هشرًا و5 هشور عىل التواىل.
وأض���اف املتحدث الرمس���ى أن الرئيس اطلع أيضًا 
ع���ىل املوقف التنفي���ذى ملجمع الصناع���ات الغذائية 
“قه���ا وإدفينا”، وال���ذى يقع مبدينة الس���ادات عىل 
مس���احة 120 فدان، وبتلكفة استمثارية حواىل 5,5 
مليار جنيه، وذلك باملش���اركة ب���ني الرشكة القابضة 
للصناع���ات الغذائي���ة وجه���از مرشوع���ات اخلدمة 
الوطنية، حيث س���يضم املجم���ع 9 مصانع لملعلبات 

واملجمدات الغذائية باكفة أنواعها املختلفة.
ووجه الرئيس بدقة االل���زتام بأحدث النظم واملعايري 
واملواصف���ات العاملية للتصنيع الغ���ذاىئ، مبا يؤهله 
لتلبي���ة االحتياجات احمللية وكذل���ك التصدير، أخذًا 
ىف االعتب���ار النقلة النوعية الضخمة الىت س���ميثلها 

هذا املرشوع ملنظومة األمن الغذاىئ بالدولة.
مك���ا ع���رض وزير المتوي���ن ىف ذات الس���ياق أبرز 
املرشوعات االس���تمثارية التابع���ة للرشكة القابضة 
للصناعات الغذائية، خاصًة ما يتعلق باس���تخالص 
وتكرير وتعبئة الزيوت م���ن خالل مجمعات املصانع 
ىف لٍك من مدينة الس���ادات وبرج العرب وس���وهاج، 
أخذًا ىف االعتبار أن الرشكة القابضة متتلك مجموعة 
من أع���رق رشاكت الصناع���ات الغذائية ىف مرص، 
وتغىط منتجاهتا مجي���ع احملافظات عن طريق أكرب 

شبكة توزيع ومنافذ بيع عىل مستوى امجلهورية.
خمزون آمن 

ويف ترصحيات ل���ه ، قال الدكتور عبداملنعم خليل، 
رئي���س قطاع التج���ارة الداخلية ب���وزارة المتوين، 
إن القي���ادة السياس���ية حجن���ت بش���لك باهر يف 

توف���ري وإدارة املخزون االس���رتاتيجي من الس���لع 
يف األسواق، مش���ريا إىل أن أكرب التحديات فميا 
خيص املخزون االسرتاتيجي اكنت جاحئة فريوس 

كورونا، تلهتا احلرب الروسية األوكرانية.
وأضاف “خلي���ل”،   أن الوزارة حجنت يف توفري 
اكفة الس���لع باألسواق يف ظل األزمة املالية العاملية 
احلالية، بس���بب وجود اعمت���ادات مالية كربى من 
قبل القيادة السياس���ية وتوجهيها بتوفري املخزون 
االس���رتاتيجي، مك���ا وج���ه الرئي���س عبدالفت���اح 
الس���ييس بالتوس���ع يف املخ���ازن التابعة للرشكة 

القابضة.
واستطرد: “لك السلع آمنة جدا، والحمق يكفينا ل�6 
أهش���ر وصوال لهشر أبريل، ووزير المتوين أكد أن 
عندنا مقح بمكيات كبرية جدا، وفيه مليون طن مقح 
داخل���ني خالل هذا الع���ام لتوفري تأمني عام واكمل 
م���ن حمصول الحمق، وأكرب دلي���ل عىل هذا اللكام 
هو أننا بدأنا ندي دقيق لملخابز اخلاصة بواقع 10 

آالف جنيه للطن«.
وأوحض أن هذا اإلجراء سيس���اعد أحصاب املخابز 
اخلاص���ة يف خزب رغي���ف العيش الفين���و بوزن 40 
جراما بس���عر 75 قرشا، وال�60 جراما بسعر جنيه، 
واملخابز الس���ياحية ال�75 جرام���ا من اخلزب جبنيه 

أيضا.
 أض���اف رئيس قط���اع التجارة الداخلي���ة بوزارة 
المتوي���ن،  أن  الوزارة متلك خمزونا اس���رتاتيجيا 
جيد من الدقيق والسكر، حيث بلغ ما متلكه الوزارة 
من أمقاح يكيف البالد حىت هشر أبريل املقبل، فميا 
متلك الوزارة خمزونا اس���رتاتيجيا من سكر يكيف 
البالد مدة 4 أهشر، خبالف أحدى مصانع السكر 

يف املنيا والذي ينتج سنويا 900 ألف طن.
وأضاف “خليل”، أن وزي���ر المتوين اتفق من قبل 
عىل توريد 100 طن من سكر البنجر وصوال لهشر 

ديمسرب، وهو خمزون آمن ويزيد.
واس���تطرد: “بالنس���بة ل���ألرز ، فالدول���ة حجن���ت 
باس���رتاتيجية كربى لتأمني األرز م���دة 7.5 هشر، 
ومت إص���دار ق���رار رمق 141 لتوري���د األرز بس���عر 
6600 ألف جنيه و6850 لملضارب احلكومية لتقوم 
برضهب���ا وبيعها طبقا لقرار 66 الصادر من جملس 
الوزراء عىل أن يكون س���عر كيلو األرز السائب 12 
جنهي���ا، واملعب���أ  15 جنهيا، أي حد ياليق أس���عار 

خالف ذلك يتصل عىل 19588«.
وأوحض أنه بالنسبة للزيوت فلدى الوزارة ما يكيف 
البالد فرتة 6.5 أهشر، وزيت خام يكيف ألكرث من 
ع���ام اكمل، أما عن الدواجن فلدينا ما يكيف ل�7.5 
أهش���ر، واللحوم تكيف ل�15 هشر، واألمساك 6.5 
هشر، “لك الس���لع متوافرة ولدينا خمزون غذايئ 
أم���ن وجيد، وده اليل اكن���ت حريصة هيلع القيادة 

السياسية«.
األرز يف الصدارة 

حيت���ل األرز  ماكنة مهمة  بني احملاصيل الغذائية 
ىف العامل  ، وميثل  املركز الرئيىس ىف تغذية حنو 
نصف س���اكن العامل  ، خاص���ة املناطق اجلنوبية 
الرشقية من اسيا ، و يعد  االرز أحد امه حماصيل 
احلبوب الرئيسية يف مرص ويأىت ىف املرتبة الثانية 
بعد الحمق من حيث أمهيته كغذاء للشعب املرصى 
ب���ل ان���ه أصب���ح أمه احملاصي���ل الصيفية عىل 

االطالق ويرجع هذا اىل االمهية الغذائية لالرز. 
وحقق���ت مرص االكتف���اء  الذاىت م���ن احملصول 
نتيجة التحس���ن ىف التمني���ة الزراعية وجمهودات 
املراك���ز البحثية  ب���وزارة الزراعة ال���ىت ما زالت 
مس���مترة للهنوض بإنتاجية ه���ذا احملصول حيث 
يمت اتباع االساليب التكنولوجية احلديثة ىف زراعة 
االصناف عالي���ة االنتاجية املبكرة ىف النضج، مما 
ينعكسان زيادة االنتاج وحتسني جودة احملصول.

وبلغ���ت انتاجي���ة الف���دان من حمص���ول االرز ىف 
مرص االنتاجية االعىل عىل مس���توى العامل وذلك 
بفض���ل االحباث الىت اجريت ىف ه���ذا املجال من 
وزارة الزراع���ة واملعاه���د البحثي���ة املتخصص���ة 
التابع���ة ملركز البحوث الزراعي���ة الزراعية حيث مت 
استنباط العديد من االصناف ذات االنتاجية العالية 
واملقاومة لالمراض وقصرية العمر وحمصول االرز 
م���ن احملاصيل ال���ىت تقىض ثلث معره���ا تقريًبا 
ىف املش���تل » يعىن مس���احة صغرية من األرض 
» مم���ا يتي���ح الفرص���ة لزراعة بع���ض حماصيل 
اخل���رض الورقية ىف فرتة بداي���ة الصيف او حىت 
المساح باس���مترار الزراعات الشتوية املتأخرة ىف 
االرض حىت متام نضجها ىف األرض املس���تدمية 

املخصصة لزراعة االرز.

ىف إطار س���ى الدولة للتهسيل عىل املس���تمثرين 
وتجشي���ع االس���تمثار، أعدت احلكوم���ة مرشوع 
قان���ون جديد للرتخيص لملنش���آت الصناعية غري 
املرخ���ص هلا، عىل أن متد ف���رتة الرتاخيص ملدة 
ثالثة س���نوات بدال م���ن عام واحد وفق���ا للقانون 
احل���اىل املعمول به رمق 15 لس���نة 2017 بش���أن 
تيسري إجراءات منح تراخيص املنشآت الصناعية.
وأحال جمل���س النواب امل���رشوع اجلديد ملجلس 
الش���يوخ، وقام املجلس بإحالت���ه للجنة الصناعة 
والتج���ارة إلعداد تقري���ر عنه، وكش���فت املذكرة 
اإليضاحي���ة لمل���رشوع أن التعدي���الت اجلديدة 
هدفها تيس���ري إجراءات منح تراخيص املنش���آت 
اخلاص���ة  اإلج���راءات  وتهسي���ل  الصناعي���ة 
بالرتاخيص الصناعية، وهذا األمر يأىت اتس���اقا 
مع توجه الدول���ة ىف الفرتة األخرية للتهسيل عىل 

املستمثرين.
وقال���ت املذكرة اإليضاحية إن القانون احلاىل اكن 
مينح اهليئة العامة للتمنية الصناعية منح تصارحي 
تش���غيل مؤقتة لملنش���آت واحملال الصناعية غري 
املرخص هلا القامئة ملدة سنة واحدة فقط من تارخي 
العمل بالقانون وذلك لتوفيق أوضاع هذه املنشآت 

واحملال ألوضاعها.
أما التعديالت اجلديدة فمتنح اهليئة العامة للتمنية 
الصناعية إصدار تراخيص مدهتا ثالث س����نوات 
وذل����ك ىف إطار مس����اعدة العديد م����ن املصانع 
واملنش����آت الصناعية ألوضاعها بعد ورغبة مهنا 
ىف التيس����ري ع����ىل املس����تمثرين حلصوهلم عىل 
الرتاخي����ص واتس����اقا م����ع توجه الدولة بش����أن 
تقنني أوضاع املنش����آت واحملال الصناعية غري 

املرخصة هلا .
ولفت���ت املذك���رة اإليضاحية أن م���رشوع القانون 
اجلديد املرافق حيث ت���حمس للهيئة العامة للتمنية 
الصناعية خالل مدة قدرها 3 س���نوات من تارخي 
العمل هبذا القانون منح تصارحي مؤقتة لملنش���آت 
الصناعي���ة غري املرخ���ص هلا بعد تق���دمي اقرار 
بالزتام املنش���أة الصناعية باالش���رتاطات البيئية 
وإجراءات امحلاية املدنية واكفة الضوابط املقررة.

مك���ا أج���از القان���ون إماكنية جتدي���د التصارحي 
املنصوص علهيا ملدتني أخريني وذلك بقرار الوزير 
املختص بش���ون الصناعة بناء عىل اقرتاح اهليئة 
العامة للتمنية الصناعي���ة، ونص مرشوع القانون 
اجلدي���د ىف مادت���ه األوىل عىل أنه جي���وز هليئة 
التمنية الصناعية خالل مدة أقصاها ثالث سنوات 
من تارخي العمل هبذا القانون منح تصارحي تشغيل 
مؤقتة ملدة س���نة لملنشآت الصناعية غري املرخص 
هل���ا القامئة وقت العمل به بعد تقدمي إقرار بالزتام 
املنشأة الصناعية باالشرتاطات البيئية واجراءات 
امحلاي���ة املدنية واكفة الضواب���ط املقررة ىف هذا 

الشأن.
وجيوز بقرار من الوزير املختص بشون الصناعة 
بن���اء عىل اقرتاح اهليئة العام���ة للتمنية الصناعية 
جتدي���د التص���ارحي املنصوص علهي���ا ىف الفقرة 

السابقة ملدتني أخريني.
ويلزتم امل���رصح له خالل مدة ترصحي التش���غيل 
املؤقت بتوفي���ق أوضاع املنش���أة الصناعية طبقا 
ألح���اكم قانون تيس���ري إجراءات من���ح تراخيص 
ااملنش���آت الصناعية الص���ادرة بالقانون رمق 15 
لسنة 2017 وفقا للقواعد واإلجراءات الىت يصدر 

بتحديدها قرار من الوزير املختص.
ومين���ح قانون اهليئ���ة العامة للتمني���ة الصناعية، 

احل���ق ىف إجراء التعاقدات والترصفات واألمعال 
الالزمة لذلك، وطلب ختصيص أو إعادة ختصيص 
أراض أو عقارات من أمالك الدولة اخلاصة للهيئة 
بغرض استخدامها يف شوهنا اإلدارية، وذلك ىف 

إطار حتقيق أغراضها.
وللهيئة يف سبيل إجناز مهامها االستعانة بأفضل 
الكف���اءات واخل���ربات احمللية والعاملي���ة مبوافقة 
جملس إدارة اهليئة، وال تتقيد اهليئة يف املس���ائل 

املالية واإلدارية بالنظم والقواعد احلكومية.
واالس���تمثارية  احل���رة  املناط���ق  ع���دا  وفمي���ا 
والتكنولوجي���ة، تكون اهليئ���ة يه اجلهة اإلدارية 
املختص���ة بالتخطيط والتنظ���مي يف تطبيق أحاكم 
القان���ون املنظم للبناء، وذلك بالنس���بة لملنش���آت 
الصناعي���ة واملب���اين امللحق���ة هبا عىل مس���توى 

امجلهورية، داخل أو خارج املناطق الصناعية.
وللهيئ���ة تزوي���د أحصاب املرشوع���ات الصناعية 
وذوي الش���أن، بن���اء ع���ىل طلهب���م، باملعلوم���ات 
والبيانات واإلحصاءات والبحوث واخلرائط الفنية 
واملس���احية اليت حيتاجون إلهي���ا إلقامة صناعة 
معينة أو التوس���ع فهيا أو الهنوض هبا بوجه عام 
نظ���ري مقابل حي���دده جمل���س إدارة اهليئة مبا ال 

جياوز التلكفة الفعلية.
واكن  النائب أمين حمسب، عضو جملس النواب، 
تقدم بطلب إحاطة  إىل املستش���ار حنيف جبايل، 
رئيس جمل���س النواب،   موجه إىل رئيس جملس 
الوزراء، ووزير التجارة والصناعة بش���أن تدهور 
أداء هيئ���ة التمني���ة الصناعي���ة، والبريوقراطي���ة 
احلكومية يف إهن���اء األوراق والرتاخيص املطلوبة 
وارتفاع الرس���وم املقررة ع���ىل اخلدمات املقدمة، 
مع عدم تفعيل م���واد قانون الرتاخيص الصناعية 

اجلديدة.
وقال حمس���ب، إن اهليئة العامة للتمنية الصناعية 
ىه اجلهة املس���ولة عن تنظمي النشاط الصناىع 
ىف م���رص، وإدارة ش���ونه، وتنفيذ السياس���ات 
الصناعي���ة ال���ىت تضعه���ا ال���وزارة املختص���ة 
واجله���ات التابعة هلا، ووضع وتنفيذ سياس���ات 
تمني���ة األراىض لألغراض الصناعي���ة وإتاحهتا 
لملستمثرين، وتيس���ري حصوهلم عىل الرتاخيص 

الصناعية، ودراسة الترشيعات املتعلقة بالصناعة 
واقرتاح ما تراه يف شأهنا.

وأض���اف عضو جملس النواب، أن���ه عىل الرمغ من 
وجود هيئة التمنية اليت حظت بدمع كبري وصالحيات 
واس���عة من جان���ب الدول���ة، إال أهن���ا مل تلعب دور 
احملف���ز، وإمن���ا اكن���ت أق���رب إلعاقة االس���تمثار 
الصن���اىع ىف مرص، يف ظل مواجهة املس���تمثرين 
الصناعيني ملشالك متعددة، أدت إىل تراجع تنافسية 
مرص عامليا يف جذب االس���تمثار الصنايع األجني 
وقبل���ه االس���تمثار احمليل، وبالت���ايل ضعف األداء 

الصنايع والتصديري ملرص.
اهمتام رائيس 

ويف ترصحيات س���ابقة ، أك���د دمحم عبد الكرمي 
رئي���س اهليئة العام���ة للتمنية الصناعي���ة واملدير 
التنفي���ذي ملرك���ز حتدي���ث الصناع���ة، أن الدولة 
املرصي���ة هتمت حاليا بالصناع���ات، والرئيس عبد 
الفتاح الس���ييس ي���ويل اهمتاما كبريًا بتيس���ري 
وتذلي���ل اكفة العقب���ات أمام من���اخ الصناعة يف 
صعيد مرص بعد أن اكن منسيا لعرشات السنني 
يف فرتات رائس���ية س���ابقة، وهو م���ا ظهر خالل 
األعوام املاضية بإنش���اء مدن صناعية ومجمعات 

صناعية متنوعة يف الصعيد.
ج���اء ذل���ك خ���الل لق���اء عب���د الك���رمي  ، بكبار 
املستمثرين وأحصاب املصانع مبحافظة أسوان، 
وذل���ك يف مق���ر مجعي���ة املس���تمثرين بكورنيش 
الني���ل بأس���وان، حبض���ور س���طويح مصطىف 
رئيس مجعية املس���تمثرين والصناعات املتوسطة 
والصغ���رية، ودمحم أب���و القامس رئي���س الغرفة 

التجارية بأسوان.
وأوحض أن الدول���ة املرصية أعط���ت أمهية كبرية 
للخدمات الصناعية خاصة أس���وان ملا متتلكه من 
طبيعة ذات خري كب���ري ويف مقدمهتا املواد اخلام 
فه���ي صاحبة فرص كبرية يف جم���ال الصناعة، 
اكن الب���د من ال���زول إىل أرض الواقع يف املدن 
الصناعي���ة القدمية واجلدي���دة ملتابعة لك ما يدور 
فهيا ولقاء املستمثرين وأحصاب املصنع والورش 
ولك ما يتعلق هبم واملس���اعدة يف حل لك ما يقف 

أمامهم من عقبات.

    الرئيس يؤكد علي دقة االلتزام بأحدث النظم والمعايير 
والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي

    قانون جديد أمام البرلمان يمنح الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية مد فترة التراخيص 3 سنوات بدال من عام 

     توجيهات رئاسية  بالمحافظة على استمرارية المخزون االستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها

أمل البرغوتي

أص���در اجل�ه���از املرك����زي للتعبئ���ة العام����ة واإلحص����اء، 
البي�انات األولية للرق�م القي���ايس إلنتاج الصناعات التحويلية 

واالستخراجية عن هش�ر أغسطس 2022.
وقد ق���ام اجلهاز بتحديث مهنجية الرمق القيايس باس���تخدام 
س���نه األساس 2013/2012 وعىل مس���توي األرقام القياسية 
 ISIC( للن�ش���اط الصنايع وفقا لدليل الن�ش����اط ال�صن�ايع
Rev.4( وباس���تخدام ال���رمق القيايس الش����هري )ألس���عار 

املنتجني بأساس 2013/2012( وذلك منذ يناير 2020.
بلغ الرمق القي�ايس للصناعات التحويلية واالستخراجية )بدون 
الزي���ت اخل���ام واملنتج����ات البرتولي���ة( 116.31 خالل هشر 
أغس���طس 2022 )أول�ي( مقاب���ل 102.92 خالل هشر يوليو 

2022 )هنايئ( بنسبة ارتفاع قدرها ٪13.01.
األنشطة االقتصادية اليت هشدت ارتفاعًا:

بل���غ الرق���م القي�اس������ي لصناع���ة املش��روب����ات 428.34 
خ������الل هش����ر أغس���طس 2022 مق��ارن���ة بهش��ر ي��ولي��و 
2022 حي��ث بل���غ 421.44 بنس���ب����ه ارتف��اع قدرها ٪1.6 

وذلك لزيادة اإلنتاج يف موس�م الصي���ف.
صناعة املالبس اجلاهزة

ب��ل���غ الرق���م القي��اس��������ي لص��ن��اع�����ة املالب��س اجلاهزة 
132.03 خ���الل هشر أغس���طس 2022 مق����ارن���ة بهش���ر 
يولي�����و 2022 حي��ث ب�ل��غ 106.95 بنس�به ارتف���اع قدره��ا 

23.5 ٪ وذلك بسبب دخ��ول مومس املدارس.
األنشطة االقتصادية اليت هشدت اخنفاضًا:

بل�غ الرق����م القي���اس�ي لصناعة اآلالت واملعدات الغري مصنفة 
يف موضع اخر 87.69 خالل هش��ر أغسط�س 2022 مقارنة 
بهشر يوليو 2022 حيث بلغ 110.14 بنسبة اخن�فاض قدرها 

20.4٪ وذلك وفقا الحتياج�ات الس��وق.

13.01 % ارتفاع يف الرقم القياسي للصناعات 
التحويلية واالستخراجية خالل شهر أغسطس 2022
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الشريك اإلستراتيجي
للمعلومات الذي تعتمد عليه

يوفر لك معلومات ائتمانية شاملة ومنتجات تمكنك من إدارة مخاطر 
االئتمان بثقة وجدارة أعلى.

تحتوي قاعدة بيانات I-Score على ما يقرب من ١٠٠٪ من البيانات 
االئتمانية لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من البنوك في مصر

الشركة المصرية لالستعالم االئتماني هي الشركة المرخصة من مجلس 
إدارة البنك المركزي المصري لممارسة نشاط االستعالم االئتماني

توفر لك أفضل الخدمات التي تساعد في منح االئتمان 
بثقة أعلى وتعزز أهداف الشمول المالي

العنوان
الفرع الرئيسي: القرية الذكية الكيلو 

٢٨ طريق مصر - اإلسكندرية 
الصحرواي شارع رقم ٢٦ - مبنى 

رقم ٥ - الجيزة - مصر
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businesshelp@i-score.com.eg
الخط الساخن: ١٦٢٦٢
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