
البنك الزراعي املصري يصدر أول بطاقة 
ائتمانية صديقة للبيئة بالتعاون مع فيزا

»األهلي املصري«  يحصل على شهادة  األيزو 27701 
إلدارة اخلصوصية وحماية البيانات الشخصية

تفاصيل القواعد املنفذة ألحكام قانون منح بعض 
التيسيرات للمصريني املقيمني فى اخلارج

»احلصاد« تستعرض تفاصيل أضخم اتفاقيات وقعتها مصر خالل قمة املناخ   

 

البنك املركزي: حتويالت املصريني باخلارج تسجل 20.9 مليار دوالر خالل 8 أشهر

الهيدروجني األخضر .. 
كلمة السر فى حتول مصر 

إلي الطاقة النظيفة

ترقب يف قطاع العقارات بعد 
إقرار »إسكان النواب« مشروع 

قانون تعويضات املقاوالت
الصادرات املصرية ترتفع بنسبة

 13 % خالل أول 9 شهور من 2022

02      صـــــــ تقارير

06      صـــــــ شركات
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بنك القاهرة يعلن تأسيس
 شركة كايرو للصرافة برأس مال 

مرخص 250 مليون جنيه

البنك التجاري الدولي CIB يضع 
خارطة طريق لتعزيز دور القطاعات 
املصرفية يف التمويل األخضر وخفض 

اإلنبعاثات الكربونية

بنك التعمير واإلسكان يحقق منوًا 
استثنائيًا و يسجل صافى

أرباح 1.753 مليار جنيه خالل 9 
أشهر املنهية من عام 2022

 

يف إطار جهود وزارة التمنية احمللية لدمع 
التمنية االقتصادية، ومتاش���يا مع التوجه 
الوط���ي باحملافظ���ات لتحقي���ق أهداف 
التمنية املستدامة ، وجه اللواء هشام آمنة 
وزير التمني���ة احمللية ب���رورة مراعاة 
االعتب���ارات البيئية ىف اكف���ة املرشوعات 
ال���ى ميوهلا صن���دوق التمني���ة احمللية،  
موحض���ا أن الوزارة تق���دم خمتلف أوجه 
التمنوي���ة  املرشوع���ات  لمن���اذج  ال���دمع 

املستدامة ، مثل مرشوعات البيوجاز 
وكبس ومجع ق���ش األرز، وإعادة 

تدوير املخالفني. 
و نوه اللواء آمنة إىل أن الوزارة 
تجشع الش���باب ع���ى اقامة 
مرشوع���ات تمنوي���ة ملزتم���ة 
باملعايري البيئية املس���تدامة ، 

الفتا إىل أن صندوق التمنية 
احمللية يشرتط ىف خمتلف 
الصغ���رية  املرشوع���ات 
ومتناهية الصغر الى ميوهلا 

أن تكون صديقة للبيئة.
أن  الوزي���ر   أوحض  و 

الصن���دوق واف���ق ع���ى متويل 578 
الصغ���ر  متن���اىه  و  صغ���ري  م���رشع 
باس���تمثارات 9,5 ملي���ون جني���ه ىف 17 
حمافظ���ة ، مهنا 405 مرشوع للس���يدات 
بنس���بة 70% ، مش���ريا إىل أن حمافظ���ة 
أس���وان احتلت صدارة احملافظات بعدد 
290 مرشوع مهنا 208 مرشوعات لملرأة 
املعيلة ، وقال أن نس���بة مرشوعات املرأة 
الى موهل���ا الصندوق بلغ���ت 100% ىف 
حمافظات اجلزية و الرشقي���ة و الدقهلية 

و كفر الشيخ و سوهاج .
و ش���دد الل���واء آمنة ع���ى القامئني عى 
الصن���دوق بتكثي���ف الزي���ارات امليدانية 

ملتابعة املرشوعات الى ينفذها الصندوق 
باحملافظ���ات ، ومراجعة موقف تس���ديد 
الق���روض واإلجراءات ال���ى يمت اختاذها 
لتذلي���ل الصعاب أمام الق���روض املتعرثة 
، وتوفري حزمة م���ن املرشوعات اجلديدة 
لتجشيع الش���باب ع���ي تنفيذ مرشوعات 
توفر فرص معل هلم من ناحية وتس���اعد 
يف س���د احتياجات املواطنني من منتجات 
وسلع قد تكون غري موجودة يف األسواق 

احمليطة هبم من ناحية أخرى .
وطالب اللواء هش���ام آمنة الراغبني يف 
تنفيذ مرشوعات صغرية من خالل 
الصندوق بالتواصل مع إدارات 
التمنية يف مجيع احملافظات ، 
مؤك���دًا أمهية هذه املرشوعات 
البطال���ة  نس���بة  خف���ض  يف 
خاص���ة واهنا ال حتت���اج إىل 
رأس مال كبري وتس���اعد يف 
توفري فرص معل واس���تيعاب 
العامل���ة نص���ف املاهرة ، مكا 
املخاطرة  نس���بة  تنخفض فهيا 
باملقارن���ة باملرشوع���ات الكبرية 
إضافة إيل مسامههتا يف توليد 
وزيادة الدخل لملستفيدين مهنا .

ووج���ه اللواء هش���ام آمن���ة القامئني عى 
الصن���دوق بتكثي���ف الزي���ارات امليدانية 
ملتابعة املرشوعات الى ينفذها الصندوق 
القروض  تس���ديد  وموقف  باحملافظ���ات 
واإلج���راءات ال���ى يمت اختاذه���ا لتذليل 
الصع���اب أمام الق���روض املتعرثة وتوفري 
حزمة من املرشوع���ات اجلديدة لتجشيع 
الشباب عي تنفيذ مرشوعات توفر فرص 
مع���ل هل���م من ناحية وتس���اعد يف س���د 
احتياجات املواطنني من منتجات وسلع قد 
تكون غري موجودة يف األس���واق احمليطة 

هبم من ناحية أخرى. 

 

صندوق التنمية املحلية ميول 578 مشروعًا 
صغيرًا باستثمارات 9.5 مليون جنيه

أ ش أ
أص���در الدكتور مصط���ى مدبويل، رئيس 
جملس الوزراء قراًرا برمق 89 لسنة 2022، 
ج���اء يف مادت���ه األوىل أن ُيس���تثي م���ن 
قرار جملس الوزراء رمق 66 لس���نة 2022 
بشأن حتديد س���عر بيع األرز األبيض، بأن 
حيدد س���عر بيع كيلو األرز األبيض الفاخر 
العريض الذي ال تزيد نسبة الكرس فيه عى 
3%، املعب���أ تعبئة فاخرة، مب ال يزيد عن 18 

جنهيا للكيلو.
مكا ن���رشت اجلريدة الرمسية- يوم امجلعة 
أمس األول-  قرارا آخر برمق 4148 لس���نة 
2022 الذي تضمن يف مادته األويل، اعتبار 
س���لعة "األرز" من املنتجات االس���رتاتيجية 
يف تطبيق حمك املادة )8( من قانون محاية 
املس���هتلك الصادر بالقانون رمق 181 لسنة 
2018، وحيظر حبهسا عن التداول س���واء 
م���ن خالل إخفاهئا، أو ع���دم طرحها للبيع، 
أو االمتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم الق���رار حائزي س���لعة "األرز" لغري 
املنتج���ني  م���ن  الخش���ي  االس���تعامل 
واملوردي���ن واملوزع���ني والبائع���ني ومن يف 

حمكه���م باملب���ادرة إىل إخط���ار مديري���ات 
المتوين والتج���ارة الداخلية املختصة عى 
مس���توى امجلهورية بنوعي���ة ومكيات األرز 
املخزنة لدهيم، عى أن يمت االلزتام بضوابط 
وإج���راءات التوريد ال���ي يصدر بتحديدها 

قرار من وزير المتوين والتجارة الداخلية.
وجاء يف املادة الثانية من القرار أنه مع عدم 
اإلخ���الل بأيه عقوبة أش���د منصوص علهيا 
يف أي قان���ون آخ���ر، ودون اإلخالل باحلق 
يف التعويض، يعاق���ب لك من خيالف حمك 
املادة األوىل من هذا القرار باحلبس مدة ال 
تقل عن س���نة، وغرامة ال تقل عن مائة ألف 
جنيه، وال جتاوز مليوين جنيه، أو ما يعادل 
قمية البضاعة موضوع اجلرمية أهيام أكرب.

ويف حال���ة العود، يعاق���ب باحلبس مدة ال 
تقل عن س���نتني وال جتاوز مخس س���نوات 

وتضاعف قمية الغرامة حبدهيا.
ويف مجي���ع األح���وال، تق���ي احملمكة 
باملص���ادرة، وين���رش احل���مك يف جريدتني 
رمسيتني واس���عي االنتش���ار ع���ى نفقة 
احملكوم هيلع وذلك طبقا لنص املادة 71 من 

قانون محاية املسهتلك .

أكد رئيس جملس الوزراء الدكتور مصطى 
مدبويل، حرصه الشديد عى متابعة مراحل 
تنفي���ذ  مرشوع���ات   تطوي���ر حديق���ة تالل 
الفسطاط، وساحة معرو بن العاص ومنطقة 
عني احلياة؛   بلك مكوناهتا وعنارصها عى 
أرض الواق���ع وبصفة دوري���ة؛ من أجل دفع 
العم���ل هب���ا، يف إطار توجهي���ات   الرئيس 
عبد الفتاح الس���ييس،   باملتابع���ة الدورية 
لنس���ب اإلجناز هبذا امل���رشوع املهم، الفتًا 
إىل األمهي���ة اخلاصة هل���ذا املرشوع، نظرًا 
لدوره احملوري يف إعادة إحياء أول عامصة 
إس���المية يف أفريقيا، وحتوي���ل املنطقة إىل 

متزنه بييئ وسيايح وثقايف أمام الزوار.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية لرئيس الوزراء،  
أمس الس���بت ،   مبرشوعات تطوير حديقة 
تالل الفس���طاط، وس���احة معرو بن العاص 
ومنطق���ة عني احلي���اة؛ وذل���ك للوقوف عى 
معدالت التنفي���ذ احلالية، ورافق���ه الدكتور 
ع���امص اجل���زار، وزير اإلس���ان واملرافق 
واملجمتع���ات العمرانية، والل���واء خالد عبد 
الع���ال، حمافظ القاهرة، واملهندس���ة جهيان 
عبداملنع���م، نائب احملاف���ظ، واللواء محمود 
نص���ار، رئيس اجله���از املرك���زي للتعمري، 
واملهن���دس خال���د صديق، رئي���س جملس 

إدارة صن���دوق التمني���ة احلري���ة، وعدد 
من مسوئيل الوزارات واحملافظة واجلهات 

املعنية واستشاري تنفيذ املرشوع.
 و ش���دد الدكت���ور مصط���ى مدبويل عى 
رسعة االنهتاء من اكفة مراحل تطوير منطقة 
الفس���طاط، مع مراعاة التصممي احلضاري 
ذي الطاب���ع املعامري العريق، مبا يتنامغ مع 

طبيعة املنطقة الرتاثية.
وخ���الل اجلول���ة، أكد وزير اإلس���ان عى 
القمي���ة املضافة متع���ددة اجلوانب ملرشوع 
حديقة تالل الفس���طاط عى جه���ود تطوير 
منطق���ة القاهرة الكربى، حيث متثل احلديقة 
إطالل���ة عى ت���ارخي مرص اخلال���د لتصبح 
مقصًدا سياحًيا إقلميًيا وعاملًيا يعكس عراقة 

احلضارة املرصية.
وأضاف: تعترب حديقة تالل الفس���طاط، يه 
األكرب من نوعها يف منطقة الرشق األوس���ط 
وتق���ام عى مس���احة 500 ف���دان يف موقع 
مركزي بقلب القاه���رة التارخيية، لتحتضن 
متح���ف احلض���ارة وحبرية ع���ني الصرية 
ومجم���ع األديان وجامع مع���رو بن العاص، 
ولتتام���ل احلديقة م���ع الطبيعة احلضارية 
لمل���ان ولتحدث نقل���ة بيئي���ة نوعية كأكرب 

متنفس أخر يف قلب القاهرة .
 مك���ا أوحض الوزير أن امل���رشوع يتضمن 
عددا من األنش���طة الي تعمت���د عى إحياء 

ال���رتاث امل���رصي ع���رب خمتل���ف العصور 
الفرعوني���ة والقبطية واإلس���المية واحلديثة، 
فضال ع���ن مجموعة من األنش���طة الثقافية 
واملس���ارح  الفندقية  واخلدمات  والتجاري���ة 
آث���ار  منطق���ة  إىل  باإلضاف���ة  املكش���وفة، 
وحفري���ات قدمي���ة، ومنطقة حدائ���ق تراثية، 
مكا تتوس���طها هضبة كبرية تتيح التواصل 
البرصي الفري���د مع أهرامات اجلزية وقلعة 

صالح الدين ومآذن القاهرة .
من جانبه أش���ار اللواء محمود نصار، إىل 
أن م���رشوع حديق���ة تالل الفس���طاط الذي 
يتويل تنفيذه اجلهاز املركزي للتعمري، يضم 
8 مناط���ق، مهنا املنطق���ة الثقافية الي تقع 
مقابل���ة للبوابة الرمسية للدخ���ول الرئييس 
مل���رشوع حديقة تالل الفس���طاط عى طريق 
صالح س���امل، الفتا إىل أن املنطقة الثقافية، 
تع���د أحد املناطق املمزية، وهبا حمور رئيس 
ع���ى متحف احلض���ارة وحييط به مجموعة 
م���ن الس���احات الي تمشل أنش���طة ثقافية 
ومطامع، وغري ذلك من اخلدمات، مكا أنه من 
املقرر أن ُتقام هبا احتفاالت عى مدار العام.
وأضاف: تمش���ل املنطق���ة الثقافية األمعال 
اخلاص���ة بالبوابة الرمسي���ة بطول 47 مرتا 
بارتف���اع 17 م، ه���ذا إىل جان���ب ع���دد 4 
مط���امع واكفتريي���ا ت مبس���طح مبىن 216 
م، و3 نواف���ري مبس���طح 2123 م، وع���دد 

3 غ���رف طملب���ات، وأمعال البني���ة التحتية 
والزراع���ات ملس���طح 26,864 م، منوها ىف 
هذا الص���دد إىل أنه يوج���د هناك أكرت من 
14 بوابة للحديقة )بوابات رئيسية وفرعية(، 
وأن احلديق���ة ُتقام عى مس���احة 500 فدان 
معمظه���ا مناطق خراء، حيث متت مراعاة 
أن تكون املس���احات اخلراء كبرية مقارنة 

مبساحة املباين.
مكا أش���ار اللواء محمود نصار إىل املنطقة 
االستمثارية املطلة بشلك رئيس عى حبرية 
عني احلياة، والى تضم مجموعة من املطامع 
والافيرتي���ات وم���وال جتاري���ا، ويف خلفها 
منطقة تحمس بإقام���ة العديد من االحتفاالت 
الرمسية الكب���رية، وهبا جراج يس���ع لعدد 

كبري من السيارات.
و  أشار استش���ارى تنفيذ مرشوع حدائق 
تالل الفسطاط إىل أن هناك مناطق تقع عى 
ميني احملور الثقايف، ومهنا منطقة املغامرة 
وهبا العدي���د من األلعاب ال���ي تعمتد عى 
وجود فائت معرية خمتلفة، وهبا ألعاب ختلق 
روح املغام���رة والتنافس، مك���ا توجد ألعاب 
خاص���ة بذوي اهلمم، مضيف���ا: تطل املنطقة 
ع���ى الهن���ر الرابط بني حب���رية عني احلياة 
وساحة جامع معرو بن العاص،  مكا توجد 
حبرية "الزهور املرصية" الي تتسع لتمشل 

نباتات مرصية عديدة.

أك���د الدكت���ور دمحم معيط وزي���ر املالية، 
أن مبادرة »تيس���ري اس���ترياد س���يارات 
لملرصي���ني  الخش���ي  االس���تعامل 
املقمي���ني باخلارج«، هش���دت إقبااًل كبرًيا 
من���ذ انطالقها، حيث مت خالل 48 س���اعة 
فقط تجسيل 10 آالف حس���اب إلكرتوين 
باملنصة الرمقية لملبادرة الوطنية باهلواتف 
الذكي���ة، موجًها باالس���مترار يف تهسيل 

إجراءات االستفادة من هذه التيسريات. 
م���ن جانبه ق���ال الحشات غت���وري رئيس 
مصلحة امجل���ارك، إن مبادرة »تيس���ري 
استرياد س���يارات االستعامل الخشي 
لملرصيني املقميني باخلارج« بدأت من 15 
نومفرب احلايل وتس���متر ملدة أربعة أهشر 
تنهت���ى ىف 14 مارس 2023، الفًتا إىل أنه 
مت إط���الق التطبيق اإللك���رتوين الرمسي 
»س���يارات املرصيني باخل���ارج« اخلاص 

هبذه  املب���ادرة باهلوات���ف الذكية؛ ليتلىق 
طلبات املرصيني املقميني باخلارج الراغبني 
بالتيس���ريات  س���ياراهتم  اس���ترياد  يف 

اجلدي���دة عرب خطوات بس���يطة عن 
طريق فتح حساب إلكرتوين عى 

هذه املنصة الرمقية، وتجسيل 
البيان���ات ورفع املس���تندات، 
املتقدم���ني  إخط���ار  وس���يمت 

بالرسوم املستحقة تلقائًيا.
أنن���ا  حريص���ون  وأض���اف 
ع���ى تق���دمي لك التهسيالت 

امجلركي���ة املمكن���ة، وفًق���ا 
وتبس���يط  للقان���ون، 
لض���امن  اإلج���راءات 
املستفيدين  قاعدة  توسيع 

أن  موحًضا  املب���ادرة،  م���ن 
املق���ررة  اجلدي���دة  التيس���ريات 

لملرصي���ني املقمي���ني باخل���ارج ت���رسى 
عى االس���ترياد من املناطق احلرة داخل 

مرص، وختضع لنف���س اإلجراءات املقررة 
الس���ترياد س���يارة من دولة اإلقامة وتوفر 
املنص���ة اإللكرتونية إماني���ة اختيار 
إحدى املناط���ق احلرة داخل 
مرص جكهة وارد عى أن 
النقدى  املبلغ  يمت حتويل 
لس���يارات  املس���تحق 
املناط���ق احل���رة.. م���ن 
باف���رتاض  اخل���ارج، 
أن الحش���ن م���ن دول���ة 
اإلقام���ة، مك���ا حي���ق 
ألكرث من فرد باألرسة 
الواحدة االستفادة من 
اجلديدة  التيس���ريات 
الس���يارات،  السترياد 
طاملا توفرت الرشوط املقررة.

وتاب���ع  أن���ه ىف حال���ة حظر فتح 
حس���اب بن���ي يف أي دول���ة جي���وز بعد 
اس���تصدار هش���ادة موثق���ة م���ن وزارة 

اخلارجية، التحويل من حسابه البنىك بأى 
بل���د آخر، إىل مرص، مش���دًدا عى أنه ال 
موافقة استريادية عند تدبري املبلغ النقدى 

املستحق من داخل مرص.
وذكر بيان ملصلحة امجلارك، أنه يش���رتط 
لالس���تفادة من املب���ادرة، أن يكون املقمي 
باخل���ارج مرصًي���ا أو حيتفظ باجلنس���ية 
املرصية يف تارخي س���داد املبل���غ النقدي 
املس���تحق، وال يق���ل معره ع���ن 16 عاًما، 
ويمتت���ع بإقام���ة قانونية س���ارية باخلارج 
ح���ى لو مل يك���ن مقمًي���ا بالفع���ل، ولديه 
حساب بني ببلد اإلقامة مىض عى فتحه 
3 أهش���ر عى األق���ل، وبه املبل���غ النقدي 
املستحق قبل تارخي التحويل بثالثة أهشر 
عى األق���ل، موحًضا أن هذه الس���يارات 
املس���توردة لالس���تعامل الخشىص فقط 
وال جيوز اس���تخدامها يف نشاط جتاري، 
ولكهن���ا غري حمظورة البي���ع، وال تتضمن 

أيًضا عربات النقل أو نصف النقل.

كتب - أحمد ابراهمي

اجلريدة الرسمية تنشر قرار حتديد سعر األرز 
األبيض الفاخر ب18 جنيها للكيلو

مدبولي : توجيهات رئاسية   باملتابعة الدورية لنسب اإلجناز مبشروعات 
إعادة إحياء أول عاصمة إسالمية يف أفريقيا 

وزير املالية:  تسجيل 10 آالف حساب إلكتروني باملنصة الرقمية للمبادرة الوطنية    
لتيسيرات  سيارات املصريني باخلارج  خالل ٤8 ساعة 

افتت���ح – ي���وم أمس الس���بت- 
املهندس محم���ود عصمت وزير 
فعاليات  الع���ام  األمع���ال  قطاع 
النخس���ة السادس���ة من معرض 
 2022 Destination Africa
الي تض���م دول القارة المسراء 
هبدف زي���ادة التب���ادل التجاري 
يف قطاعات الغزل واملنس���وجات 
واملالبس اجلاهزة، يش���ارك فيه 

وفود من 35 دولة.
أك���د املهندس محم���ود عصمت 
وزي���ر قط���اع األمع���ال الع���ام، 
حرص ال���وزارة ع���ى الهنوض 
والنس���يج  الغ���زل  بصناع���ة 
واملالب���س اجلاه���زة، باعتبارها 

أحد أمه الصناع���ات لالقتصاد 
أمهي���ة  إىل  مش���رًيا  الق���ويم، 
القط���اع  بص���ادرات  االرتق���اء 
اإلقلميي���ة  األس���واق  ملختل���ف 
والعاملية خاصة يف ظل ما تمتتع 
به املنتجات املرصية من تنافسية 
كب���رية يف األس���واق اخلارجية 
والمسعة املمتزية للقطن املرصي 

عاملًيا.
ميث���ل  املع���رض  أن  أض���اف 
فرصة جي���دة لتعزيز الرتابط بني 
وزيادة  اإلفريقية  وال���دول  مرص 
االس���تمثارات احمللية والدولية، 
باملنتج���ات املرصية  والتعري���ف 

وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وزير قطاع األعمال يفتتح معرض أفريقيا 
للمالبس اجلاهزة واملنسوجات يف نسخته 

كتبت - رضوى عبداهلل

5 اتفاقيات دولية  قيمتها 83 مليار دول

الدكت���ور دمحم ش���اكر  هش���د 
وزير الكهرب���اء والطاقة املتجددة 
و  إليكىس ليخاتش���وف � املدير 
العام ملؤسسة روزآتوم احلكومية 
والل���واء  خال���د ش���عيب حمافظ 
مطروح وسفري روسيا االحتادية 
العربي���ة  م���رص  جبمهوري���ة 
والدكتور  س���اىم شعبان رئيس 
واالشعاعية  النووية  الرقابة  هيئة 
والدكتور  أجم���د الوكيل رئيس 
هيئة احملط���ات النووية احتفالية 
لملحط���ة  اهلندس���ية  الفعالي���ة 
النووي���ة بالضبع���ة ، حبض���ور 
عدد م���ن كبار مس���وئيل الدولة 
وكبار قيادات الرشاكت املرصية 
العامل���ة  والروس���ية  والعاملي���ة 
العمل املمتزي  باملرشوع وفري���ق 
م���ن اجلانب امل���رصي واجلانب 

الرويس
وأعرب  الدكتور شاكر  يف لكمة 
ل���ه  عن س���عادته بس���بب جحم 
اإلجناز احملقق عى مسار تنفيذ 
مرشوع احملطة النووية،  مشريا  
إيل أن  الصبة اخلرسانية األوىل 
للوح���دة النووي���ة الثانية مبحطة 
الضبع���ة  ت���أيت  مزتامن���ة مع 
عيد الطاقة النووية الذي س���يمت 

االحتف���ال به بعد أيام قليلة  وهو 
اليوم الذى مت فيه احياء الربناجم 
النووي املرصي الس���ملى لتوليد 

الكهرباء   .
واض����اف ش����اكر  : الفعالي����ة 
احملط����ات  هليئ����ة  اهلندس����ية 
لبدء  لتوليد الكهرب����اء  النووي����ة 
اخلرس����انية  الصب����ة  أمع����ال 
الثانية  النووي����ة  للوحدة  األوىل 
حملطة الضبع����ة النووية  متثل 
عالمة مضيئ����ة يف طريق تنفيذ 
امل����رصي  الن����ووي  الربن����اجم 
وإنشاء احملطة النووية املرصية 
مبوق����ع الضبعة م����ع الرشاكء 
واألصدقاء من اجلانب الرويس 
روزآت����وم  رشك����ة  يف  ممثل����ًا 
احلكومية ورشكة أتوم ستورى 
الهتنئ����ة  إكس����بورت، موجه����ا 
لبلدن����ا احلبيب����ة مرص النطالق 
الرئيس����ية  اإلنش����اءات  أمعال 
بالوح����دة النووية الثانية مبحطة 
الضبعة مدينة الضبعة مبحافظة 
مط����روح، مكا أعرب عن امتنانه 
رفيع����ة  لملش����اركة  وتقدي����ره 
املس����توى يف هذا احلدث اهلام 
الذي يع����رب ع����ن األمهية الي 

يولهيا امجليع للطاقة النووية .

مصر حتتفل  بوضع الصبة اخلرسانية األولى 
للوحدة النووية الثانية مبحطة الضبعة

كتب - أسامة السيد

أصدرها رئيس الوزراء  

 تشكيل »األعلى لالستثمار« .. ترحيب واسع و خطوة
جديدة لدعم االقتصاد املصري

بشرة خير ..

كأول بنك في الشرق 
األوسط  وأفريقيا..

رئيس مصلحة الجمارك:  المبادرة  تستمر لمدة أربعة أشهر تنتهى فى ١٤ مارس المقبل وكل 
التسهيالت الجمركية لضمان توسيع قاعدة المستفيدين وفًقا للقانون 

وزير التنمية المحلية يؤكد علي مراعاة االعتبارات 
البيئية فى المشروعات التى ينفذها الصندوق

غدا .. القاهرة  تستضيف أضخم ملتقي اقتصادي بني مصر وزامبيا 9 قطاعات و3 محاور .. توطني الصناعة علي رادار التطبيق شركات القوات املسلحة علي أبواب البورصة

النقل توقع ٤ اتفاقيات مبجال السكك احلديدية ومترو األنفاق مع شركات عاملية

• السنة  الرابعة عشر   •    العدد  669    •  الثمن 3 جنيه

الأحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

20  نوفمبر  2022

03      صـــــــ

مشهد استضافة زعماء العالم يف شرم الشيخ 
يكشف ثمار ثماني سنوات من اإلجنازات

 يف كل القطاعات

 رئيـس بدرجـة زعيم وقائد برتبة
 مقــاتل ومـواطن بقلب مخلص

ورقة بردى

 السيسى فى 8 سنوات
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أصدر الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، قرارا مجهوريا جديدا، بش���أن إعادة تشكيل 
جملس إدارة واكلة الفضاء املرصية، ملدة سنتني.

ون���رت اجلريدة الرمسي���ة يف العدد 45 مكرر )و(، الص���ادر بتارخي 16 نومفرب 
2022، ق���رار رئيس امجلهورية رمق 546 لس���نة 2022، والذي تنص املادة األوىل 
منه عىل: أن ُيعاد تشكيل جملس إدارة واكلة الفضاء املرصية، ملدة سنتني، برائسة 

رئيس جملس الوزراء.

السيسي يصدر قراًرا جمهوريا 
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة 

وكالة الفضاء املصرية

رئيس الوزراء يعيد تشكيل  
مجلس إدارة هيئة الرعاية 

الصحية ملدة 4 سنوات

155.4 مليار دوالر إيرادات قناة 
السويس على مدار 153 عامًا

وقعت  اهليئة العامة لملنطقة االقتصادية لقناة السويس، 
برائس���ة وليد مج���ال الدين،   مجموعة م���ن االتفاقيات 
اخلاص���ة بتوط���ني اهليدروج���ني األخ���ر يف املنطقة 
االقتصادي���ة، وحتويل مجموعة من مذكرات التفامه إىل 
اتفاقي���ات هنائية مع التحالف���ات العاملية، وذلك يف إطار 
فعاليات مؤمتر األطراف باتفاقية األمم املتحدة للتغريات 

املناخية COP27، برم الشيخ.
وتتب���ى الدول���ة  املرصية خطة مطوحة م���ن أجل قيادة 
جه���ود توطني صناع���ة اهليدروجني األخ���ر ومتويل 
السفن باملنطقة االقتصادية لقناة السويس، حيث وقعت 
املنطق���ة االقتصادية حن���و 16 مذكرة تف���امه واتفاقية 
مؤخرا ىف إطار االستعداد لتوطني صناعة اهليدروجني 
األخ���ر باملنطقة ألغراض التصدير ومتوين الس���فن، 
وذل���ك بالتعاون مع حتالفات عاملي���ة كربى متخصصة، 
وجتاوز إمجايل املساحة املخصصة إلنتاج اهليدروجني 
األخ���ر وفقا ملذك���رات التفامه أكرث م���ن 20 مليون 
و637 أل���ف مرت مربع، بطاقة إنتاجية إمجالية تربوا إىل 
8 مالي���ني و980 ألف طن، واس���تمثارات متوقعة تفوق 

ال�30 مليار دوالر.
وتقوم اسرتاتيجية اهليئة حنو توطني صناعة اهليدروجني 
األخر ع���ىل 3 حماور رئيس���ية ويه تصنيع الوقود 
األخ���ر م���ن )هيدروجني أخ���ر – أمونيا خراء  
و إمييثان���ول( وتوف���ري الصناع���ات املمكل���ة لصناعات 
اهليدروجني األخر من )حمل���الت كهربائية – ألواح 
مشسية و توربينات(، إضافة إىل خدمات متوين السفن 

بالوقود األخر عن طريق موانهئا.
واهليدروج���ني هو أح���د أن���واع الطاقة املكتش���فة يف 
العقود األخ���رية، واليت تقوم ع���ىل التحليل الكهربايئ 
لمل���اء من أجل فصل اهليدروج���ني عن األكجسني، وهو 
ما يل���زم توافر طاقة كهربائية من أج���ل إنتاجه، ويوجد 
حن���و 6 أن���واع م���ن اهليدروج���ني ختتل���ف باختالف 
مص���در الطاق���ة الكهربائي���ة املس���تخدمة يف معلي���ة 
إنتاج���ه ومهن���ا اهليدروج���ني الرم���ادي، واهليدروجني 
األس���ود، واهليدروجني األزرق، واهليدروجني األصفر، 

واهليدروجني الفريوزي، واهليدروجني األخر.
ويع���د اهليدروجني األخر وقوًدا خالًي���ا من الكربون 
ومص���در إنتاجه هو املاء، وتهشد معليات اإلنتاج فصل 
جزيائته عن نظريهتا من األوكجسني يف املاء، بواس���طة 
كهرب���اء يمت توليدها م���ن مصادر طاق���ة متجددة، مثل 

الطاقة المشسية وطاقة الرياح.
ويعد اهليدروج���ني األخر أحد أمه مص���ادر الطاقة 
النظيف���ة، ولع���ل هذا هو س���بب تمسيت���ه باهليدروجني 
األخر، حيث يعد مص���درا نظيفا للطاقة، ويعمتد يف 
تولي���ده عىل مص���ادر الطاقة املتج���ددة، ومن ال خيرج 
من إنتاج���ه أي غ���ازات كربونية، وميكن اس���تخالص 
اهليدروجني من الوقود األحف���وري والكتلة احليوية، أو 

املياه، أو من مزجي من االثنني معا.
وتتجه دول الع���امل إىل انتاج اهليدروجني األخر ألنه 
أحد احللول للتخلص من انبعاث���ات الكربون، مكا أهنا 

طاق���ة نظيفة صديقة للبيئة تس���تخدم الطاق���ة املتجددة 
النظيف���ة، إال أن تلكف���ة املروع���ات اخلاص���ة بانتاج 
اهليدروج���ني األخر ملكف���ة للغاية نظ���را للجمع بني 

التوليد املتجدد والوقود منخفض الكربون.
 وكش���فت تقارير عاملية متخصصة ومهنا تقرير منمظة 
جلوبال إنرييج مونيتور )منمظة حبثية غري رحبية معنية 
مبروعات الطاقة يف أحناء العامل(   تنافس مرص مع 
عدد من دول منطقة الرق األوس���ط، ويف املقدمة مهنا 
السعودية وسلطنة معان واملغرب، الحتالل ماكنة ممزية 

يف تصدير اهليدروجني األخر.
وأشارت التقارير  إىل أن منطقة الرق األوسط ومشال 
أفريقي���ا متتلك قدرات هائلة إلقام���ة مروعات معالقة 
إلنت���اج اهليدروجني األخر من طاق���ة الرياح والطاقة 
المشس���ية، ملا تمتتع به من مناخ مالمئ وأجواء ممشسة 

معظم العام.
وأوحضت  أن ال���دول العربية اليت ينظر إلهيا بصفهتا 
مصدرا رئيس���يا للنفط، متتل���ك خطًطا مطوحة للوصول 
إىل 80 جيجاوات من مروعات الطاقة املتجددة حبلول 
2030، وه���و ما ي���دمع التحراكت إلنت���اج اهليدروجني 

األخر وتصديره
وفمي���ا خيص جح���م االنتاج احل���ايل يف الع���امل من 
اهليدروج���ني األخر، فإن���ه جيري إنت���اج حنو 120 
مليون طن من اهليدروجني س���نويا، معمظه باس���تخدام 
الغاز والفح���م األحفوري اللذين ميث���الن معا 95% من 
اإلنتاج العاملي، وفق تقرير إمدادات اهليدروجني العاملي 
لعام 2021 الصادر عن الواكلة الدولية للطاقة املتجددة. 
ويف ع���ام 2020، جرى اس���تخدام أك���رث من 60% من 
س���وق اهليدروجني العاملية البالغة 150 مليار دوالر يف 

معلي���ة إنتاج األمونيا، تلهتا معلي���ة تكرير النفط وإنتاج 
امليثانول، طبقا لصحيفة فايننش���ال تاميز ، فميا وجدت 
عدة اس���تخدامات جتارية بالفعل للهيدروجني مكصدر 
للوق���ود، مبا يف ذلك يف س���يارات الركوب واحلافالت 
وح���ى املك���واكت الفضائية، ومن املتوق���ع أنه وحبلول 
عام 2050 س���تصل قمية تلك الس���وق إىل 600 مليار 
دوالر، وستستخدم بش���ل رئييس يف قطاعات الطاقة 

والصناعة والنقل والكميياء واإلنشاءات.
مرشوعات مرصية 

  مل تغفل  مرص عن التحول اىل عرص الطاقة اجلديدة 
والذهب األخ���ر وفقا الس���رتاتيجيهتا الوطنية وجاء 
تدش���ني الرئيس الس���ييس عىل هامش القم���ة العاملية 
لملن���اخ Cop27 لملرحلة األوىل، من املش����روع األول 
إلنت�اج اهليدروج���ني األخض�ر، باملنطق����ة االقتص�ادية 
لقن�اة السويس مع الرنوجي،  اإلرادة الصادقة واحلقيقية 
مل���رص يف هذا املجال بدمع مع�ل املناخ الدويل، وتعزي�ز 
ج�ه����ود التح����ول الع����ادل حن�و االقتص���اد األخر 
، ويس���هتدف امل���روع   انت���اج 5 مالي���ني ط���ن من 

اهليدروجني األخر حبلول منتصف عام 2024 
 وقال الرئيس الس���ييس، إن املروع العمالق، إلنتاج 
اهليدروج���ني األخ���ر، ىف املنطق���ة االقتصادية لقناة 
الس���ويس واليت تعترب م���ن أمه املواقع اجلغرافية عىل 
مس���توى الع���امل  ،  ميكنن���ا من تصدي���ر اهليدروجني 
األخر بهسولة، إىل أوروبا وخمتلف القارات األخرى.
وتنت���ج م���رص  حالي���ا ح���وايل 1.8 ملي���ون طن من 
اهليدروجني األخر ولدهي���ا  اإلماكنيات اهلائل�ة، م�ن 
الطاقات املتجددة تتطلب تجشيع القط�اع اخل�اص عل�ى 
االستمثار، ىف جم�ال إنش���اء ومتل�ك وتشغيل حمطات 

إنت�اج وبي����ع الكهرباء، املنتج�ة م�ن الطاقة المشس���ية 
وطاقة الرياح

ووفق���ا لبي���ان ملجلس ال���وزراء   فان مرص تس���هتدف 
زي���ادة يف الن���اجت احمل���ي اإلمجايل مب���ا بني عرة 
ملي���ارات و18 ملي���ار دوالر حبل���ول 2025، وذلك يف 
إطار االس���رتاتيجية الوطنية للهيدروجني األخر الى 
مت اإلع���الن عهن���ا  خالل مؤمت���ر األمم املتحدة لملناخ 
“كوب27«  ، وتس���هتدف االس���رتاتيجية   االستحواذ 
عىل 8% من سوق اهليدروجني عامليا، مؤكدة أن “مرص 
لدهي���ا القدرة ع���ىل إنتاج اهليدروج���ني األخر بأقل 

تلكفة يف العامل«.
 توطني صناعة اهليدروجني 

 متتل���ك م���رص أكرب مص���ادر للطاق���ة املتج���ددة من 
الرياح والمشس ىف الرق األوس���ط ومشال أفريقيا، 
م���ا يؤهلها ألن تك���ون واحدة من أك���رب منيجت الطاقة 
النظيفة، وهو ما سيس���اعد يف إنقاذ البيئة ىف املنطقة، 
حيث اكنت مرص ختطط لتصل نس���بة مش���اركة الطاقة 
املتجددة من إمجايل الطاقة املس���هتلكة ىف البالد %20 
بهناية عام 2022، إال أهنا حجنت بالفعل يف ذلك األمر 
قب���ل هناية عام 2021، وهو أيًضا ما أكده إطالق مرص 
كن الدولة  الس���رتاتيجية تغري املناخ 2050 واليت س���متُ
املرصية من ختطيط وإدارة تغري املناخ عىل مس���تويات 
خمتلفة ودمع حتقيق غايات التمنية املس���تدامة وأهداف 
رؤية مرص 2030 باتباع هنج مرن ومنخفض النبعاثات 

الكربون.
وكش���فت  دراس���ة صادرة عن املرصد املرصي التابع 
لملركز املرصي للفكر والدراسات االسرتاتيجية بعنوان 
:” مق���ة املن���اخ: هل مرص ق���ادرة عىل توط���ني صناعة 
اهليدروجني األخر؟”، أن اإلنتاج املرتقب للهيدروجني 
األخ���ر ىف مرص يأيت ىف س���ياق االهمت���ام الدويل 
املزتايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل اآلثر البييئ 
وإبطاء التغري املنايخ، ويص���ري ذلك قاباًل للتحقيق من 
خالل متك���ني مرص من توليد واس���تخدام اهليدروجني 
الناجت ع���ن الطاقة املتجددة، بداًل عن الوقود األحفورى، 
مش���رية إىل أن االقتصاد األخر يعد هو طوق النجاة 
للدول ملواجه���ة خماطر تغري املن���اخ والتحديات البيئية 

املزتايدة.
 وأش���ارت إىل أنه ىف ضوء اسرتاتيجية مرص لملىض 
قدًما ىف تفعيل آليات وأدوات التمنية املستدامة واحلفاظ 
ع���ىل الرفاهي���ة ال���ى حتققت بفع���ل س���نوات التمنية 
االقتصادية الس���ابقة، اكنت مرص منوذًجا أفريقًيا ىف 
جمال التحول حن���و االقتصاد األخر عرب العديد من 
املش���اريع والى من أمهها إنتاج اهليدروجني األخر، 
وحيظى اهليدروجني األخ���ر ىف مرص باهمتام كبري 
ومزتاي���د، خاصة مع توافر إماكن���ات الطاقة املتجددة، 
مؤك���دة أن اهليدروجني األخر حيظى باهمتام مزتايد 

من الدول اكفة.

ن���ر املرك���ز اإلعاليم ملجل���س الوزراء تقري���رًا تضمن 
إنفوجرافات تس���لط الضوء عىل إشادة مؤسسة "فيتش" 
الدولية بنجاح مرص يف حتس���ني نقاطها مبؤرش متعقب 
اإلص���الح، بفضل اإلصالحات األخ���رية اليت قامت هبا 

مرص، رمغ األزمات املتتالية.
وأوحض التقرير أنه مع اسمترارها يف تطبيق السياسات 
اإلصالحية مبهنجية عملية ورؤية استرافية لملستقبل، 
متكنت الدولة املرصية من وضع خطط ملواجهة التحديات 
والتكيف معها، واحلفاظ عىل النظرة اإلجيابية القتصادها 
من جانب املؤسسات الدولية، وذلك يف ظل حرصها عىل 
املواءمة بني السياس���ات املالية والنقدي���ة، مع تعزيز بيئة 
االس���تمثار من خالل س���ن وتطوير التريع���ات والنظم 
والقوان���ني لتتواك���ب م���ع هن���ج االنفت���اح االقتصادي، 
واحلف���اظ عىل التنوع االقتصادي م���ن خالل عقد املزيد 
م���ن ال���رااكت الدولية، وع���ىل الصعي���د الداخي مع 
القطاع اخلاص، وهو ما انعكس بدوره عىل تقليل فاتورة 
االس���ترياد، وتوفري النقد األجنيب، وكذلك زيادة معدالت 

التوظيف، واالرتقاء جبودة حياة املواطنني.
وكش���ف التقرير عن حتس���ن مجموع نقاط مرص مبؤرش 
متعقب اإلصالح رمغ األزمات املتعاقبة، عملًا بأن املؤرش 
يقمي مجموعة اإلصالحات اجلاري���ة، ومهنا اإلصالحات 
االقتصادي���ة واملالية والنقدية، وت���رتواح قمية املؤرش بني 
صف���ر ل���� 10 نقاط اليت تع���رب عن أفضل مس���توى من 
اإلصالح���ات، عملًا بأن البيان���ات وفق إصدارات املؤرش 

املتاحة من واكلة فيتش.

وأوحض التقري���ر أن مجم���وع النقاط بل���غ 6.5 نقطة يف 
الربع الرابع عام 2022، مقابل 6 نقاط يف الربعني الثالث 
والث���اين من عام 2022، و5.5 نقطة يف األول من 2022، 
و5 نقاط يف الرب���ع الرابع من 2021، ذلك بعد ثبوته عند 
4.5 نقطة خالل الفرتة من الربع الثالث 2020 حى الربع 
الثالث 2021، فميا اكن قد جسل 6 نقاط يف مس���تويات 

ما قبل أزمة كورونا خالل الربع الرابع من عام 2019.
وأبرز التقرير تأكيد فيتش سولوشزن، أن مرص تقود إىل 
جانب الس���عودية واإلمارات ال���زمخ القوي لإلصالحات 
مبنطقة الرق األوس���ط ومشال أفريقيا، مش���ريًا إىل أن 
تلك اإلصالح���ات تطرقت ملجموعة واس���عة من املجاالت 

القانونية واالستمثارية واملالية.
مكا أك���دت فيتش أن مرص واصل���ت جهودها لإلصالح 
من خالل حترير سعر الرصف وتجشيع مشاركة القطاع 
اخلاص وجذب االستمثارات األجنبية، فميا تتوقع أن يظل 
زمخ اإلصالح قويًا ىف م���رص خالل الفرتة املقبلة، نظرًا 
حلاجة مرص إىل جذب رؤوس أموال أجنبية بصورة أكرب 
وتلبيًة ملتطلبات الراكة مع املؤسس���ات الدولية للهنوض 

بالقطاع اخلاص.
وركز التقرير عىل حتقيق مرص أفضل حتس���ن مبجموع 
نقاط املؤرش عىل مس���توى املنطقة مقارنة مبس���تويات ما 
قبل األزمة الروس���ية األوكرانية، وذل���ك يف الربع الرابع 

2022 مقارنة بالربع املقابل له من عام 2021.

أصدر مصطىف مدبويل، رئيس جملس 
ال���وزراء املرصي، ق���راًرا رمق )4131( 
لس���نة 2022، بإعادة تش���كيل جملس 
إدارة اهليئة العامة للرعاية الصحية، 
برائسة أمحد حسني حشاته السبيك، 
ملدة 4 سنوات قادمة، وذلك اعتباًرا من 

الرابع من هشر أكتوبر لعام 2022.
ومض تش���كيل جملس اإلدارة مض لًكا 
من: هاين مصطىف محمود راشد نائب 
لرئيس اهليئ���ة، نائب رئي���س اهليئة 
العامة للتأمني اليحص الشامل، نقيب 
األطب���اء، نقيب الصيادلة، نقيب أطباء 
األسنان، نقيب العالج الطبييع، نقيب 
المتري���ض، أحد ن���واب رئيس جملس 

الدولة خيتاره رئيس جملس الدولة.
مكا مض التشكيل: فريد حمرم إبراهمي، 
خب���ر يف جم���ال حماس���بة تاكلي���ف 
الس���يد  دمحم  ومصط���ىف  الصح���ة، 
دمحم، خب���ر يف جم���ال اقتصاديات 

الصحة.

أعل���ن أس���امة ربي���ع رئي���س هيئ���ة قناة 
الس���ويس، أن إحصائي���ات املالحة بقناة 
الس���ويس جسلت من���ذ افتتاحها يف 17 
نومفرب عام 1869 وح���ى اآلن هذا عبور 
قراب���ة 1.4 ملي���ون س���فينة، بإمج���ايل 
مح���والت صافية تص���ل إىل 32.4 مليار 
طن، ومكيات بضائع تقدر بنحو 26 مليار 

طن بني الرشق والغرب.
وق���ال ربي���ع، يف بي���ان، إن ذل���ك يعكس 
األمهية االس���راتيجية ال���ي تمتتع هبا 
القناة عىل مدار 153 عاًما مضن منظومة 

حركة التجارة العاملية.
وأض���اف، أن���ه طوال م���ا يزيد ع���ن قرن 
ونص���ف قرن م���ن الزم���ان متكن���ت قناة 
السويس من حتقيق إيرادات مخضة تبلغ 
155.4 مليار دوالر، وتظل إىل اآلن واحدة 
م���ن أمه م���وارد النقد األجن���ي للخزانة 

العامة للدولة املرصية.

إطالق مبادرة "نقل منخفض الكربون من 
أجل استدامة حضرية"

وزير الزراعة يبحث مع نظيريه السنغالي 
والصومالي آفاق التعاون الثنائي

أعل���ن اكم���ل الوزير وزي���ر النقل 
"نق���ل منخفض  إط���الق مب���ادرة 
اس���تدامة  أج���ل  م���ن  الكرب���ون 
مض���ن فعالي���ات يوم  حرضي���ة" 
 COP27  احللول مبؤمت���ر املناخ
الش���يخ  رشم  مبدين���ة  املنعق���د 
وال���ي هش���دت حض���ور لك م���ن 
يامسني فؤاد وزيرة البيئة، وامين 
ث���روت )رائس���ة COP27 ( وعدد 
م���ن الس���فراء األجان���ب والعرب 
املؤسس���ات  واالفارق���ة وممث���ىل 
المتويلية واملؤسس���ات  الدولي���ة 
الفاعل���ة ىف جمال النق���ل والعمل 

املناىخ. 
وأكد الوزير عىل أن هذه املشاركة 
من ش���أهنا التأكيد ع���ىل اإلميان 
ال���راخس بقضايا املن���اخ وتأكيدًا 
عىل مسامهة النقل املستدام كأداة 
فاعل���ة ملواجهة حتديدات وقضايا 
و  التخفي���ف   ) بش���قهيا  املن���اخ 
التكي���ف(، والذى ت���أىت يف إطار 
اجله���ود الدولية خلف���ض مجيع 
اإلنبعاث���ات الكربوني���ة للوصول 
إىل اهل���دف ال���دوىل الرئييس يف 

احلف���اظ ع���ىل 1.5 درج���ة موئية 
حكد أقىص م���ن اإلحرار العاملي، 

حبسب بيان حصيف.
وأضاف أنه يعيش أكرث من نصف 
س���اكن الع���امل يف امل���دن ، والي 
تتس���بب يف 70% م���ن اإلنبعاثات 
، ويش���ل قط���اع النق���ل ح���وايل 
30%م���ن مجيع اإلنبعاث���ات ، وأن 
البلدان النامية آخذة يف التوس���ع 
احلرضي بنس���بة ح���واىل %1.7 
س���نويًا ح���ى ع���ام 2050 ، مم���ا 
يعين أن احلصة احلرضية لساكن 
الع���امل س���رتفع إىل 68% حبلول 

عام 2050.
وتاب���ع: وم���ن هنا ي���أىت أمهية 
عادل���ة  نق���ل  أنمظ���ة  تطوي���ر 
ومس���تدامة – حفاظًا عىل البيئة 
، والب���رش والصح���ة ، وتعزي���ز 
التمنية اإلقتصادية ، مما يتطلب 
العم���ل  أجن���دة  تنفي���ذ  رسع���ة 

املنايخ .

اختمت السيد القصر وزير الزراعة 
لقاءات���ه  األرايض  واس���تصالح 
ومباحثاته الثنائية عىل هامش مقة 
املناخ برشم الش���يخ، بلقاء وزيري 

الزراعة يف السنغال والصومال.
وخالل اللقاء مت حبث آفاق التعاون 
املش���رك ب���ني م���رص والدولت���ني 
الش���قيقتني وأيض���ا دمع  مب���ادرة 
الغ���ذاء والزراعة م���ن اجل التحول 
اطلقهت���ا  املس���تدام Fast الى 

الوزراة يف مقة املناخ
وأكد القصر يف بيان، عىل أن مرص 
تضع نصب أعيهنا التمنية الشاملة 
يف أفريقيا لتحس���ني وتطوير سبل 

العيش لشعوب القارة.
وش���دد أن هن���اك توجهي���ات م���ن 
القي���ادة السياس���ية بتق���دمي اكفة 

أوجه الدمع إىل األشقاء األفارقة .
  أشار القصر إىل معرض التقاوي 
الذي تقميه وزارة الزراعة املرصية 
يف املنطقة اخلرضاء مبؤمتر املناخ 

ودعا نظره الس���نغايل لزيارة هذا 
املع���رض، وأكد أيض���ا عيل امليض 
قدم���ا يف اخت���اذ اج���راءات توفر 

تقاوي الحمق املعمتدة
  ومن جانبه أكد الوزير الس���نغايل، 
أن���ه يتطلع إىل التع���اون مع مرص 
يف جم���ال إنتاج تقاوي احملاصيل 
للظ���روف  نظ���را  االس���تراتيجية 
الي متر هب���ا دول العامل املختلفة 
واحلاج���ة املاس���ة لتحقي���ق األمن 
دول  لش���عوهبا خاص���ة  الغ���ذايئ 
العامل النايم، ومن بني احملاصيل 
ال���ي هيمت هبا اجلانب الس���نغايل 
هو الحمق نظرا لالسهتالك املزتايد 

من اخلزب.
 وأش���ار إىل أن اجلانب السنغايل 
ق���ام بتنفي���ذ جت���ارب ع���يل بعض 
تقاوي ال���حمق املرصية وقد حجنت 
ه���ذه التجارب بش���ل كب���ر ولدي 
الس���نغال رغبة عارمة للتعاون مع 

اجلانب املرصي يف هذا الشأن.

رضوى عبداهلل

تس���تضيف القاهرة،يوم غدا  االثنني ، أخضم ملتيق 
اقتص���ادي بني م���رص وزامبيا، بتنظمي مش���رتك ما 
بني مجعية رجال األمعال املرصي���ني األفارقة وواكلة 
التمنية يف زامبيا )ZDA ( وبدمع ومشاركة المتثيل 
التجاري املرصي وبالتعاون والتنس���يق مع س���فارة 
مجهورية مرص العربية بزامبيا وسفارة زامبيا مبرص 
وكذلك مكتب متثيل امجلعية بزامبيا، وذلك إس���تمكاال 
للدور النش���ط ال���ذي تقوم به مجعية رج���ال األمعال 
املرصي���ني األفارقة ل���دمع التع���اون االقتصادي بني 
جممتع املال واألمعال املرصي مع نظراهئم يف الدول 

األفريقية الشقيقة.
وق���ال الدكتور يرسي الرقاوي، رئيس مجعية رجال 
األمع���ال املرصيني األفارقة، إن���ه عقب النجاح الكبري 
ال���ذي حققه امللتيق االقتصادي ب���ني مرص ونيجرييا 
الهش���ر امل���ايض يف القاهرة، جش���ع امجلعية عىل 
ب���دء خطوات جادة ممهنج���ة وخمططه ومعلية إلطالق 
سلس���لة من امللتقيات واللقاءات اإلقتصادية بني مرص 
والدول اإلفريقية ملناقشة سبل مواجهة التحديات اليت 
تواجه زيادة فرص التعاون االقتصادي عىل مس���توي 
القطاع اخلاص بني مرص اكفة الدول األفريقية إضافة 
إىل إستراف الفرص الناشئة بني مرص وهذه الدول 
لتحقي���ق التاكم���ل الصن���ايع وزيادة جح���م التبادل 

التجاري.
وأوحض »الرق���اوي« أن امللت���يق االقتص���ادي بني 
مرص وزامبيا، س���يهشد عقد عدد م���ن االجمتاعات 
تركز بشل أسايس عىل مناقشة املوضوعات املرتبطة 
بالتعاون االقتصادي التجاري واالستمثاري حبضور 
واكل���ة التمنية والتطوير يف زامبيا وممثي قواعد دول 
الكوميس���ا وكذا اعضاء من هيئة سوق املال الزاميب 
ومش���اركة رفيع���ة املس���توي من البورص���ة املرصية 

وايضا بعض رشاكت القطاع اخلاص الزاميب وعدد 
من االحت���ادات وامجلعي���ات واملجال���س التصديرية 
الش���قيقة عىل مس���توي القطاع اخلاص بني البلدين؛ 
هبدف زي���ادة قاعدة التبادل التجاري واالس���تمثاري 
بني مرص وزامبيا، حيث س���يمشل امللتيق عقد لقاءات 

ثنائية بني رجال األمعال املرصيني والزامبيني .
وأشار رئيس مجعية رجال األمعال املرصيني األفارقة 
إىل أن املنتدي واليت تس���تضيفة القاهرة يس���هتدف 
الوق�وف عل�ى رؤى وأف���اكر رجال املال واألمعال يف 
البلدين، بش���أن س���بل مواجهة األزمات االقتصادية 
املتالحقة اليت تواجه االقتصاد اإلفرييق، وكيفية رفع 

معدالت التبادل التجاري بني 
مرص وزامبيا، مؤكدا أن هذا 
هو ال���دور املنوط به ملنمظات 

األمعال.
إىل  »الرق���اوي«  ولف���ت 
التجاري  التب���ادل  أن جحم 
ب���ني م���رص وزامبي���ا بل���غ 
 15.1 حن���و   2020 ع���ام 
ملي���ون دوالر، مهن���ا 14.6 
ص���ادرات  دوالر  ملي���ون 
مرصي���ة و500 أل���ف دوالر 
واردات م���ن زامبي���ا ،وقال 
ف���رص حقيقية  هن���اك  »إن 

ام���ام الص���ادرات املرصي���ة 
للنفاذ للس���وق الزاميب، وذل���ك يف قطاعات املنتجات 
الزراعية والصناعات الغذائية واهلندسية والنسيجية 
والكمياويات واألمسدة وقطاع مواد البناء والتش���ييد 

والصناعات الطبية والدوائية.
ولفت الدكتور ي���رسي الرقاوي إىل وجود حرص 

من جان���ب الدولة املرصية ع���ىل تجشيع الراكت 
املرصية للدخول إىل الس���وق الزاميب وحبث فرص 
التعاون املش���رتك م���ع الراكت الزامبي���ة لتحقيق 
املنفع���ة املتبادلة للكا البلدي���ن، منوها بدور منمظات 
األمع���ال املرصي���ة يف دمع هذا التوج���ه من جانب 

احلكومة املرصية .
وقال »إن هن���اك اماكنية للتعاون بني رجال األمعال 
املرصي���ني والزامبيني يف تطوي���ر القطاع الزرايع 
الزام���يب وزراع���ة احملاصيل االس���رتاتيجية مثل 
ال���ح واألرز وال���ذرة يف زامبي���ا، خاصة يف ظل 
ما يهشده العامل حالي���ا من أزمة حادة يف احلبوب 
نتيج���ة لتداعي���ات احلرب 

الروسية األوكرانية.
واعترب رئيس مجعية رجال 
األمعال املرصيني األفارقة 
التبادل  أن زي���ادة جح���م 
التجاري بني مرص وزامبيا 
لزيادة  يشل مدخال هاما 
الص���ادرات املرصية لدول 
»والى  الكوميس���ا  مجتع 
تض���م يف عضويهت���ا 21 
دول���ة أفريقية، خاصة وأن 
لوسااك  الزامبية  العامصة 
يه الدولة املقر لسكرتارية 

التجمع .
وأوحض: »إن مجتع الكوميس���ا يعد من أمه الراكء 
التجاريني ملرص داخ���ل القارة األفريقية، حيث جسل 
جحم التبادل التجاري ب���ني مرص ودول التجمع عام 
2020 ح���وايل 3 مليارات دوالر أي ما يعادل حنو60 
% م���ن إمجايل قمية التبادل التجاري بني مرص ودول 

القارة اإلفريقية، والذي جسل حوايل 5 مليارات دوالر 
أمرييك عام 2020«.

وأكد أن زامبيا ودول مجتع الكوميس���ا من األسواق 
الواع���دة للص���ادرات املرصية، وق���ال إن امجلعية 
تس���ي بش���ل كب���ري إىل تعريف رج���ال األمعال 
واملنتج���ني املرصي���ني بالفرص التصديري���ة املتاحة 
وتنظمي سلسلة من املؤمترات واللقاءات مجتع القطاع 
اخلاص وجممت���ع األمعال املرصي مع نظراهئم يف 
تل���ك الدول، حيث يعد املؤمتر االقتصادي مع زامبيا 

تدشينا لتلك املؤمترات واللقاءات.
وأكد الرقاوي عىل وج���ود رغبة حقيقة من جانب 
رجال األمع���ال املرصيني لتعزيز التع���اون مع دولة 
زامبي���ا، مش���ريا إىل أن مجعي���ة رج���ال األمع���ال 
املرصي���ني األفارق���ة تتي���ح فرصة تب���ادل اخلربات 
وتعزي���ز التعاون من خالل حضور اللقاءات الثنائية، 
ملناقشة فرص التعاون والدخول يف السوق املرصية 

والزميب الواعد.
من جانبه أكد البريت هيليومبا مدير عام واكلة التمنية 
يف زامبي���ا )ZDA( عىل حرص بالده عىل تجشيع 
ال���راكت الزامبي���ه لزيارة الس���وق املرصية؛ لبحث 
فرص التعاون املشرتك مع الراكت املرصية، مؤكًدا 
أن مجعي���ة رجال األمعال املرصيني األفارقة كش���فت 
الس���تار ع���ن العديد م���ن قصص النج���اح لراكت 
ا إىل أمله يف دخوهلم السوق  مرصية ممتزية، مش���ريً

الزامبية.
وأش���اد البريت هيليومبا مدير ع���ام واكلة التمنية يف 
زامبي���ا جبمعية رج���ال األمعال املرصي���ني األفارقة 
الس���تضافة امللتيق الزاميب، الفًتا إىل أنه يوفر منصة 
للتفكري املتعمق واملناقشة املمثرة حول تعزيز التعاون 

االقتصادي بني البلدين.

رئيس الوزراء  يفتتح مؤمتر 
اليورومني 7 ديسمبر املقبل

احلبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة حجب األرز

يفتت����ح الدكتورمصط����ىف مدبوىل، 
ال����وزراء، مؤمتر  رئي����س جمل����س 

يوروم����ى ال����ذي يناق����ش طرح 
تتعل����ق  جدي����دًة  أف����اكًرا 

املرونة  ب�»االس����تمثار يف 
االقتصادية واالستدامة«، 
يف ال�����7 م����ن ديمس����رب 
املقبل، مبشاركِة عدِد من 
واملتحدثني  املس����ؤولني 

من مرص والعامل.
املؤمت����رىف دورته ال�25 

»املرشق«،  بنىك:  برعاية 
و»س����تاندرد تش����ارترد«، 
ومشاركة »س����يى بنك«، 

يهش����د حتلي����ل كبارخرباء 
واألمع����ال  وامل����ال  االقتص����اد 

امل����رصي يف  االقتص����ادي  ل����أداء 
س����ياقه العاملي، ومناقش����ة البدائل 
أم����ام  املتاح����ة  االس����راتيجية 
االقتص����اد امل����رصي، إلتاح����ة رؤى 

ووجهات نظر متنوعة.
»هل ميكن ملرصحتقيق مطوحاهتا 
االقتصادي����ة م����ع وصول س����اكهنا 
ل�100 ملي����ون نمس����ة؟.. وما الذي 
تغي����ره  م����ن  احلكوم����ة  متكن����ت 
وس����ركز هيلع يف الع����ام املقبل؟.. 
وكي����ف ميكن حتقيق الت����وزان بني 
االس����تقرار والمن����و االقتصادى«.. 

أسئلة 3 جييب عهنا اخلرباء خالل 
املؤمتر الذي يش����ارك يف فعالياته 
الدكت����ور دمحم معي����ط، وزير 
املالية، وخشصيات مؤثرة 
يف قط����اع البنوك وعدًدا 
م����ن أمه املبتكري����ن يف 
عامل املال، إذ يناقشون 
م����رص  عب����ور  كيفي����ة 
االقتصادي����ة  ألزمهت����ا 
التط����ور  وحتقي����ق 

واالزدهار.
أجن����دة مؤمت����ر  وف����ق 
تستعرض  »يورومى«، 
احلكوم����ة الزتامها جتاه 
للبالد  املستدام  املستقبل 
خ����الل مؤمتر األمم املتحدة 
يف  امٌلنعق����د   )COP27( لملن����اخ 
رشم الشيخ، ومدى قدرة مرصعىل 
جع����ل اقتصاده����ا أكرث اس����تدامة 
بص����ورة رسيع����ة، أم أن التغرات 
والصدم����ات  اجليوسياس����ية 
اجلانبي����ة ال����ي أصابت سالس����ل 
التوريد العام املايض س����تبطئ من 
اهلادفة جلعل  احلكوم����ة  توجهات 

مرصدولة صديقة للبيئة؟.

وافق جملس الوزراء عىل مرشوع 
قرار رئيس جملس الوزراء بشأن 
اعتبار سلعة "األرز" من املنتجات 
االس���راتيجية ىف تطبي���ق حمك 
امل���ادة )8( م���ن قان���ون محاي���ة 
بالقان���ون  الص���ادر  املس���هتلك 
رمق 181 لس���نة 2018، وحيظ���ر 
حبهسا ع���ن التداول س���واء من 
خ���الل إخفاهئا، أو ع���دم طرحها 
للبي���ع ، أو االمتناع عن بيعها أو 

بأي صورة أخرى.
متابع���ة  إط���ار  ذل���ك ىف  ي���أيت 
الس���وق احمللية وأسعار السلع 
وم���ا مت  الغذائي���ة،  واملنتج���ات 
رصده من بعض املامرسات الى 
نتج عهنا جحب سلعة "األرز" عن 

التداول بإخفاهئا، 
وم���ع عدم اإلخ���الل بأي���ة عقوبة 

أش���د منص���وص علهي���ا ىف أى 
قانون آخر، ودون اإلخالل باحلق 
ىف التعوي���ض، يعاق���ب لك م���ن 
خيال���ف ح���مك امل���ادة األوىل من 
ه���ذا القرار باحلب���س مدة ال تقل 
عن س���نة، وغرامة ال تقل عن مائة 
ألف جنيه، وال تتج���اوز مليوين 
جنيه، أو ما يعادل قمية البضاعة 

موضوع اجلرمية أهيام أكرب.
يعاق���ب  الع���ودة،  حال���ة  وىف 
باحلب���س مدة ال تقل عن س���نتني 
س���نوات  مخ���س  جت���اوز  وال 

وتضاعف قمية الغرامة حبدهيا.
تق���يض  األح���وال،  وىف مجي���ع 
وين���رش  باملص���ادرة،  احملمك���ة 
احل���مك ىف جريدت���ني يوميت���ني 
واس���عي االنتش���ار ع���ىل نفقة 

احملكوم هيلع.

انهت���ى االحت���اد املرصي للتأمني م���ن صياغة 
أول وثيق���ة تأم���ني الس���يارات الكهربائية يف 
مرص والتنسيق مع اهليئة العامة للرقابة املالية 
العمتاده���ا ، دمعا ألهداف التمنية املس���تدامة 
واسرتاتيجيات الدولة حنو االقتصاد األخر 

وتدنية االنبعاثات الكربونية.
وجاء ذلك اإلعالن خالل الورشة العمل الرابعة 
ىف املنطق���ة اخل���راء اليت عقده���ا االحتاد 
بالتعاون مع احت���اد الصناعات خالل فعاليات 

مقة املناخ.
وراعت دراسة وصياغة هذه الوثيقة استعراض 
التج���ارب العاملي���ة والعديد م���ن االجمتاعات 
مع منيجت الس���يارات واجله���ات ذات العالقة 
للوقوف عىل طبيعة األخط���ار وحمدداهتا ومن 

مث تقدمي التغطية التأمينية املناسبة.
وخالل املناقش���ات اليت أدارها الدكتور السيد 
ترىك، املستش���ار األول باحت���اد الصناعات– 
وش���ارك فهي���ا متحدًثا لك من ع���الء الزهريي 
رئي���س االحتاد امل���رصي للتأم���ني، والدكتور 
حس���ام عالم ، املدير اإلقلميى للمنو املس���تدام 
CEDARE ، و أمح���د مس���ري ، رئيس وحدة 
الس���يارات الكهربائية ب���� UNFCCC – مت 
إستعراض عدًدا من النقاط ، أبرزها ، أن قطاع 
التأمني يلع���ب دورًا حموري���ًا ىف دمع وتعزيز 
حت���ول قطاع النق���ل حنو إس���تخدام الكهرباء 
وكذل���ك املس���امهة ىف إتس���اع نطاق س���وق 

تصنيع وتوزيع وبيع الس���يارات الكهربائية ىف 
م���رص؛ وهو ما يعد مبثابة خطوة هامة حيث أن 
تصنيع وبيع السيارات الكهربائية ىف مرص ال 
ي���زال ىف مرحلت���ه األوىل. باإلضافة إىل ذلك، 
تعكس هذه اخلطوة مدى أمهية خدمات التأمني 
وإعادة التأمني املستدامة ىف املسامهة ىف دمع 
تقلي���ل خماطر االنتق���ال إىل اقتصاد منخفض 
االنبعاث���ات يف مرص.. وذل���ك من خالل تأمني 
مروع���ات البنية التحتي���ة للكهرباء واملركبات 
الكهربائي���ة وكذل���ك تأم���ني حمط���ات الحشن 

الكهربايئ.
وتطرقت املناقش���ات إىل أمهية االس���تفادة من 
البيئ���ة التنظميي���ة احلالية وال���دمع احلكوىم 
إلنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات 
الكهربائية يف م���رص ورضورة فهم اإلماكنات 

االقتصادية للقيام بذلك.

قمة املناخ.. انتهاء صياغة أول وثيقة لتأمني 
السيارات الكهربائية يف مصر

داليا احمد

خالل أيام .. توقيع عقدين الستكمال البنية األساسية ملنظومة النظافة بـ4.2 مليار جنيه

فيتش الدولية تؤكد جناح مصر يف حتسني نقاطها 
وتشيد باإلصالحات األخيرة التى قامت بها

    مكاسب كبيرة لمصر من توطين »الهيدروجين األخضر » في 
مقدمتها تخفيض الواردات   من المواد البترولية  وتقليل انبعاثات الكربون 

غدا .. القاهرة  تستضيف أضخم ملتقي اقتصادي بني مصر وزامبيا

االستراتيجية الوطنية تستهدف االستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين عالميا وتوفير100 ألف وظيفة جديدة

أ ش أ
أكد وزير التمنية احمللية اللواء هشام آمنة، أن الوزارة 
س���توقع خالل األي���ام القليلة القادمة عقدين إلنش���اء 
وتطوي���ر مصانع املعاجلة والتدوي���ر لملخلفات البلدية 
واملدافن الصحية ورفع الرتامك���ات مبنظومة النظافة، 

بتلكفة 4 مليارات و239 مليون جنيه.
وأش���ار إىل أن العقدي���ن يأتيان يف إط���ار اإلجراءات 
اليت تقوم هبا الوزارة الستمكال تنفيذ البنية األساسية 
ملنظوم���ة النظاف���ة، وه���و الربن���اجم األول يف منظومة 
النظاف���ة والذي تنفذه الوزارة بالتنس���يق مع الوزارات 

واجلهات املعنية.
وقال آمنة -يف بيان - إن العقد األول واخلاص بإنشاء 
وتطوي���ر مصانع املعاجلة والتدوي���ر لملخلفات البلدية 

وال���ذي تبلغ تلكفته اإلمجالية 3,3 مليار جنيه، يتضمن 
إنش���اء 13 مصنع���ًا جديدًا ملعاجل���ة وتدوير املخلفات 
البلدية الصلب���ة يف 8 حمافظات يه اجلزية والبحرية 
ومطروح واملنوفية والرقية والفيوم واملنيا وس���وهاج، 
مك���ا يتضمن رفع كف���اءة 5 مصانع ملعاجل���ة وتدوير 
املخلفات يف 4 حمافظات يه الرقية والوادي اجلديد 

والبحرية وأسوان.
وأش���ار إيل أن العق���د الثاين، تبل���غ تلكفته اإلمجالية 
938,6 ملي���ون جنيه، ويمشل إنش���اء 9 مدافن حصية 
يف 5 حمافظ���ات يه مطروح ومشال س���يناء وجنوب 
س���يناء والبحر األمحر وس���وهاج، مك���ا يتضمن رفع 
املخلفات التارخيية لملخلف���ات الصلبة البلدية جبميع 
احملافظ���ات بمكية تقدر ب�2,1 مليون طن، موحضًا أن 

مل���ف إدارة املخلفات الصلبة يهشد نقلة نوعية يف ظل 
تعاون اكفة ال���وزارات واجلهات املعني���ة، وبعد رصد 

الواقع يف احملافظات.
ولفت الوزير إىل اهمتام الرئيس عبدالفتاح الس���ييس 
مبتابع���ة تنفي���ذ املنظومة يف احملافظات وحتس���يهنا 
باس���مترار حيت يش���عر املواطن بتحسني مسمتر يف 
اخلدمات اليت متس حياته اليومية، خاصة مع اجلهود 
اليت تقوم هبا الدولة لوقف التدهور البييئ وتوفري بيئة 
حصية وآمنة لملواطنني، واس���تعادة املظهر احلضاري 

وامجلايل لملحافظات، وحتقيق رضا املواطنني.
وكشف أمهية الدور الذي تلعبه وزارة التمنية احمللية 
يف إدارة منظوم���ة املخلفات الصلب���ة، حيث وضعت 
ال���وزارة مع بايق ال���وزارات املعني���ة باملنظومة ثالثة 

براجم للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة املخلفات، 
الفت���ًا إىل أن الربن���اجم األول خاص بتطوي���ر البنية 
التحتية لملنظومة ويتضمن إنش���اء حمطات وس���يطة 
ثابتة وتوفري حمطات وس���يطة متحركة وإنشاء خاليا 
الدف���ن اليحص ورفع كفاءة وإنش���اء خط���وط تدوير 
ومعاجلة لملخلفات وإغالق املقالب العش���وائية، وتبلغ 
التلكف���ة اإلمجالية هلذا الربناجم ح���وايل 8.5 مليار 

جنيه.
وأش���ار آمنة إىل أن الربناجم الث���اين خاص بمتويل 
تاكليف تش���غيل املنظوم���ة من عقود امجل���ع والنقل 
لملخلفات ونظافة الش���وارع وكذا متويل عقود إدارة 
املداف���ن الصحية اآلمنة، وتبلغ التلكفة اإلمجالية لذلك 

حواىل 3.4 مليار جنيه.

الهيدروجني األخضر .. كلمة السر يف حتول مصر إلي الطاقة النظيفة  

شيماء مرسي

عالء حسن

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  20  نوفمبر  2022  •  العدد  669

اللواء هشام آمنة
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ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

ولعل البدء من أحدث املش���اهد الفاصلة يف مس���رة الهنضة املرصية 
يقودن���ا فورا إيل   مهشد انعقاد مق���ة املناخ هبذا الزمخ من احلضور 
واملناقش���ات، حيث يكشف  هذه املهشد بلك تفاصيله معا وصلت إليه 
الدولة املرصية عىل مدى 8 سنوات ، وكيف حتولت  رشم الشيخ،   اىل 
قبلة عاملية لواحد من ربكا الفعاليات الدولية، مدينة خرضاء يف مهشد 
يبعث ع���ىل األمل ، وحيمل تأكيدا عىل االس���تقرار والتنظمي والتأثر، 

فضال معا ميثله من عوائد مبارشة وغر مبارشة. 
قبل مثاين سنوات مل يكن ألحد أن يتصور كيف ميكن ملرص أن حتتضن 
مثل هذه الفعالية الدولية هبذا احلضور الكبر من قادة ورؤساء العامل 
وكبار السياس���يني واالقتصاديني واخلرباء فيه ، ليتحدد من فوق أرض 

مرص طريق اإلنقاذ لكوكب األرض من تأثرات تغرات املناخ  .
قبل 8 س���نوات اكنت األس���ئلة حول املس���تقبل، والقدرة عىل استعادة 
االستقرار يف ظل هتديدات أمنية وتراجع اقتصادي، وفوىض، اقتصاد 
مهن���ار يفتقد إىل ثقة املنمظ���ات الدولية، كهرب���اء مقطوعة، أزمات يف 
الوقود واخلزب، بنية أساسية مهتالكة، بطالة، عشوائيات حتزم القاهرة 
واحملافظ���ات، فروس الكبد الوبايئ يلهتم أكباد املرصيني، و خارجيا 
مرص معزولة، مع دول وأجهزة تس���ى لبسط نفوذها والتدخل يف أمن 

مرص القويم رشقا وغربا وجنوبا.
واكن الس���ؤال املعلق من أي���ن  لدولة مبثل هذه األوض���اع أن تبدأ  ؟ 
ف���إذا حاولت أن ت���رمم اقتصادها وتبىن قدراهت���ا الداخلية وإصالح 
الداخل اقتصاديا واجمتاعيا، لن جت���د فرصة لبناء تأثرها اإلقليمي، 
لكن الرئيس عبدالفتاح السييس اختار مع املرصيني الطريق األصعب، 
داخلي���ا وخارجيا، وحل املعادلة الصعبة يف وجود هتديد إرهايب، اكن 

واقعا ألنه سامه يف تفكيك دول وإدخال أخرى يف الفوىض. 
 عندم���ا توىل الرئيس عبد الفتاح الس���ييس، ق���دم تخشيصا أمينا مل 
خي���ف الواقع الذي اكن واحض���ا، واكن القرار بجشاعة وإخالص، مل 
يق���دم وعودا بالرخاء، قدم تخشيصا أمين���ا للوضع داخليا وخارجيا، 
وه���و تخشيص بدا وقهتا صادما ومثرا للقل���ق، لكنه أعلن أنه يتحمل 
املس���ؤولية ويث���ق يف قدرة الش���عب املرصي عىل التحم���ل والصرب، 
تخشي���ص ص���ادم مع تصممي عىل ح���ل املعادلة الصعب���ة، درس لك 
امللفات بتفاصيلها الصغرة والكبرة وأعد اخلطة مس���تندا للشعب، مل 
يلتفت لتحذيرات من تراجع ش���عبيته، أو ضعف اإلماكنات ، وأكد ثقته 
يف الشعب املرصي ومؤسسات الدولة، اليت مصدت يف مواجهة أكرث 
املخططات خطرا، وأش���دها إيالما، اكن املجمتع يغرق يف الشك وينظر 
لملستقبل خبوف وتردد ، لكن الرئيس تعهد أن أحدا ال ميكن أن هيدد 

الشعب املرصي، أو يفرض هيلع غر ما يريده.
واجهت مرص اإلرهاب بجشاعة أبناءنا يف القوات املس���لحة والرشطة، 
ودف���ع املرصيون مثن اختيارمه، وىف نفس الوقت قرروا مواجهة الفقر 
والعش���وائيات وانقطاع اخلدمات األساس���ية والبنية التحتية املهتالكة 
والعزلة الدولية، يف وقت واحد، بدأت معلية امحلاية واألمن والبناء، مل 

يكن اهلدف هو فقط إبقاء الدولة املرصية، لكن دفعها لألمام. 
وخالل 8 سنوات، استعاد املرصيون األمن، و استعاد االقتصاد عافيته 
ومصد ىف مواجهة أزميت كورونا وحرب أوكرانيا، ومها أزمتان أصابتا 
االقتصاد يف دول كربى باالرتباك، ومت إنش���اء حمطات كهرباء معالقة 
وفرت حاجات االسهتالك الصنايع واملزنيل، مع فائض للتصدير، ومت 
عالج ماليني من فروس الكبد الوبايئ، مع إطالق مبادرات 100 مليون 
حص���ة، وإهناء ق���وامئ االنتظار للعمليات اخلطرة، ومبادرات للكش���ف 
عىل رسطان الثدي للنساء وصلت إىل أمعاق الريف، ومبادرات لعالج 

التقزمي والعيون والمسع لألطفال.
ومت فت���ح ملف العش���وائيات، الذى بدا مس���تعصيا ع���ىل احلل، ومت 
البدء بإنش���اء »األمسرات 1 و2«، مث جممتعات مت نقل أغلب س���اكن 
العش���وائيات إلهيا، وحىت املناطق اليت ظلت مستحيلة التغير، تغرت 
وحتولت لألفضل ىف الس���يدة زينب واملدابغ واإلسكندرية وغرها، مع 
توسيع ملف امحلاية واالجمتاعية، ورصف معاش تاكفل وكرامة لألرس 

الفقرة. 
مت إنش���اء شبكة طرق وحماور وكباري معالقة، بناء عىل ختطيط دقيق، 
وتخشيص ملشلكات النقل، واالحتياجات املستقبلية من جتارة وصناعة، 
ومل تكت���ف الدولة حبلول موضعية، وانطلقت إىل عامصة إدارية جديدة 
ذات بني���ة تقني���ة ومعلوماتية عالية الدق���ة، توازيا م���ع تطوير القاهرة 
التارخيية، واملتاحف اجلديدة، وحماور لربط املتاحف حبركة الس���ياحة 
مع مدن من اجليل الرابع، العملني اجلديدة واملنصورة اجلديدة ودمياط 
وأس���يوط واملنيا اجلديدة، وغرها، تس���توعب ماليني، ومتتص الزيادة 

الساكنية، وتتضمن أنشطة زراعية وصناعية وجتارية واجمتاعية.
مث مت اإلع���الن عن مبادرة »حياة كرمية«، اليت اعتربهتا األمم املتحدة 
أفضل املامرس���ات الدولي���ة توافقا مع لك أهداف التمنية املس���تدامة، 
وتطوير ش���امل للريف يف أكرث من 4500 قرية خالل 3 سنوات عىل 3 
مراح���ل، بتلكفة كتان مقررا هل���ا  700 مليار جنيه، ويتوقع ان تتجاوز 
الرتيليون جنيه  ليكون تغيرا حقيقيا ألكرث من نصف ساكن مرص بني 
50 و60 مليون إنس���ان ىف الريف، والهن���وض مبكونات البنية التحتية 
م���ن مياه وكهرباء وغاز ورصف حص���ى وتبطني الرتع ورصف الطرق 
وخدمات الصحة والتعلمي، وتغير حياهتم جذريا، ليصبحوا رشاكء يف 

معلية التمنية، ويشعروا بمثار نتاجئ معلهم،
يف ملف اإلساكن مت اطالق العالج من خالل مرشوعات سكنية متنوعة، 
وإس���اكن اجمتايع ومتوسط، لتوفر إس���اكن مناسب للك الفائت يف 
املجمت���ع، اإلس���اكن االجمتايع للش���باب وذوى الدخ���ول املنخفضة، 
واإلساكن املتوسط للطبقة الوسىط، يف الزراعة يأيت مرشوع مستقبل 
م���رص و زراعة 288 ألف فدان من احملاصيل االس���رتاتيجية »الحمق 
والذرة وبنجر الس���كر« خالل 3 س���نوات، تصل املساحة خالل عامني 
إىل 700 ألف فدان، مضن مرشوع »الدلتا اجلديدة« مبس���احة 2.2 
مليون فدان، ومرشوع تمنية جنوب الوادي يف توش���ي مبساحة 1.1 
مليون فدان، و مشال ووس���ط سيناء مبساحة 456 ألف فدان، و تمنية 
الريف اجلديد مبس���احة 1.5 مليون فدان، وبعض حمافظات الصعيد 
والوادي اجلديد مبس���احة 650 ألف فدان، وهو ما ميثل إضافة تصل 
إىل ربع املساحة اليت تكونت عىل مر العرص احلديث منذ بداية تنظمي 
الري والزراعة. وبالفعل فقد ارتفعت مس���احة العمران بنس���بة تتجاوز 
14%، فق���د اكن املرصيون 84 مليون يعيش���ون عىل 86 ألف كيلومرت 
مرب���ع ع���ام 2014، ووصلوا اىل 104 مليون ع���ىل 103 ألف كيلومرت 

مربع. 
رهان ناحج 

إذن  لك ما جيرى عىل أرض مرص من تغير شامل، هو نتاج جشاعة 
وجه���د املرصيني وجشاعهتم وص���ربمه، بقيادة الرئي���س عبد الفتاح 
الس���ييس الذى راهن وكس���ب الرهان، وهو م���ا يضاعف من خمزون 
الثقة ل���دى املواطن، الثقة اليت توحد املرصي���ني يف مواجهة احلارض 

واملستقبل.   
وق���د حقق���ت الدولة  عددا م���ن اإلجنازات يف عدة جم���االت من بيهنا 
التعل���مي العايل، الذى هشد تقدًما ملحوًظا ىف عهد الرئيس عبد الفتاح 
الس���يىس، حيث مت إنش���اء 4 جامعات حكومي���ة جديدة ليصل عددها 
إىل 27 جامع���ة، مكا متت زيادة ع���دد اجلامعات اخلاصة واألهلية من 
26 إىل 40 جامعة، مكا مت إنش���اء 4 جامعات أهلية جديدة مبس���توى 
دويل، وإنشاء وجتهزي 12 جامعة أهلية جديدة بدأت الدراسة هبا العام 

اجلاميع 2022/ 2023.
 مكا متت  زيادة عدد اجلامعات احلكومية من )23( جامعة عام 2014 
إىل )27( جامعة عام 2022، بنس���بة قدره���ا )17.4%(، بإضافة )4( 
جامع���ات جديدة، ويه: )الوادى اجلديد، مطروح، األقرص، العريش(، 
و زي���ادة عدد اجلامعات اخلاصة واألهلية من )26( جامعة عام 2014 
إىل )40( جامعة خاصة وأهلية عام 2022، بنس���بة قدرها )%53.8(، 
وزي���ادة عدد لكيات اجلامع���ات اخلاصة من )132( ع���ام 2014 إىل 

)310( عام 2022 بنسبة زيادة  %210  .
 وىف نفس السياق، اهمتت وزارة التعلمي العاىل باملعاهد حيث مت زيادة 
عدد املعاه���د اخلاصة من )158( ع���ام 2014 إىل )196( عام 2022 
، مكا مت بدء الدراس���ة ىف 3 جامع���ات تكنولوجية، وجتهزي 7جامعات 
جدي���دة العام اجلام���ى 2022 / 2023 واس���تقبلت اطال وفق براجم 

اإلداري���ة اجلديدة ، و ختصيص 600 ملي���ار جنيه لتنفيذ مبادرة حياه 
كرمية لتطوير الريف املرصي.

إنش���اء املدن اجلديدة  جاء هبدف ختفي���ف االزدحام عن املدن القدمية 
ومواجه���ة الزيادة الس���اكنية، مكا ي���م تنفيذ العديد م���ن مرشوعات 
اإلس���اكن والبنية األساس���ية واخلدمات مبناطق توس���عات التجمعات 
العمرانية القامئ���ة، وقد مت البدء يف تنفيذ أكرث من 20 مجتًعا معرانّيًا 
جديًدا يف ش���ىت أحناء امجلهورية مهنا: “العامصة اإلدارية اجلديدة ،  
العملني اجلديدة ،  املنصورة اجلديدة ، رشق بورسعيد ،  نارص بغرب 
أس���يوط ،  غرب قنا ،  اإلمساعيلي���ة اجلديدة ،  رحف اجلديدة ،  مدينة 
اجلاللة  ،   الفرافرة اجلديدة ،    العبور اجلديدة  ،   توشىك اجلديدة ،    
رشق العوينات ،   س���فنكس اجلديدة  ،   برئ العبد اجلديدة و أسوان 
اجلديدة ومن املخطط أن تس���توعب التجمعات العمرانية اجلديدة، عند 
اكمت���ال مجيع مراحلها، حنو 15 مليون نمس���ة، وتوفر حنو 6 ماليني 

فرصة معل دامئة.
 خارطة تمنية جديدة ملرص  

   من���ذ تولي���ه مقاليد حمك البالد يف 2014  ، بادر الرئيس الس���ييس 
بوض���ع خريطة تمني���ة معالقة ملرص، حيث متزيت ف���رتة حمك الرئيس 
السييس، بإطالق املش���اريع القومية العمالقة، ويواصل الرئيس البناء 
والتمنية وإقام���ة مرشوعات قومية كربى،  وجاء عيل رأس املرشوعات 
القومية العمالقة اليت مت إجنازها قناة السويس اجلديدة ، واليت جاءت 
مبثاب���ة  خطوة مهمة لدفع االقتص���اد وحتويل مرص إىل مركز جتارى 
ولوجيسيت عاملي،  مكا أهنا  خطوة مهمة عىل الطريق إلجناح مرشوع 
حم���ور التمنية مبنطقة قناة الس���ويس ودفع جعل���ة االقتصاد القويم 

املرصي لتحويل مرص إىل مركز جتاري ولوجيسيت عاملي.
هناك أيضا املنطقة االقتصادية لقناة السويس ، واليت تعد  أحد أخضم 
املرشوعات القومية لمتزيها  مبوقع اس���رتاتيجي ، إيل جانب ربط شبه 
جزيرة س���يناء  باكفة نوايح امجلهورية لتحقيق هنضة تمنوية حقيقية 
ك���ربى يف خمتلف املج���االت والتخصص���ات والصناعات عىل أرض 

الفروز.
مكا مت إنش���اء 5 مط���ارات وتطوير قطاع الط���ران املدين هبدف ربط 
مرص بالش���بكة العاملية بصورة مرشفة ،    حيث مت االنهتاء من مطار 
العامص���ة اإلداري���ة اجلديدة، ومط���ار الربدويل ال���دويل امللزي ومطار 
س���فنكس الدويل، وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر مكا مت رفع 

كفاءة وتطوير املطارات املوجودة حاليا.
مك���ا حجنت الدولة يف إهناء مرشوع���ات بتلكفة 30 مليار جنيه محلاية 
أم���ن مرص امل���ايئ ، و إجناز 28 حمطة طاقة كهربائي���ة لزيادة القدرة 

الكهربائية بأكرث من 25 ألف ميجاوات.
ويف جمال الطرق  والس���كة احلديد واملوانئ  ،  حتولت مرص من أكرث 
الدول خطورة يف الطرق، إىل وصوهلا للرتتيب ال� 45 عاملًيا يف جمال 
جودة وأمان الطرق نتيجة املش���اريع التمنوية العمالقة اليت حدثت يف 
جم���ايل الط���رق والكباري واألنفاق؛ حيث مت تنفي���ذ ما يقرب من 400 

مرشوع.
مك���ا معلت الدولة عيل إنش���اء م���دن صناعية جديدة وحل مش���لكات 
املس���تمثرين؛ حيث مت إنش���اء العديد من امل���دن واملرشوعات التمنوية 
العمالقة مثل مدينة الروبيي للجلود  و مدينة األثاث بدمياط  و مجمع 
الصناعات البالستيكية مبرمغ  و املنطقة الصناعية بوسط سيناء فضال 
عن إنشاء وافتتاح العديد من املصانع ذات الصناعات الثقيلة واملصانع 

اإلنتاجية الكربى يف العديد من حمافظات مرص.
 قوة إقلميية 

 مك���ا حققت مرص هنضة يف الداخل ، فإهنا  حجنت يف عهد الرئيس 
السييس يف  استعادة ماكنهتا يف املهشد الدويل كقوة  إقلميية عمظى 
وتوالت الهشادات العاملية الدولية اليت تؤكد ماكنة وأمهية مرص لكاعب 
إقليمي ال ميكن االس���تغناء عنه وال بديل له ، مكا امتدت جس���ور مرص 
للك األشقاء واحتضنت القاهرة امجليع ، واكن دور مرص حامًسا يف 
إقرار اهلدنة يف األرايض الفلسطينية وقادت مرص معلية البناء وإعادة 
اإلمعار يف غزة وسط ترحيب وإشادة عاملية، ويف إفريقيا عادت مرص 
إىل معقها التارخيي عرب سياس���ة ناحج���ة لتتحول القاهرة مرة أخرى 

إىل قبلة األشقاء األفارقة.
مك���ا قدمت مرص منوذًجا تارخيًيا يف ملف ماكحفة اإلرهاب والتطرف 
عىل مدى السنوات املاضية ، وحجنت مرص يف خفض وترة العمليات 
ملعدالت غر مس���بوقة مقارن���ة بعام 2014 الذى هش���د تصاعد وترة 

اإلرهاب رًدا عىل سقوط مجاعة اإلخوان.
 فاملرصيون يف عهد الرئيس السييس انترصوا  عىل اإلرهاب األسود 
وحجنت م���رص يف وقف التطرف وس���يطرة امجلاع���ة اإلرهابية عىل 
مفاص���ل الدولة وعاد األمن واألمان وألول مرة يش���عر املرصيون أهنم 

آمنون يف دولة القانون واالستقرار.
وبالت���وازي مع ذلك النج���اح الباهر ، انت���رص املرصيون يف أخطر 
معارك املس���تقبل االقتص���اد والتمنية وحماربة الفق���ر والنجاح يف 
ماكحفة العشوائيات وإصالح األحوال املعيشية لملاليني من ساكهنا 
وحتويله���ا إىل مدن إنس���انية ومتحرضة ، وألول م���رة جيد اآلالف 
ممن يعيش���ون حتت خط الفقر من حين���و علهيم مبرشوعات للتاكفل 
االجمت���ايع ويف مقدمهتم “حياة كرمية”، و”تاكفل وكرامة«  ، حيث 
حجنت مرص يف تثبيت أراكن الدولة وإعادة بناء مؤسساهتا الوطنية 
وإح���داث هنضة تمنوية ك���ربى، مكا مت إطالق اس���رتاتيجية التمنية 

املستدامة مرص 2030 .
نقلة نوعية 

يقود الرئيس الس���ييس منذ توليه املس���ولية نقلة نوعية يف خمتلف 
القطاع���ات ومن بني ذلك تطوير قطاعات الزراع���ة والرثوة احليوانية 
والمسكي���ة، مكا كثف���ت الدولة جهودها يف هذا اإلط���ار لتنفيذ عدد 
من املش���اريع التمنوية العمالقة الكربى مشلت استصالح األرايض 
والتمس���ني احليواين وتمني���ة ال���رثوة احليوانية، وإنش���اء الصوبة 
الزراعية، ومرشوع االسزتراع المسي يف بركة غليون بكفر الشيخ، 
ومرشوع االسزتراع المسي يف بورس���عيد، ومرشوع االسزتراع 

المسي يف البحر األمحر والبحر املتوسط.
هن���اك أيضا نقلة نوعية يف لك القطاعات الري واملوارد املائية تطوير 
التعل���مي تعميق تعمي���ق التصنيع احمليل فضال ع���ن اهمتام الدولة 
بقطاع الس���ياحة وقامت احلكومة بتطوير البنية التحتية واالستمثار 
السيايح وقطاع البرتول والرثوة املعدنية؛ حيث مت خض استمثارات 
هائل���ة هبذا القطاع احليوي لتنفي���ذ مرشوعات عديدة مكا مت افتتاح 
م���رشوع ظهر العمالق للغاز يف البحر املتوس���ط والب���دء يف تنفيذ 
العدي���د م���ن معليات التنقيب ع���ن الغاز والب���رتول يف مجيع أحناء 
امجلهورية ويف املياه اإلقلميية واالقتصادية وقطاع الكهرباء والطاقة 
وقط���اع الرشب والرصف اليحص وقطاع الصحة معلت الدولة عىل 

توجيه استمثارات مخضة هلذا القطاع احليوى.
 ولعل نظ���رة إيل قامئة املرشوعات القومية العمالقة مبختلف مناطق 
مرص تكش���ف أن الرئيس الس���ييس يقود بناء دولة جديدة ويؤسس 
لهنض���ة وحضارة مرصية معالقة من جدي���د ، ويف املقدمة من ذلك  
امل���رشوع القويم لتبط���ني الرتع ، و املرشوع الق���ويم لتطوير قرى 
الريف املرصي ، و مرشوع “مس���تقبل مرص” لإلنتاج الزرايع ، و 
املرشوع القويم لتمنية س���يناء ، و تمنية الس���احل المشايل الغريب 
ومنطق���ة حمور الضبع���ة ، و امل���رشوع القويم “الدلت���ا اجلديدة” 
مبس���احة مليون فدان ، وإنش���اء  مدينة العملني اجلديدة، وما تضمه 
من مرشوعات مثل األبراج واألحياء السكنية واملدينة الرتاثية واحلي 
الالتي���ي واملنطقة الرتفهيي���ة واملجمعات الس���كنية وجامعة العملني 

الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
فضال عن ذلك ، هن���اك مرشوعات تمنية حمافظات الصعيد من خالل 
3 حم���اور، األول يتعل���ق مبرشوعات تطوير امل���دن القامئة مبحافظات 
الصعي���د، وذلك بتلكف���ة 45.7 ملي���ار جنيه، لتنفيذ وحدات س���كنية، 
ومرشوعات خدمية، وش���باكت طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، 
بيمنا خيتص احملور الثاين بتنفيذ املرشوعات املختلفة باملدن اجلديدة 
)األجيال الس���ابقة(، بتلكف���ة 26 مليار جنيه، ويتعل���ق احملور الثالث 

بتنفيذ املرشوعات مبدن اجليل الرابع، بتلكفة 11.2 مليار جنيه.

خاصة ممزية تمتاىش مع احتياجات سوق العمل 
 و ىف عام 2022 أصبحت  هناك )4( مؤسس���ات تعلميية تس���تضيف 
)6( فروع للجامع���ات األجنبية املرموقة وتمشل، مؤسس���ة اجلامعات 
الكندية يف مرص اليت تستضيف فرىع جامعة األمر إدوارد وجامعة 
رايرس���ون، ومؤسس���ة جامعات املعرفة الدولية اليت تس���تضيف فرع 
جامعة كوفنرتى الربيطانية، ومؤسس���ة جلوبال الىت تس���تضيف فرع 
جامعة هرتفوردش���اير الربيطانية، ومؤسسة اجلامعات األوروبية ىف 
مرص الىت تستضيف فرع للك من جامعىت )لندن، وسط النكشاير(.

 وىف إط���ار التح���ول الرمقي،   مت تطوي���ر البنية التحتي���ة املعلوماتية 
باجلامع���ات لدمع منظومة التحول الرمق���ي بتلكفة 8 مليار جنيه ، مكا 
هشدت املستش���فيات اجلامعية تطوًرا كبًرا خالل الس���نوات المثاين 
املاضية، حيث بلغ عددها 120 مستشىف، بزيادة 32 مستشىف، بتلكفة 
19.5 ملي���ار جنيه، مقارنة بعام 2014، ويأيت هذا الدمع من احلكومة 
املرصي���ة   ىف إط���ار إمياهنا بال���دور الرائد هلذه املستش���فيات عىل 
مستوى التعلمي الطيب، فضلًا عن مسامههتا بالتعاون مع مستشفيات 

وزارة الصحة ىف تقدمي اخلدمات الصحية والعالجية لملواطنني.
حراك ثقايف 

تعيش الدولة املرصية أزىه عصورها منذ أن توىل الرئيس عبد الفتاح 
الس���ييس، حمك البالد، حيث نهشد عىل أرض الواقع طفرة مملوس���ة 
يف خمتل���ف املجاالت، ومن بني تلك املجاالت احلراك الثقايف والهنضة 
احلقيقي���ة، لتؤكد ع���ىل الريادة املرصية م���ن رمح احلضارة املرصية 

القدمية.
بدأ هذا احلراك من الدس���تور املرصى وال���ذى منح احلق يف الثقافة 
للك مواطن، مكا تكفل حرية اإلبداع للهنوض بالفنون واآلداب، ومحاية 
اإلنتاج الثقايف والفي، وتوفر الوس���ائل الالزمة لذلك من خالل خلق 
بيئة حمفزة عىل االبت���اكر ودمع النابغني الصغار ورعاية إنتاجهم يف 

جماالت الثقافة والفنون.
ويف عهد الرئيس عبد الفتاح الس���ييس،   حجنت الدولة املرصية  يف 
إجن���از حنو  96 مرشوًعا إنش���ائًيا  يف جمال الثقافة عىل مس���توى 
امجلهورية، أبرزها دار الكتب والوثائق بالفس���طاط، إىل جانب افتتاح 
ع���دد من املتاحف، مث���ل متحف الزعمي مجال عب���د النارص، ومتحف 
محمود خليل بعد غلقه 10 س���نوات، ومتحف حسن حمشت الذي ظل 
مغلًقا 16 عاًما، إىل جانب إعادة تطوير قرص عائش���ة فهمي بالزمالك، 

الذى أغلق ملدة 21 عاًما، ومتحف جنيب حمفوظ بتكية أبو الدهب.
مكا معلت ع���ىل تطوير قصور الثقافة املوج���ودة يف مجيع حمافظات 
امجلهوري���ة لتحقي���ق العدالة الثقافي���ة، حيث تطوير معظ���م القصور 
الثقافية يف مجيع احملافظات مع تكثيف الفعاليات واألنشطة هبا، إىل 
جانب افتتاح منافذ جديدة حملاربة الفكر املتطرف، واكتشاف املواهب، 
مثل قرص ثقافة “رشم الش���يخ”، و”قنا والبداري” مبحافظة أسيوط، 
و”القناطر اخلرية” يف حمافظة القليوبية، و”أبرق” بش���التني، و”دير 

جنم” مبحافظة الرشقية، وغرها الكثر.
كذلك اهمتت  الدولة يف عهد الرئيس السييس بتطوير وجتديد  وإدراج 
21 منش���أة ثقافية، فاكن أول التحديدات ه���و ترممي وإعادة مبىن دار 
الكتب والوثائق القومية عقب احلادث اإلرهايب الذي اس���هتدف مديرية 
أم���ن القاه���رة يف يناير 2014، مما اس���تدىع إغالق���ه، ولكن الدولة 

افتتحته مرة أخرى يف  3 فرباير 2019.
وخالل إنش���اء العامص���ة اإلدارية اجلديدة واليت تع���د نقله حضارية 
جديدة ملرص واملرصيني، أعدت الدولة ماكنا خاصا إلنشاء دار لألوبرا 
املرصية يف مدين���ة الفنون والثقافة بالعامصة اإلدارية، لتصبح األكرب 
يف منطقة الرشق األوسط، لتظل احلضارة املرصية وتارخيها الثقايف 

والفىن ممتد عرب العصور.
وإىل جانب إقامة األحداث الدولية مثل معرض القاهرة الدوىل للكتاب، 
وال���ذى مت إقامت���ه يف مقره اجلدي���د مركز مرص لملع���ارض الدولية 
بالتجمع اخلامس، ليصبح حدثا يليق بامس مرص وحضارهتا القدمية، 
مكا اس���تطاعت الدولة مواجهة األزمات جراء انتش���ار فروس كورونا 
يف مجيع أحن���اء العامل، هو حتقيق العدالة الثقافي���ة بتوصيل الثقافة 
إىل مجيع أفراد الش���عب من خالل إعداد براجم قوية ملواجهة األزمة، 
وحجن���ت يف حتقيق ذلك من خ���الل املبادرة اإللكرتوني���ة “خليك يف 

البيت.. الثقافة بني إيديك عىل شبكة اإلنرتنت«.
إىل جانب املش���اركة الثقافية يف املبادرة الرائس���ية حياة كرمية، حيث 
مت تقدمي أكرث من 1000 فعالية  فنية وفكرية وإبداعية داخل  52 قرية 
وجنًعا وتوابعها ب�3 حمافظات يه “أسيوط وقنا والفيوم” استفاد مهنا 
مليون مواطن، ومبادرات اكتش���اف ودمع املواهب يف جماالت اآلداب 

والفنون، حسب ما ذكرت اهليئة العامة لالستعالمات.
مكا مت تزويد 59 مكتبة مدرس���ية يف خمتلف املراحل العمرية بإمجايل 
عدد إص���دارت 11341 كتاًبا مضن خطة املش���اركة يف املبادرة، إىل 
جانب تدشني أول منوذج من “كشك كتابك” بساحة دار األوبرا، والذي 
ي���م تنفيذ 333 وحدة منه بقرى وجنوع مرص، هبدف توفر املطبوعات 

ألبناء القرى بأسعار خمفضة.
ومن خالل مرسح املواجهة والتجوال وبالوصول باملنتج الثقايف والفي 
إىل اكف���ة ربوع مرص خصوًصا القرى والنج���وع واملناطق احلدودية 
واألكرث احتياًجا وقرى حياة كرمية مت تقدمي 400 ليلة عرض يف 280 

قرية وجنًعا ب�14 حمافظة.

مكا اكن النشء عىل رأس أولويات الدولة يف عهد الرئيس الس���ييس، 
حيث اس���تحداث جائزة جدي���دة حتت ممسى “جائ���زة الدولة لملبدع 
الصغر” حتت رعاية الس���يدة الفاضلة انتصار السيىس قرينة السيد 
رئي���س امجلهورية، وذلك يف إطار جهود الدولة خللق بيئة حمفِّزة عىل 
االبتاكر ودمعها للنابغني الصغار، ورعاية إنتاجهم يف جماالت الثقافة 

والفنون.
وعىل هذا األس���اس معل���ت الدولة املرصية ع���ىل توفر املخصصات 
املالي���ة ملنح جوائز عديدة عىل رأهسا جوائز الدولة ملن حققوا إجنازات 
مهم���ة، وأثروا ىف حياتنا بإبداعاهتم الفكرية والفنية واألدبية، من أجل 
خل���ق حتفزي الطاق���ات اإلبداعية ىف جماالت الفن���ون واآلداب والعلوم 
االجمتاعية واإلنس���انية، وحتقيق الري���ادة الثقافية ملرص يف حميطها 

العريب األفرييق.
وق���د اس���تطاعت الدولة املرصي���ة ىف 2017 برفع قمي���ة جائزة النيل 
لملبدع���ني املرصيني وىه أعىل اجلوائز قمي���ة، والىت متنح لخشصية 
ب���ارزة ىف لك من جماالت اآلداب والفنون والعلوم االجمتاعية، والعلوم 
التكنولوجية املتقدم���ة، لتصل ل�500 ألف وميدالية ذهبية بدال من 400 

ألف جنيه وميدالية ذهبية.
مكا أطلق���ت الدولة العديد من املبادرات لصاحل الفرد لضامن حصوله 
نصيب���ة من الثقافة ولتطبي���ق العدالة الثقافية ومن ب���ني تلك املبادرات  
ال���ورش املرسحي���ة “اب���دأ حمل���ك” و”املؤلف امل���رصى” و”الصوت 
الذهىب” و”صنايعية مرص”، و”ثقافتك كتابك” و”س���يمنا الش���عب” 

وغرها الكثر.
لك ه���ذا يثبت أن الدول���ة املرصية يف عهد الرئيس الس���ييس تصنع 
حضارة جديدة استمكاال لتارخيها القدمي، هتدف إىل بناء ثروة برشية 

قادرة عىل بناء الدولة وتثبت أن مرص تستطيع.
حرب عيل العشوائيات 

مثملا قاد الرئيس السييس حربا عيل طيور الظالم ومجاعات اإلرهاب 
، فإنه خاض أيضا حربا الستعادة الوجه احلضاري ملدن مرص وقراها 
ع���رب مرشوعات التطوير واحلرب عيل العش���وائيات ، وبالفعل حجنت 
الدول���ة املرصية يف حتقيق العديد من اإلجنازات يف هذا املجال ، لعل 
عيل رأهس���ا  القضاء عىل املناطق العش���وائية اخلطرة واقتحام ملف 
العشوائيات وإعالن مرص خالية من املناطق العشوائية املهددة للحياة 
، و اقتح���ام ملف املناطق غ���ر املخططة وبدء العمل ىف تطوير عوامص 
احملافظات ، فضال عن تنفيذ ربكا مرشوع إساكن عىل مستوى العامل 
موج���ه حملدودي الدخل وهو مرشوع االس���اكن االجمتايع ، وتطوير 
الري���ف املرصي من خالل مب���ادرة حياة كرمي���ة ، ومضاعفة معدالت 
إنش���اء الوحدات السكنية يف مرص باملقارنة يف ال� 40 سنة املاضية ، 
حيث اكن يم إنش���اء 42 ألف وحدة سكنية يف السنة ،  ووصل خالل 
ال� 7 س���نوات املاضية إلنش���اء ما يوازي ما مت إنشاءه يف ال� 40 سنة 

املاضية، بواقع 225 ألف وحدة سكنية يف السنة .
 كذلك  تعمل الدولة عىل تطوير املناطق غر املخططة، ويه 135 منطقة 
عىل مس���احة 152 أل���ف فدان يقطهنا أكرث م���ن 7 مليون نمسة ، ومت  
االنهت���اء من 56 منطقة مهنم، وجاري العمل يف باىق املناطق بناء عىل 
اخلطة املوضوعة ، مكا مت االنهتاء من تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية يف 
عوامص احملافظات واستمكال تطوير املناطق العشوائية غر املخططة 
وتطوي���ر القاه���رة التارخيية ، فضال عن ختصي���ص 600 مليار جنيه 

لتلكفة  تطوير املناطق العشوائية والقاهرة التارخيية
 كذلك مت تنفيذ 10 مدن جديدة رشق القاهرة بتلكفة 111 مليار جنيه  ، 
و إنشاء مدن اجليل الرابع وعددمه 37 مدينة جديدة ، إيل جانب انفاق 
160 مليار جنيه لتنفيذ املرافق والبنية التحتية لملرحلة األويل العامصة 

 رئيـــس بدرجـــة زعيم وقائد برتبة مقــاتل ومـواطن بقلب مخلص
 السيسي في 8 سنوات

 الرئيس قاد الحرب علي اإلرهاب .. وطهر البالد من العشوائيات .. ونقل مصر من   أكثر 
الدول خطورة في الطرق  إلى وصولها للترتيب الـ 45 عالمًيا في مجال جودة وأمان الطرق  

  مشروعات لحماية أمن مصر المائي والغذائي واخري لإلسكان 
االجتماعي .. و«حياة كريمة » تغير وجه الريف المصري 

 مصر استعادت مكانتها كقوة إقليمية كبري ومدت جسور التعاون لكل األشقاء العرب 
وتقود أفريقيا في مختلف المحافل الدولية 

ثماني سنوات فاصلة وفارقة في حاضر ومستقبل المصريين ،  حمل مسئولية القيادة 
فيها رئيس بدرجة زعيم وقائد بدرجة مقاتل ، ومواطن بقلب مخلص ، وكان وال يزال 

عنوانها اإلنجاز في كل مجال ، والحلم بجمهورية جديدة ، تجعل من مصر بحق “ أم الدنيا 
“ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

مشهد استضافة زعماء العالم في شرم الشيخ يكشف ثمار ثماني سنوات من اإلنجازات في كل القطاعات
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04
يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

الرقابة املالية توافق على مد املهلة 
املمنوحة لبنك القاهرة إلمتام إجراءات 

الطرح بالبورصة حتى نهاية مارس 2023

وافق���ت اهليئة العامة للرقابة املالية - األربعاء املايض-  عىل طلب بنك القاهرة مبد 
املهل���ة اخلاصة بإهن���اء إجراءات طرح أهسم البن���ك يف البورصة املرصية لتنهتي 

يف 2023/3/31.
ت���أيت املوافق���ة يف ضوء طلب البنك اعمتاد اهليئة تفعيل���ًا للتعديالت األخرية اليت 
أقرها جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية هناية هشر أغسطس املايض واليت 
أجازت للهيئة املوافقة عىل مد مهلة الطرح اخلاصة بالرشاكت اليت مت قيد أوراقها 

املالي���ة قبل العمل بقرار جمل���س إدارة اهليئة رمق )122( لس���نة 2017 الصادر 
بش���أن تعديل قواعد قيد وش���طب األوراق املالية بالبورصة املرصية، وذلك وفقًا ملا 
تقدمه هذه الرشاكت للهيئة من مربرات وخطة زمنية ووفقًا ملا تقدره اهليئة حس���ب 

موقف لك رشكة.
حمست التعدي���الت األخرية اليت أقرها جمل���س اإلدارة، للهيئة بتقدير موقف لك 

رشكة وفق ما تقدمه من مربرات وخطط زمنية ملد مهلة اهناء إجراءات الطرح.

انهتى بنك القاهرة من تأسيس رشكة« اكيرو للرصافة” 
رأس مال مرخص 250 مليون جنيه ومصدرومدفوع  100 
مليون جنيه بعد موافقة البنك املركزى املرصى، إستمكالًا 
ملنظوم���ة اخلدمات املالية الىت يقدمه���ا البنك وكذا توفري 

قنوات لبيع ورشاء العمالت األجنبية.
 ويضم جمل���س ادارة » اكيرو للرصافة« لكًا من دمحم 
عىل رئيس���ًا ملجلس اإلدارة غري تنفيذى،  ودمحم رجاىئ 
العضو املنت���دب -الرئيس التنفي���ذى للرشكة، وعضوية 
لك���ا م���ن مع���رو ماج���د ودمحم حس���ى وعبدامحليد 

مرجتى  كأعضاء غري تنفيذيني.
وهب���ذه املناس���بة، قال طارق فايد رئي���س جملس اإلدارة 
والرئي���س التنفي���ذى لبن���ك القاهرة أن تاس���يس اكيرو 
للرصاف���ة يأىت ىف إطار دور بنك القاهرة لتقدمي مجموعة 
من اخلدمات املالية املتنوعة الىت تعمل عىل توسيع قاعدة 
معالء البن���ك وزيادة موارد النق���د األجنىب مبا يمتاىش 
م���ع خطط الدولة والبنك املركزى حتقيقًا ألهداف المشول 
املاىل ىف إطار رؤية مرص 2030، مكا تعكس ريادة بنك 

القاهرة ودوره الدامع لإلقتصاد املرصى.
وقال هباء الش���افىع نائب رئيس جملس اإلدارة التنفيذى 
لبنك القاه���رة: “ اكيرو للرصافة ىه إضافة جديدة لبنك 
القاهرة نس���هتدف خالهلا تنويع احملفظة اإلس���تمثارية 
للبنك وحتقيق أعىل عائد إس���تمثارى، مشريًا إىل أنه من 
خ���الل ذراعنا اإلس���تمثارى اجلديد س���نعمل عىل جذب 
املزيد من العمالت االجنبية، فضلًا عن اس���تقطاب معالء 
جدد مب���ا يتوافق مع خطط الدولة حن���و حتقيق المشول 

املاىل.
فميا تابع عبد امحليد مرجتى القامئ بأمعال رئيس قطاع 
اإلس���تمثار ببنك القاهرة أن  تأس���يس الرشكة يأىت ىف 

إط���ار تنويع حمفظة اإلس���تمثار اخلاصة به واس���تمكال 
حزمة اخلدمات اخلاصة به بعد تأس���يس رشكة التأجري 
المتوي���ىل، ورشكة املدفوعات الرمقية واإلس���تحواذ عىل 
حصة م���ن رشكة لتحويل األموال، مضيفًا أن حصة بنك 

القاهرة ىف الرشكة متثل %99,99.
وأش���ار دمحم عىل - رئيس جمل���س اإلدارة غري تنفيذى 
أن الرشكة تتبى خطة مطوحة لإلنتش���ار الرسيع لتغيط 
معظ���م حمافظات امجلهورية، حيث تعزتم اطالق حنو 20 
فرع بهناية ع���ام 2023، والوصول بعدد الفروع إىل 50 
فرع حىت عام 2025، مضيفًا أن اس���راتيجية  »اكيرو 
للرصافة”  تركز ع���ىل التواجد ىف مواقع منتقاه بعناية 

شديدة عىل مستوى حمافظات امجلهورية.
وم���ن جانب���ه  أف���اد دمحم رج���اىئ العض���و املنت���دب 
والرئي���س التنفيذى  ل�� » اكي���رو للرصافة أنه مت جتهزي 
الف���روع  وتزويدها بأفضل ال���رباجم التكنولوجية وأعىل 
مس���توى فى وهندىس مع متزي املظهر اخلارىج ليتفرد 
عن اكفة الرشاكت العاملة بالس���وق لتقدمي خدمة رصافة 
مم���زية للعم���الء، واإلس���تعداد للتطورات والتوس���عات  
املس���تقبلية للرشكة س���واء من الناحي���ة اخلدمية أو عىل 

مستوى التحول الرمقى.
وأض���اف رج���اىئ أن الرشك���ة تس���هتدف إط���الق 5 
ف���روع قبل هناي���ة العام اجلارى، حي���ث أنه من املخطط 
إفتت���اح  فرعني بالرحاب ودمهنور عق���ب موافقة البنك 
املرك���زى ليكونا منص���ة إنطالق الرشكة بع���د اإلنهتاء 
من جتهزيمها ومن املق���رر بدء العمل هبام هناية الهشر 
احلاىل ، مكا جيرى جتهزي ثالثة فروع أخرى ىف مناطق 
دس���وق ، س���وهاج ، الغردقة لبدء العمل هبم قبل هناية 

العام اجلارى.

بنك القاهرة يعلن تأسيس شركة كايرو 
للصرافة برأس مال مرخص 250 مليون جنيه
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كأول بنك يف الشرق األوسط وأفريقيا..  »األهلي املصري«  يحصل على شهادة
 األيزو 27701 إلدارة اخلصوصية وحماية البيانات الشخصية

حص���ل البن���ك األهيل امل���رصي عىل هش���ادة األيزو 
27701:2019 إلدارة اخلصوصي���ة ومحاية البيانات 
الخشصي���ة وذل���ك كأول بن���ك يف الرشق األوس���ط 
وأفريقيا حبصل عىل تلك الهشادة من هيئة املواصفات 

 BSI القياسية الربيطانية
ويمشل نطاق الهشادة نظام إدارة ومحاية اخلصوصية 
اخلاص باكفة البيان���ات الخشصية للعمالء واملوظفني 
اليت تمشلها خدمات اإلنرن���ت واملوبايل البنيك اليت 
يقدمه���ا البن���ك، وتعد تل���ك الهشادة م���ن الهشادات 
احلديث���ة واهلامة اليت متنحها هذه املؤسس���ة العريقة 
واملهش���ود هلا دولي���ًا باملصداقية، وال���يت تلعب دورا 
هام���ا يف وضع املواصفات العاملي���ة املعرف هبا يف 

هذا املجال.
ويوف���ر ISO 27701 PIMS إرش���ادات وضوابط 
لملؤسس���ات من أجل إدارة خصوصية البيانات اليت 
تستخدمها لتقدمي اخلدمات لعمالهئا ويعد هذا املعيار 
امتدادا ل� ISO / IEC 27001 إلدارة أمن املعلومات 
والذي اكن البنك األهيل قد حصل عىل هشادة التوافق 
مع���ه أيض���ا كأول بنك يف مرص ومش���ال أفريقيا يف 
ع���ام 2016، مكا ج���دد البنك حصول���ه علهيا لدورة 
ثالثة جديدة يف مايو املايض عقب معلية تقيمي شاملة 
لاكف���ة الضوابط املطبق���ة لتمشل تأم���ني البيانات يف 
نطاق مراكز البيان���ات ومركز االتصال وكذلك الفروع 

اإللكرونية.   
ويأيت اهمت���ام البن���ك األهيل امل���رصي بوضع نظام 
خ���اص للخصوصي���ة ومحاية البيان���ات والتوافق مع 
متطلبات هذا املعي���ار يف إطار االهمتام املزتايد دوليا 

وإقلميي���ا وحملي���ا بأمهية محاية خصوصي���ة بيانات 
األفراد ويس���تطيع البنك من خ���الل توافقه مع معيار 
ISO 27701:2019 حتقي���ق االمتثال أيضا للعديد 

من أنمظة وأطر اخلصوصية الدولية.
وقد أعرب هش���ام عاكش���ة رئيس جملس إدارة البنك 
األه���يل امل���رصي ع���ن اع���زتازه بق���درة البنك عيل 

احلصول عىل هذه الهشادة الدولية واليت تؤكد حرص 
البنك ليس فقط عيل تأم���ني بيانات وتعامالت العمالء 
اإللكروني���ة، ولك���ن أيضا عيل حس���ن إدارة ومحاية 
بياناهتم الخشصية وتطبيق  أعىل معايري املس���ؤولية 
والشفافية مبا يمتاىش مع توقعات العمالء واملتطلبات 
التنظميية الدولية يف هذا الش���أن، وهو ما يعد تأكيدا 

عىل قدرة البنك عىل مواصلة فعاليته وكفاءته يف إدارة 
معلياته وخدماته املرصفية، وإضافة لدوره املتنايم يف 
خدم���ة ومحاية االقتصاد القويم وحتقيق االس���تقرار 
امل���ايل واملرصيف مع احلف���اظ عىل أم���وال املودعني 

وتعظمي العائد عىل رأس املال املستمثر.
وأك���دت داليا الب���از نائب رئيس جمل���س إدارة البنك 
األهيل املرصي عىل اهمتام إدارة البنك العليا بتطبيق 
إطار ش���امل لضوابط حومك���ة وتأم���ني التكنولوجيا 
وكذل���ك محاي���ة حق���وق العم���الء يف معرف���ة كيفية 
اس���تخدام بياناهتم لتقدمي اخلدم���ات اإللكرونية هلم 
وكيف يمت ادارهتا، مشرية اىل أن البنك اكن له السبق 
يف تطبي���ق مهنجا مدروس���ا إلدارة ومعاجلة املخاطر 
شامال املخاطر اخلاصة بالبيانات الخشصية ومحاية 

اخلصوصية.
وم���ن جانهبا أك���دت عبري خرض رئي���س قطاع األمن 
الس���يرباىن بالبن���ك األه���يل املرصي ع���ىل احلرص 
والتعاون مع ف���رق العمل املختلفة طوال رحلة التوافق 
مع املعي���ار باألهشر املاضية وخاص���ة قطاع خماطر 
املعلوماتي���ة واخلصوصية واملولك إلي���ه املهام املتعلقة 
حبامية اخلصوصية عىل دراس���ة تصممي التطبيقات 
الرمقي���ة قبل إطالقه���ا للعمالء ليس فق���ط للتأكد من 
االلزتام باكف���ة ضوابط تأمني املعلوم���ات ولكن أيضا 
للتأكد من اس���تخدام البيانات وفقا واالحتياج املطلوب 
فق���ط لتوفري اخلدمة وكذلك التأك���د من معرفة العمالء 
باكفة الرشوط واألحاكم اخلاصة باالستخدام مكا قام 
البنك حبملة لتوعية العمالء بنوعية البيانات الخشصية 

واليت جيب علهيم عدم مشاركهتا مع أي خشص. 

لندن )أ ش أ(
ذكر البن���ك األوروىب إلع���ادة اإلمع���ار والتمنية أنه 
مت زي���ادة حصته ىف رشكة تطوي���ر الطاقة املتجددة 
الرائدة ىف مرص "انفينيىت" من خالل الزتام إضايف 

بقمية 41.5 مليون دوالر.
وأوحض البن���ك - يف بيان األربعاء املايض ، أنه يعد 
أحد املس���امهني احلاليني يف الرشكة، حيث استمثر 
60 ملي���ون دوالر يف عام 2020، وجبانب هذا املبلغ، 
س���تدمع القمية اجلديدة البالغ���ة 41.5 مليون دوالر 

خطط "إنفينييت" للتوسع داخل مرص وخارجها.
وأضاف أن المتويل س���ميكن الرشكة من االستحواذ 
عىل منصة الطاقة املتج���ددة اإلفريقية "ليكيال باور" 
من خ���الل رشكهتا الفرعية "إنفينييت باور هولدجن"، 
ليضيف االس���تحواذ عىل ليكيال 1.1 جيجاوات من 
األصول التشغيلية اليت حتول إنفينييت باور إىل أكرب 

منصة للطاقة املتجددة اإلفريقية. 
وتاب���ع أن األصول غ���ري املتعلقة بالتولي���د مثل نقاط 
حشن الس���يارات الكهربائية اجلديدة وشبكة توزيع 

الكهرباء س���وف تستفيد من التطوير، منوًها بأن هذا 
االس���تمثار األخري من البنك يسهيم يف حتول مرص 

املسمتر إىل الطاقة املتجددة.
ولف���ت إىل أن "إنفينييت" متتل���ك مجموعة كبرية من 
مش���اريع الطاقة املتجددة يف مرص واليت ستساعد 
احلكومة املرصية عىل حتقيق هدفها املمتثل يف توليد 
42% من الطاقة من مص���ادر الطاقة املتجددة حبلول 

عام 2035.
وقالت نانديتا بارشاد العضو املنتدب ملجموعة البنية 

التحتية املس���تدامة التابعة للبنك األورويب: "يسعدنا 
أن ن���دمع حت���ول االقتصاد األخ���رض يف مرص من 
خالل تعزيز مشاركة القطاع اخلاص القوية يف سوق 
الطاق���ة من خالل الزتامن���ا بإنفينييت إنريج، واليت 
س���تصبح واحدة من أكرب ال���رشاكت مزودي الطاقة 
املتجددة يف الرشق األوس���ط وأفريقيا، ال سميا بعد 
االس���تحواذ عىل Lekela، مف���رص قوة عمظى يف 
جمال الطاقة ولدهيا موارد كبرية من الطاقة المشسية 

وطاقة الرياح.

BSI من هيئة المواصفات القياسية البريطانية  

عق���د البنك التج���اري ال���دويل، يف يوم خفض 
انبعاث���ات الكربون يف مؤمت���ر املناخ للدورة 27 
)COP27( ب���رشم الش���يخ، جلس���ته الثالث���ة 
بعنوان “دور املؤسس���ات املالية يف خطة خفض 
االنبعاثات الكربونية لدي القطاعات االقتصادية 
املختلف���ة م���ع الرك���زي عىل املب���اين اخلرضاء 
ومرشوعات الطاقة”. تناولت هذه اجللسة احلاجة 
إىل اختاذ إجراءات من جانب املؤسس���ات املالية 
لملس���اعدة يف خفض االنبعاث���ات الكربونية يف 
القطاعات االقتصادية. جاءت اجللسة يف سياق 
خط���ة الدولة ممثل���ة يف جه���ود وزارة التخطيط 
والتمنية االقتصادية واسراتيجية مرص للتمنية 

املستدامة )رؤية مرص 2030(.
 أبرزت اجللس���ة احلاجة إىل اخت���اذ إجراءات 
من جانب املؤسس���ات املالي���ة ليس فقط خلفض 
انبعاث���ات الكرب���ون م���ن مزيانياهت���ا العمومية 
ولكن أيًضا ملس���اعدة الرشاكت اليت متثل اكفة 
القطاع���ات االقتصادية حنو خف���ض االنبعاثات 
الكربونية فعلًيا. نظًرا لثقل القطاع املايل وتفاعله 
مع العمالء من الرشاكت، ميكن للبنوك التجارية 
قيادة التحول املطل���وب وتهسيل خفض الكربون 
عىل املس���توى االقتصادي الفع���يل. إدرااًك بأن 
التحول حنو اقتص���اد منخفض الكربون حيتاج 
إىل حتالف األطراف املعنية، ناقش���ت اجللس���ة 
مراجعة دور املؤسس���ات املرصفي���ة يف إفريقيا 
لدفع حتول قطاع الرشاكت إىل نش���اط منخفض 
الكربون . مكا اس���تعرضت اجللس���ة دراسات 
حالة وجت���ارب فعلية يف جمال األبنية اخلرضاء 
وحل���ول الطاقة متت من خ���الل احلوار التفاعيل 
وخطة متوي���ل بني البنوك وال���رشاكت واخلرباء 

املتخصصني.
رأس���ت اجللس���ة معايل الدكتورة هالة السعيد 
وزي���رة التخطيط والتمنية االقتصادية، وس���لطت 
الض���وء ع���ىل دور القطاع اخل���اص يف حتقيق 
أهداف التمنية بالدولة متاش���يًا مع جهود مرص 
املزتاي���دة الرامية إىل خف���ض انبعاثات الكربون 
هبدف حتفزي رشاكت القطاع اخلاص عىل تقليل 
انبعاثاهت���ا، خاصة يف القطاعات كثيفة الكربون 
وأكدت سيادهتا أن احلكومة تبذل جهوًدا عديدة 
لتخضري خطهتا االس���تمثارية الوطنية، موحضة 
أن 30% من مرشوعات اخلطة االس���تمثارية يف 
الع���ام امل���ايل 2022/2021 اكن���ت مرشوعات 
خ���رضاء، مع اس���هتداف زيادة النس���بة لتصل 
إىل 50% من املرشوع���ات اخلرضاء حبلول عام 

.2025/2024
مكا تطرقت السعيد باحلديث حول إطالق املبادرة 
الوطنية لملرشوعات اخلرضاء الذكية، موحضة 
أهنا متثل جهًدا صادًقا ملواجهة تغري املناخ بهنج 

ش���امل لتحقيق مجيع أهداف التمنية املستدامة، 
مضيف���ة أهنا متث���ل ج���زًءا من االس���راتيجية 
الوطني���ة للتغ���ري املن���ايخ 2050 مكا أش���ارت 
خ���الل لكمهتا إىل إطالق م���رص كأول دولة يف 
منطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا “سندات 
اخل���رضاء” بقمي���ة 750 ملي���ون دوالر، لتعبئة 
امل���وارد لملرشوعات اخلرضاء، الفته إىل إطالق 
 البن���ك التجاري الدويل كذلك س���ندات خرضاء.
مكا ش���ارك يف اجللس���ة أيضا دمحم سلطان، 
الرئي���س التنفي���ذي لقطاع العملي���ات يف البنك 
التجاري ال���دويل ود. داليا عب���د القادر، رئيس 
قطاع المتويل املس���تدام بالبنك التجاري الدويل 
وفيفي���ك باث���اك، رئيس قطاع األمع���ال املناخية 
مبؤسس���ة المتوي���ل الدولية، واملهن���دس ماجد 
رشي���ف، العضو املنت���دب، س���وديك، ود. توين 
رويك، املدير التنفيذي لتحالف غالس���كو املايل 
من أجل صايف انبعاثات صفر، وأدارت اجللسة 
األستاذة صفا العايص، رئيس ثقافة االستدامة 
وعالق���ات أحصاب املصلحة، يف البنك التجاري 

الدويل.
سلط الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات يف البنك 
التج���اري ال���دويل دمحم س���لطان الضوء عىل 
الزتامه املس���متر باالس���تفادة م���ن منصة البنك 
وشبكته وموارده لمتكني أحصاب املصلحة خالل 
أمعاهل���م الرامية حنو االنتق���ال إىل اقتصادات 
منخفض���ة الكربون “عندما ب���دأ البنك التجاري 
ال���دويل رحلتنا حنو االس���تدامة، مل يكن هدفنا 
فقط دجم مبادئ املامرس���ات البيئية واالجمتاعية 
وحومك���ة الرشاكت مض���ن معلياتن���ا الداخلية، 
ولكن أيًض���ا متكني موظفينا وجممتعنا ومعالئنا 

من إدراك القمية احلقيقية للمنو املستدام«.
 رصح���ت د. داليا عب���د الق���ادر، رئيس قطاع 
المتويل املس���تدام، يف البن���ك التجاري الدويل، 
“أن CIB يع���د م���ن رواد القط���اع امل���رصيف 
 Carbon الكربوني���ة  البصم���ة  إص���دار  يف 
Footprint عام 2017، واكن للبنك ريادة عىل 
املس���توى الدويل عام 2020 يف إصدار البصمة 
 Ecological Footprint   األيكولوجي���ة
ليصبح عالمة فارقة يف جهودنا لتطوير منظومة 
حتدد دور املؤسسات املرصفية، لتحمل مسؤولية 
تأثريه���ا ع���ىل املج���ال األيكول���ويج متضمنا 
 CIB الكرب���ون واألرض واملي���اه”. وأضافت أن
ق���ام بإط���الق برن���اجم” اس���تدامة القطاعات” 
واملخصص لعمالء البن���ك وهو عبارة عن منصة 
متعددة األغراض تسهتدف تقدمي الدمع لرشحية 
كبرية م���ن ال���رشاكت يف القطاع���ات املختلفة، 
متضمنا التدريب عىل بناء القدرات لدمع التحول 

حنو اقتصاد منخفض الكربون.

»التجاري الدولي مصر« CIB يطرح منظومة خلفض 
االنبعاثات الكربونية على مستوى القطاعات االقتصادية

البنك التجاري الدولي-مصر  )CIB( يقدم  حلواًل لتمويل عمليات 
التحّول إلى مستقبل خال من االنبعاثات الكربونية بإفريقيا 

عق���د البنك التجاري الدويل )CIB( – أكرب بنك قطاع خاص يف مرص 
– جلس���ة نقاش���ية بعنوان “التحالف املرصيف خلفض صايف انبعاثات 
الكرب���ون إىل الصف���ر )NZBA(: دراس���ة فرص خف���ض االنبعاثات 
الكربونية للبنوك يف البلدان النامية”، وذلك خالل مش���اركته يف مؤمتر 
األطراف COP27  برشم الشيخ، يوم “إزالة الكربون”. ويسهتدف البنك 
التجاري الدويل من خالل هذه اجللس���ة تب���ادل الرؤى بني قادة القطاع 
املرصيف حول تعزيز دور التحالف املرصيف)NZBA( – وهو حتالف 
دويل يتوىل مس���ولية االلزتام مبواءمة احملافظ المتويلية واالستمثارية 
بالبن���وك مع أهداف التحالف املمتثلة مع جهود خفض انبعاثات الكربون 
حبلول عام 2050 – يف دمع البنوك اإلفريقية لتوجيه حمافظها المتويلية 
حنو املرشوع���ات اهلادفة إىل إزالة البصمة الكربونية، مبا يس���امه يف 

رمس مستقبل للمنو االقتصادي املستدام بالدول اإلفريقية. 
وقد ألقت اللكمة االفتتاحية، املتحدث الرئييس للجلس���ة  الدكتورة أماين 
أبو زيد، مفوض البنية التحتي���ة واملعلوماتية والطاقة باالحتاد اإلفرييق، 
حيث أش���ارت يف لكمهت���ا االفتتاحية إىل أن المتوي���ل هو أمه األراكن 
الرئيسية لعملية التحول إىل مستقبل خال من االنبعاثات الكربونية عىل 
املس���تويني العاملي واإلقليمي. وأوحضت أن اخنفاض مستويات المتويل 
احلالية للتخفيف من التغيري املنايخ والتكيف مع تأثرياهتا، يشلك حتدًيا 
كبريا للدول النامية لتنفيذ أجندة خفض االنبعاثات الكربونية مستقبلًا. 

أدارت اجللس���ة النقاشية س���ارة كمييت، رئيس األمانة العامة للتحالف 
امل���رصيف)NZBA(، ومشلت قامئ���ة املتحدثني، الدكت���ورة داليا عبد 
الق���ادر، رئي���س قطاع االس���تدامة بالبن���ك التجاري ال���دويل، وويندي 
دوبس���ون، رئيس قطاع اخلدمات املرصفية العاملية للرشاكت، مبجموعة 
ستاندرد بنك، وأليكس ميتيش، املدير التنفيذي لتعبئة رؤوس األموال يف 
األسواق الناشئة واالقتصادات النامية بتحالف غالسكو املايل من أجل 
ص���ايف انبعاثات صفري )GFANZ(، وداني���ال حنا، الرئيس العاملي 

للمتويل املستدام يف بنك بارلكزي.
وانطالًق���ا من ماكنت���ه باعتباره أح���د املوقعني املؤسس���ني للتحالف 
امل���رصيف)NZBA(   ودوره الريادي يف المتويل املس���تدام، يدرك 
البنك التجاري الدويل مس���وليته حنو تعزيز احلوار املش���رك بشأن 
المتويل املستدام ودورة املؤسسات املالية اإلفريقية يف معلية التحول 

إىل استخدام الطاقة النظيفة.  
ي���رى البنك أّن هن���اك قمية يف توس���يع احملادثات بش���أن الفرص 
والتحديات اليت يوجهها االقتصاد منخفض الكربون ودور املؤسسات 
املالية والتحالفات مثل التحالف املرصيف التابع لألمم املتحدة خلفض 
ص���ايف انبعاثات الكرب���ون إىل الصفر إىل معاجلة ه���ذه التحديات 
والتص���دي للفرص م���ن خالل توف���ري الدمع الفين وإجي���اد أفضل 
املامرس���ات لتقليل انبعاثات الكربون بالقطاع���ات املختلفة. ويف هذا 
اإلطار، أخد بنك )CIB( زمام املبادرة بقيادة املناقش���ات اليت ركزت 
الض���وء عىل المتويل اخلاص بإفريقيا باعتبارها من أقل املس���امهني 
يف االنبعاث���ات الضارة، غ���ري أهنا يف الوقت نفس���ه األكرث ترضًرا 
بالتغري املنايخ. وأوحض البنك التج���اري الدويل أن الدول األفريقية 
حتظ���ى بوف���رة يف املوارد املتجددة، مما سيس���امه يف تعزيز منوها 
املس���تدام إذا أتيحت هلا الفرص المتويلية الالزمة لدفع جعلة التحول 

حنو الطاقة النظيفة والتكيف مع التغري املنايخ. 
وع���ىل هذه اخللفية، أك���دت الدكتور أماين أبو زي���د عىل أمهية دور 
التحال���ف املرصيف يف توجيه التدفق���ات المتويلية حنو إفريقيا نظًرا 
الحتياجها الش���ديد، وذلك عىل الرمغ من اخنفاض المتثيل املرصيف 
اإلفري���يق يف االحتاد. وأش���ارت إىل وجوب وض���ع رشوط وأحاكم 
المتوي���الت املناخي���ة املس���هتدفة، إلعط���اء األولوية لملناطق األش���د 

احتياًج���ا، مؤك���دة أن إفريقيا ينب���ي أن تتصدر قامئ���ة األولويات 
للتحال���ف املرصيف عىل املديني القريب واملتوس���ط، نظ���ًرا للتحديات 

التمنوية الكبرية اليت تواجهها. 
وقد ركزت اجللس���ة أيًضا عىل سبل س���د الفجوة بني البنوك األفريقية 
والتحالف املرصيف التابع لألمم املتحدة خلفض صايف انبعاثات الكربون 
إىل الصفر من خالل حتديد االحتياجات. وتمشل تلك االحتياجات عىل 
سبيل املثال: بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، ومراعاة أفضل املامرسات 
املطبق���ة يف القطاعات املختلفة إلزالة الكربون من القطاعات ذات الكثافة 
الكربونية والتحديات اخلاصة اليت تواجه الدول اإلفريقية. مكا ناقش���ت 
اجللس���ة الطرق اليت ميكن من خالهلا للك من التحالف املرصيف التابع 
لألمم املتحدة خلف���ض صايف انبعاثات الكرب���ون إىل الصفر وحتالف 
صصة  غالس���كو املايل من أجل صايف انبعاثات صفر لتقدمي حلول خمخُ

لدمع جهود البنوك األفريقية الرامية إىل خفض انبعاثات الكربون. 
 م���ن جانهبا، أوحضت الدكتور داليا عب���د القادر، رئيس قطاع المتويل 
املس���تدام يف البنك التجاري الدويل وممثل أفريقيا يف اللجنة التوجهيية 
بالتحالف امل���رصيف )NZBA( أن مؤمتر األط���راف COP27 يركز 
بش���لك كبري عىل متكني أفريقيا م���ن التعامل مع التحديات وفرص تغري 
املناخ، وإزالة الكربون، باعتبارها راكئز حمورية للمنو املستدام، السميا 
وأن إفريقي���ا حتظى بوفرة يف املوارد والطاقة ومصادر الطاقة املتجددة. 
وبالت���ايل ينبي اختاذ مس���ارات جديدة تس���امه يف تعزيز دول البنوك 
األفريقية عىل املشاركة القوية يف الهنوض االقتصادي بإفريقيا، وإرساء 
دعامئ اقتصاد قوي قادر عىل التكيف مع تغري املناخ، س���عًيا إىل رمس 
مس���تقبل أفضل ألجيالنا القادمة. وأضاف���ت عبد القادر أن املرشوعات 
منخفض���ة الكربون يف أفريقيا يه البوابة الرئيس���ية إلطالق المتويالت 
 ،)NZBA( ألفريقيا يف حتالف CIB اخلاصة العاملية، عمًلا بأن متثيل

يطرح العديد من الفرص لدفع جعلة المنو املستدام بدولنا اإلفريقية. 
وخ���الل اجللس���ة، أكدت ويندي دوبس���ون، رئيس اخلدم���ات املرصفية 
العاملية للرشاكت مبجموعة س���تاندرد بنك، عىل رضورة وجود منظومة 
أك���رث مشولًا لملؤسس���ات املالي���ة األفريقية لتحقيق التمنية املس���تدامة 
اإلقلميي���ة وتطلع���ات المنو، وأضافت أن مؤمترCOP27 يش���لّك حلظة 
حامس���ة إلعادة التأكيد ع���ىل االلزتامات العاملية ل���دمع االنتقال العادل 
للطاقة يف إفريقيا. وأوحضت أن مجموعة س���تاندرد بنك تدرك متاًما أن 
ه���ذا التوجه يصب مبارشة يف حتقيق هدفها االس���راتيجي املمتثل يف 

دفع المنو املستدام والشامل عرب أفريقيا.
م���ن ناحيته، س���لط دانيال حنا الضوء عىل ال���رضورة امللحة لتعاون 
املؤسس���ات املالية للتغلب عىل التحديات االنتقالية، والدور احملوري 
ال���ذي تلعبه البنوك يف دمع التحول املنايخ. وأوحض أن بنك بارلكزي 
اكن م���ن أوائل البن���وك اليت الزتمت خبفض انبعاث���ات الكربون إىل 
الصف���ر وتطوير مهنجية مبتكرة لكيفية قياس االنبعاثات املمولة أطلق 
علهي���ا املس���ار األزرق   )BlueTrack( ، وأضاف أن هذه القضية 
متثل حتدًيا وفرصًة مش���ركة، ويه ما يعك���س التعاون الوثيق لبنك 
بارلكزي م���ع التحالف املرصيف ومع املؤسس���ات األخرى ملش���اركة 
خرباتنا واالستفادة من اآلخرين حىت يمتكن قطاع المتويل من إحراز 

تقدم بوترية رسيعة.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدويل يلعب دوًرا حمورًيا يف حتقيق 
األه���داف املناخي���ة يف إفريقي���ا والتحفيف من البصم���ة الكربونية، 
مس���تفيًدا م���ن خربات���ه املعمقة يف ه���ذا املجال، وش���بكة رشااكته 
االس���راتيجية املتش���عبة. ويهشد مؤمتر COP27 عقد 6 جلسات 
نقاش���ية بقيادة البنك التجاري ال���دويل CIB تناولت قضايا التغري 

املنايخ والمتويل الالزم للحد من هذا التغري..

 )CIB( شارك البنك التجاري الدويل
- أك���ر بنك يف قطاع خاص يف مرص- 
يف جلس���ة نقاش���ية بعنوان “متويل 
الزراع���ة املراعية لملن���اخ واحلد من 
خماط���ر املن���اخ يف قط���اع الزراعة” 
وال���ي نمظه���ا الصن���دوق ال���دويل 
للتمني���ة الزراعي���ة )IFAD( حت���ت 
رعاية الرائس���ة املرصية ملؤمتر املناخ 
COP27 مضن فعاليات “يوم التكيف 
والزراع���ة”  ال���ذى عقد ع���ى هامش 

املؤمتر برشم الشيخ. 
وق���د ش���اركت د.دالي���ا عب���د القادر، 
رئيس قطاع المتويل املستدام بالبنك 
التجاري ال���دويل، يف هذه اجللس���ة 
 Brain لتس���ليط الضوء عى مبادرة
Trust«  الي أطلقها البنك التجاري 
الدويل يف مؤمت���ر COP 27 » وهو 
إطار جديد للرتكزي عى أهداف متويل 
التكيف مع التغريات املناخية من أجل 
حتقي���ق االكتف���اء الذايت م���ن املوارد 
أنمظة  وتوف���ري  األساس���ية  الغذائية 
غذائية مستدامة.، مكا يعمل عى دمع 
االس���رتاتيجية الوطنية لتغري املناخ 
يف مرص 2050، واملسامهات احملددة 
وطنيا يف مرص، وامل���رشوع الوطين 
 Nexus حديث���ا  إطالق���ه  مت  ال���ذي 
 Water Food and Energy

 .))NWFE
ويف ه���ذا الس���ياق رصح���ت د.عب���د 
الق���ادر أن بيان���ات منمظ���ة التعاون 
االقتصادي والتمنية تشري إىل أن %1 
فقط م���ن األصول العاملي���ة الي تبلغ 
قميهتا 379 تريليون دوالر قادرة عى 
سد الفجوة المتويلية لتحقيق أهداف 
التمنية املستدامة والي ميثل متويل 
التكيف جزء بس���يط مهن���ا، باإلضافة 
إىل ذلك، تش���ري بيانات البنك الدويل 
أن مقابل لك دوالر يمت اس���تمثاره يف 
مرشوع���ات التكيف، س���تبلغ عوائده 

اإلمجالية يف املتوسط 7 دوالرات. 
وأضافت أنه يوجد حوايل 250 مليون 
نمسه يف القارة األفريقية يعانون من 
ن���درة املياه واجل���وع بيمن���ا تتوافر 
للق���ارة األفريقي���ة إماكني���ات زراعية 
هائلة تؤهله���ا لالكتفاء الذايت إذا ما 
بادرت املؤسس���ات املالية يف افريقيا 
بالعم���ل امجل���ايع لتفعي���ل منظومة 
مبتك���رة للمتوي���ل وإرس���اء حومك���ة 
ملرشوع���ات الغ���ذاء واملي���اه. ومم���ا 
يجشع ذل���ك تفعيل املنص���ة الوطنية 

والعم���ل  اخل���راء  لملرشوع���ات 
املنايخ وإطالق برن���اجم “ُن��َويفيِّ “، 

بقطاعات الغذاء واملياه والطاقة«.
ويف س���ياق متصل، أش���ارت د. رانيا 
املش���اط، وزيرة التعاون الدويل، إىل 
رضورة ابت���اكر مناذج أمع���ال ترتكز 
ع���ى حتقيق أه���داف التكي���ف، مثل 
مب���ادرة »Brain Trust«، الذي يعد 
مبثاب���ة منوذج متاكم���ل يمتاىش مع 
أه���داف مرص املناخي���ة واملرشوعات 
أن  وأضاف���ت  اجلدي���دة.  اخل���راء 
املؤسس���ات املالية يقع ع���ى عاتقها 
مس���ؤولية اختاذ إجراءات استباقية 
لتعزي���ز أجندة العمل املنايخ مبرص. 
مكا أش���ارت إىل أمهي���ة دور برناجم 
“ُن���َويف” يف توف���ري مجموع���ة م���ن 
املرشوعات اخلراء لترسيع حتقيق 
أه���داف املن���اخ مب���رص، و مب���ادرة 
»Brain Trust« يف توف���ري المتويل 
الالزم ملرشوع���ات التكيف يف قطايع 

املياه والزراعة.
وأدارت اجللس���ة  جيوتس���نا بوري، 
إدارة  يف  املس���اعد  الرئي���س  نائ���ب 
االس���رتاتيجية واملعرف���ة بصن���دوق 
املناخ األخر، وانضم للجلسة لك من 
جوليان أ. المبيي، ممثل البنك الدويل 
ومدي���ر الزراع���ة املهني���ة واخصايئ 
داليا عبد  باألمن الغذايئ ، الدكتورة/ 
القادر رئيس قطاع المتويل املس���تدام 
بالبن���ك التج���اري ال���دويل،  إيري���د 
تشياكتيش، رئيس قسم االستشارات 
واألمع���ال الزراعي���ة بالبنك األورويب 
إلعادة اإلمعار والتمنية، إميا ڤان دي 
 ،ACORN ڤني، رئيس اس���رتاتيجية
رابوبن���ك، ج���اك دي ڤ���وس، الرئيس 
مجموعة   ،Mezzanine����ل التنفيذي 
ڤوداف���ون وس���ابرينا إلبا، الس���فرية 
للتمنية  ال���دويل  للصندوق  العاملي���ة 

الزراعية.
وخالل اجللسة، مت التأكيد عى أمهية 
تجشي���ع القطاع اخلاص لالس���تمثار 
يف مرشوعات التكي���ف مع التغريات 
املناخي���ة، والي ال تتجاوز إهساماته 
1,6% من إمجايل املرشوعات املمولة، 
مع التأكيد عى أن مرشوعات التكيف 
لملس���تمثرين  مرحبة  يه مرشوعات 
وهل���ا فائ���دة عظمي���ة عى مس���توى 
العمل املن���ايخ، وذلك لتنويع مصادر 
المتوي���ل لتقليل االعمتاد عى القطاع 

العام والقروض امليرسة. 

التجاري الدولي  CIB يستعرض محددات منظومة “برين تراست« 
“Brain Trust”   لتفعيل دور املؤسسات املصرفية يف متويل مشاريع 

التكيف مع املناخ وإرساء منظومة مستدامة لألمن الغذائي يف افريقيا 

خالل مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان »تمويل الزراعة المراعية 
للمناخ والحد من مخاطر المناخ في قطاع الزراعة« بمؤتمر المناخ 

البنك التجاري الدولي CIB يضع خارطة طريق لتعزيز دور القطاعات املصرفية يف التمويل األخضر وخفض اإلنبعاثات الكربونية

"األوروبى إلعادة اإلعمار" يقدم 41.5 مليون دوالر لتمويل مشروعات الطاقة املتجددة فى مصر

من خالل قيادته 3 جلسات نقاشية علي هامش مؤتمر األطراف COP27  بشرم الشيخ
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البنك املركزي: حتويالت 
املصريني باخلارج تسجل 20.9 

مليار دوالر خالل 8 أشهر

 أعل���ن البنك املركزي املرصي ع���ن  تجسيل حتويالت املص�ريني العاملني 
باخل���ارج خ���الل الفرة يناير/أغس���طس 2022 حن���و 20.9 مليار دوالر 

)مقابل حنو 21.4 مليار دوالر خالل نفس الفرة من العام السابق(.
  ووفق���ا لبيان ص���ادر عن البنك املركزي -حصل���ت احلصاد عىل نخسة 
منه-، فقد جسلت التحويالت خالل هشر أغسطس 2022 حنو 2.2 مليار 

دوالر )مقارنة بنحو 2.4 مليار دوالر خالل هشر يوليو 2022(.2022

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  20  نوفمبر  2022  •  العدد  669

 كش���فت نتاجئ أمعال بنك الربكة للربع الثالث من عام 
2022 ع���ن معدالت منو ملحوظة مما س���امه ىف دمع 
مس���رية البنك وخطته التوس���عية يف السوق املرصية، 
وعكس���ت أمه املؤرشات املالية جناحًا كبريًا يف جذب 
رشاحئ جدي���دة م���ن العم���الء، حيث حقق���ت حمفظة 
المتويالت والتهسيالت املمنوحة للعمالء منوًا واحضًا 

خالل هذه الفرة.
 حقق بن���ك الربكة معدالت من���و إجيابية حيث وصلت 
صايف األرباح املستقلة قبل الرضيبة مبلغ 1.٨43 مليار 
جنيه بنس�بة زيادة 30.٨%، بيمنا بلغت صايف األرباح 
املستقلة بعد الرضائب 1.255 مليار جنيه بنس�بة زيادة 
21.7% مقارنة بنفس الفرة من عام 2021. مكا ارتفع 
إمجايل األص���ول ليجسل ٨4.95 مليار جنيه يف 30 

سبمترب 2022 بنسبة منو 3.2% عن العام السابق.
 ق���ام البنك بتق���دمي حلول متويلية خمتلف���ة لتلبية اكفة 
احتياجات العم���الء من األفراد وال���رشاكت؛ لتجسل 
حمفظ���ة المتويالت والتهسيالت املقدم���ة للعمالء مبلغ 
31.23 مليار جنيه مقابل 24.26 مليار جنيه ىف هناية 
عام 2021 بنس���بة منو 2٨.7%، م���ن خالل الزيادة ىف 
حمفظة المتويالت املقدمة لألفراد حيث بلغت 3.9 مليار 
جنيه بهناية سبمترب 2022 بنسبة منو 60% مقارنة بعام 
2021.فمي���ا ارتفعت المتويالت املمنوحة لملؤسس���ات 
-ش���املة الرشاكت الصغرية واملتوس���طة- لتصل إىل 
27.3 مليار جنيه مرصى  بنس���بة منو 25.2% مقارنة 
بع���ام 2021 حيث حققت حمفظ���ة متويالت الرشاكت 
الكربى والمتويالت املش���ركة مبلغ 23.٨ مليار جنيه 
مرصى زيادة بنس���بة 27% مقارنة بعام 2021،  بيمنا 
هشدت حمفظة المتويالت الصغرية واملتوسطة ارتفاعا 
ملحوظًا خالل الفرة لتجسل 3.5 مليار جنيه بنس���بة 

زيادة 14% مقارنة بعام 2021.
 مكا جسلت ودائع العمالء اإلمجالية مبلغ 72.6 مليار 
جني���ه ىف هناي���ة س���بمترب 2022، بيمنا بلغت نس���بة 
إمجايل المتويالت/ إمجايل الودائع حوايل 43% مقابل 

33.4% يف هناية ديمسرب لعام 2021.
وع���ىل صعيد حق���وق امللكية فقد حققت زيادة بنس���بة 
17.7% لتجسل حوايل 7.07 مليار جنيه مقابل 6.01 

مليار جنيه يف هناية عام 2021. وكشفت نتاجئ األمعال 
املس���تقلة خالل الفرة املالية املنهتية يف 30 س���بمترب 
2022 عن حتقيق بنك الربكة ملعدالت منو إجيابية، حيث 
جسل البن���ك ارتفاعًا ملحوظًا ىف إمج���ايل اإليرادات 
احملققة خالل هذه الف���رة لتجسل 2.7٨ مليار جنيه 
بنس���بة منو 17.1% مقابل نفس الفرة من عام 2021 
حيث ارتفع صايف الدخل من العائد ليصل إىل 2.50 
ملي���ار جنيه بنس���بة منو 16.9%، مك���ا ارتفع صاىف 
الدخل من األتع���اب والعموالت لتجسل 203.2 مليون 
جنيه بنس���بة من���و 11.2%، بيمنا بل���غ هامش صايف 
العائ���د )NPM%( خالل هذه الف���رة 4.2 % مقارنة 

حبوايل 3.9% ىف سبمترب 2021.
 مك���ا حقق���ت ص���اىف األرب���اح التش���غيلية لبن���ك 
زي���ادة  بنس���بة  جني���ه  مبلغ 2.0٨ ملي���ار  الربك���ة 
قدرها 15.9% مقاب���ل عام 2021، بيمنا بلغت نس���بة 
املرصوف���ات / اإلي���رادات خالل هذه الف���رة حوايل 

  %25.4
 مكا انضم بنك الربكة لش���بكة املدفوع���ات اللحظية، 
تطبيق انس���تاباي التابع للبن���ك املركزى املرصي مما 
يتي���ح للعمالء إج���راء التحويالت حلظي���ًا وبأمان تام، 
ليمتت���ع مع���الء البن���ك خبدم���ة التحويل للحس���ابات 
أوللبطاقات أولملحاف���ظ االلكرونية  مكا ميكن التربع 
وس���داد مس���تحقات البطاق���ات االئمتانية م���ن خالل 

التطبيق

ق���رر بنك ن���ارص االجمتاىع برائس���ة الدكتورة 
نيفني القباج وزيرة التضامن االجمتاىع، ورئيس 
جمل���س إدارة البن���ك، إصدار هش���ادة ادخارية 
جديدة، ألول مرة مدهتا عامني بعائد 13% سنويا، 
وإصدار هش���ادة جديدة ملدة عام بعائد س���نوى 
12%، ىف إط���ار احل���رص عىل حتقي���ق التاكمل 
ىف خدم���ات البن���ك والوص���ول إىل االس���تدامة 
املرصفية واملنافسة ىف السوق املرصفية، وطرح 
مناذج جاذبة لالدخ���ار، وطرح خدماته ومنتجاته 

املرصفية مبمزيات تنافسية.
    وأفاد دمحم عمشاوي، نائب رئيس جملس اإلدارة 
والعضو املنتدب، بأنه انطالقا من الدور الرائد الذي 
يق���وم به البنك لتعزيز المشول املايل، ومتاش���يًا مع 
توجهات البنك املرك���زي، هبدف حصول اكفة فائت 
املجمت���ع عىل منتجات مالية مناس���بة الحتياجاهتا، 
عالوة عىل تعزيز الويع باخلدمات املالية واملرصفية 

ل���دى اكفة رشاحئ املجمتع؛ ف���إن جلنة االلكو بالبنك 
ق���ررت إصدار هش���ادة ادخارية جدي���دة ألول مرة 
مدهتا س���نتان بعائد 13% س���نويا، وإصدار هشادة 

جديدة ملدة عام بعائد سنوي %12.
    وأوحض »عمشاوي« أنه يمت احتس���اب العائد 
م���ن اليوم التايل لإليداع مكا ميكن اس���ردادها 
بعد س���تة أهشر من تارخي إصدارها، مع إماكنية 
احلص���ول ع���ىل تهسي���الت ائمتاني���ة بضامن 
الهش���ادة، وفقا للقواعد ال���يت يقرها البنك، مكا 
ميكن اس���ردادها بعد س���تة أهشر م���ن تارخي 
إصدارها، وميكن التقدم للهشادة برشوط بسيطة 
تمشل البطاق���ة الخشصية والرمق التأميين، ويف 
حال���ة وجود أي استفس���ار عن الهش���ادات يمت 
 call center االتص���ال خدمة مركز االتص���ال
عىل ال���رمق املخترص 16٨6٨ املتاح 24 س���اعة 

طوال أيام األسبوع.

أطلق البنك الزرايع املرصي أول بطاقه ائمتانية 
ال تالمس���ية صديق���ة للبيئة يف إط���ار فعاليات 
اس���تضافة مرص لقمة املناخ COP 27، وذلك 
يف إطار اس���راتيجية البنك لتحقيق االستدامة 
إنطالق���ا من حرص البنك عىل دمع وتنفيذ رؤية 
مرص 2030 للتمنية املس���تدامة واملسامهة يف 
اجله���ود العاملية املتواصل���ة للتخفيف من آثار 

التغري املنايخ وتقليل اإلنبعاثات الكربونية.
وقد مت تصم���مي وإنتاج بطاق���ة البنك الزرايع 
املرصي اإلئمتاني���ة بالتعاون مع لك من رشكة 
  » G+D« ورشك���ة چ���ى آن���د دى  VISA
ورشكة أي فاينانس، ومجيعهم من املؤسس���ات 
الرائدة يف جمال تكنولوجيا املدفوعات واحللول 
اخلاص���ة بالقطاع املرصيف، من خالل تصممي 
فريد ومبتكر وحلول تأمني متطورة، ويه بطاقة 
صديقة للبيئ���ة وفق املعاي���ري العاملية، حيث مت 
صناع���ة البطاق���ة من مواد حيوي���ة معمتدة من 
اهليائت البيئية العاملية يمت إنتاجها من مصادر 
نباتية متج���ددة، وتوفر هذه امل���واد مزايا بيئية 
كبرية حيث انه ال ينتج عهنا أي خملفات ضارة 
يف أي مرحلة من مراحل اس���تخدامها أو حىت 
عند التخلص مهن���ا يف حالة جتديد البطاقة أو 
استبداهلا مقارنة بالبطاقات التقليدية املصنوعة 
من البالس���تيك، وه���و ما جيع���ل البطاقة أكرث 
اس���تدامة وتوف���ر بصم���ة كربوني���ة منخفضة 
بنسبة تصل إىل 73% مقارنة بالعديد من املواد 

البالستيكية التقليدية.
ورصح  ع���الء فاروق رئيس جملس إدارة البنك 
ال���زرايع املرصي أن اص���دار البن���ك لبطاقه 
ائمتاني���ة صديق���ة للبيئ���ة ي���أيت بالزتامن مع 
اس���تضافة مرص ملؤمتر التغري املنايخ املنعقد 
يف رشم الش���يخ من منطلق حرص البنك عىل 

دمع ومساندة اكفة جهود الدولة لتحقيق التمنية 
املس���تدامة، حيث وضعت مرص حمور التمنية 
املس���تدامة يف مقدمة أولوياهتا الوطنية فاكنت 
يف طليعة الدول اليت تبنت خططًا وطنية تتاكمل 
وتهسم يف تنفيذ أجن���دة األمم املتحدة 2030، 
َسد ذلك يف إسراتيجية التمنية املستدامة  وجَتَ

"رؤية مرص 2030". 
وقال فاروق: " يعم���ل البنك عىل تطبيق مفهوم 
االس���تدامة والعمل عىل دجم العنارص البيئية 
يف اكفة أنش���طة البن���ك و منتجات���ه وخدماته 
املرصفي���ة خاصة فميا يتعلق بتقليل االنبعاثات 
الكربوني���ة واس���تخدام املواد الصديق���ة للبيئة 
واليت تقلل من آثار االحتباس احلراري ومن مث 
اكن اختيارنا مل���واد صديقة للبيئة لصناعة أول 
بطاقة إئمتانية يصدرها البنك الزرايع املرصي 
من منطلق حرص البنك عىل حتقيق االستدامة 

واحملافظة عيل البيئة.

و اك���دت مالك الباب���ا، مدير ع���ام رشكة فزيا 
يف م���رص، "ان الرشك���ة تس���تمثر العديد من 
اجله���ود و املوارد لتقليل بصمهت���ا الكربونية، 
وال يقترص االمر فقط عىل اجلهود الداخلية بل 
ميتد اىل توفري سبل االبتاكر ملساعدة رشاكهئا 
لتحقي���ق أهدافهم للمنو املس���تدام. وأضافت، 
س���عداء برشاكتنا مع البنك الزراىع املرصى، 
اح���د البنوك الرائدة الىت ت���دمع الزراعة كأحد 
راكئز منو االقتصاد املرصى". اضافت مالك، 
"نتطل���ع النعاكس ه���ذه الرشاكة ع���ىل ادماج 
رشاحئ جديدة يف املنظومة البنكية، وىه امتداد 
اللزتامنا باس���راتيجية م���رص 2030 الهداف 

التمنية املستدامة"
وم���ن جانبه، أع���رب  أمحد ع���امص مدير عام 
قطاع البنوك يف مرص والرشق األوسط برشكة 
چى آند دى »G + D« عن س���عادته بالتعاون 
مع البنك الزرايع املرصي يف إنتاج أول بطاقة 

إئمتاني���ة صديقة للبيئة ما يؤك���د حرص البنك 
عىل حتقيق االس���تدامة يف منتجاته املرصفية، 
وأشار إىل أن رشكة چى آند دى حرصت عىل 
إنت���اج هذه البطاق���ة يف مصنعه���ا الذي يدار 
بالاكم���ل بالطاقة اخل���رضاء تأكيدا عىل أمهية 
االس���تدامة وتقلي���ل االنبعاث���ات الكربونية يف 
تصني���ع البطاقات البنكية تنفيذا لتوجه الرشكة 
ورؤيهتا ب���رضورة حتويل لك البطاقات البنكية 

لبطاقات صديقة للبيئة حبلول 2030.
وأكد أن بطاقة البنك الزرايع املرصي االئمتانية 
يه أول بطاق���ة ائمتانية صديقة للبيئة تصنعها 
الرشكة ألحد بن���وك القطاع املرصيف املرصي 
ويه مصنع���ة بالاكم���ل من م���واد نباتية قابلة 
للتحلل بعكس البطاقات البالس���تيكية األخرى 

غري القابلة للتحلل.

عقد بنك القاهرة جلس���ة نقاش���ية حتت عنوان “الشباب وتغري 
املناخ”، خ���الل فعاليات مؤمتر تغري املن���اخ COP27 مبدينة 
رشم الش���يخ، حبث خالهل���ا آليات تطبيق أفضل املامرس���ات 
بالقط���اع امل���ايل ملاكحفة تغري املن���اخ، وذلك يف إطار توس���ع 
املن���اخ. تغ���ري  الش���باب وماكحف���ة   البن���ك يف معلي���ة دمع 

هش���دت فعاليات اجللس���ة مش���اركة لكًا م���ن الدكتور أرشف 
ص���ي وزي���ر الش���باب والرياض���ة، و رشيف لق���امن وكيل 
حماف���ظ البن���ك املرك���زي للمش���ول امل���ايل، و ط���ارق فاي���د 
رئي���س جمل���س اإلدارة والرئي���س التنفي���ذي لبن���ك القاهرة و 
لكمين���س في���دال دو البالش مدي���رة مكتب الواكلة الفرنس���ية 
للتمني���ة يف م���رص، ونيك���وال موس���تيتا مدير التغ���ري املنايخ 
 ،British International Investment مبؤسس���ة 
و أمح���د صباح الرئي���س التنفيذي والرشيك املؤس���س لرشكة 
 تيل���دا، و س���يف س���المة مدير العملي���ات يف م���زارع تولميا.

وم���ن جانبه، أك���د د. أرشف صبىح وزير الش���باب والرياضة 
أن اس���راتيجية ال���وزارة هت���دف إىل بن���اء قدرات الش���باب 
امل���رصى ودمعهم اجمتاعي���ًا واقتصاديًا، ون���رش ثقافة ريادة 
األمعال واملش���اريع احلرة واملرشوعات الصغرية واملتوس���طة، 
لتأم���ني الدخ���ل املناس���ب واملس���تدام وإدارة االس���تمثارات 
واالدخ���ار للش���باب من خالل البن���وك الوطني���ة، والىت هتدف 
إىل رفع مس���توى املعيش���ة ومض���ان احلياة الكرمي���ة وزيادة 
مع���دالت المش���ول امل���اىل واملعام���الت املالي���ة املختلف���ة، مبا 
 يمت���اىش م���ع دمع االس���راتيجية الوطنية املرصي���ة 2030.
ولفت صي إيل تبى عدة براجم للتثقيف والمشول املاىل مهنا 
عىل سبيل املثال؛ دمع أحصاب املرشوعات الصغرية واملتوسطة 
مضن مبادرة »رواد النيل« حتت رعاية البنك املركزى املرصى، 
حيث هتدف هذه املبادرة إىل مس���اندة رواد األمعال الش���باب 
وتجشيع الرشاكت الناش���ئة ىف القطاعات االقتصادية املختلفة 
من خالل تقدمي الدمع هلا، مطالبًا املؤسسات المتويلية برضورة 
البحث عن املشاريع الشبابية الناشئة الرياضية واملهمتة بالعمل 
املناىخ وتوسيع نطاق المتويالت، مشريًا إيل أن فرص الشباب 
 يف المتويل واإلقبال هيلع زادت بنسبة ملحوظة يف اآلونة االخرية.

فميا قال رشي���ف لقامن وكيل حمافظ البن���ك املركزي للمشول 
املايل: “اإلس���تدامة ومواجهة التحديات املناخية مها املستقبل 
والش���باب مه احمل���رك الرئي���ى لتطبيق خط���ط التحول إىل 
اإلقتص���اد األخ���رض، ولذلك ف���إن اإلع���داد والتوعية لتجشيع 
مشاركة الشباب أمران مهامن للغاية وخاصة أن أكرث من 65% 
م���ن املرصيني تقل أمعارمه ع���ن 35 عامًا ولذلك حيرص البنك 
البنك املركزي املرصي عىل متكني رواد األمعال من الشباب لدمع 
 أمعاهلم وأنش���طهتم بإعتبارمه ركزية رئيسية لتحقيق المنو«.
وأضاف لقامن أن املس���تقبل املستدام يف مرص يأيت من خالل 

االهمتام بالشباب. 
مشريا إىل أن البنك املركزي اختذ العديد من اإلجراءات لرعاية 
ش���باب مرص، أبرزها المساح للشباب من سن 16 عاما بفتح 
حس���اب ببطاقة الرمق القوىم اخلاصة هبم فقط، فضلًا عن فتح 
املج���ال أمام البن���وك للتواجد يف املواقع الش���بابية مثل مراكز 
الشباب والنوادي واجلامعات وغريها من خالل فاعليات الشباب 
مكا معل البنك املركزي املرصي عىل تهسيل معليات اإلقراض 
للش���باب عرب تقليل املس���تندات، والمساح باس���تخدام مناذج 
التقيمي السلويك مما يهسم يف تجشيع الشباب للحصول عىل 
 المتويل ومتكني رواد األمعال الش���باب من خالل دمع أمعاهلم.

وق���ال طارق فاي���د رئيس جمل���س اإلدارة والرئي���س التنفيذى 
لبنك القاه���رة: “عندما نتحدث عن الش���باب وتغري املناخ، فإن 
اجلوه���ر الرئييس هو ترسيع وترية العم���ل املنايخ الذي يؤثر 
عىل األجيال القادمة وخاصة الشباب بإعتبارمه عوامل للتغيري 

واإلبتاكر.
 وفمي���ا يتعل���ق بالقطاع امل���رصيف فهذا موضوع مه���م للغاية 

جي���ب أن نش���ارك في���ه ألن ال���دور الرئي���يس لملؤسس���ات 
املالي���ة والبن���وك هو الوس���اطة املالي���ة لذلك فعلينا علينا س���د 
الفج���وة ب���ني الع���رض والطلب ، وه���ذا مهم ج���دا، وىف هذا 
 اإلط���ار حن���رص ع���ىل اإلس���تفادة م���ن المتويل املس���تدام.

وتابع فايد أن دور املؤسس���ات املالي���ة ال يقترص عىل المتويل 
حفس���ب، بل يتج���اوز ذل���ك لدمع ومتك���ني املجمت���ع وخاصة 
الش���باب للحد من التغريات املناخية، مؤكدًا عىل أن مرص ىه 
أرض الف���رص وأعتق���د أن هناك جمالًا واس���عًا للمتويل ميكن 
للقط���اع امل���رصىف تلبيته ألن لدين���ا فهاًم كبريًا للس���وق، مكا 
 يع���د اإلبتاكر  هو العنرص  الرئييس حنو حتقيق اإلس���تدامة. 

وىف لكمهتا قالت لكمينس فيدال مديرة مكتب الواكلة الفرنسية 
للتمنية يف مرص “لقد حشدنا 33 مليار يورو يف متويل املناخ منذ 
عام 2015 ، لنصل إىل 6 مليارات يورو من متويل املناخ يف العام 
املايض ، %33 من تلك المتويالت مت خضها يف مرص، مشرية 
 إىل أن %90 من مرشوعات الواكلة هلا تأثري إجيايب عىل املناخ.

وأضاف���ت أنه وفقًا ألب���رز ترصحيات الرئي���س ماكرون خالل 
مؤمتر مقة مونبلييه بني أفريقيا وفرنسا فإن لدينا أولوية للشباب 
الذين مه يف جوهر التحوالت الرئيسية اليوم ومه عنارص فاعلة 

يف التغيري االجمتايع.
 ونعمل دومًا عىل دمع وتوظيف الش���باب وس���بل معيش���هتم، 
ومعاجل���ة التحديات مبا يف ذلك الوص���ول إىل المتويل وتمنية 
امله���ارات والمتك���ني، معربة ع���ن إع���زتاز الواكلة الفرنس���ية 
للتمنية بالرشاكة اإلس���راتيجية ال���يت مت إطالقها عىل هامش 
مق���ة  COP27 م���ع بنك القاه���رة وبنىك األه���ىل مرص، مبا 
يهس���م ىف حتقي���ق رؤية الواكل���ة، حيث توف���ر المتويل امليرس 
واملنح اإلس���تمثارية والدمع لملرشوعات الصغرية واملتوس���طة 
 لتحقي���ق أه���داف التمني���ة املس���تدامة واأله���داف املناخية«.

وأوحض���ت نيكوال موس���تيتا مدي���ر التغري املنايخ مبؤسس���ة 
British International Investment قائل���ة: “عندم���ا 
أفك���ر يف الش���باب والبلدان النامية ، يتب���ادر إىل ذهين أمران 
لتحقي���ق العدالة املناخية أوهلام هو أنه م���ن الناحية اجلغرافية 
مفن الواحض أن تغري املناخ س���يؤثر بش���دة ع���ىل أولئك الذين 
مل يتس���ببوا في���ه، ومه الش���باب يف البل���دان النامي���ة، واألمر 
الث���اىن هو كيفي���ة تعاملهم مع تلك العواق���ب”، مؤكدة عىل أن 
الش���باب مه عوامل نش���طة للتغيري من خ���الل إختاذ إجراءات 
 اس���تباقية يف القارة األفريقية بش���أن ظاهرة تغ���ري املناخ«.  
فمي���ا أعرب أمحد صباح الرئيس التنفيذي والرشيك املؤس���س 
لرشك���ة تيلدا عن إعزتازه باملش���اركة ىف تلك اجللس���ة اهلامة 
مض���ن فعالي���ات مقة املن���اخ COP27، موجها الش���كر لبنك 
القاه���رة لدوره ىف تلك اجللس���ة احلواري���ة الىت مجتع ممثىل 
احلكومة واهليائت التنظميية واملؤسس���ات املالية والشباب عىل 
طاولة واحدة ملناقشة دور اكفة االطراف يف جمال تجشيع ودمع 
 الش���باب واملنمظات اليت يقودها الش���باب ملاكحفة تغري املناخ.
وىف نفس الس���ياق أكد سيف سالمة مدير العمليات يف مزارع 
تولمي���ا أن توجي���ه الدعوة من بن���ك القاهرة ملش���اركتنا مضن 
فعاليات اجللس���ة متثل فرصة ممتزية إلجراء مناقش���ة مفتوحة 
مع صانيع السياس���ات وصانيع الق���رار واملنمظات التمنوية 
اليت تعم���ل من أجل مس���تقبل أفضل عىل املس���توى احملىل 
وال���دوىل أيضًا، ودامئًا م���ا نعتقد أن التغي���ري احلقييق جيب 
أن ي���أيت م���ن أعىل إىل أس���فل ومن أس���فل إىل أعىل، وجيب 
 أن نتاكت���ف مجيعًا لتجنب األزمة البيئي���ة اليت تلوح يف األفق.
متثلت أه���داف الفعالية يف امجلع بني أحص���اب املصلحة يف 
القط���اع املايل والرشاكء يف منصة للنقاش حول كيفية تجشيع 
ودمع وترقية املنمظات اليت يقودها الشباب أو املنمظات الشبابية 
لتكون عوامل التغيري من خالل اإلعراف بالدور الرئييس الذي 
يلعبه الش���باب يف معاجلة تغري املناخ وتعمل بش���لك وثيق مع 

املنمظات اليت يقودها الشباب. 

 في إطار فعاليات قمة المناخCOP  27  بشرم الشيخ  

 

البنك الزراعي املصري يصدر أول بطاقة ائتمانية صديقة للبيئة بالتعاون مع فيزا

في إطار توسع البنك في عملية دعم الشباب ومكافحة تغير المناخ

بنك القاهرة يشارك فى فعاليات اجللسة احلوارية حول “الشباب 
وتغير املناخ” خالل فعاليات COP27 مبدينة شرم الشيخ

بنك البركة يحقق 1.255 مليار جنيه صايف 
أرباح يف نهاية الربع الثالث من عام 2022

 

اعتم���د بنك التعمير واإلس���كان، اليوم الثالث���اء، القوائم 
املالية املس���تقلة للبنك عن الفترة املنتهية في 30 سبتمبر 
2022، حيث أظهرت نتائ���ج األعمال نمو صافي األرباح 
إلى 549 مليون جني���ه خالل الربع الثالث من عام 2022 
بنس���بة نمو قدرها 26.6% مقارنًة بنفس الفترة من العام 
الس���ابق. وبلغ صافي األرباح 1.753 مليار جنيه خالل 
التسعة أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة زيادة 
قدرها 22.2% على خلفية نمو اإليرادات التشغيلية بنسبة 

32.8% لتسجل 4.379 مليار جنيه.

أرباح البنك 1.753 مليار جنيه بنسبة 
منو قدرها %22.2

 أعرب حس���ن غان���م، رئي���س مجل���س اإلدارة والعضو 
املنتدب، عن سعادته بالنتائج اإليجابية القوية التي حققها 
البنك خالل التسعة أشهر األولى من العام الجاري، حيث 
بلغت صافي أرباح البنك 1.753 مليار جنيه. بنسبة نمو 
قدرها 22.2%. وأضاف أن تلك النتائج تؤكد نجاح البنك 
في تطبيق اس���تراتيجية التطوير التي يتبناها بمحاورها 
الرئيس���ية ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات، 
وذل���ك على الرغم مما تعرض له االقتصاد املصري خالل 
الفترة املاضية من ضغوط تضخمية واضطراب سالسل 
اإلم���داد والتوري���د عاملًيا وتحرير س���عر ص���رف الجنيه 

املصري.
وأوض���ح غانم أن األداء االس���تثنائي ال���ذي حققه البنك 
ومؤش���رات األداء القوي���ة التي تم تس���جيلها في جميع 
القطاع���ات يأت���ي تتويًج���ا للمجهودات املبذول���ة لتطبيق 
اس���تراتيجية التطوير وتعزيز التحول الرقمي، باإلضافة 
إلى تبنيه نم���وذج أعمال مميز ومنفرد يس���تهدف تعزيز 
أنش���طة البنك وخدمات���ه املصرفية، مؤك���ًدا على أن هذا 
األداء يعزز املكانة الرائدة التي يحظى بها البنك باعتباره 
واح���دًا من أكبر البنوك التجارية الش���املة في الس���وق 

املصرفي املصري.

 االلزتام بزيادة رأس املال
 وصرح غانم أن بنك التعمير واإلسكان تمكن من االلتزام 
بزيادة رأس املال التي أقرها البنك املركزي املصري، فقد 
ت���م تحقيق زيادة رأس املال املس���تهدفة من فائض الربح 
دون الحاجة إلى ضخ اس���تثمارات جديدة ،حيث  تم قيد 
زيادة رأس املال املرخص به لبنك التعمير واإلس���كان من 
3 ملي���ارات جني���ه إلى 10 مليارات بج���دول قيد األوراق 
املالية املصرية وأقرت لجنة قيد األوراق املالية قيد أسهم 
زيادة رأس املال املصدر واملدفوع لبنك التعمير واإلسكان 
من 1.518 مليار إل���ى 5.313 مليار جنيه بزيادة قدرها 
3.795 مليار موزعة على 379.5 مليون سهم بواقع 2.5 

سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.

حمفظة القروض والودائع قد هشدت منًوا قوًيا 
خالل التسعة أهشر

 وأضاف غانم أن محفظة القروض والودائع قد ش���هدت 
نمًوا قوًيا خالل التس���عة أش���هر املنتهية في 30 سبتمبر 
2022، فقد بلغ إجمال���ي القروض 34.282 مليون جنيه 

بنس���بة نمو قدرها 27.3% حيث حققت قرض الشركات 
نم���وًا ق���دره 33.6 %، كما حققت ق���روض التجزئة نموًا 
ق���دره %23.2 باملقارنة بالفترة املنتهية في 31 ديس���مبر 

.2021
مش���يرًا إلى أن إجمالي الودائع بل���غ 87.245 مليون جنيه 
بنس���بة نمو قدره���ا 38.7 %، حيث بلغت نس���بة النمو في 
ودائع الش���ركات 47.4% وحققت ودائع التجزئة نسبة نمو 
بلغ���ت 23%. كما حقق البنك نموًا قدره 34.2 % في إجمالي 

األصول باملقارنة بالفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2021.
 وأوض���ح غانم أن ه���ذا النمو يأتي بفض���ل نجاحه في 
تطبيق خططه الطموحة للتوس���ع والنمو، وذلك من خالل 
تطوير األنش���طة والخدمات املقدمة لألفراد والش���ركات 
وتمويل املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة مما انعكس 

إيجابيا على النتائج التي حققها البنك.

 تطوير حمفظّي التجزئة املرصفية والقروض
مؤك����دا على ثقته في قدرة البنك على االس����تمرار في تطوير 
محفظت����ّي التجزئة املصرفي����ة والقروض م����ن خالل إطالق 
وتحديث باقة متنوعة من الخدمات املصرفية التي تس����تهدف 
جذب ش����رائح جديدة من العمالء، فقد شهدت التسعة أشهر 
املاضية تطور ملحوظ ف����ي الخدمات واملنتجات التي يقدمها 
البنك، بهدف تطوير قطاعّي ودائع األفراد والشركات، وهو ما 
أدى  إلى  زيادة مساهمة ودائع الشركات إلى ثلثي إجمالي 
الودائع، ويأتي ذلك في إطار اس����تراتيجية البنك الهادفة إلى 
جذب مش����روعات متنوعة ومتكاملة ، ومواصلة تعزيز مكانة 

البنك في القطاع املصرفي ودفع عجلة النمو االقتصادي.
وأش����اد غانم بكفاءة وحرفية اإلدارة التنفيذية للبنك وعامليه 
ومجلس إدارته وباملتابعة املس����تمرة الت����ي أدت إلى تحقيق 
هذا األداء االس����تثنائي في ظل الظروف االقتصادية الحالية 
على كافة بنود امليزانية وقائمة الدخل خالل الربع الثالث من 
عام  2022 ، معرًبا عن تطلعاته مستقباًل إلى توسيع وتعزيز 
أنشطة وخدمات البنك املصرفية بما يدعم مكانته كأحد أكبر 
الكيانات املصرفية في الس����وق املصري  ، من خالل تطبيق 
استراتيجيته الطموحة نحو التوسع واالنتشار باإلضافة إلى 
االس����تثمار في البني����ة التحتية التكنولوجي����ة املتقدمة، وذلك 
به����دف مواصلة تحقيق معدالت نم����و متميزة لتحقيق رضاء 

العمالء وطموحات املستثمرين.

تمهيدا لنجاح استراتيجيته في التطوير

بنك التعمير واإلسكان يحقق منوًا استثنائيًا و يسجل صافى
أرباح 1.753 مليار جنيه خالل 9 أشهر املنهية من عام 2022

 

ق���ام بنك مرص بتنظمي حلقة نقاش���ية خالل مؤمت���ر األطراف لألمم 
املتح���دة لتغري املناخ برشم الش���يخ حت���ت عنوان "املس���اواة بني 
اجلنس���ني والمتويل األخر لملرشوعات الصغرية واملتوس���طة"، 
حتدث فهيا خنبة من رجال املال واألمعال ورؤساء البنوك والرشاكت 
مهن���م د. محمود حميي الدين، رائد املناخ للرائس���ة املرصية ملؤمتر 
أط���راف اتفاقي���ة األمم املتح���دة للتغري املن���ايخ COP27، دمحم 
األتريب رئيس جملس إدارة بنك مرص، الدكتورة مايا مريس رئيس 
 ،AFD املجلس القويم لملرأة، اكسيلدا برينيري مدير العمليات يف
راوية منصور رائ���دة األمعال والرئيس التنفيذي لرشكة رامس���كو 
مرص وأويس���زي تكنولوجزي موناكو واحلاصلة عى لقب "القيادية 

األفريقية لعام 2019 وغريمه.
وخالل لكمهتا أكدت راوية منصور عى أمهية متكني املرأة وحتقيق 
املساواة بني اجلنسني والذي يأيت كأحد أهداف التمنية املستدامة، 
مش���رية أهنا حرص���ت من خ���الل مرشوعها عى متكني الس���يدات 
والفتيات يف املجمتعات الزراعية الي تعمل هبا، حيث أش���ارت إىل 
أن امل���رأة اكنت حتصل عى نصف األج���ر الذي حيصل علية الرجل 
من العمل يف الزراعة، جبانب اقتناص جزء آخر من أجرهتا لصاحل 
املرشف عى احلقل، ولكهنا استطاعت حتقيق احلد من عدم املساواة 
بني اجلنس���ني يف مرشوعها وإعطاء أجور متساوية ومتاكفئة دون 
أي خصوم���ات أو تعديات عى حقوق املرأة، مكا ستس���ى لتوفري 
البذور واألمسدة لملزارعات كطريقة جديدة لملس���اعدة يف املساواة 

بني اجلنسني يف املناطق الصحراوية اجلديدة.
ونادت راوي���ة منصور برورة الرتكزي عى قضاي���ا املرأة واألمن 
الغ���ذايئ حيث ي���رتاوح ع���دد العام���الت يف القطاع ال���زرايع من 
الس���يدات ب���ني40 -80%، وم���ن هنا الب���د من متكني امل���رأة يف هذا 
املج���ال من خالل توفري المتويل الالزم، وإتاحة ختصيص األرايض 
الزراعية للس���يدات، وتمنية مهارات الفتيات والس���يدات وتدريهبم 
يف لك ما يتعلق هبذا املجال، وأخريا توفري األنشطة الزراعية الي 
ختدم ع���ى املرشوع مثل التس���ويق والتغلي���ف والتعبئة وغريها، 
لربط الس���يدات املزارعات باألس���واق احمللية واملصدرة لتحس���ني 
أوضاعهم االقتصادية وتأخري زواجهم املبكر وحتقيق اس���تقالهلم 

االقتصادي."
وأوحض���ت راوي���ة منصور:" لقد ب���دأت العمل يف ه���ذا املجال من 
خالل مرشويع رامس���كو للتمنية املس���تدامة والزراع���ة العضوية، 
العم���ل يف جمال إع���ادة تدوير خملفات الغذاء من خالل اس���تخدام 
"الفحم األخر" ويه احدى الط���رق الفريدة للقضاء عى االنبعاث 
احلراري، ألننا نعمل عى حتس���ني الرتبة وتقليل املياه املس���تغلة، 
حي���ث نوفر 30% فوق التنقي���ط أي ما يقرب م���ن 60% مع التنقيط، 
ويف نفس الوقت نقدم غذاء حصي بدون استخدام أي مبيدات فهذا 
املرشوع يؤدي إىل االقتصاد الدائري، حيث أننا نقوم بإعادة تدوير 

مجيع املخلفات الزراعية ليك تصبح صفرية."
وأضافت راوية منصور:" حصلت عى براءات اخرتاع يف مرشوعني 
أوهل���م يه ماكين���ة "Bio char" أو الفح���م األخ���ر ال���ي تقوم 
بتصنيع الفحم األخر من ق���ش األرز جبانب خملفات أخرى، بدال 
من التلوث احلادث من قبل من حرق هذه املخلفات، وبراءة االخرتاع 
الثاني���ة اكنت يف املخصب���ات أو احملس���نات الزراعية لتحل حمل 
األمسدة الكمياوية ويه الي تعمل عى تقليل اس���تخدام املاء ويف 
نفس الوقت تزيد اإلنتاجية، وتس���اعد عى التجشري وماكحفة تغري 
املن���اخ و حتقيق األمن الغ���ذايئ ومحاية األرض، حيث أن التخلص 
من املخلفات الزراعية بطريق���ة خاطئة ينتج عنه غاز امليثان الضار 
بالبيئ���ة باإلضافة إىل تل���وث املياه اجلوفية وكذل���ك تلوث االهنار 
والقن���وات الرصف ال���زرايع، وقد حصلنا عى هش���ادات أوروبية 

جبودة املنتجات واحملاصيل العضوية وإماكنية تصديرها."
واستعرضت احللقة النقاشية عدة حماور تتعلق بمتويل املرشوعات 
الصغرية للسيدات مشرية إىل أن النساء متثل 80% من ساكن العامل 
النازحني بس���بب تغري املناخ، حيث أن هلم دور أسايس يف الرعاية 
مما جيعلهن أكرث عرضة للفيضانات واجلفاف، ال س���ميا يف جمال 
الزراعة، حيث تعمل معظم النساء يف إفريقيا.. ووفًقا للبنك الدويل 
فإن 58% من الس���اكن العاملني حلس���اهبم اخلاص يف القارة مه من 
النساء، ويسامهن يف 13% من إمجايل الناجت احمليل ألفريقيا. ومع 
ذل���ك، ال تمتتع النس���اء بفرص اكفية للحصول ع���ى المتويل حيث 
تش���ري التقدي���رات إىل أن جفوة المتويل لمل���رأة األفريقية تبلغ 42 

مليار دوالر أمريكي.

بنك مصر ينظم حلقة نقاشية حتت عنوان 
»املساواة بني اجلنسني والتمويل األخضر 

للمشروعات الصغيرة واملتوسطة« 

ناصر ..

ألول مرة.. بنك ناصر االجتماعي يصدر شهادة 
استثمارية جديدة ملدة سنتني

حسن غانم
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وقع���ت رشكة ألس���توم العاملي���ة، الرائدة يف جم���ال التنقل الذيك 
واملس���تدام، مذكرة تفامه م���ع وزارة النقل، خالل املؤمتر الس���ابع 
والعرشين لألط���راف )COP27(، إلطالق أول أاكدميية للس���كك 

احلديدية يف مرص.
ووق���ع مذكرة التف���امه وزير النق���ل، اكمل الوزي���ر، ورئيس رشكة 
ألستوم يف إفريقيا والرشق األوسط وآسيا الوسىط، أندرو ديلون.

وقالت ألستوم، يف بيان، إن أاكدميية السكك احلديدية تقدم برناجم 
تدري���ي خمصص لض���ان وجود ق���وة عاملة مدرب���ة وقوية لدمع 
صناعة السكك احلديدية املتنامية يف مرص، وستستقبل األاكدميية 
ما يصل إىل 300 مش���ارك يف عامها األول، ليكتس���ب املشاركون 
املهارات الفنية للس���كك احلديدية الالزمة يف خمتلف املجاالت مثل 

االتصاالت السلكية والالسلكية.

ألستوم العاملية تتعاون 
مع وزارة النقل إلطالق أكادميية 

للسكك احلديدية

وقعت رشكة اكيرو ثري 
أيه الزراعية، مذكرة تفامه 

مع رشكة إنرتو لملوارد 
املستدامة، إلنشاء حمطة 

طاقة مشسية مبزارع الرشكة 
مبدينة وادي النطرون الواقعة 
عىل مساحة 2500 فدان بتلكفة 

استمثارية 3 ماليني دوالر 
إلنتاج 3 ميجا وات تغيط 
نسبة 80% من احتياجات 
املزارع، وتهسم يف توفري 

4 آالف طن من االنبعاثات، 
يأيت ذلك للوصول إىل صفر 

انبعاثات كربونية مبزارع 
الرشكة حبلول عام 2025.

وقع مذكرة التفامه عىل 
امجليل الرئيس التنفيذي 

لرشكة اكيرو ثري أيه 
الزراعية، وهاىن هالىل 

الرشيك التنفيذي من رشكة 
إنرتو لملوارد املستدامة، وذلك 
عىل هامش مشاركة الرشكتني 

مبؤمتر األمم املتحدة لتغري 
املناخ COP 27، املنعقد 
مبدينة رشم الشيخ، وفقًا 

لبيان حصيف.
ومبوجب مذكرة التفامه، 

ستتوىل رشكة إنرتو لملوارد 
املستدامة، متويل مجيع 

التاكليف املتعلقة باملرشوع، 
مبا يف ذلك إدارة البنية 

لملحطات المشسية وتشغيلها 
وصيانهتا، وهو األمر الذي 

من املتوقع أن حيقق وفورات 
سنوية كبرية يف االسهتالك، 

بالزتامن مع حتسني اعمتادية 
اإلمدادات وحتسني األثر 

البييئ للرشكة.

شنايدر إلكتريك توقع 
مذكرات تفاهم مع 6 

مطورين عقاريين في مصر

الت���ى املهندس محمود عصمت، وزير قطاع األمعال العام، 
وفًدا من رشكة »ABB« الرائدة عاملًيا يف صناعة املهات 

واملعدات الكهربائية.
ومت خ���الل اللقاء التباحث حول إماكنية التعاون مع الرشكة 
الس���ويرسية يف إنش���اء حمطات كهرباء لبعض املرشوعات 
اجلدي���دة اليت تنفذها رشاكت تابعة للوزارة، ومهنا مرشوع 
تطوير رشكة مرص للغزل والنسيج باحمللة الكربى، وكذلك 
توس���عات رشكة مرص لأللومنيوم، فضاًل عن حبث إماكنية 
التع���اون يف إنتاج مصابيح كهربائي���ة ذات قدرات مقاومة 
عالية لالستخدامات الصناعية خاصة يف مصانع املنتجات 

الكمياوية واألمسدة.
أك���د املهندس محمود عصمت، احل���رص عىل االنتقال إىل 
اس���تخدام مهات كهربائي���ة ذات مواصف���ات وتكنولوجيا 
حديثة موفرة للطاقة يف الرشاكت التابعة للوزارة، والتوافق 
م���ع األك���واد العاملي���ة، وخفض نس���ب الفق���د يف الطاقة 
الكهربائية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة خاصة يف املصانع 

كثيفة اسهتالك الطاقة.

من 
جانهبم، قدم ممثلو رشك���ة »ABB« عرًضا تقدميًيا حول 
الرشكة وأنش���طهتا يف مرص من خ���الل أخضم مصانعها 
مبدين���ة الع���ارش من رمضان إلنت���اج امله���ات الكهربائية 
لش���باكت التوزيع وغريها خاصة حم���والت التيار واجلهد 
واملوزع���ات، مؤكدي���ن احلرص ع���ىل التعاون م���ع الوزارة 
ورشاكهت���ا التابعة، وزيادة جحم األمعال واملرشوعات اليت 

تسامه الرشكة يف تنفيذها بالسوق املرصية.

ش���اركت رانيا املش���اط، وزيرة التعاون الدويل، يف املائدة 
املس���تديرة اليت نمظهتا الواكل���ة الدولية للطاق���ة املتجددة 
بالتعاون مع االحت���اد األورويب، اليت عقدت مضن فعاليات 

مؤمتر املناخ COP27، مبدينة رشم الشيخ.
وش���ارك فهيا فران���ز تميريمان���ز، نائب رئي���س املفوضية 
األوروبية، وتيين فإن دير س���رينت، وزيرة الطاقة البلجيكية، 
وفرانشيس���كو ال اكمريا، املدير العام للواكلة الدولية للطاقة 
املتجددة، وأمياين أبوزيد، مف���وض البنية التحتية والرمقنة 
باالحت���اد األفرييق، واكدري سميس���ون، مف���وض الطاقة 
باالحتاد األورويب، وكذلك الس���يدة أوديل رينو، رئيس البنك 
األورويب إلعادة اإلمعار والتمنية من خالل الفيديو، حبسب 

بيان حصيف.
ويف لكمهت���ا قالت رانيا املش���اط، إن مرص ب���دأت منذ عام 
2014 وضع خطط وإصالحات هيلكية للتوس���ع يف الطاقة 
املتج���ددة وحتف���ز اس���تمثارات القطاع اخل���اص وزيادة 
مس���امهته يف جهود توليد الطاقة المشسية وطاقة الرياح؛ 
وهو ما س���اعد الدولة كثريًا يف الفرة احلالية للبناء عىل ما 
حتقق منذ ع���ام 2014 وتعزيز جهود التحول إىل االقتصاد 

األخرض.
وذك���رت وزيرة التعاون ال���دويل، أن الدولة متيض قدمًا يف 
الف���رة احلالية لزيادة جهود العمل املن���ايخ وتوليد الطاقة 
املتج���ددة، مكا ب���دأت احلكومة يف تعاون اس���راتيجي مع 

رشكة س���اكتك الرنوجيية لتنفيذ املرحلة األوىل من مرشوع 
اهليدروجني األخرض باملنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس، 
لتصبح مرك���زًا مهًا لقارة أفريقي���ا، مؤكدة أن الرشااكت 
الدولية ودور مؤسس���ات المتوي���ل الدولية حارض يف هذه 

الرشاكة أيضًا من خالل مؤسسة المتويل الدولية.
وأك���دت أن جناح الدول���ة يف تنفيذ اإلصالح���ات اهليلكية 
ووض���ع إط���ار تنظ���ي مكهنا من زي���ادة ق���درات الطاقة 
املتج���ددة، مبا يوفر الغاز املس���تخدم يف حمط���ات الطاقة 
الكهربائي���ة التقليدية وزيادة العائ���دات من العملة األجنبية، 
وحتفز القطاع اخلاص من خالل المتويالت من مؤسسات 
المتويل الدولية مثل البنك األورويب والواكلة الدولية لضان 

االستمثار “ميجا” وغريها.

قال وزير التمنية احمللية هش���ام آمنة، إن هناك توجهيات 
م���ن الرئيس عبدالفتاح الس���ييس، إىل احلكومة املرصية 
لدمع عالقاهتا مع األش���قاء األفارقة يف اكفة املجاالت مبا 

حيقق التمنية والرخاء للشعوب اإلفريقية.
جاء ذلك خالل لقاء وزير التمنية احمللية، مع وزير الغابات 
بدول���ة الاكمريون، والوف���د املرافق له حبض���ور عدد من 
قي���ادات الوزارت���ني وذلك يف مقر اجلن���اح املرصي بقمة 
املناخ.. وأكد آمنة، عىل تلكيفات مصطيف مدبويل، رئيس 
ال���وزراء، لتعزيز التعاون بني الوزارات املرصية ونظرياهتا 
اإلفريقية يف خمتلف القطاعات، الفتًا إىل أن االس���تمثار 
والتعاون املشرك سزيد من معق العالقات بني اجلانبني.
ومت خ���الل اللقاء حب���ث تعزيز العالقات وس���بل تطويرها 

خالل الفرة املقبلة واس���تعراض آخر التطورات اخلاصة 
باس���تمكال التنس���يق للتعاون املش���رك بني اجلانبني يف 
بعض املجاالت التجارية واالقتصادية واس���تغالل املزات 

التنافسية للكا البلدين ىف بعض املجاالت.
وأك���د وزير التمنية احمللية، أمهية االس���تفادة من املوارد 
الطبيعية واملزات التنافس���ية املتوفرة يف القارة اإلفريقية 
م���ن جان���ب دول إفريقيا ومع بعضها البع���ض، والتعاون 
خللق ف���رص صناعية وموارد اقتصادية كبرية لتحس���ني 

األحوال املعيشية لشعوب القارة.
ومن جانبه أعرب الوزير الاكمريوين، عن تطلعه الستمكال 
التنس���يق والتعاون بني اجلانبني وإقامة اس���تمثار للقطاع 

اخلاص املرصي.

وقعت رشكة شنايدر إلكرتيك، 
6 مذكرات تفامه مع رشاكت 

تطوير عقاري يف السوق 
املرصي، هبدف إتاحة حلول 
إدارة املباين واملدن الذكية 

ألمه املرشوعات العقارية اليت 
تطورها هذه الرشاكت يف 

السوق املرصي سواء اكنت 
سكنية أو إدارية أو جتارية 

أو صناعية، وذلك عىل هامش 
مؤمتر األمم املتحدة لتغري 
املناخ )COP27( يف رشم 

الشيخ،
وتضمنت قامئة الرشاكت 

املوقعة عىل مذكرات التفامه 
مع شنايدر إلكرتيك لك من: 
تطوير مرص ومرص إيطاليا 
العقارية وريدكون للتعمري 

وباراجون للتطوير العقاري 
وىج يف لالستمثار العقاري، 

وفقًا لبيان حصيف.
وقع عىل مذكرة التفامه 

سباستيان ريز، رئيس شنايدر 
إلكرتيك ملنطقة مشال رشق 

أفريقيا واملرشق العريب، ومن 
الرشاكت العقارية لك من 

أمحد شليب، الرئيس التنفيذي 
والعضو املنتدب لرشكة 

تطوير مرص، ودمحم هاين 
العسال، الرئيس التنفيذي 

والعضو املنتدب لرشكة مرص 
إيطاليا العقارية ودمحم خالد 

العسال، الرئيس التنفيذي 
والعضو املنتدب لرشكة مرص 

إيطاليا العقارية.

شيماء مرسي

وزير قطاع األعمال العام يبحث مع شركة ABB فرص التعاون املشترك

مصر تتعاون مع »سكاتك« النرويجية لتنفيذ املرحلة 
األولى من مشروع الهيدروجني األخضر

الكاميرون: مستعدون لتسهيل أي معوقات أو حتديات 
تواجه االستثمار املصري

مدينة نصر لإلسكان تتعاقد مع 
مدكور للمرافق إلدارة منظومة 

الطاقة والمياه في »سراي«

“كايرو ثري أيه” الزراعية تتعاقد 
على إنشاء محطة طاقة شمسية 

بتكلفة 3 ماليين دوالر

أعلنت رشكة مدينة نرص 
لإلساكن والتعمري، توقيع 

اتفاقية مع رشكة مدكور لملرافق 
لتويل إدارة وتشغيل منظومة 
توزيع وبيع الطاقة الكهربائية 
واملياه الذكية مبرشوع رساي 

الواقع عىل مساحة 5.5 مليون 
مرت مربع يف مدينة القاهرة 

اجلديدة؛ وذلك ملدة 5 سنوات.
وقع االتفاقية لك من عبدهلل 

سالم، العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لرشكة مدينة نرص 

لإلساكن والتعمري، ومصطىف 
مدكور رئيس جملس إدارة 

رشكة مدكور لملرافق، حبضور 
عدد من قيادات لكتا الرشكتني؛ 

وفقًا لبيان مرسل من الرشكة 
إىل البورصة املرصية.

ومبوجب االتفاقية، ستتوىل 
رشكة مدكور لملرافق بالنيابة 
عن رشكة مدينة نرص لإلساكن 

والتعمري اكفة التعامالت مع 
الرشكة املرصية لنقل الكهرباء 

فميا خيص مجيع اجلوانب 
اإلدارية واملالية والفنية ألمعال 

التشغيل والصيانة حملطة 
حموالت مرشوع رساي.

عق���د املهندس أمحد مسري وزير التجارة والصناعة، جلس���ة 
مباحث���ات مع ليجسي رشيمناخر وزي���رة التجارة اخلارجية 
والتع���اون اإلمنايئ اهلولندي���ة، تناولت تبادل الرؤى بش���أن 
خمتلف املوضوعات وامللف���ات االقتصادية االقلميية والعاملية 
ذات االهمتام املش���رك وسبل االرتقاء بالعالقات االقتصادية 
الثنائي���ة ملس���تويات حتق���ق مطوح���ات الش���عبني املرصي 
واهلولن���دي وتصب يف مصلحة اقتص���ادي البلدين عىل حد 

سواء.
ح���رض اللق���اء الوزير مف���وض جتاري حي���ى الواثق باهلل 
رئيس جهاز المتثيل التجاري، ودمحم يوس���ف رئيس قطاع 
الروجي باهليئة العامة لالستمثار، إىل جانب مارك جرييتسن 
مدير إدارة الرشق األوس���ط ومشال إفريقيا بوزارة التجارة 
اهلولندي���ة، ومارجولني جومجنان رئيس القس���م االقتصادي 

بالسفارة اهلولندية بالقاهرة.
وق���ال الوزي���ر إن اللقاء اس���تعرض س���بل تعزي���ز التعاون 
الصن���ايع واالس���تمثاري ب���ني البلدين وإقام���ة مرشوعات 
مش���ركة يف عدد من القطاع���ات ذات األولوية تمشل األدوية 
والزراع���ة ومرشوع���ات األمن الغ���ذايئ والطاق���ة اجلديدة 
واملتجددة وإدارة املوارد املائية والنقل واخلدمات اللوجستية 

والصناعات القامئة عىل االبتاكر.
ولفت إىل أن اتفاق احلكومة املرصية األخري مع صندوق النقد 
الدويل من شأنه دمع استقرار االقتصاد القويم يف مواجهة 
التداعيات السلبية لألزمة االقتصادية العاملية احلالية النامجة 
عن احلرب الروس���ية االوكرانية، مؤكدًا حرص احلكومة عىل 
توفري املناخ االستمثاري املوايت جلذب االستمثارات االجنبية 

لالستمثار يف السوق املرصي.
وأش���ار إىل أمهي���ة تعزيز اجلهود املش���ركة لزيادة معدالت 
التبادل التجاري بني مرص وهولندا خالل املرحلة املقبلة، الفتًا 

إىل أن جح���م التبادل التجاري بني البلدين بلغ العام املايض 
حن���و مليار و759 ملي���ون دوالر، مقارنة بنح���و مليار و520 

مليون دوالر عام 2020، حمققًا نسبة زيادة بلغت %15.7.
وم���ن جانهب���ا، أكدت ليجس���ي رشيمناخر وزي���رة التجارة 
اخلارجية والتعاون اإلمن���ايئ اهلولندية، حرص بالدها عىل 
تعزي���ز أوارص التعاون االقتصادي املش���رك مع مرص يف 
خمتلف املجاالت وعىل لك األصعدة، وذلك باعتبارها إحدى 
ال���دول احملوري���ة مبنطقة الرشق األوس���ط وق���ارة إفريقيا، 
مش���ريًة إىل اهمتام دوائ���ر األمعال اهلولندية باالس���تمثار 
يف الس���وق املرصي، والذي ميثل حم���ور جتاري وصنايع 

ولوجيسيت هام عىل املستويني اإلقلي والعاملي.
وأشارت إىل أنه جيرى حاليًا اإلعداد لتنظمي بعثة جتارية إىل 
مرص مبش���اركة عدد من كربى ال���رشاكت اهلولندية ورجال 
األمع���ال خ���الل العام املقب���ل؛ وذلك الس���تعراض املقومات 
والفرص التجارية واالستمثارية املتاحة للتعاون املشرك بني 

البلدين خالل املرحلة املقبلة.

بعثة من كبرى الشركات الهولندية تزور مصر العام 
املقبل لدراسة فرص االستثمار املتاحة

     ممثل األغلبية بالبرلمان: مناقشة قانون البناء الموحد قريبا

    »إسكان النواب«: قطاع العقارات يشهد طفرة كبيرة.. 

والتشريع الجديد يستهدف التيسير على المواطنين وفض 

التشابك بين الوزارات المختلفة

املنياوى.. 

ترقب يف قطاع العقارات بعد إقرار »إسكان 
النواب« مشروع قانون تعويضات املقاوالت

أك���د اللواء أراكن حرب مهندس مع���رو عبد الوهاب، رئيس 
جمل���س اإلدارة والعض���و املنت���دب لرشك���ة تمني���ة الريف 
املرصي اجلديد، املسوئلة عن تنفيذ وإدارة املرشوع القويم 
الستصالح واسزتراع وتمنية املليون ونصف املليون فدان، 
حرص الرشكة عىل دمع وتجشيع االس���تمثارات اخلرضاء 

واملرشوعات صديقة البيئة.
ولفت إىل أن القيادة السياس���ية واحلكومة املرصية توليان 
اهمتاما كبريا جبذب االستمثارات الصديقة للبيئة، باإلضافة 
إىل إقرار جملس الوزراء منح األنشطة االستمثارية املتعلقة 
باالقتصاد األخ���رض العديد من احلواف���ز الرضيبية وغري 

الرضيبية، هذا إىل جانب استضافة مرص
جاء ذل���ك خالل مش���اركة الل���واء معرو عب���د الوهاب يف 
جلس���ات مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة لتغري املناخ 

.COP27
وأش���ار إىل إن االس���تمثار يف املرشوعات التمنوية صديقة 
البيئ���ة ميثل واح���دًة من أفضل الف���رص التجارية الناحجة 
والواع���دة يف عرصنا، معتربًا أن لك من يس���تمثر يف هذا 
املجال يهسم بش���لٍ إجيايب وفاع���ل يف دمع جهود تنفيذ 
“مناخ األمل” الذى من ش���أنه أن ينق���ذ الكرة األرضية من 

هتديد اسمترار البرشية بفعل التغري املنايخ.
مكا ش���دد رئيس “رشك���ة تمنية الريف امل���رصي اجلديد” 
يف معرض مناقش���اته ع���ىل التحديات الصعب���ة والدقيقة 
ال���يت تواجه التمنية الزراعية حاليا يف مرص، وىف مقدمهتا 
خطر التصحر واجلفاف وندرة املياه واخنفاض القدرة عىل 
التأق���م مع التغ���ريات املناخية، نظرًا لآلث���ار املبارشة هلذه 

التحدي���ات عىل األمن الغذايئ، والذى أصبح ال ينفصل بال 
شك عن األمن القويم للدول.

وأك���د اللواء معرو عبد الوهاب عىل أن مش���لكيت التصحر 
وندرة املياه وتغري وصعوبة خصائصها متثل واحدًا من أمه 
التحديات اليت تواجه مرشوع املليون ونصف املليون فدان، 
نظرا لكون مجيع أراض املرشوع أراٍض حصراوية، ولكونه 

يعمتد باألساس عىل املياه اجلوفية يف الري.
وأوحض اإلج���راءات الفوري���ة اليت اختذهت���ا رشكة تمنية 
الريف امل���رصي اجلديد مؤخ���را ملواجهة ه���ذه التحديات 
الطبيعي���ة الصعبة، من خالل تغليب الع���م واالعمتاد عىل 
تكنولوجيا إدارة املوارد الطبيعية، مشريا إىل توقيع الرشكة 
بروتوك���والت تعاون مدروس���ة، يمت تفعي���ل لك بنودها عىل 
األرض، مع كربى املراكز والكيانات األاكدميية والبحثية يف 

مرص وعىل الساحة الدولية.

رئيس الريف املصري يستعرض الفرص االستثمارية 
الصديقة للبيئة مبشروع الـ1.5 مليون فدان

اسالم عبدالفتاح
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نواب وخبراء :  يستهدف ضبط السوق وإتاحة مواد البناء ورسالة طمأنة للمستثمرين 

عاصم الجزار

يعي���ش قطاع ورشاكت املقاوالت حال���ة من الرقب ، بعد 
موافقة جلنة   اإلس���اكن مبجلس النواب،   عىل مرشوع 
القانون املق���دم من احلكومة بش���أن تعديل بعض أحاكم 
قانون تعويضات املقاوالت والتوريدات واخلدمات العامة ، 
بعد موافقة جملس الش���يوخ عيل الترشيع اجلديد ، وذلك 
يف إطار  سلس���لة من االج���راءات التنفيذية والترشيعية، 
تتخذها احلكوم���ة لتنفيذ توجهيات الرئي���س عبد الفتاح 
الس���ييس يف دمع االستمثار    واملس���تمثرين، ملواصلة 
اس���مترار مرشوعاهت���م االنتاجية يف الس���وق املرصي، 
وزي���ادة اس���تمثاراهتا هبدف احلفاظ ع���ىل دوران جعلة 

االنتاج واحلفاظ عىل العالة.
واكنت احلكومة أوحضت خالل اجمتاع جلنة اإلس���اكن 
مبجلس النواب،   أن املربرات األساسية لتعديل القانون، 
يأيت عىل رأهسا اآلثار الس���لبية املرتب���ة عىل تداعيات 
احلرب الروسية األوكرانية، ومعاجلة الفجوات المتويلية، 
وحل مش���الك تدف���ق الس���يولة النقدية، وحتدي���د كيفية 
التعامل مع تلك األزمة واحتواهئا بغرض حتقيق انضباط 
الس���وق وإتاحة مواد البناء بالقدر ال���ذى ميكن قطاعات 

السوق املختلفة من اسمترار معلها.
 مكا هتدف التعديالت إىل احلفاظ عىل قطاعات الس���وق 
املختلفة من االستزناف الناجت من ارتفاع األسعار مؤخرًا، 
وحتقيقًا لضان وفاء املتعاقدين بش���أن تنفيذ األمعال أو 
تق���دمي اخلدمات أو توريد امله���ات بالزتاماهتم التعاقدية 
العامة املختلفة، ويس���امه ىف إجن���از املرشوعات القومية 
، وقال���ت إنه “ حي���ث أنه ينحرص النط���اق الزمىن لنفاذ 
القان���ون رمق )84( لس���نة 2017 ىف الفرة الزمنية بداية 
من 2016/3/1 وحتی 2016/12/31، ودون أن ميتد إىل 
أى فرة زمنية أخرى ىف املس���تقبل، األمر الذى يقتىض 
إج���راء تعديال ترشيعًا لنصوص القانون س���الف الذكر، 
مب���ا يتيح للجنة العلي���ا للتعويضات مكن���ة العرض عىل 
جملس الوزراء لملوافقة عىل تلكيفها حنو حتديد أس���س 
وضوابط ونسب التعويضات عن األرضار الىت قد حتدث 
أو الزيادات ىف األس���عار الىت قد تنشأ خالل أى فرات 
أخ���رى غري الف���رة املنصوص علهيا ىف امل���ادة )1( من 
القانون سالف الذكر، والىت يرتب علهيا اإلخالل بالتوازن 
املاىل لعق���ود املق���اوالت والتوريدات واخلدم���ات العامة 

السارية خالل الفرة حمل تلكيف جملس الوزراء“.
 وأقرت جلنة اإلس���اكن امل���ادة رمق 1 وفقا للصياغة الىت 
انهت���ى إلهيا جمل���س الش���يوخ، حيث ج���اء نصها مكا 
وافقت هيلع اللجنة: “تنش���ا حتديد جلن���ة تمسى اللجنة 
العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة اإلس���اكن واملرافق 
واملجمتعات العمرانية وختتص بتحديد أس���س وضوابط 
ونس���ب التعويضات عن األرضار الناش���ئة عن القرارات 
االقتصادي���ة الصادرة ىف أي  م���ن الفرات اليت يصدر 
بتحديده���ا ق���رار من جملس ال���وزراء بن���اء عىل عرض 
اللجن���ة واليت يرتب علهيا اإلخالل بالتوازن املاىل لعقود 
املقاوالت والتوريدات واخلدمات العامة السارية خالل تلك 
الفرات الىت تكون الدولة أو أى من الرشاكت اململوكة هلا 
أو أى م���ن األخشاص االعتبارية العامة طرفا فهيا، وذلك 
عن األمعال املنفذة بدءا من تارخي بداية الفرة وحىت هناية 
تنفيذ العقد وذلك لكه ما مل يكن التأخري ىف التنفيذ لسبب 

يرجع اىل املتعاقد«.
 وأعطت املادة احلق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة 
الىت حيددها وزير اإلساكن متضمنا ما يلزم هلذا الطلب 
م���ن بيانات، باإلضافة إىل بي���ان ما مت رصفه من دفعات 
حتت احلس���اب والدفعات املقدمة وفروق األسعار حبسب 
األحوال وفق���ا طبقا ألحاكم القوان���ني املنمظة للتعاقدات 

الىت تربمها اجلهات العامة.
 وطالب نواب، خالل مناقش���ة امل���ادة، بوجود مدة زمنية 
حت���دد مدة التعويضات، وهو األمر الذى رد هيلع هش���ام 
دروي���ش ممثل احلكومة قائال: “يوجد مادة بنص القانون 
حت���دد املدة الزمني���ة وىه موج���ودة ىف لك جهة بوزارة 

اإلساكن«.
 وطالب النائب معاد س���عد مح���ودة، رئيس اللجنة ،  بأن 
يص���در جملس ال���وزراء ىف أول اجمتاع ق���ادم له قرار 
باألس���س والضوابط اخلاص���ة بالتعويض���ات، وأن يمت 
إثارهتا ىف أول اجمتاع جملس وزراء قادم، ويمت إبرازها 
لتعمميها عىل مجيع اجلهات من خالل كتاب دورى، وهو 

األمر الذى توافق معه ممثلو احلكومة.
 وردا ع���ىل تس���اؤالت الن���واب بش���أن م���ن املقص���ود 
باألخش���اص االعتباري���ة، أكد معاد س���عد مح���ودة أن 
املقص���ود باألخش���اص االعتبارية ىه ال���رشاكت الىت 

تسامه فهيا احلكومة بأكرث من %50.
 وأثناء انعقاد اللجنة حرض النائب أرشف رش���اد، ممثل 
األغلبية، مش���يدا بأداء جلنة اإلساكن مؤكدا أهنا تناقش 
ترشيعات هامة، مؤكدا أن جلنة اإلس���اكن ستبدأ مناقشة 

قانون البناء خالل األسبوع املقبل.
 مك���ا أقرت جلنة اإلس���اكن امل���ادة الثاني���ة من مرشوع 

القان���ون وال���يت نص���ت ع���ىل: “تس���متر اللجنة 
العلي���ا للتعويض���ات، وفق أس���س وضوابط 

ونس���ب التعويض���ات، ىف تل���ى وحفص 
طلب���ات التعويض عن األرضار الناش���ئة 
ع���ن الق���رارات االقتصادي���ة الصادرة 
م���ن 2016/3/1 ح���ىت  الف���رات  ىف 

ترتب علهيا  وال���يت   ،2016/12/13
اإلخ���الل بالت���وازن امل���ايل لعق���ود 
واخلدمات  والتوري���دات  املق���اوالت 
العام���ة الس���ارية خالل تل���ك الفرة 

وال���يت تك���ون الدول���ة أو ال���رشاكت 
اململوك���ة هل���ا أو أى م���ن األخشاص 

االعتباري���ة العامة طرف���ا فهيا، وذلك عن 
األمعال املنفذة من 2016/3/1 وحىت 

هناية تنفي���ذ العقد، وذلك لكه ما 
مل يكن هن���اك تأخري ىف التنفيذ 

لس���بب يرج���ع إىل التعاق���د، وذلك 
طبقا لقان���ون تعويضات عقود املقاوالت 
والتوريدات واخلدمات العامة املشار إليه.

 ودعا النائب سعد محودة، رئيس اللجنة، لكا  من 
احتاد املقاولني واحلكومة إيل إطالق محالت توعية 

مبرشوع القانون .
 وصوتت اللجن���ة باملوافقة عىل م���رشوع القانون، وقال 
النائب س���عد محودة: “نأمل أن يمت إدراج القانون قريبا 
ىف اجللس���ة العام���ة من أج���ل إقراره م���ن قبل جملس 

النواب«.
تهسيالت 

وأك���دت  اللجنة  أن تعديالت قانون البناء من أبرز امللفات 
الىت ُيعول علهيا خالل الف���رة املقبلة، خاصة ىف ظل ما 
تهشده الدولة من طفرة كبرية ىف قطاع العقارات وإنشاء 
املدن اجلديدة مبختلف حمافظات امجلهورية وملف تطوير 

العشوائيات.
 وأش���ارت إيل  أن التعديالت املرتقبة تسهتدف التيسري 
ع���ىل املواط���ن ىف التعامل م���ع اجلهات املعني���ة بتطبيق 
الترشي���ع ع���ىل أرض الواقع، وبي���ان صالحية ترخيص 
البناء وم���دة رسيانه مبا خيدم املصلح���ة العامة ويهسل 
عىل املواطنني، وضوابط اس���تخراج رخصة البناء واملدة 
الزمنية للبت ىف الطلب ومدة رسياهنا، وقرارات التقسمي 
باحملافظات وضوابط بشأن واليهتا وحتديد اختصاصات 
ومس���وئليات لك من وزارات التمنية احمللية واإلس���اكن 
واملرافق والزراعة، وفض االشتباك بني الوزارات الثالث.

وفمي���ا خيص التخطيط والتمني���ة العمرانية احمللية وفقا 
ملا ه���و معمول ب���ه ىف القانون احلايل، وال���ىت تعد أمه 
وأبرز امللفات واحملاور اليت حتظى باهمتام كبري من قبل 
املواطن���ني، ينص القانون عىل أن “حتدد اإلدارات العامة 
للتخطيط والتمني���ة العمرانية باحملافظ���ات، وفًقا لدالئل 
أمعال املخصصات العمرانية ال���ىت تعدها اهليئة العامة 
للتخطيط العمراين ومبش���اركة الوحدة احمللية املختصة 
واملجالس الش���عبية احمللية واألجهزة التنفيذية املختصة 
وممثيل املجمتع امل���دين واألهيل، احتياج���ات وأولويات 
التمنية العمرانية عىل املستوى احملىل ىف إطار األهداف 
والسياس���ات اإلقلميي���ة واحمللية واق���راح املرشوعات 

الالزمة وخطة العمل لتحقيقها.
وتت���وىل املراكز اإلقلميي���ة للتخطيط والتمني���ة العمرانية 
إعداد مرشوع املخطط االس���راتيجي الع���ام لملدينة أو 
القرية بواس���طة من تعهد إليه من اخلرباء واالستشاريني 
واجلهات واملاكتب اهلندس���ية واالستشارية املتخصصة 
املقيدي���ن لدى اهليئة العام���ة للتخطيط العمراين، عىل أن 
يراىع عن���د وضع مرشوعات املخططات االس���راتيجية 
العام���ة لملدن والق���رى الىت تتضمن مناط���ق ذات قمية 
ممتزة األس���س واملعايري واالش���راطات الىت يصدرها 
املجلس األعىل للتخطيط والتمنية العمرانية، وتبني الالحئة 
التنفيذية هلذا القانون قواعد وإجراءات إعداد املخططات 

االسراتيجية العامة لملدن والقرى.
وتع���رض اإلدارة العام���ة للتخطي���ط والتمني���ة العمرانية 
داخ���ل الوح���دة احمللية مرشوع املخطط االس���راتيجي 
العام، وتتلى مالحظ���ات املواطنني واجلهات ذات الصلة 
واملجلس الش���عىب احملىل، وتبني الالحئة التنفيذية هلذا 
القانون قواعد وإج���راءات هذا العرض وتلى املالحظات 
هيلع ، ويتوىل املركز اإلقلي للتخطيط والتمنية العمرانية 
املراجع���ة الفني���ة األولية لملخطط بناء ع���ىل ما يبدى من 
مالحظ���ات، ويقوم بإجراء ما يلزم م���ن تعديالت وفًقا ملا 

حتدده الالحئة التنفيذية هلذا القانون.
وتقوم اهليئة العامة للتخطيط العمراىن باملراجعة الهنائية 
مل���رشوع املخطط وإق���راره، ويكون اعمت���اد املخطط من 
الوزي���ر املختص أو من يفوضه، بعد العرض عىل املجلس 
احملىل املختص، وينرش قرار اعمتاد املخطط ىف الوقائع 

املرصية.
وين���ص القانون ع���ىل أن يمت مراجع���ة وحتديث املخطط 
االس���راتيجي الع���ام لملدين���ة أو القري���ة لك مخ���س 
س���نوات عىل األكرث لضان مالءمته للتطور االقتصادي 
واالجمت���ايع والبي���ي والعمراين واألوض���اع احمللية، 
ويك���ون تعديل وحتدي���ث املخطط واعمتاد ه���ذا التعديل 
والتحديث باتباع ذات القواعد واإلجراءات املقررة ىف هذا 
القان���ون والحئته التنفيذية إلعداد املخطط االس���راتيجي 

العام واعمتاده.
وُتع���د اإلدارات العام���ة للتخطي���ط والتمني���ة العمراني���ة 
باحملافظات املخططات التفصيلية لملدن والقرى بناء عىل 
االشراطات التخطيطية والبنائية لملخطط االسراتيجي 
الع���ام املعمتد لملدين���ة أو القرية وذلك بواس���طة 
من تعه���د إليه م���ن اخلرباء واالستش���اريني 
واجلهات واملاكتب اهلندس���ية واالستشارية 
املتخصص���ة املقيدين لدى اهليئ���ة العامة 
للتخطي���ط العم���راين، وطبًق���ا للقواع���د 
الالحئة  ال���ىت حتدده���ا  واإلج���راءات 

التنفيذية هلذا القانون.
وتعترب االشراطات الواردة باملخططات 
االسراتيجية العامة والتفصيلية لملدن 
والقرى رشوًطا بنائية جيب االلزتام هبا 
مضن االشراطات املقررة قانوًنا ىف شأن 
تنظمي أمعال البناء، وعىل الوحدات احمللية 
مراقب���ة تطبيق االش���راطات الواردة 
جبمي���ع املخطط���ات وااللزتام هبا 
ىف مواجهة ذوى الش���أن، واختاذ 
مجيع الق���رارات واإلجراءات الىت 
تكف���ل وضعها موض���ع التنفيذ، ووقف 
تنفي���ذ اكفة األمع���ال املخالفة هلا، وىف 
مجيع األحوال ال جيوز للوحدات احمللية 
إص���دار بيان بصالحي���ة املوقع للبن���اء وإصدار 
الرخيص بالبناء دون وجود خمطط تفصيىل معمتد.
ولملجل���س األعىل للتخطي���ط والتمني���ة العمرانية بقرار 
مس���بب حتقيًقا لغرض ق���وىم، تقييد مدين���ة أو منطقة 
أو ج���زء مهنا أو مبىن بذاته بل أو بعض االش���راطات 
البنائية الواردة ىف املخطط االسراتيجي العام أو إعفاؤه 
مهن���ا أو بعضها، ولملجلس بناء ع���ىل عرض احملافظ 
املختص املوافقة عىل تغيري اس���تخدام األرايض ملنطقة 
أو ج���زء مهنا أو مبىن بذاته، وحت���دد الالحئة التنفيذية 
هلذا القانون الرشوط واإلج���راءات الواجب اتباعها ىف 
هذا الش���أن وقواعد حتديد ما قد يستحق من تعويض، 
أو مقابل ما يطرأ عىل العقارات من حتسني وفًقا ألحاكم 
القان���ون رمق 222 لس���نة 1955 بش���أن ف���رض مقابل 
حتس���ني عىل العقارات الىت يطرأ علهيا حتسني بسبب 

املنفعة العامة.
وحظ���ر القانون احلاىل، اإلعالن ع���ن أى من مرشوعات 
تقسمي األرايض أو التعامل عىل قطعة أرض من أراىض 
امل���رشوع أو ج���زء منه إال بعد أن يودع صاحب الش���أن 
مبديرية املساحة ومكتب الهشر العقارى املختص صورة 
مصدًق���ا علهي���ا من الق���رار الصادر باعمت���اد املرشوع 
ومرفقات���ه من اجلهة اإلدارية املختصة بش���وئن التخطيط 

والتنظمي.
وال جيوز للجهات احلكومية اإلعالن عن أى من مرشوعات 
تقسمي األراىض أو التعامل عىل قطعة أرض من أراىض 
املرشوع أو جزء منه إال بعد صدور قرار باعمتاد التقسمي 

موضوع اإلعالن.
وال جيوز لملس���وئل ىف اجلهة الىت تتوىل اإلعالن القيام 
باإلع���الن إال بعد احلصول من صاحب الش���أن عىل ما 
يثبت اإليداع املش���ار إليه، أو م���ن اجلهة احلكومية عىل 
صورة مصدق علهيا من القرار الصادر باعمتاد املرشوع 
ومرفقات���ه، وذلك طبًقا ملا حتدده الالحئ���ة التنفيذية هلذا 
القانون من إجراءات ىف هذا الش���أن، مع مراعاة القواعد 

اخلاصة باحملافظات احلدودية.
رسالة مطأنة 

  النائ���ب املهن���دس أمحد عمثان، عضو جلنة اإلس���اكن 
مبجل���س النواب، يؤكد عىل أمهية مرشوع القانون املقدم 
من احلكومة بش���أن تعديل بعض أحاكم قانون تعويضات 
املق���اوالت والتوريدات واخلدمات العام���ة، والذي وافقت 
هيلع جلنة اإلس���اكن هنائيا  ، متهيدا ملناقشته يف اجللسة 
العام���ة  ، مش���ريًا إىل أن مرشوع القان���ون يعد خطوة 
جيدة من احلكومة وفيه رس���الة مطأن���ة للقطاع اخلاص 
واملستمثرين، ويأيت يف إطار توجهيات القيادة السياسية 

بدمع املشاركة مع القطاع اخلاص وتجشيع االستمثار.
 وق���ال “عمث���ان”،   إن مرشوع القان���ون هيدف لمتكني 
احلكومة من تطبي���ق أحاكمه يف لك الفرات اليت حتدث 
فهيا زيادة يف األس���عار ناجتة عن ق���رارات اقتصادية، 
وع���دم قرص أحاكمه عىل معاجل���ة األوضاع االقتصادية 
احلادث���ة ع���ام 2016، والعم���ل عىل معاجل���ة الفجوات 
المتويلية، وحل مشلكات تدفق الس���يولة النقدية وحتديد 
كيفي���ة التعامل مع تلك األزم���ة واحتواهئا بغرض حتقيق 
انضباط الس���وق وإتاحة مواد البن���اء بالقدر الذي ميكن 
قطاعات الس���وق املختلفة من اسمترار معلها، فضلًا عن 
احلف���اظ عىل قطاعات الس���وق املختلفة من االس���تزناف 
الناجت عن ارتفاع األسعار مؤخرا، وحتقيقا لضان وفاء 
املتعاقدي���ن بتنفيذ األمعال أو تق���دمي اخلدمات أو توريد 

املهات مبا يسامه يف إجناز املرشوعات القومية.
 وأضاف عمث����ان، أنه ينحرص النط����اق الزمىن لنفاذ 
القان����ون احل����ايل رمق 84 لس����نة 2017 ىف الف����رة 
الزمنية بداية م����ن 2016/3/1 وحتی 2016/12/31، 
ودون أن ميتد إىل أى فرة زمنية أخرى ىف املستقبل، 
األمر الذى يقتىض إج����راء تعديال ترشيعيًا لنصوص 
القان����ون، مب����ا يتيح للجن����ة العليا للتعويض����ات مكنة 
الع����رض عىل جمل����س الوزراء لملوافق����ة عىل تلكيفها 
حنو حتديد أس����س وضوابط ونس����ب التعويضات عن 
األرضار الىت قد حتدث أو الزيادات ىف األسعار الىت 
قد تنشأ خالل أى فرات أخرى غري الفرة املنصوص 
علهيا ىف املادة )1( من القانون س����الف الذكر، والىت 
يرت����ب علهيا اإلخالل بالتوازن امل����اىل لعقود املقاوالت 
والتوري����دات واخلدمات العامة الس����ارية خالل الفرة 

حمل تلكيف جملس الوزراء.
 وأش���ار عضو جملس الن���واب إىل أن التعديل يضمن 
االس���تدامة يف التعويض���ات يف قطاع املق���اوالت، وهو 
قط���اع حيوي يض���م مائت اآلالف م���ن العاملني، يرتب 
هيلع إجنازات كث���رية تتعلق بالبنية األساس���ية وإجناز 
مرشوع���ات قومية، مك���ا ينعكس إجيابًا ع���ىل معدالت 
التش���غيل، موحض���ا أن هذا القانون ميثل رس���الة دمع 
م���ن الدولة هل���ذه القطاع���ات يف ظل تداعي���ات األزمة 
االقتصادية العاملية بس���بب احلرب الروس���ية األوكرانية 

وارتفاع األسعار وتغيري سعر الرصف.
  النائب أمني مس���عود، أمني رس جلنة اإلس���اكن، يشري 
إيل  أن م���رشوع القانون يس���هتدف رسعة االنهتاء من 
املرشوع���ات الوطني���ة حرصا ع���ىل اقتصاديات مجيع 
القطاع���ات، وتنفي���ذ خطة التمنية الش���املة اليت تنفذها 
الدول���ة، واحلف���اظ عىل العامل���ني بقطاع���ات املقاوالت 

والتوريدات وغريها.
 وأضاف مسعود، أن مرشوع القانون يأيت يف ظل الرغبة 
يف معاجلة اآلثار السلبية اليت نتجت عن احلرب الروسية 
األوكراني���ة وتداعياهتا االقتصادي���ة ودمع الدولة القطاع 
اخلاص واالس���تمثار لتخفي���ف األعب���اء، واحلفاظ عىل 
قطاعات الس���وق املختلفة من النتاجئ املرتبة عىل ارتفاع 

األسعار مؤخرا.
  من جانبه ،  كشف هشام درويش رئيس قطاع التشييد 
والبناء واملقاوالت بوزارة  اإلس���اكن، عن رصف احلكومة 
لتعويضات اليت أقرها جملس الوزراء، لملقاولني بنس���بة 
90%  ، وأوحض أن هناك  مدد حمددة لرصف التعويضات 
ويه 90 يوم���ا”، مضيفا :” قانون التعويضات معمول به 

من 5 سنوات«.
 وتابع:” رصفنا تعويضات بنس���بة 90% من النسبة اليت 
ص���در قرار هبا من جملس ال���وزراء”، مضيفا: “رصفنا 
تعويض���ات ب�18 مليار جنيه من قمي���ة تعويضات أقرهتا 

احلكومة ب�20 مليار جنيه«.
 وأوحض أن جملس الش���يوخ عندما ناقش مواد مرشوع 
قان���ون بش���أن تعديل بعض أح���اكم قان���ون تعويضات 
املق���اوالت والتوري���دات واخلدم���ات العام���ة، أبيق عىل 
مضم���ون م���رشوع القان���ون م���ع إج���راء تعديالت ىف 

الصياغة« .
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هشد الدكتور رضا جحازى وزير الربية والتعلمي والتعلمي الفين، بروتوكول 
تعاون مش���رك مع إحدى رشاكت التمنية الس���ياحية والعمرانية؛ بش���أن 
إنش���اء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للبنني، تابعة إلدارة الواحات البحرية، 
مبحافظ���ة اجلزة.. وق���ع الربوتوكول الدكتور دمحم جماه���د نائب الوزير 
للتعلمي الفىن، حبضور الدكتور معرو بصيلة رئيس اإلدارة املركزية لتطوير 

التعلمي الفىن ومدير وحدة تش���غيل وإدارة م���دارس التكنولوجيا التطبيقية، 
وأرشف سلومة مدير مديرية الربية والتعلمي باجلزة.

وأكد الدكتور رضا جحازى وزير الربية والتعلمي أن الوزارة تس���ى دامًئا 
إىل تطوي���ر منظومة التعلمي الفين، والتدريب املهين، هبدف حتس���ني نوعية 

خمرجات، ومستويات املهارات املهنية؛ حىت تواكب املستويات العاملية.

»التعليم«: نسعى للتوسع يف
 إنشاء مدارس التكنولوجيا 

التطبيقية يف مختلف التخصصات

قال الدكتور دمحم شاكر وزير الكهرباء والطاقة املتجددة 
إن���ه مت االنهتاء من تنفيذ حمطة توليد الكهرباء من الطاقة 
الفوتوفلطي���ة بقدرة 50 ميجاوات يف الزعفرانة مبحافظة 
السويس يف وقت قيايس، وذلك من خالل التعاون املمثر 
بني هيئ���ة الطاقة اجلديدة واملتجددة وبنك التمنية األملاين 
من خالل قرض ميرس بقمية تبلغ حوايل 39 مليون يورو.

وأعرب ش���اكر ع���ن تقدي���ره العميق للتع���اون اإلجيايب 
واملس���متر بني احلكومة األملانية من خ���الل مرص ممثلة 
يف قطاع الكهرباء والطاقة بشل عام والطاقات املتجددة 

عىل وجه التحديد.
وأش���ار إىل أن���ه مت حتقي���ق ه���ذا اإلجناز م���ن خالل 
التع���اون الاكم���ل ب���ني مجي���ع ال���رشاكء املمتثلني يف 
هيئ���ة الطاقة اجلدي���دة واملتجددة وبن���ك التعمري األملاين 
والرشك���ة املرصي���ة لنقل الكهرب���اء، والتحال���ف املكون 
م���ن Belectric وCCC Contractors Group و

.Sicon Power Company
وترتبط احملطة الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة 

القومي���ة للكهرب���اء من خالل حمطة حم���والت الزعفرانة 
وس���تقوم بتوليد الكهرباء اخلرضاء حبوايل 100 مليون 
كيلووات س���اعة س���نوًيا وتوفر ح���وايل 18 ألف طن من 
الوقود املاكف���ئ، باإلضافة إىل تقليل االنبعاثات حبوايل 

48 ألف طن من ثاين أكسيد الكربون.

»كادمار” تدشن مركزًا 
لوجستيًا أخضر بـ”السخنة” 
باستثمارات 10 ماليين دوالر

نائب وزير اإلسكان: تخارج 
الحكومة من مشروعات تحلية 
المياه وإسنادها للقطاع الخاص

قناة السويس للحاويات 
توقع عقد إدارة توسعات 
محطة الحاويات بميناء 
شرق بورسعيد

دشنت مجموعة رشاكت 
اكدمار للحشن املرحلة 
األوىل من أول مركز 
لوجسيت أخرض يف مرص 
صديق للبيئة مبنطقة 
العني الخسنة، يف إطار 
تنفيذ خطة الدولة لتحويل 
مرص إىل مركز لوجسيت 
عاملي وتقليل االنبعاثات 
الكربونية.
وقال مدحت القايض 
العضو املنتدب ملجموعة 
رشاكت اكدمار، إن املركز 
مت إنشاؤه بنظام اإليداعات 
امجلركية العامة عىل 
مساحة 66 ألف مرت، وقد مت 
افتتاح املرحلة األوىل منه 
عىل مساحة 23 ألف مرت.
وأشار إىل أن تلكفة 
املرشوع اإلمجالية تقدر بـ 
10 ماليني دوالر، ويوفر 
200 فرصة معل مبارشة 
و400 غري مبارشة بهناية 
أمعال املرحلتني الثانية 
والثالثة من املرشوع.
ولفت إىل أن املرشوع 
يسهتدف اجتذاب املصنعني 
واملستوردين واملصدرين 
والتجارة اإللكرتونية 
والتجارة العاملية 
والسيارات والبضائع 
الرتانزيت وقطع غيار 
البواخر والمتوينات.

قال الدكتور سيد إمساعيل، 
نائب وزير اإلساكن لشؤون 
البنية األساسية، إن الدولة 
تتبين اسرتاتيجية لتجشيع 
وزيادة مشاركة القطاع 
اخلاص يف خطة التمنية 
االقتصادية واالجمتاعية، 
تمشل تذليل مجيع العقبات 
اليت تواجه مشاركة القطاع 
اخلاص يف تعزيز استدامة 
تقدمي اخلدمات ورفع العبء 
الواقع عىل اكهل مزيانية 
الدولة دون التأثري يف قدرهتا 
عىل تقدمي اخلدمات بأسعار 
عادلة وباجلودة املطلوبة، 
مع خلق فرص معل جديدة 
وتجشيع االستمثار.

وأضاف، خالل لكمته جبلسة 
تعزيز دور الرشاكة مع 
القطاع اخلاص وسبل توطني 
الصناعة حملًيا كأحد أمه 
أهداف اخلطة االسرتاتيجية 
لتحلية املياه يف مرص، خالل 
فعاليات مؤمتر املناخ، أن 
االسرتاتيجية تهسم يف زيادة 
معدل المنو وجذب استمثارات 
من خمتلف ممثيل القطاع 
اخلاص.

وقعت رشكة “قناة السويس 
للحاويات”، املشغل الرئييس 
حملطة احلاويات مبيناء رشق 
بورسعيد، عقًدا مع “املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس” 
إلدارة التوسعات اإلضافية 
وتقدمي اخلدمات اللوجستية 
عىل الرصيف اجلديد، والذي 
يبلغ طوله 955 مرت ليكون 
إمجاىل رصيف رشكة قناة 
السويس للحاويات 3,4  مرت.

ويتضم العقد زيادة القدرة 
االستيعابية لملحطة من 5 
مليون حاوية ماكفئة وصولًا 
إىل ما يقارب 7 مليون حاوية 
ماكفئة وظهرًيا خلفًيا بعمق 
500 مرًتا إضافيًا, وساحة 
تداول حاويات إضافية مبا 
يقارب من 500 ألف مرت مربع 
ليصبح أمجاىل ساحة تداول 
احلاويات من 1.2 مليون مرت 
مربع إىل 1.7 مليون مرت 
مربع بإمجايل استمثارات 
إضافية  500 مليون دوالر 
ليصبح إمجاىل اإلستمثارات  
منذ بداية تدشني الرشكة إىل 
1.5 مليار دوالر أمرييك، يف 
عقد انتفاع ملدة 30 سنة.

وزير الكهرباء: تنفيذ محطة كهرباء الزعفرانة 
باستثمارات 39 مليون يورو

مستشار رئيس الوزراء يكشف عن أجندة امللتقى األول 
لترويج الفرص االستثمارية وأبرز املشاركني

كش����ف املهن����دس هاين محمود، مستش����ار رئي����س الوزراء 
لإلص����الح اإلداري، رئيس مؤسس����ة ت����روس مرص للتمنية، 
ع����ن أجندة امللت����ى األول لروجي الفرص االس����تمثارية يف 
القط����اع العام واخلاص، املقرر عقده مضن فعاليات النخسة 
اخلامسة ل�»مقة فينجر برينت«، وذلك وفق توجهيات الرئيس 
عبدالفتاح السييس، وبرعاية رائسة جملس الوزراء املرصي.
وم����ن املق����رر أن تعق����د الفعالية ع����ىل مدار يومني ملناقش����ة 
التحديات اليت تواجه االس����تمثار واملس����تمثرين يف مرص، 
بغ����رض الوصول إىل خارطة طريق تهسم يف تطوير الفرص 
االس����تمثارية يف خمتلف القطاعات وحتديث آليات تسويقها 

عاملًيا.
وقال محمود خالل املؤمتر، إن اجللس����ة االفتتاحية لمللتى 
س����وف تناقش االس����تمثار احلكويم واخل����اص يف التحول 
الرمق����ي مبش����اركة وزارية واس����عة، تضم الدكت����ورة هالة 
السعيد، وزيرة التخطيط والتمنية االقتصادية، والفريق اكمل 
الوزي����ر، وزير النقل واملواصالت، والدكت����ورة نيفني القباج، 
وزي����رة التضامن االجمت����ايع، واملهندس أمحد مسري، وزير 
التجارة والصناع����ة، والدكتور أمين عاش����ور، وزير التعلمي 
العايل، ومبش����اركة رجل األمعال األردين الدكتور طالل أبو 

غزالة املؤسس والرئيس ملجموعة أبوغزالة العاملية.
وتابع : تتناول اجللس����ة األوىل تطوير صناعة النقل البحري 
والقطاع����ات املتعلقة ب����ه والتحديات وس����بل التغلب علهيا-، 
يش����ارك فهيا املهن����دس وليد مج����ال الدين رئي����س املنطقة 
االقتصادية لقناة الس����ويس، ومخيس بومعمي رئيس جملس 
إدارة ديب للصناعات البحرية واملالحية، واملستش����ار طارق 

س����عد، الرشيك مبكتب بيكر ماكزني، وس����تتناول اجللس����ة 
مق����رح الدكت����ورة زهرة امل����دين نائب رئي����س املكتب الفين 
لمللتى، خبري واستش����اري بأس����واق املال، حول تأس����يس 
صن����دوق لمتوي����ل مرشوع����ات املنطق����ة االقتصادي����ة لقناة 

السويس.
وتتناول اجللس���ة الثانية، مستقبل الرشااكت بني القطاع 
الع���ام واخل���اص يف حتقيق األم���ن الغ���ذايئ العاملي، 
مبش���اركة الس���فري دمحمي أمحد الين، رئيس جملس 
الوح���دة االقتصادية، واللواء حس���ني فرح���ات، رئيس 
جمل���س إدارة جهاز محاي���ة وتمنية البح���ريات والرثوة 
المسكية، والدكتور دمحم املزرويع رئيس اهليئة العربية 

لالستمثار واإلمناء الزرايع.

رضوى عبداهلل

عقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتمنية االقتصادية، 
اجمتاًعا مع ش����ادن خالف، رئيس رشكة ميتا للسياس����ة 
العامة ملنطقة الرشق األوسط ومشال إفريقيا ودول جملس 
التعاون اخلليجي، لبحث س����بل التعاون مع الرشكة، وذلك 
عىل هامش فعاليات مؤمتر األطراف التفاقية األمم املتحدة 

.COP27 اإلطارية حول تغري املناخ
وهش����د االجمتاع اس����تعراض أمه جم����االت التعاون بني 
وزارة التخطيط والتمنية االقتصادية والرشكة العاملية، من 
خالل اس����تخدام تكنولوجيا امليتافريس يف وضع اخلطط 
املس����تقبلية وكذلك جماالت التدريب ورفع قدرات العاملني 
بالوزارة وكذا املشاركة يف املبادرات اليت تطلقها الوزارة 
لبن����اء وتطوير قدرات الش����باب امل����رصي، مكرشوع رواد 

.2030
ومت اس����تعراض فرص التعاون فمي����ا خيص مبادرة حياة 
كرمية وتدريب الش����باب يف قرى املبادرة الرائس����ية ورفع 

قدراهتم ودمعهم لالستفادة من منصات رشكة ميتا.
جاء االجمت����اع حبضور العقيد مصط����ى الحسيل نائب 
رئيس للعالقات احلكومية رشكة حمرم ورشاكه للسياسات 

العامة، العمي����د رشيف بنداري نائب رئيس السياس����ات 
العامة بالرشكة، ايوان جريفون مدير اسراتيجية التمنية 
املستدامة برشكة ميتا، سارة جاد حملل سياسات عامة.

هش���دت مقة املناخ ك���وب 27 املنعقدة حاليا برشم الش���يخ 
مش���اركة عدد م���ن الرشاكت املرصية خاصة ىف اجللس���ة 
الثاني���ة ليوم إزال���ة الكربون ال���ىت تناولت إزال���ة الكربون 
م���ن صناعة احلدي���د والصل���ب، وقد ش���اركت خالل هذه 
اجللس���ة الرشكة العربية للس���بائك، ورشكة مرص للقياس 
والتحمك "MMC" وال���ىت قام���ت بإس���تعراض عدد من 
األدوات والتقني���ات املطبق���ة ع���ىل أرض الواقع  لتخفيض 

اإلنبعاثات الكربونية من صناعة احلديد والصلب.
ق���ال راىض نرص، كبري املس���ؤلني الفني���ني برشكة مرص 
للقياس والتح���مك "MMC"  إنه عىل الرمغ من حقيقة أن 
الكهرباء والنقل والصناعة يه املس���امهني الرئيس���يني يف 
انبعاثات ثاين أكس���يد الكربون العاملي���ة )أكرث من %75(، 
فإنن���ا قلقون وحريصون عىل تقليل انبعاثات ثاين أكس���يد 

الكربون من صناعة احلديد والصلب.
وأش���ار راىض، اىل أن الدول امخلس الكربى املسؤولة عن 
أكرث م���ن 60% من انبعاثات ثاين أكس���يد الكربون العاملية 
يه الص���ني والوالي���ات املتحدة األمريكية واهلند وروس���يا 

واليابان، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من االنبعاثات 14 طًنا 
يف الواليات املتحدة األمريكية و 8.4 طًنا يف الصني، بيمنا 
يف البلدان النامية واالقتصادات الناشئة حوايل 2.2 طن.

وقال مدحت نافع، رئيس جملس إدارة العربية للسبائك، أن 
ما يق���رب من 75% من الطلب العامل���ي عىل الفحم مكصدر 
للطاقة يأيت من قب���ل صناعة الصلب، مفعمظها من األفران 
العالي���ة ال���يت تنتج م���ا ال يقل عن 70% م���ن إنتاج الصلب 
العاملي، وق���د قامت مرص مؤخرا بإغ���الق آخر فرن صهر 
كبري اكن يعمل بالاكد يف رشكة احلديد والصلب املرصية، 
وبالتايل قام���ت بتصفية الرشكة الىت تعد الوحيدة املتاكملة 
رأسيًا لفحم الكوك يف حلوان املنطقة اليت اكنت يف يوم من 

األيام وجهة عالجية لعيون املياه الكربيتية.
وأك���د رئي���س جمل���س إدارة العربية للس���بائك، أن من بني 
ملي���اري طن من الصلب تس���هتلك لك عام م���ن قبل الدول 
الناشئة والنامية مسامهة مرص متثل 8 ماليني طن فقط يف 
الس���نة والىت تعد ضئيلة جدا، ل���ذا فإن مرص لدهيا بصمة 

كربونية أقل من معظم الدول املنافسة األخرى.

وق���ع وليد مج���ال الدين، رئي���س اهليئة العام���ة لملنطقة 
االقتصادية لقناة الس���ويس، عقد »تمنية وتطوير منطقة 
صناعية« مبيناء رشق بورسعيد بني لٍك من اهليئة العامة 
لملنطقة االقتصادية لقناة السويس ورشكة رووتس للسلع 
االسهتالكية، وقد قام بالتوقيع عىل العقد هيمث نوح، رئيس 
جمل���س اإلدارة والعضو املنتدب لرشكة رووتس للس���لع 
االس���هتالكية، وذلك عىل هامش فعاليات مقة تغري املناخ 
COP27 املنعقدة حالًيا يف مدينة رشم الشيخ املرصية، 
يف إطار سياسة التاكمل اليت تنهتجها املنطقة االقتصادية 
 لقناة الس���ويس بني املناطق الصناعي���ة واملوانئ التابعة،
ويع���د هذا امل���رشوع م���ن أمه مرشوعات تمني���ة ميناء 
رشق بورس���عيد التاب���ع لملنطق���ة االقتصادي���ة لقن���اة 
الس���ويس وحتديدًا تطوي���ر املنطقة ال���يت تقع يف ظهري 
امليناء، حيث تقدم حتال���ف رووتس-روزا جريزن من قبل 
لعم���ل مرشوع لوجيس���يت متاكمل يمش���ل حمطة صب 
ج���اف نظيف لتداول احلبوب والغالل ومنطقة لوجس���تية 
لعملي���ات القمي���ة املضافة مبنطقة رشق بورس���عيد تبلغ 
اس���تمثاراته الرامكية التقديرية بنحو 200 مليون جنيه 
لملرحل���ة األوىل من املرشوع، والذي يقع عىل مس���احة 
400 أل���ف مر مربع مالصق لملحطة، وترتكز أنش���طته 
 ع���ىل الصناع���ات التحويلي���ة إلنتاج احلب���وب والغالل.

وقد رصح وليد مجال الدين: »أن منطقة رشق بورسعيد 
املتاكملة تهشد العدي���د من املرشوعات من خالل أمعال 
تطوي���ر ميناء رشق بورس���عيد وم���رشوع حمطة الصب 
اجلاف للحب���وب والغالل، إضاف���ة إىل الرؤية اخلاصة 
بالتمنية الصناعية واليت جعلت منطقة رشق بورس���عيد 
الصناعي���ة موقعًا ممزًا تنطلق منه اس���راتيجية الدولة 
لتوط���ني صناعة الس���يارات ومرشوع الرشك���ة الوطنية 
املرصية لصناعة الس���كك احلديدي���ة )نريك(، مما يؤهل 
املنطق���ة ألن تكون أحد أمه مراكز الصناعات الثقيلة يف 

مرص وأحد أمه املراكز التجارية.

وزيرة التخطيط تلتقي رئيس شركة ميتا للسياسة
 العامة لبحث سبل التعاون

العربية للسبائك ومصر للقياس يضعان حلول إزالة 
الكربون بصناعة الصلب

اقتصادية قناة السويس توقع عقد »تنمية وتطوير 
منطقة صناعية« مبيناء شرق بورسعيد

وافق جملس ال���وزراء يف اجمتاعه األخري عىل مرشوع 
ق���رار رئي���س امجلهوري���ة بتش���كيل “املجل���س األعىل 
لالس���تمثار” ونظ���ام معل���ه، والذي نص ع���ىل أن ييمت 
تش���كيله  برائس���ة رئيس امجلهورية، وعضوية لك من: 
رئيس جملس الوزراء، وحمافظ البنك املركزي املرصي، 

وعدد من الوزراء ورؤساء اجلهات املعنية. 
ون���ص م���رشوع القرار عىل أن جيمت���ع املجلس األعىل 
بن���اء عىل دعوة من رئيس���ه، م���رة لك ثالثة أهشر عىل 
األق���ل ولكا دعت احلاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية 
أصوات احلارضي���ن، وجيوز أن ينيب رئيس امجلهورية 
رئيس جملس الوزراء يف رائسة بعض جلسات املجلس، 
وتلزتم أجهزة الدول���ة مبا يصدر عن املجلس األعىل من 

قرارات، واختاذ االجراءات الالزمة لتنفيذها.
قرار جملس الوزراء ليق ترحيبا واس���عا يف األوس���اط 
االقتصادي���ة  ، وأش���اد الدكتور ص���ي نرص، عضو 
احتاد املس���تمثرين ورئيس اللجن���ة الترشيعية باالحتاد 
بقرار املوافقة عىل تش���كيل املجلس األعىل لالس���تمثار 
برائس���ة رئيس امجلهورية ، وقال يف ترصحيات له  إن 
رائس���ة الرئيس الس���ييس هلذا املجلس تعطي���ه القوة، 
ويس���ري بالدولة ُقدًما يف تمنية االس���تمثارات، الفًتا إىل 
أن هذا املجلس يضم العدي���د من الوزراء ورئيس اهليئة 

العامة لالستمثار واملناطق احلرة.
 وأض���اف أن   املجلس يضم يف عضويته، رئيس احتاد 
الصناع���ات، الفًت���ا إىل أن هذا القرار يبع���ث المطأنينة 
لملس���تمثرين، وعن صالحي���ات املجلس أك���د أنه يقرأ 
واقع االس���تمثار احلايل؛ من أجل إجي���اد حلولًا واقعية 
لملعوقات ال���يت تواجه املس���تمثرين، مضيًفا:  راضون  
متاًما عن تشكيل املجلس   ، موحضا  أن املجلس األعىل 
لالستمثار ال حيل معوقات املستمثرين ومشلكاهتم فقط؛ 

إمنا ُيسامه يف زيادة جذب االستمثارات اخلارجية.
وأك���دت الدكتورة عبري عص���ام الدين رئيس���ة املجلس 
العريب لس���يدات األمع���ال وعضو جمل���س إدارة غرفة 
التطوي���ر العقاري باحتاد الصناعات املرصية، أن ترؤس 
رئيس امجلهورية لملجلس األعىل لالس���تمثار قرار جيد 
ي���دمع رسعة اختاذ الق���رار وهتيئة من���اخ األمعال أمام 
املستمثرين ، واضافت، مكا أن جملس األعىل لالستمثار 
يعد خط���وة عيل الطريق الصحي���ح يف اختاذ إجراءات 
رسيع���ة أكرث من الوزارات املعني���ة باألمر كذلك قد يوفر 
املجل���س فرص اس���تمثارية جاهزة لملرصي���ني والعرب 

واألجانب.
وقالت عضو جملس إدارة غرفة التطوير العقاري باحتاد 
الصناع���ات:   نمثن وندمع فكرة إنش���اء املجلس األعىل 
لالس���تمثار وكذلك املجالس االقتصادية يف لك حمافظة 
لتوفري الوقت واجلهد من خالل دراس���ات جدوى وفرص 

استمثارية جاهزة يف لك احملافظات  .
 دمع االستمثارات 

وق���ال الدكت���ور ولي���د الس���ويدي نائ���ب رئي���س جلنة 
االستشارات اهلندسية جبمعية رجال األمعال املرصيني، 
إن تش���كيل املجلس األعىل لالس���تمثار برائس���ة رئيس 
امجلهورية، قرار مناسب جدًا يف هذه املرحلة للعمل عيل 
تذليل العقبات أمام مجيع املستمثرين أسوة بدول العامل 

حيث ختضع وزارة االستمثار إيل رائسة امجلهورية.
وأضاف السويدي، مكا أن انعقاد األعىل لالستمثار لك 
3 أهشر هو توجه سلمي لدمع االستمثارات ألهنا احملرك 
الرئي���يس للدول���ة يف حتقيق التمنية، مك���ا أن هذه املدة 
الزمنية القصرية ستؤدي إىل نتاجئ مملوسة ورسيعة يف 
حل العقبات وقياس مدى جناح اإلجراءات والقرارات يف 

هتيئة مناخ األمعال جلذب رؤوس األموال.
وأش���ار إىل أن ه���ذه اخلطوة تؤكد م���دى اهمتام الدولة 
املرصية مبلف االس���تمثار كأولوي���ة يف املرحلة احلالية 
واالط���الع ع���ىل الف���رص والتحديات، مضيف���ا مكا أن 
متثيل البنك املركزي املرصي باملجلس األعىل لالستمثار 
يمطنئ املستمثرين ويجشع القطاع املرصيف يف الدخول 

بقوة يف متويل املرشوعات.
واعت���رب   النائب حشاتة أبو زي���د، عضو جلنة الصناعة 
مبجلس الن���واب املرصي،  أن قرار احلكومة بتش���كيل 
املجل���س األع���ىل لالس���تمثار، وال���ذي يرأس���ه رئيس 
امجلهورية،  يأيت تفعياًل لبنود قانون االستمثار رمق 72 

لس���نة 2017، مش���رًيا إىل أن ذلك يأيت يف إطار جهود 
القيادة السياسية لتجشيع االستمثار وجذب املستمثرين 

األجانب، للهنوض بالقطاعات االقتصادية املختلفة.
وق���ال “أب���و زي���د”، يف بيان ل���ه، إن املجل���س األعىل 
لالس���تمثار س���وف يعمل عىل اختاذ لك ما يلزم لهتيئة 
مناخ أفضل لالستمثار والتوجيه مبا يتطلبه ذلك، إضافة 
إىل وضع اإلطار العام لإلص���الح الترشييع واإلداري 
لبيئة االس���تمثار، فضال عن إقرار السياس���ات واخلطة 
االس���تمثارية اليت حتدد أولويات مرشوعات االستمثار 
املس���هتدفة مبا يتفق مع السياس���ة العامة للدولة وخطة 
التمنية االقتصادية واالجمتاعية ونظم االستمثار املطبقة.

وأوحض أن املجل���س خيتص كذلك مبتابعة تنفيذ أجهزة 
الدولة للخطط والرباجم املتعلقة باالستمثار وتطور العمل 
باملرشوع���ات االقتصادي���ة الكربى وموق���ف مرشوعات 
املش���اركة م���ع القطاع اخلاص، ال س���ميا يف ظل توجه 
الدولة حنو توس���يع مش���اركة القطاع���ات اخلاصة يف 

األنشطة االقتصادية املختلفة.
وأك���د الل���واء دكتور رض���ا فرحات نائ���ب رئيس حزب 
املؤمتر أن إنش���اء املجلس األعىل لالس���تمثار برائس���ة 
رئي���س امجلهورية قرار حيوي ومطل���وب يف تلك اآلونة 
وخطوة مهمة لإلرساع يف جذب فرص اس���تمثار داخل 
الدولة، وسيجعل السوق املرصي نقطه انطالق لألسواق 
العاملية، مكا أنه سيقلل فاتورة االسترياد وسيكون هناك 

إنتاج حميل ينافس املنتجات العاملية بأيدي مرصية.
وأض���اف فرح���ات: األمل معقود ع���ىل أن وجود رئيس 
امجلهورية يف رائسة املجلس، امر مهم خاصة أنه كثريا 
ما يتدخل يف أوقات األزمات جلذب االس���تمثارات، مكا 
أن إنابته لرئيس جملس الوزراء يف رائسته يعىط فاعلية 
لقرارات���ه مكا أنه س���يدمع ويجشع املس���تمثرين لثقهتم 
الاكمل���ة يف اإلدارة املرصية باإلضافة إيل ترسيع وتريه 

االجراءات واختصارها يف أقل وقت ممكن.
قرار مهم 

ووصف���ت النائبة املهندس���ة رقية اهل���اليل، عضو جلنة 
االس���اكن مبجل���س النواب،  ق���رار  جملس ال���وزراء،  
باملوافقة عىل مرشوع قرار رئيس امجلهورية بتش���كيل 
“ املجلس األعىل لالستمثار “ ونظام معله ، والذي نص 
عىل أن ُيش���ل برائس���ة رئيس امجلهوري���ة ، وعضوية 
لك من: رئيس جملس ال���وزراء، وحمافظ البنك املركزي 
امل���رصي، وعدد من الوزراء ورؤس���اء اجله���ات املعنية،  
ب”الق���رار اهلام” وقالت إنه جاء يف التوقيت املناس���ب 
، مك���ا  ج���اء من أج���ل املصلحة العامة للب���الد ومن مث 

لملرصيني .
وأك���دت   أن وج���ود الرئي���س عبدالفت���اح الس���ييس 
عيل رأس هذه املنظومة س���يدمع ويجشع املس���تمثرين 
لثقهتم الاكملة الكبرية يف القيادة السياس���ية احلكمية، 

باإلضاف���ة إيل ترسيع وترية  االج���راءات واختصارها 
يف أقل وقت ممكن، الفته ايل أن إنشاء املجلس األعىل 
لالس���تمثار س���يجعل الس���وق املرصي نقطه انطالق 
لألسواق العاملية، باإلضافة إيل تقليل فاتورة االسترياد 
وانتاج منتج حم���يل ينافس املنتج���ات العاملية بأيادي 

مرصية مائه يف املائة .
   اختصاصات 

نظ���م الباب الرابع من القانون رمق )72( لس���نة 2017 
بإص���دار قانون االس���تمثار س���لطات واختصاصات 
اجلهات القامئة عىل شوئن االستمثار، واختص الفصل 

األول منه املجلس األعىل لالستمثار.
وتن���ص امل���ادة رمق )68( عىل أن ينش���أ جملس أعىل 
لالس���تمثار برائس���ة رئيس امجلهورية خيتص فضال 
مع���ا هو مق���رر له ىف هذا القان���ون ب 11 اختصاصا 
، تمش���ل :  اخت���اذ لك ما يل���زم لهتيئة من���اخ أفضل 
لالس���تمثار والتوجيه مبا يتطلب���ه ذلك ، و وضع اإلطار 
العام لإلصالح الترشييع واإلداري لبيئة االس���تمثار ، 
إيل جانب  إقرار السياسات واخلطة االستمثارية الىت 
حتدد أولويات مرشوعات االستمثار املسهتدفة مبا يتفق 
مع السياس���ة العامة للدولة وخط���ة التمنية االقتصادية 
واالجمتاعية ونظم االس���تمثار املطبقة ، و متابعة تنفيذ 
أجه���زة الدولة للخط���ط والرباجم املتعلقة باالس���تمثار 
وتط���ور العمل باملرشوعات االقتصادية الكربى وموقف 

مرشوعات املشاركة مع القطاع اخلاص.
مكا تمش���ل االختصاصات  متابع���ة حتديث اخلريطة 
االس���تمثارية وتنفيذه���ا ع���ىل مس���توى القطاع���ات 
املتخصص���ة واملناط���ق اجلغرافية املختلف���ة ىف إطار 
خطة التمنية االقتصادية للدولة، و اس���تعراض الفرص 
االس���تمثارية املتاح���ة ىف لك قط���اع وحب���ث حماور 
املشالك املتعلق هبا ، فضال عن  متابعة تطور تصنيف 
مرص وترتيهبا ىف التقارير واملؤرشات الدولية اخلاصة 
باالس���تمثار ، وكذل���ك  متابعة آليات تس���وية منازعات 

االستمثار وموقف قضايا التحكمي الدولة.
وتمش���ل االختصاصات كذلك  دراس���ة ووضع حلول 
ملعوق���ات االس���تمثار وإزالة عقبات تنفي���ذ أحاكم هذا 
القان���ون ، و تفعي���ل املس���وئلية التضامني���ة مجلي���ع 
الوزارات واهليائت العامة واألجهزة احلكومية املختصة 
باالستمثار وحتقيق التنامغ ىف أداهئا ، إيل جانب حل 
اخلالفات والتش���اباكت الىت قد تثور بني أجهزة الدولة 
ىف جمال االس���تمثار ويصدر بتش���كيل هذه األجهزة 
وبنظ���ام العمل به قرار من رئي���س امجلهورية ، وتلزتم 
مجي���ع أجهزة الدول���ة بتنفيذ الق���رارات الصادرة عن 

املجلس.

        فازت اهليئة العامة لالس���تمثار واملناطق احلرة 
جبائ���زة األمم املتح���دة للمتز عن ع���ام 2022، وذلك 
تقدي���ًرا جلهودها يف حتقيق “المتز يف اس���هتداف 
وتعزي���ز االس���تمثار املس���تدام يف قط���اع األمع���ال 
الزراعي���ة”، وذلك طبقا ملا أعلن���ه مؤمتر األمم املتحدة 

للتجارة والتمنية )األونكتاد(.
وتسم اجلائزة املستشار دمحم عبد الوهاب، الرئيس 
التنفي���ذي للهيئ���ة العامة لالس���تمثار، ع���ىل هامش 
مشاركته يف اجمتاع جلنة االستمثار والتمنية التابعة 
لألونكتاد، املنعقد مبدينة جنيف السويرسية حبضور 
السفري دكتور أمحد إهياب مجال الدين، مندوب مرص 
ال���دامئ لدى األمم املتحدة واملنمظ���ات الدولية األخرى 
جبني���ف، والدكت���ور أمحد مغ���اوري، رئي���س املكتب 

التجاري املرصي يف جنيف.
وأكد الرئي���س التنفيذي للهيئة أن ه���ذه اجلائزة ُتعد 
إجنازا جديدا ُيضاف للهيئة لملرة األوىل يف تارخيها، 
مك���ا تعترب هشادة ثقة يف جناح احلكومة املرصية يف  
دمع وتعزي���ز مناخ األمعال واالس���تمثار املس���تدام، 

وجذب استمثارات ذات قمية ُمضافة.
ويف الوقت نفسه، أشار املستشار دمحم عبد الوهاب 
إىل أن فوز اهليئة هبذه اجلائزة يعترب إش���ادة بدورها 
جت���اه املس���تمثرين، من خ���الل صياغة السياس���ات 
والقوان���ني، وخلق فرص اس���تمثارية حقيقة ومواجهة 
خمتل���ف حتديات االس���تمثار، باإلضاف���ة إىل دورها 
مُكقدم خلدمات املس���تمثرين بداية من التأس���يس إىل 
التش���غيل خ���الل املراحل املختلفة لعم���ر املرشوعات 

االستمثارية.
مك���ا أوحض “عبد الوهاب” أن جائزة هذا العام تركز 
عىل تعزيز االس���تمثار املستدام يف األمعال الزراعية 
ذات الصلة بأهداف التمنية املس���تدامة بش���أن األمن 
الغذايئ،  مش���ريا إىل أهنا جاءت تتوجيا لمتز اهليئة 
يف تيس���ري إجراءات مرشوع “القناة للس���كر”، وهو 
منوذج ملرشوعات االستمثار األجني املبارش املتاكملة 
يف جمال الزراعة والتصنيع, واليت تهسم يف إحالل 
الواردات وتوفري مزيد من فرص العمل يف حمافظات 

الصعيد.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستمثار عن 
خالص ش���كره وتقديره لألونكت���اد، باعتباره  رشياك 
اس���راتيجيا للهيئ���ة، مك���ا عرب عن ش���كره لل من 
أهسم يف تواجد اهليئ���ة مضن أفضل واكالت تروجي 
االستمثار، مؤكدا اسمترار السيع عىل نفس الهنج؛ 
م���ن أجل حتقيق التعاون الفع���ال بني اهليئة وخمتلف 
املؤسس���ات االقتصادية اإلقلميية والدولية؛ لملسامهة 
يف حتقي���ق أهداف اخلطط التمنوي���ة المطوحة للدولة 

املرصية.
يذكر  أن “األونكتاد” ينظ���م، منذ عام 2002، جوائز 

األمم املتحدة الس���نوية لتجشيع االستمثار لالعراف 
ب���دور هي���ائت  االس���تمثار وتس���ليط الض���وء عىل 
مس���امهاهتا يف تهسيل وهتيئة االستمثارات، وإلقاء 
الضوء ع���ىل اإلجن���ازات البارزة ل���واكالت تجشيع 
االس���تمثار، وكذا توعية جممتع األمعال مبسامهات 
ه���ذه املنمظ���ات يف حتقي���ق اس���راتيجيات التمنية 
والهنوض هبا، ونرش أفضل املارس���ات يف تجشيع 

وتيسري االستمثار األجني املبارش.
و  مت منح اهليئة العامة لالس���تمثار جائزة المتز عن 
جهودها يف زيادة استمثارات القطاع اخلاص واليت 

حتقق أهداف التمنية املستدامة.
اكنت اهليئة العامة لالس���تمثار شاركت بفعالية خالل 
جلسات ومناقشات مؤمتر املناخ برشم الشيخ ، والتى 
املستشار دمحم عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة لالس���تمثار واملناطق احلرة، يوست أورثويزن، 
الرئيس التنفيذي للرشكة اهلولندية لالستمثار الدويل، 
وذلك لبحث فرص متويل االس���تمثارات اهلولندية يف 

مرص، والرشااكت االستمثارية بني اجلانبني.
 وخ���الل اللق���اء، أكد عب���د الوهاب مع���ق العالقات 
االقتصادية بني مرص وهولندا، وتعدد القطاعات اليت 
تعمل هب���ا الرشاكت اهلولندية يف م���رص، ومهنا ما 
يتعلق بالتصنيع واخلدمات واالتصاالت، وتكنولوجيا 
املعلومات والتش���ييد والبناء، مس���تعرضا ما أجنزته 
مرص من إصالحات اقتصادية وترشيعية ومؤسسية، 
لتحس���ني بيئة األمعال، تضمنت إطالق خريطة مرص 

االستمثارية، ومنح املرشوعات االسراتيجية الرخصة 
الذهبية، وحوافز رضيبية وغري رضيبية.

 وأوحض املستش���ار دمحم عبد الوهاب أنه مت االتفاق 
عىل إعطاء األولوية يف املرحل���ة املُقبلة لتوجيه الدمع 
املُق���دم من الرشك���ة اهلولندي���ة لالس���تمثار الدويل 
لملرشوعات اهلولندية الصديقة للبيئة يف مرص، مثل 
الطاق���ة املتجددة )اهليدروجني األخ���رض(، والزراعة 

والتصنيع الغذايئ وكذا الصناعات اهلندسية.
 مكا أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستمثار 
واملناطق احلرة إيل  أنه مت االتفاق عىل دراسة توقيع 
مذكرة تفامه بني اجلانبني لتعزيز التعاون االستمثاري 
املشرك، واسهتداف الرشاكت اهلولندية اليت تدرس 
تنفي���ذ اس���تمثارات جدي���دة يف م���رص، فضال عن 
اس���تضافة لقاءات تضم جممت���يع األمعال املرصي 
واهلولن���دي، بغ���رض صياغة وتطوير قن���وات جديدة 
للتع���اون املتبادل من أجل حتقيق مزيد من التمنية يف 

املجاالت االستمثارية.
 مكا التيق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستمثار 
واملناط���ق احل���رة، دمحم س���عد، الرئي���س التنفيذي 
لرشكة “فيليب���س”، وذلك لبحث املخطط املس���تقبيل 
لتوس���عات الرشكة يف السوق املرصية، خاصة فميا 
يتعلق حبلول اإلضاءة الصديقة للبيئة، حيث تس���تعد 
الرشكة لضخ استمثارات جديدة يف السوق املرصية، 
لتوفري منتجات صديقة للبيئة ومنخفضة االس���هتالك 

للطاقة، وكذا الصناعات املغذية لإلضاءة.

   11  اختصاصا للمجلس علي رأسها  تهيئة مناخ 
أفضل لالستثمار  و وضع اإلطار العام لإلصالح التشريعي 

واإلداري لبيئة المال واألعمال 

   عبدالوهاب: شهادة ثقة في نجاح الحكومة المصرية 
في دعم وتعزيز مناخ األعمال واالستثمار المستدام وجذب 

استثمارات ذات قيمة مضافة

تشكيل »األعلى لالستثمار« .. ترحيب واسع و خطوة 
جديدة لدعم االقتصاد املصري 

  الهيئة العامة لالستثمار تفوز بجائزة األمم املتحدة 
لتشجيع االستثمار عن عام 2022

محيي السعيد

داليا أحمد

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  20  نوفمبر  2022  •  العدد  669
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من هنا وهناك 

 

حب���ث حمافظ جنوب س���يناء خالد فودة، مع نائ���ب وزير اخلارجية 
اليونانية لش���ؤون اهلجرة "أندرياس اكتس���انيوتس"، توقيع اتفاقية 

تآخ بني مدينة رشم الشيخ، ومدينة "ايرالكيو" اليونانية.
جاء ذلك خالل لقاء مجعهام برشم الش���يخ، حبضور سفري اليونان 
يف القاهرة "نيكوالس غاريليدس" ورجل األمعال "توين اكزامياس".
وذك���رت حمافظة جنوب س���يناء، أن اللقاء جاء يف ختام زيارة نائب 

الوزير إىل مجهورية مرص العربية، والذي أعرب عن ش���كره ملرص 
)دول���ة وش���عبا(، وهنأ احملافظ بنج���اح أمعال ال���دورة 27 ملؤمتر 
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش���أن تغري املناخ )27 

.)COP
وقدم املس���ول اليوناين ش���كره واحرتامه العميق إىل الرئيس عبد 

الفتاح السييس؛ لتطوير مدينة سانت اكترين.

اعمت���د جملس الوزراء برائس���ة مصط���ى مدبويل، 
تهسيالت تأش���رية الدخول إىل مرص حلاميل اكرت 
املجش���ع )هّيا( احلارضين لبطول���ة كأس العامل يف 
قطر خالل الفرتة م���ن 20 نومفرب حىت 18 ديمسرب 

.2022
وقال املجلس يف بيان، إن ذلك أسوة مبا مت خالل فرتة 
استئناف احلركة السياحية أثناء جاحئة كورونا، من 
تطبيق نظام اإلعفاء من رس���وم التأشريات للساحئني 

الوافدين لملقاصد السياحية املرصية، ويأيت ذلك يف 
إطار استفادة مرص من هذا احلدث للرتوجي للسياحة 

املرصية.
ويف ه���ذا الصدد، قام���ت وزارة الس���ياحة واآلثار 
بعدد من اإلجراءات، من مضهنا التعممي لملنش���آت 
الفندقية بالغردقة ورشم الش���يخ لتقدمي نسبة خصم 
عىل أسعار اإلقامة املعلنة “أونالين” ملجشيع كأس 

العامل حاميل بطاقة املجشع )هيا(.

مكا قامت الوزارة، ببعض اإلجراءات التنسيقية اليت 
مازال���ت قامئة س���واء من حيث التنس���يق بني وزارة 
الط���ريان املدين ورشكة اير اكي���رو ومرص للطريان 
ورشاكت الط���ريان العاملة مبنطق���ة اخلليج العريب، 
أو توفري اكفة أوجه املس���اندة يف إصدار الرتاخيص 
واملوافق���ات الالزمة مب���ا يحمس هلم بزي���ادة الطاقة 
اجلوي���ة الناقلة وع���دد الرحالت املش���غلة من الدول 

العربية املجاورة إىل مرص.

بحث توقيع اتفاقية تآخ 
بني مدينتي شرم الشيخ 

و"ايراكليو" اليونانية

 مصر تعتمد تسهيالت تأشيرة الدخول حلاملي كارت املشجع »هّيا«

أطلق وزير التمنية احمللية هشام آمنة ووزيرة التعاون 
الدويل الدكتورة رانيا املش���اط، مبادرة املدن املرصية 
املستدامة حتت رعاية رئيس جملس الوزراء وبالتعاون 
مع البنك ال���دويل وذلك مبقر اجلناح املرصي يف مقة 

املناخ برشم الشيخ.
وأك���د وزير التمني���ة احمللية، أن تغ���ري املناخ أصبح 
حتدي���ًا وظاهرة عاملي���ة ال ميكن إغفاهل���ا، ملا هلا من 
آثار ملكفة عىل اخلدمات األساس���ية يف املدن، والبنية 

التحتية، واإلساكن، وسبل عيش اإلنسان والصحة.
ولفت إىل أن املدن تعد من املس���امهني الرئيسيني يف 
تغري املن���اخ -حيث تعد األنش���طة احلرضية مصادر 
رئيسية النبعاثات غازات االحتباس احلراري، وتشري 
التقديرات إىل أن املدن مسؤولة عن 75% من انبعاثات 
ثاين أكس���يد الكربون العاملية، مع كون وس���ائل النقل 
واملباين واملنشآت الصناعية من بني أكرب املسامهني- 
إال أن امل���دن ميكن أن يكون هلا يف الوقت نفس���ه دور 
حموري يف املس���امهة يف المنو االقتصادي الشامل 

والقامئ عىل التكيف مع تغري املناخ يف مرص.
وأش���ار وزير التمنية احمللي���ة إىل أنه ال ميكن حتقيق 
النج���اح إال م���ن خ���الل هن���ج ومعل منس���قني عىل 
املس���تويات العاملي���ة واإلقلميية والوطني���ة واحمللية، 
مشريًا إىل أنه أصبح من الرضوري جعل املدن جزءًا 
ال يتج���زأ من احل���ل يف ماكحفة تغري املناخ من خالل 
عدد م���ن التدخالت الالزمة لتعزي���ز املرونة والمشول 
واالستدامة والكفاءة يف املدن، وكذا خفض االنبعاثات، 

وتقليل التلوث احمليل من الصناعات والنقل؛ وبالتايل 
حتس���ني جودة اهلواء يف املناطق احلرضية وحتسني 

احلالة الصحية لساكن املدن.
وقال آمنة إن إطالق مبادرة املدن املرصية املس���تدامة 

لملن���اخ حت
اس���تضافة املؤمتر الس���ابع والعرشين لألطراف يف 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يعكس 
اخلطوات احلثيث���ة اليت اختذهت���ا احلكومة املرصية 
ورائسة مرص حنو جعل املؤمتر عالمة فارقة يف العمل 
املن���ايخ الدوليني خالل الرتكزي ع���ىل املرونة املناخية 
والقدرة التنافس���ية واالس���تدامة والمشول كأولويات 

رئيسية ملسار التحرض والتمنية يف املستقبل.

وأض���اف أن مب���ادرة املدن املرصية املس���تدامة تأيت 
ملبية ومتوافقة مع تلكيفات رئيس امجلهورية للحكومة 
املرصي���ة حن���و توط���ني أه���داف التمنية املس���تدامة 
واألجندة احلرضية اجلدي���دة وأجندة العمل املنايخ، 
حيث ستضمن املبادرة مدنًا مرنة وصاحلة للسكن يف 
مجي���ع أحناء الع���امل تتكيف مع تغري املن���اخ بدلًا من 

املسامهة يف خماطره.
وأوحض أن ه���ذه املب���ادرة تتاكمل مع جه���ود الدولة 
املرصي���ة وع���ىل رأهس���ا وزارة اإلس���اكن يف اآلونة 
األخ���رية ومهنا بن���اء 17 مدين���ة ذكية جدي���دة تليب 
معايري االس���تدامة واملعايري اخل���رضاء، لتضع رؤية 
اسرتاتيجية وخارطة طريق مملوسة لتحقيق االستدامة 

متعددة األبعاد يف املدن القامئة، وذلك من خالل إجراء 
تخشيص شامل للقضايا الرئيسية للتخطيط احلرضي 
واإلدارة واحلومكة وتقدمي اخلدمات يف املدن املرصية، 
وكذا حتديد الرباجم التمنوية واالستمثارات اخلرضاء 

ذات األولوية باملدن املرصية القامئة.
وقال إن الدولة املرصية اختذت عرب السنوات المثانية 
السابقة يف إطار توجهيات الرئيس عبدالفتاح السييس 
خطوات واس���عة وتبنت مبادرات مهم���ة إلعادة تطوير 
املدن القدمية وتطوي���ر منظومة املدن الذكية واحلديثة، 
وإعادة تأهيل وتأسيس البنية التحتية، مبا مشل إنشاء 
وتطوير آالف الكيلومرتات من الطرق احلديثة، وإنشاء 
املدن، وبن���اء العامصة اإلداري���ة اجلديدة عىل أحدث 
النظم املتبعة عامليًا واملراع���اة لالعتبارات البيئية، مكا 
تبن���ت مبادرات مثل زراعة 100 مليون جشرة، وتبطني 
املصارف والرتع، والس���يطرة عىل خمرجات وعوادم 
املصانع لتلبية االش���رتاطات البيئي���ة، وتطوير منظومة 
املخلفات الصلبة وتدويرها عىل مس���توى احملافظات 
وفقًا الس���رتاتيجية وطنية شاملة، وتبين مرشوع تمنية 
ش���املة يف صعيد مرص بالرشاكة م���ع البنك الدويل 
يف حمافظ���يت قن���ا وس���وهاج لينتق���ال إىل مصاف 
احملافظ���ات األكرث منوًا وإجنازًا يف منظومة ش���املة 
للتمني���ة االقتصادية القامئة عىل أس���س التش���اركية 

واالستدامة.

إطالق مبادرة املدن املصرية املستدامة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي

قامئة كبرية من املاكس���ب حققهتا مرص خالل استضافهتا مؤمتر املناخ 
cop27      ، ع���يل رأهس���ا توقيع العديد من االتفاقيات ومذكرات التفامه 
م���ع العديد من الرشاكت والتحالف���ات العاملية ،  وهو ما أكد هيلع  رئيس 
جملس الوزراء  الدكتور مصطيف مدبويل يف ترصحيات له ، مشريا  إىل 
النجاحات العدي���دة اليت أحرزهتا الدولة مض���ن فعاليات املؤمتر، واليت 
متثلت يف توقيع الكثري من مذكرات التفامه واالتفاقيات لتنفيذ مرشوعات 
عدي���دة يف جم���ال اهليدروج���ني األخرض والطاق���ة النظيف���ة، عىل وجه 
اخلصوص، مؤكدا أن مرص س���تبدأ عىل الفور يف تنفيذ هذه املرشوعات 
احليوي���ة، باعتبارها دولة رائدة يف مرشوعات مواجهة التغريات املناخية، 
والفتا يف الوقت نفس���ه إىل اسمترار مرشوعات التمنية املستدامة؛ حيث 

وفرت منصة “ ُنوف�ي” مرشوعات عديدة يف هذا املجال.
ويف ه���ذا اإلطار ،  هشدت  الدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة التخطيط 
والتمني���ة االقتصادية ورئيس جملس إدارة صندوق مرص الس���يادي 
توقيع عدد م���ن االتفاقيات وبروتوكوالت التعاون بني الصندوق وعدد 
من املطورين بقمية 83 مليار دوالر يف قطاع الطاقة املتجددة،  حرض 
التوقي���ع الدكتور دمحم ش���اكر، وزي���ر الكهرباء والطاق���ة املتجددة، 
والدكتورة رانيا املش���اط، وزيرة التعاون الدويل، والدكتور طارق املال 
وزي���ر البرتول ، وذلك  ع���ىل هامش مؤمتر األط���راف التفاقية األمم 

.  COP27 املتحدة اإلطارية حول تغري املناخ
وقال���ت الدكتورة هالة الس���عيد إن صندوق مرص الس���يادي ميثل ذراًعا 
استمثارًيا مهاًم للحكومة املرصية، مضيفة أن دوره يمتثل يف البحث عن 
الفرص االستمثارية املتاحة ودراسهتا وحتويلها إىل منتج استمثاري جيد 
ي���م عرضه عىل القطاع اخلاص، مؤك���دة أن الصندوق يقوم حالًيا بإزالة 
لك األعب���اء اليت قد يتحملها املس���تمثر احمليل واألجنيب يف التعامل مع 
الدول���ة، باإلضافة إىل دخول الصندوق أحياًن���ا حبصص اقلية لتجشيع 

املستمثر والقطاع اخلاص احمليل واألجنيب.
وأوحضت السعيد أن مرص استمثرت بشلك كبري يف جمال البنية التحتيه 
واألساس���ية لتكون جاذبة للقطاع اخلاص احمليل واألجنيب، فضاًل معا 
قامت به مرص من تعديالت يف الترشيعات، مش���رية إىل زيادة رأس املال 
املرخص للصندوق السيادي املرصي من 200 مليار جنيه إىل 400 مليار 
جنيه، اس���هتداًفا للوصول إىل تريليون جنيه يف خالل س���نوات، ليصبح 

لديه القدرة والقابلية الستيعاب لك الرشااكت املختلفة.
وحول اخلطط املس���تقبلية للصندوق يف جمال الطاقة املتجددة؛ أوحضت 
الدكتورة الس���عيد أن هناك مجموعة من اخلطط يف جمال الطاقة اجلديدة 
واملتجددة، موحضة أن مرص طرحت مجموعة من االستمثارات يف جمال 
حتلي���ة املي���اه وحصلت مرص عىل أس���اهسا عىل 300 ع���رض للتعاون 
م���ن العديد من الدول، مؤك���دة أن الصندوق يعمل جبد من أجل حش���د 
اس���تمثارات القطاع اخلاص يف جماالت الطاق���ة املتجددة واهليديوجني 

األخرض واألمونيا اخلرضاء وحتلية املياه.
من جانبه قال أمين سلميان، املدير التنفيذي لصندوق مرص السيادي 
إن ه���ذا النج���اح الكبري ميث���ل عالمة فارقة يف اس���رتاتيجية مرص 
اخلرضاء، واكن ممكًنا فقط مع اس���مترار مجي���ع الرعاة احلكوميني 

وإميان الرشاكء بإماكنيات مرص مكركز للهيدروجني األخرض.
وأك����د س����لميان أن م����رص بذلت جه����ًدا هائاًل يف تطوي����ر برناجم 
اهليدروج����ني األخرض وحققت تقدًم����ا مذهاًل يف الوصول إىل هذه 
ا إىل أن توقي����ع هذه االتفاقيات  املرحلة يف غضون أهشر، مش����ريً
امللزم����ة يعد هشادة عىل قدرة صندوق مرص الس����يادى عىل تنفيذ 
دوره يف جذب االستمثار اخلاص إىل القطاعات االسرتاتيجية، بعد 

أن وقع 83 مليار دوالر يف استمثارات مع 9 مطورين.
وأوحض سلميان أن االستمثارات تمتاىش مع اسرتاتيجية صندوق مرص 
الس���يادى إلزالة الكربون باس���تخدام وسائل مس���تدامة تفيد االقتصاد، 

وتضع مرص مكركز دويل للطاقة اخلرضاء.
استمثار يف طاقات الرياح 

كذل���ك  وق���ع صندوق مرص الس���يادي مذكرة تف���امه لبحث فرصة 
الدخول يف استمثار مش���رتك يف مرشوع لطاقة الرياح بقدرة 1.1 
جيجاوات يف منطقة خليج الس���ويس يف مرص مع إحدى الرشاكت 
العاملة، واملطّور واملس���تمثر واملش���ّغل الرائد حملط���ات حتلية املياه 

وتوليد الطاقة واهليدروجني األخرض حول العامل.
  ومبوجب مذكرة التفامه، ستبدأ الرشكة  وصندوق مرص السيادي 
بالنظر يف الفرص واإلماكنات املتاحة الستحواذ الصندوق من خالل 
صندوق مرص الفريع لملرافق والبنية األساس���ية عىل حصة تصل 

إىل 10% من مرشوع طاقة الرياح.
 وُيذكر أن  من بني املستمثرين حاليًا يف هذا املرشوع رشكة “حسن عالم 
القابض���ة”، ويه رشكة مرصية متخّصصة يف اهلندس���ة والبناء والبنية 
التحتية )متلك حصة نسبهتا 25%( و”أكوا باور”، وذلك إىل جانب جهاز 
االستمثار العامين، وهو صندوق الرثوة السيادية يف سلطنة مُعان والذي 
وّقع مؤخرًا اتفاقية مماثلة مع “أكوا باور” لالس���تحواذ عىل حصة تصل 

إىل 10% من املرشوع نفسه.
جتدر اإلش���ارة إىل أهّنا املرة األوىل اليت يس���تمثر فهيا صندوق مرص 
الس���يادي يف مش���اريع “أكوا باور” القامئة يف م���رص أو حول العامل، 
واكن���ت “أكوا باور” قد ب���دأت بتنفيذ عدٍد من املش���اريع يف مرص منذ 
عام 2015، من خالل تطوي���ر مرشوع بنبان إلنتاج الطاقة الكهروضوئية 

بق���درة 120 ميجاوات  وحمطة كوم أمبو للطاقة الكهروضوئية بقدرة 200 
ميج���اوات، إىل جانب مرشوع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 1.1 
جيجاوات  مبنطقة خليج الس���ويس والذي س���يضّم أكرب حمطة مس���تقّلة 
متعاقد علهيا لطاقة الرياح مضن الرشاكة األكرب من نوعها لغاية اليوم بني 
القطاع���ني العام واخلاص إلنتاج طاقة الرياح يف أفريقيا. وباإلضافة إىل 
ذل���ك، وقعت “أكوا باور” مذكرة تف���امه أخرى لتنفيذ مرشوع طاقة رياح 
بقدرة 10 جيجاوات مع الرشكة املرصية لنقل الكهرباء، والذي س���يجري 

تطويره عىل مراحل مستقلة.
وق���ال  دمحم أبونيان، رئيس إحدى ال���رشاكت بالطاقة املتجددة   : 
“فمي���ا تواصل حكومة م���رص الرتكزي عىل تنفي���ذ خططها المطوحة 
لتنوي���ع مصادر الطاقة يف الدولة، فإنه ألم���ر مجشع أن نرى جهات 
االستمثار الرئيسية يف العامل العريب تعمل عىل توحيد جهودنا لدمع 

تطوير مشاريع الطاقة النظيفة يف مرص”
واضاف أن “توقيع عىل املذكرة التفامه ميثل خطوة مملوس���ة تؤكد عىل 
سيع رشاكت االستمثار العربية إىل ابتاكر حلول مستدامة تعود بالفائدة 
ع���ىل املجمتعات احمللية، يف ظّل إهسامها يف حتقي���ق األهداف العاملية 
املرتبط���ة بالعمل املنايخ. ونفخ���ر يف “أكوا باور” بالثق���ة الكبرية اليت 
تضعها رشاكت متويل املش���اريع اإلقلميية والعاملية يف قدرتنا عىل تنفيذ 
أخضم مش���اريع الطاقة املتجددة عىل نطاق واس���ع، لتحقيق أثر إجيايب 

وقمية مضافة للقطاع حول العامل.«
ومن جانب���ه، قال كرمي بدر، الرئيس التنفيذي لصندوق مرص الس���يادى  
الف���ريع لملرافق والبنية األساس���ية: “يعد هذا املرشوع جتس���يدًا آخر 
إلس���رتاتيجيتنا لالس���تمثار يف جمال الطاقة املتج���ددة من أجل خفض 
االنبعاث���ات الكربونية لقط���اع الطاقة يف مرص واالس���تفادة من مصادر 

الطاقة اخل���رضاء يف البالد. مكا أنه يعك���س الزتامنا بتنفيذ مرشوعات 
عىل أرض الواقع بالرشاكة مع رواد القطاع اخلاص. ولدينا ثقة كبرية يف 
قدرة رشاكئنا عىل تنفيذ مثل هذه املرشوعات الكبرية، بناًء عىل خرباهتم 

يف جمال الطاقة املتجددة وتواجدمه يف السوق املرصي. »
وحبل���ول العام 2026، من املخطط أن يهس���م مرشوع انتاج الكهرباء من 
طاق���ة الرياح بقدرة 1.1 جيج���اوات مبنطقة خليج الس���ويس يف إمداد 
أكرث م���ن مليون أرسة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طٍن من انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون سنويًا. ومتتلك “أكوا باور” مشاريع متعددة قامئة أو قيد 
التطوير يف جمال الطاقة املتجددة يف دول القارة األفريقية؛ مهنا مخس���ة 

مشاريع يف املغرب وثالثة يف جنوب أفريقيا.
رشااكت عاملية 

قطاع البرتول اكن له نصيب كبري أيضا من اتفاقيات رشم الشيخ ، حيث  
هشد املهندس طارق املال، وزير البرتول والرثوة املعدنية، توقيع 7 مذكرات 
تف���امه واتفاقيات بني قطاع البرتول والغاز وع���دد من الرشاكت العاملية، 
يف جمال االستدامة وخفض االنبعاثات، وذلك يف إطار مقة األمم املتحدة 

لملناخ »Cop27« املنعقدة يف رشم الشيخ.
وق���ال “املال”،   إن مذكرات التفامه تأيت امت���داًدا جلهود بدأهتا الوزارة 
لتعزيز ق���درات صناعة البرتول والغاز املرصي���ة، وإماكنياهتا يف جمال 
خفض الكربون واالس���تدامة البيئية لملرشوعات واالس���تفادة من أفضل 

اخلربات واملامرسات اليت تقدمها الرشاكت العاملية يف هذا املجال.
وأش���ار  إىل توقيع مذكرة تفامه بني الرشك���ة املرصية القابضة للغازات 
الطبيعية “إجياس” ورشكة ش���ل مرص، هبدف التعاون يف إنش���اء إطار 
معل إلدارة انبعاث���ات غازات الدفيئة، وتقليل انبعاثات الغازات املس���ببة 
لظاهرة االحتباس احلراري من معليات مجيع رشاكء رشكة “إجياس«.

وق���ع املذك���رة الدكتور جمدي ج���الل، العضو املنت���دب التنفيذي لرشكة 
إجياس، مع املهندس خالد قامس، رئيس رشكة شل مرص.

وقال املهندس خالد قامس، رئيس رشكة ش���ل مرص: حنن خفورون للغاية 
بالتع���اون م���ع رشكة “إجياس” يف هذه املبادرة، خاصة أن رشكة ش���ل 
لدهيا خربات عاملية يف احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وقد س���امهت 
بالفع���ل يف عدة مرشوعات إلزالة الكربون يف م���رص. لطاملا كنا رشاكء 
ملرص يف شل، ونلزتم بدمع جهود الدولة يف مسريهتا لتحويل مرص إىل 

مركز إقليمي للطاقة، ومطوحاهتا يف إزالة الكربون من قطاع  البرتول.
مكا مت توقيع مذكرة تفامه بني الرشكة املرصية القابضة للغازات الطبيعية 

“إجياس” ورشكة سيس���بليت تكنولوجزي ورشكة ج���رال إلكرتيك إلزالة 
الكربون الصنايع من خليج السويس. وّقع مذكرة التفامه لك من الدكتور 
جم���دي جالل، العضو املنت���دب التنفيذي لرشكة “إجي���اس”، واملهندس 
حس���ني مرشف���ة الرئي���س التنفيذي لرشك���ة “سيس���بليت تكنولوجزي”؛ 
وجوزي���ف أنيس، الرئيس واملدير التنفيذي لرشكة “جرال إلكرتيك لطاقة 

الغاز” يف أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا.
ومبوج���ب مذكرة التفامه، ختطط ال���رشاكت الثالث لتقيمي اجلدوى الفنية 
واالقتصادي���ة لتطوير 1.5 جيجاوات من طاق���ة الرياح البحرية يف خليج 
السويس، وتعزتم حبث مشاركة رشاكت قطاع البرتول املرصي يف تنفيذ 
املرشوع. والذي يعد مرشوًعا غري مس���بوق يف إفريقيا والرشق األوسط، 
ومن املتوقع أن تعمل الكهرباء املوّلدة عىل تشغيل منشآت البرتول والغاز 

البحرية، مكا ميكن أيًضا تزويد الشبكة بالطاقة الفائضة.
وتعليًقا عيل التوقيع قال املهندس حسني مرشفة، الرئيس التنفيذي لرشكة 
“سيسبليت تكنولوجزي”: “تمتثل مهمتنا يف تطوير مرشوعات ميكهنا دمع 
جهود التمني���ة االجمتاعية واالقتصادية. تمتتع مرص مبوارد رياح حبرية 
هائل���ة، وُيظهر حتليلنا للبيانات أن طاقة الرياح يف خليج الس���ويس ميكن 
أن تص���ل إىل 10 جيج���اوات. وميهد هذا اإلع���الن المطوح الطريق حنو 
االس���تفادة من ه���ذه املوارد لتحويل خليج الس���ويس إىل منطقة صناعية 
بصايف صفري م���ن االنبعاثات الكربونية، مبا يمتاىش مع أهداف وزارة 
الب���رتول والرثوة املعدنية يف جم���ال الطاقة النظيفة والتمنية املس���تدامة 
وحي���اد الكربون، ومن املتوقع أن خيلق املرشوع فرًصا واعدة يف التوطني 

وسالسل التوريد، وفرص معل هامة«.
وقال جوزيف أنيس، الرئيس واملدير التنفيذي لرشكة جرال إلكرتيك لطاقة 
الغاز يف أوروبا والرشق األوس���ط وإفريقيا: هننئ مرص عىل اس���تضافة 
حمادثات املن���اخ اهلامة يف إطار مؤمتر األط���راف Cop27 هلذا العام، 
وإظهارها للريادة الواحضة يف تطوير وتنفيذ حلول مملوسة وواقعية لدفع 
التحول يف قطاع الطاقة. وتمتتع هذه املبادرة بالقدرة عىل ترس���يخ ماكنة 
م���رص مكركز إقليمي للطاقة املتج���ددة، وميكهنا وضع معايري جديدة يف 
جم���ال توفري الطاقة النظيفة لدفع العمليات الصناعية. لقد دمعت “جرال 
إلكرتي���ك” تطوير البنية التحتي���ة  يف أحناء مرص ألكرث من 45 عامًا، ومن 
خ���الل هذا املرشوع، يرشفنا مواصلة البناء عىل هذا النجاح لملس���امهة 
يف أهداف االس���تدامة طويلة األجل للبالد واملساعدة يف مواجهة التحدي 

املنايخ الذي يعيشه العامل.
كذلك وقعت الرشكة املرصية للغاز الطبييع املس���ال وحتالف رشكة بكتل 
العاملي���ة إلزالة الكرب���ون الذي يضم رشاكت إن���يب وبرتوجت وبيكرهيوز 
اتف���اق دراس���ة اجلدوي ملرشوع اس���رتجاع غازات الش���علة بتهسيالت 
الرشك���ة املرصية إلس���الة الغاز وتصديره. وق���ع االتفاق املهندس دمحم 
الهبنيس، رئيس الرشكة املرصية للغاز الطبييع املس���ال، واملهندس كرمي 

الدسويق، نائب الرئيس واملدير العام لبكتل مرص.
مك���ا وقعت هيئة البرتول والرشكة القابضة للغ���ازات الطبيعية )إجياس( 
ورشكة توتال إنرجزي الفرنس���ية للتسويق يف مرص مذكرة تفامه للتعاون 
فميا بيهنا يف تقي���مي اجلدوي الفنية واالقتصادية حلل���ول إزالة الكربون 
بقط���اع الب���رتول. وقع مذكرة التف���امه اجليولويج ع���الء البطل الرئيس 
التنفيذي هليئة البرتول، والدكتور جمدي جالل، العضو املنتدب التنفيذي 
للرشكة املرصية القابضة للغازات الطبيعية، وتوماس شرتاوس، مدير عام 

توتال إنرجزي مرص للتسويق.

تفاصيل القواعد املنفذة ألحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريني املقيمني يف اخلارج »احلصاد« تستعرض تفاصيل أضخم اتفاقيات وقعتها مصر خالل قمة املناخ 
5 اتفاقيات دولية قيمتها 83 مليار دول

 حقق����ت الصادرات املرصية منوا بنس����بة 13% لتصل 
إىل 27.5 ملي����ار دوالر خ����الل أول 9 هشور من العام 
اجلاري، وجاء قطاع الصناع����ات الكمياوية واألمسدة 
يف الصدارة واس����تحوذ عىل نس����بة 24% من إمجايل 

الصادرات، حبسب بيانات املجالس التصديرية.
وكش����ف تقرير ص����ادر عن وزارة التج����ارة والصناعة 
املرصية عن ارتفاع إمجايل صادرات مرص “البرتولية 
وغري البرتولية” بنح����و 32.9% خالل الفرتة من يناير 

حىت سبمترب املايض ،  
وأوحض تقري����ر اجتاه����ات الص����ادرات املرصية الذي 
أعدت����ه إدارة اإلحص����اء والتوثي����ق ب����وزارة التج����ارة 
والصناعة، أن قمية الصادرات كلك بلغت  36.3 مليار 
دوالر، مهن����ا 73.9% ص����ادرات غ����ري برتولية، و%26 
ص����ادرات برتولية، مقارنة ب�����27.3 مليار دوالر لنفس 

الفرتة من العام املايض.
وأش����ار التقري����ر إىل أن مع����دل منو الص����ادرات غري 
البرتولية بلغ 14.1% خالل األهشر التس����عة املاضية، 
حمقق����ة 26.9 مليار دوالر، مقاب����ل 23.5 مليار دوالر 

خالل الفرتة نفهسا، من العام املايض.
وذك����ر أن األمهية النس����بية ألمه 15 س����وقا تصديرية 
بلغت 64.6% من إمجايل قمية الصادرات، حيث حتتل 
تركيا مقدمة األسواق املس����تقبلة للصادرات املرصية، 
بأمهية نس����بة 7.6%، تلهتا إيطاليا بنس����بة 6.7%، مث 
إس����بانيا بنس����بة 6.5%، والس����عودية بنس����بة 5%، مث 
الوالي����ات املتحدة بنفس النس����بة تقريبا ، حيث هشدت 
ص����ادرات مرص إىل  5 دول ” تركيا، إيطاليا، أمرياك، 

الس����عودية، هولندا” ارتفاًعا بنس����بة 48% خالل ال� 8 
أهش����ر األوىل من 2022، لتجس����ل 9.29 مليار دوالر 
، يف مقاب����ل 6.277 ملي����ار دوالر خ����الل نفس الفرتة 

من 2021.
ورصدت  نرشة التجارة اخلارجية الصادرة عن اجلهاز 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،     استحواذ الدول 

امخلس عىل 27% من إمجايل صادرات مرص .
وحققت الصادرات املرصية إىل الدول امخلسة ارتفاًعا 

بنسبة 12.9% خالل أغسطس لتبلغ 928.028 مليون 
دوالر، يف مقاب����ل 821.028 مليون دوالر خالل نفس 

الهشر من 2021.
وتسيطر تركيا عىل 7.4% من إمجايل صادرات مرص 
بقمي����ة 2.557 مليار دوالر خالل الف����رتة من “يناير- 
أغسطس 2022” يف مقابل 1.299 مليار دوالر خالل 
نفس الفرتة من 2021، بمن����و 96.8%، بيمنا تراجعت 
بنس����بة 7.5% خالل أغسطس لتبلغ 175.314 مليون 

خ����الل  دوالر  ملي����ون   189.442 مقاب����ل  يف  دوالر 
أغسطس 2021.

م����ن ناحية أخ����ري ، قفزت قمية ص����ادرات مرص إىل 
هولندا بنس����بة 177.5% ، لتبل����غ 1.116 مليار دوالر 
نف����س  يف مقاب����ل 402.137 ملي����ون دوالر خ����الل 
الفرتة من 2021 لتس����تحوذ ع����ىل 3.2% من إمجايل 
الصادرات ، وكذلك خالل أغس����طس بنسبة %311.2 
لتجسل 178.107 ملي����ون دوالر يف مقابل 43.319 

مليون دوالر.
وتس����تحوذ إيطاليا عىل 6.9% م����ن إمجايل صادرات 
م����رص خالل ال����� 8 أهش����ر األوىل م����ن 2022 بقمية  
2.371 مليار دوالر يف مقابل 1.53 مليار دوالر خالل 
نف����س الفرتة م����ن 2021 بمن����و 55%،  وارتفعت خالل 
أغسطس بنس����بة 4.7% لتبلغ 195.461 مليون دوالر 

يف مقابل 186.617مليون دوالر.
وارتفع����ت قمية ص����ادرات مرص ألمرياك بنس����بة %2 
لتجسل 1.662 ملي����ار دوالر يف مقابل 1.625 مليار 
دوالر لتس����تحوذ ع����ىل 4.8% من إمج����ايل صادرات 
مرص، بيمنا تراجعت خالل اغس����طس بنسبة %20.4 
لتبل����غ 187.593 ملي����ون دوالر يف مقابل 235.776 

مليون دوالر خالل نفس الهشر من 2021.
وارتفع����ت  قمية الصادرات املرصية للس����عودية لنحو 
1.584 مليار دوالر يف مقابل 1.42 مليار دوالر بمنو 
11.5% لتس����تحوذ عىل4.6% م����ن اإلمجايل،  وكذلك 
خالل أغسطس بنسبة 14.9% لتبلغ 191.553 مليون 

دوالر يف مقابل 166.751 مليون دوالر.

بشرة خير .. الصادرات املصرية ترتفع بنسبة 13 % خالل أول 9 شهور من 2022
اس���تقبل الدكتور خالد الغفار وزير الصحة والساكن، لياو 
ليتش���ياجن س���فري دولة الصني لدى مرص، لتعزيز التعاون 
بالقط���اع اليحص، ومتابعة مع���دالت اإلجناز باملرشوعات 
الصحية املشرتكة اليت جيري تنفيذها بني اجلانبني، وذلك 
مبقر الوزارة باحلي احلكويم بالعامصة اإلدارية اجلديدة. 
يف بداي���ة اللقاء، توج���ه وزير الصحة والس���اكن، بتقدمي 
الش���كر إىل الدول���ة الصيني���ة، نظًرا جلهوده���ا ودمعها 
للقط���اع اليحص امل���رصي، بعدة جم���االت حصية وعىل 
رأهس���ا جمال ماكحفة األوبئ���ة، ممثًنا العالق���ات الثنائية 
املمثرة بني الدولتني، متطلًعا السمترار التعاون املتبادل يف 
جمال األحب���اث والتطوير  ملضادات الفريوس���ات واللقاح 
واألمصال، وذل���ك يف إطار معق وترابط أوارص العالقات 

بني البلدين.
 وأش���ار حس���ام عبدالغف���ار املتح���دث الرمس���ي لوزارة 
الصحة والساكن، إىل أن اللقاء تناول حبث التعاون مبلف 
البح���ث العيمل، حيث اطلعا اجلانبني عىل معدالت اإلجناز 
مب���رشوع جتهزي وإنش���اء معمل للبح���وث العملية وإنتاج 
-BSL« 3 �اللقاحات مبستوى األمان احليوي املستوى ال
3«، داخل مجمع فاكس���ريا الصن���ايع مبدينة 6 أكتوبر، 
مبس���احة 5860 م���رت مربع، وطاقة إنتاجي���ة متوقعة 200 

مليون جرعة لقاح، وتبلغ تلكفته حواىل 30 مليون دوالر.
وتاب���ع، أن معم���ل األحباث يض���م مناط���ق إنتاجية )زرع 
اخلاليا، اس���تنبات الفريوس���ات، التحضري، الرقابة عىل 
اإلنت���اج واجلودة، التنقية، احملاليل(، الفًتا إىل أن الوزير، 

أك���د أن املعم���ل س���يكون مبثابة مرك���ًزا عربًي���ا وإقلميًيا 
متخصص مبجال البحوث العملية، مؤكًدا أن هذا التعاون 
البحيث التقين جيعل املعمل قبلة للدول العربية واإلفريقية، 

للتشارك يف جماالت األحباث العملية. 
وأوحض »عبدالغفار« أن اجلانبني اتفقا عىل أمهية  تبادل 
اخل���ربات وإقام���ة املرشوعات املش���رتكة ب���ني اجلانبني، 
مبجال تصنيع املس���تحرضات احليوية متضمنة األمصال 
واللقاحات ومش���تقات الدم واملواد اخلام املس���تخدمة يف 
تصنيعها وتطوير التكنولوجيا احليوية، باإلضافة إىل حبث 
التعاون مبجال تأس���يس مراك���ز البحث العيمل يف جمال 

املنتجات الدوائية ورشاكت التكنولوجيا احليوية. 
وأض���اف، أن الوزير، حبث خ���الل لقائه تعزي���ز التعاون 
مبج���االت ماكحف���ة وترصد األم���راض املعدي���ة واملراقبة 
الشاملة وتقيمي املخاطر وتقيص التفشيات الوبائية، ونظام 
العمل باإلنذار املبكر لألح���داث الصحية العامة والطارئة، 
باإلضاف���ة إىل أن اجلانبني حبثا تعزيز العالقات بالتعاون 
يف جم���ال تب���ادل وتش���ارك املعلومات مبج���االت البحث 
العيمل ملاكحفة األمراض املعدية وإجراء الدرسات البحثية 

املشرتكة بني البلدين. 
وق���ال »عبدالغفار« إن الوزير ناق���ش أمهية ملف التدريب 
الط���يب بني اجلانبني بعدة جم���االت وعىل رأهسا جماالت 
األم���ان احلي���وي واألم���راض املعدي���ة لرص���د الع���دوى 

باملستشفيات.

مصر والصني تتابعان معدالت اإلجناز يف املشروعات الصحية املشتركة اجلاري تنفيذها

قال وزير اإلس���اكن واملرافق واملجمتعات العمرانية، 
ع���امص اجل���زار، إن جهاز تمني���ة مدين���ة القاهرة 
اجلديدة، س���يبدأ اليوم األحد ، وحىت يوم امخليس 
املوافق 2-2-2023، تسلمي قطع أرايض بيت الوطن 
"لملرصيني العاملني باخلارج" واألكرث متزيًا ببعض 
مناط���ق احلي الثالث واحلي الراب���ع مبدينة القاهرة 

اجلديدة.
وأضاف وزير اإلس���اكن، أنه يم احلضور خشصيًا 
الستالم قطعة األرض أو مبوجب توكيل خاص حمدد 
الغرض لالس���تالم بعد سداد املبالغ املستحقة طبقًا 

لكراس���ة الرشوط، الفتًا إىل أن طرح قطع األرايض 
قة لملواطن���ني يأيت يف إطار احلرص  الس���كنية املرَفّ

عىل توفري املسكن املالمئ ملختلف رشاحئ الدخل.
ب���دوره، أوحض أمني غنمي، رئي���س جهاز تمنية 
مدينة القاهرة اجلديدة، أنه س���يم تس���لمي قطع 
أرايض بي���ت الوط���ن "لملرصي���ني العامل���ني 
باخلارج" باحلي الثالث املنطقة "L" من 1 : 15، 
الي���وم األحد ، والقطع من 16 : 30، يوم الثالثاء 
املقب���ل، والقطع من 31 : 45، يوم امخليس 24-

11-2022، مث بايق القطع تباًعا.

كشف اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن 
مس���امهة األنش���طة االقتصادية يف سوق التشغيل 
حيث اس���تحوذ قطاع الزراعة ع���ىل اجلانب األكرب 

من املشتغلني .
ورص���د اجله���از أمه األنش���طة اإلقتصادية الىت 
حت���ول الهياأكرب ع���دد من املش���تغلني حيث هشد 
نش���اط التشيد و البناء تش���غيل حنو )239 ( ألف 
مشتغل عن الربع السابق .. و نشاط جتارة امجللة 
و التجزئة ) 131 ( ألف مش���تغل عن الربع السابق 

و نش���اط الغذاء و األقامة )92 ( ألف مش���تغل عن 
الربع السابق .

التوزيع النس���ى لملش���تغلني طبقاً ألمه اإلنش���طة 
اإلقتصادية خالل الربع الثالث لعام 2022

-حقق نش���اط الزراعة وصيد األمساك أكرب نس���بة 
مشاركة لملش���تغلني ىف األنشطة االقتصادية حيث 
بلغ عدد املش���تغلني ىف هذا النش�اط 5,091 مليون 
مش���تغ���ل ) 4,465 مليون ذكور ، 626ألف إناث( 

بنسبة 18,2% من إمجايل املشتغلني.

اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن 
واألكثر متيزًا بالقاهرة اجلديدة

الزراعة تستحوذ علي اجلانب االكبر من املشتغلني 

اسامة السيد

سيد اجلارحي

    وزيرة التخطيط : مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتيه 

واألساسية لتكون جاذبة للقطاع الخاص المحلي واألجنبي

 قطاع البترول والثروة المعدنية يوقع  7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات 

عالمية لخفض االنبعاثات الكربونية

اسالم عبدالفتاح

    سجلت  27.5 مليار دوالر  منذ بداية العام .. و قطاع الصناعات 
الكيماوية واألسمدة في الصدارة   بنسبة 24% من إجمالي الصادرات

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  20  نوفمبر  2022  •  العدد  669
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أعلن مفوض االحت���اد األورويب لملناخ فرانس تميرمان���س، أن االحتاد األورويب 
وأرب���ع دول أعضاء س���يقدمون أكرث م���ن مليار يورو للتكيف م���ع تغري املناخ يف 

إفريقيا.
وقال تميرمانس، يف مؤمتر حصيف يف مؤمتر املناخ COP27 يف رشم الش���يخ، 
إن األعضاء األربعة مه فرنس���ا وأملاني���ا وهولندا والدمنارك وميكن أن تنضم دول 

أخرى، مشريا إىل أن املبلغ املعلن هو نقطة البداية فقط.

وأوحض أن االحت���اد األورويب س���يقدم 60 ملي���ون يورو للتعويض عن اخلس���ائر 
واألرضار وس���يقدم أف���اكًرا حول كيفية امل���ي قدًما يف مفاوضات اخلس���ائر 

واألرضار.
ورًدا عىل خماوف نش���طاء املناخ بش���أن حبس القارة يف الوقود األحفوري، أكد 
أن الغ���از الطبييع ميكن أن يلعب دوًرا انتقالًيا يف تمنية إفريقيا إىل اقتصاد أكرث 

اخرضاًرا.

االحتاد األوروبي و4 دول 
يقدمون مليار يورو للتكيف 

مع تغير املناخ بإفريقيا

وقع���ت وزارة النق���ل 4 من مذك���رات التف���امه واالتفاقيات 
اإلطارية يف جمال الس���كك احلديدية ومرتو األنفاق واجلر 
الكهرب���ايئ مع كربى الرشاكت العاملي���ة املتخصصة، عىل 
هامش فعاليات جلس���ة احللول املبتك���رة خلفض انبعاثات 
غ���ازات االحتباس احل���راري من خالل مرشوع���ات النقل 
 .COP27 املقامة بيوم احللول مضن فعاليات مؤمتر املناخ
وقام وزير النقل - املهندس اكمل الوزير بتوقيع مذكرة تفامه 
خبصوص إطالق أاكدميية هندس���ية حديثة للنقل السكيك 
ىف مرص بني وزارة النقل ورشكة ألستوم مرص ملرشوعات 
النق���ل لتوفري خدمات التدريب والتعلمي – وقام بالتوقيع من 
جان���ب رشكة ألس���توم، اندرو ديلي���ون – الرئيس اإلقليمي 

للرشكة .
وأش���ار وزير النقل، إىل أن رشكة ألستوم تعترب من كربى 
ال���رشاكت العاملية الىت توفر أنمظة متاكملة ملس���تقبل النقل 
األخ���رض األكرث ذاكًء حول العامل، لذا تس���تعني هبا وزارة 
النقل لتنفيذ خطهتا المطوح���ة لتطوير أنمظة النقل املختلفة 
بالسكك احلديدية واملرتو يف مرص، وانطالقًا من املسولية 
االجمتاعي���ة لرشكة ألس���توم جتاه الوطن تس���ى الرشكة 
جاهدة للتعاون مع مجيع رشاكهئا إلطالق أاكدميية هندسية 
حديثة للنقل السكىك يف مرص لمتكني املشاركني التعمل من 
قبل املتخصصني ىف جامعة ألس���توم وكذا خرباء هندسيني 

رائدين ىف جمال النقل.
وأف���اد الوزي���ر، أن توقيع ه���ذه املذكرة يأىت اكس���مترارية 
للتع���اون مع الرشكة لتأس���يس ه���ذه األاكدميية ىف مؤمتر 
املناخ COP27   لتعزي���ز ماكن���ة النقل الس���كيك باجلر 

الكهرباىئ األخرض املس���تدام صدي���ق البيئة، مبا يمتاىش 
مع اسرتاتيجية التمنية املستدامة طبقًا لرؤية مرص 2030. 
 مكا أفاد الوزير، أن األاكدميي���ة هتدف إىل تدريب وتأهيل 
وتوس���يع مدارك املهندس���ني املتدربني ملواكبة التكنولوجيا 
املتطورة ىف هذا املجال، وتلبية متطلبات س���وق العمل الىت 
تقتضهيا مشاريع النقل األخرض اجلاري تنفيذها حاليًا ىف 
الدول���ة، مكا هتدف إىل بناء قاعدة كبرية من األيدى العاملة 
والعن���ارص البرشية املدرب���ة ىف املجاالت الفني���ة املختلفة 
مثل “نظم االتصاالت، اإلش���ارات، القوى، التحمك املركزى 
والصيان���ة مب���ا ىف ذل���ك ختصص���ات إدارة املرشوعات 
لقطاع���ات الس���كك احلديدية “، لك ذلك م���ن أجل االرتقاء 
بالعنرص الب���رشى باعتباره العمود الفق���رى لمنو وتطوير 

منظومة النقل ىف مرص .
وأوحض الوزي���ر، أن األاكدميي���ة س���تضع ثالث���ة ب���راجم 
لملش���اركني ىف خمتلف اجلوانب الفنية مبجاالت الس���كك 

احلديدية واملرتو عىل النحو التايل :
 أولًا: مبادرة الربناجم المتهيدي بالرشاكة مع اهليئة القومية 

للسكك احلديدية واهليئة القومية لألنفاق.
 ثاني���ًا: مبادرة الربن���اجم الفىن بالرشاكة م���ع ال�م��ع��ه��د 

ال�ق��وم�ى للن�ق�ل – وزارة الن�ق����ل . 
 ثالثًا: مبادرة الربناجم التدريى بالرشاكة مع املعهد العاىل 

لتكنولوجيا النقل – وردان.
وأض���اف الوزي���ر، أن الرشكة س���تقوم بإع���داد بروتوكول 
للتعاون مع اهليائت التابعة للوزارة من خالل جتهزي الرباجم 

واجلدول الزمىن للدورات لملراجعة من اهليائت مبا يتناسب 
مع متطلبات لك مهنا، وذل���ك متهيدا لتوقيع “افتتاح براجم 
األاكدميية” حت���ت إرشاف وزارة النقل لب���دء تنفيذ براجم 

املبادرة.
مك���ا هشد املهن���دس اكمل الوزي���ر- وزير النق���ل - توقيع 
إتفاقي���ة إطارية بني اهليئة القومية لألنفاق ورشكة ألس���توم 
ترانس���بورت إس آيه الفرنسية، بشأن أمعال أنمظة السكك 
احلديدية وأمعال السكة وتصنيع وتوريد الوحدات املتحركة 
ملرشوع اخلط الس���ادس ملرتو أنف���اق القاهرة الكربى حيث 
ق���ام بالتوقيع من جانب اهليئة القومية لألنفاق اللواء رشيف 
حس���ن ليل – رئيس جملس إدارة اهليئ���ة القومية لألنفاق، 
ومن جانب رشكة ألستوم إندرو ديليون – الرئيس االقلميى 
ملنطقة أفريقيا لرشكة ألستوم وراىم صالح الدين – رئيس 
جملس إدارة ألستوم مرص.. وأوحض الوزير، أن توقيع هذه 
االتفاقية خالل مؤمت���ر املناخ يربز حرص الدولة عىل تنفيذ 
مرشوعات النقل األخرض امجلاعية وذلك باس���تمكال شبكة 
خطوط مرتو األنفاق وتنفيذ اخلط السادس لملرتو لملحافظة 
عىل البيئة وتقليل التلوث البييئ والضوضاء، العمتادة عىل 
الطاق���ة الكهربائية النظيفة مما يوفر حي���اة كرمية لملواطن 
املرصى، مكا س���يحقق املرشوع جدوى اقتصادية باحلفاظ 
ع���ىل الوقت وختفي���ف االختناق���ات املروري���ة وتقليل عدد 
الرحالت الس���طحية لوس���ائل النقل املختلفة، وتوفري فرص 
معل مبارشة وغري مبارشة أثناء مرحلة تنفيذ املرشوع وبعد 

دخوله اخلدمة.

انهت���ى االحتاد املرصي للتأمني من صياغة أول وثيقة 
تأمني الس���يارات الكهربائية يف مرص والتنس���يق مع 
اهليئ���ة العامة للرقابة املالية العمتادها ، دمعا ألهداف 
التمنية املستدامة واسرتاتيجيات الدولة حنو االقتصاد 

األخرض وتدنية االنبعاثات الكربونية.
وجاء ذل���ك اإلعالن خالل الورش���ة العمل الرابعة ىف 
املنطقة اخل���رضاء اليت عقدها االحت���اد بالتعاون مع 

احتاد الصناعات خالل فعاليات مقة املناخ.
وراع���ت دراس���ة وصياغة ه���ذه الوثيقة اس���تعراض 
التجارب العاملي���ة والعديد من االجمتاعات مع منيجت 
الس���يارات واجلهات ذات العالقة للوقوف عىل طبيعة 
األخطار وحمدداهتا ومن مث تق���دمي التغطية التأمينية 

املناسبة.
وخالل املناقش���ات اليت أدارها الدكتور السيد ترىك، 
املستش���ار األول باحتاد الصناعات– وش���ارك فهيا 
متحدًث���ا لك من عالء الزهريي رئيس االحتاد املرصي 
للتأمني، والدكتور حس���ام عالم ، املدير اإلقلميى للمنو 
املس���تدام CEDARE ، و أمح���د مس���ري ، رئيس 
وحدة الس���يارات الكهربائية ب���� UNFCCC – مت 
إس���تعراض ع���دًدا من النق���اط ، أبرزه���ا ، أن قطاع 
التأم���ني يلع���ب دورًا حموري���ًا ىف دمع وتعزيز حتول 
قطاع النقل حنو إس���تخدام الكهرباء وكذلك املسامهة 
ىف إتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات 
الكهربائي���ة ىف م���رص؛ وهو م���ا يعد مبثاب���ة خطوة 
هامة حي���ث أن تصنيع وبي���ع الس���يارات الكهربائية 

ىف م���رص ال يزال ىف مرحلت���ه األوىل. باإلضافة إىل 
ذلك، تعكس ه���ذه اخلطوة مدى أمهية خدمات التأمني 
وإعادة التأمني املس���تدامة ىف املسامهة ىف دمع تقليل 
خماط���ر االنتقال إىل اقتصاد منخفض االنبعاثات يف 
مرص.. وذلك من خالل تأمني مرشوعات البنية التحتية 
للكهرباء واملركبات الكهربائي���ة وكذلك تأمني حمطات 

الحشن الكهربايئ.
وتطرقت املناقش���ات إىل أمهية االس���تفادة من البيئة 
التنظميي���ة احلالية وال���دمع احلكوىم إلنش���اء مركز 
إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية يف مرص 

ورضورة فهم اإلماكنات االقتصادية للقيام بذلك.
وناقش���ت الورش���ة املعوق���ات والتحدي���ات والفرص 

الرئيسية من خالل التجارب واملبادرات املتعلقة بالنقل 
اإللك���رتوين اليت ميكن أن ترسع ىف انتقال الس���وق 
حنو السيارات الكهربائية يف املستقبل ، باالضافة إىل 
مناقش���ة اجلهود الدولية يف ديب وعىل مستوى العامل 
واجله���ود اليت مت بذهلا ىف مؤمت���ر COP26 خالل 

إطالق اإلعالن اخلاص باملركبات عدمية االنبعاثات.
ومت تقدمي ملخص ملا قام به االحتاد من جهود لتحقيق 
التأمني املس���تدام وذلك من خالل دمع وتفعيل التأمني 
متن���ايه الصغر ، مكا مت إلق���اء الضوء عىل اجلهود 
املطول���ة الىت مت بذهلا لدمع القطاع الزرايع من خالل 
العمل ع���ىل إجياد منتج مناس���ب بالتعاون مع كربى 

رشاكت إعادة التأمني العاملية.

وأش���ارت الورش���ة إىل بدء دراس���ة تغطية الكوارث 
الطبيعي���ة من خالل اقرتاح إنش���اء مجموع���ة تأمينية 
ومناقشة إمتداد هذه التغطيات لتمشل معظم املمتلاكت 

جبمهورية مرص العربية.
واختمتت الورشة باإلعالن عن وثيقة االحتاد املرصى 
للتأم���ني اجلديدة لتأمني الس���يارات الكهربائية وإلقاء 
الض���وء عىل خارط���ة الطريق للخطوات اليت س���يم 
اختاذه���ا يف املرحلة القادمة م���ن أجل دمع رشاكت 
التأمني يف مرص حىت تتبىن وثائق تأمني مماثلة جكزء 
من جهود التخفيف من خماطر املناخ يف قطاع النقل.
وشددت عىل رضورة تعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس 
اخلاصة باإلنتاج احملىل للسيارات الكهربائية وإبراز 
دور القامئ���ني عىل تلك الصناع���ة يف ذلك مع التأكيد 
ع���ىل رضورة تقلي���ل االنبعاث���ات وال���رتوجي ملنتجات 

خرضاء جديدة مثل السيارات الكهربائية.
وناقش���ت الورش���ة املعوقات والف���رص القامئة لدمع 
االنتقال إىل قطاع نقل إلكرتوين يف مرص ، باإلضافة 
إىل كيفية ربط جهود مرص باجلهود العاملية من خالل 

املنصات واملبادرات الدولية.
وأليق الزهريي عىل هامش ورشة العمل، الضوء عىل 
التطور ال���ذي يهشده قطاع التأمني )حياة وممتلاكت( 
ىف الوقت احلاىل ىف مرص.. حيث حقق قطاع التأمني 

جحم أقساط حواىل 2.8 مليار دوالر.

النقل توقع 4 اتفاقيات مبجال السكك احلديدية ومترو األنفاق مع شركات عاملية

قمة املناخ.. انتهاء صياغة أول وثيقة لتأمني السيارات الكهربائية يف مصر

أص���در الدكتور مصطى مدبويل، رئيس جملس الوزراء، قرارا بش���أن 
القواعد املنفذة ألحاكم قانون منح بعض التيس���ريات لملرصيني املقميني 
يف اخل���ارج، عىل أن ُينرش يف اجلريدة الرمسي���ة، ويعمل به من اليوم 

التايل لتارخي نرشه.
ون���ص القرار عىل أنه حيق لملرصي الذي له إقامة قانونية س���ارية يف 
اخلارج، اس���ترياد س���يارة ركوب خاصة واحدة الستعامله الخشيص 
معف���اة من الرضائب والرس���وم ال���يت اكن يتعني أداؤه���ا لإلفراج عن 
السيارة طبًقا للرشوط واألحاكم الواردة بالقانون رمق 161 لسنة 2022 
بشأن منح بعض التيسريات لملرصيني املقميني يف اخلارج وهذا القرار، 
وذلك مقابل سداد املبلغ النقدي املستحق احملدد وفًقا للجداول احملددة 
ىف هذا الش���أن، حيول من اخلارج، لصاحل وزارة املالية يف احلس���اب 

املرصيف املنصوص هيلع ىف هذا القرار.
ويكون اس���ترياد السيارة من املالك األول دون التقيد بسنة صنع معينة، 
فإذا اكن االس���ترياد يم من غري املالك األول للسيارة، فيشرتط أن تكون 
س���نة الصنع 2019 أو أح���دث، ويتعني عىل الطالب س���واء لدى إجراء 
التجسيل األويل أو طلب االستبدال – حبسب األحوال – أن ُيفصح عن 
التجهزيات واإلعدادات اخلاصة وغري المنطية اليت تمتتع هبا السيارة.

 وحُيظر استرياد الس���يارات ذات املواصفات غري املمسوح بالرتخيص 
بتس���يريها يف الب���الد اكلس���يارات ذات املق���ود عىل اجلان���ب األمين، 
والسيارات ذات التجهزيات واإلعدادات احملظورة اليت ال ميكن فصلها 
عن الس���يارة دون تلف أو إرضار هبا، وذلك لكه طبًقا للقرارات واللواحئ 
ذات الصل���ة املطبقة لدى لك من وزارة الداخلية واجلهاز القويم لتنظمي 

االتصاالت.
 وفميا يتعلق باحلس���اب املرصيف، أش���ار القرار إىل أنه ُيفتح حساب 
م���رصيف بالدوالر األمرييك ب���امس وزارة املالية بالبنك األهيل املرصي 
برمق )173100167(، حُيول هيلع املبلغ النقدي املس���تحق عن السيارة 
بالعملة األجنبية عند استيفاء إجراءات التجسيل األويل عرب املنصة وفًقا 
لإلج���راءات املنصوص علهيا ىف ه���ذا القرار، مكا حُيول هيلع مقدار ما 

قد يطرأ من زيادة عىل املبلغ النقدي املستحق نتيجة إعادة التسوية. 
ويتعني عىل املرصي الذي يرغب يف االس���تفادة من أحاكم القانون رمق 
161 لسنة 2022 بش���أن منح بعض التيسريات لملرصيني املقميني يف 
اخلارج، أن يفتح حسابا إلكرتونًيا عىل املنصة برمق تعرييف )ID( ممزي 
من خالل إدخال بياناته الخشصية )االمس رباعيا – تارخي امليالد - دولة 
اإلقامة – الرمق القويم – رمق مس���تند اإلقامة يف البلد األجنيب ونوعه 
– وس���يلة التواصل – بيانات حس���ابه البنيك باخلارج( حسمبا تتطلبه 
املنصة، مث يقوم برفع املس���تندات التالي���ة عىل املنصة متهيدا للتجسيل 

األويل للسيارة، ويه:
  - صورة ملونة من بطاقة رمق قويم أو جواز سفر مرصي، أو هشادة 

ميالد مرصية، حبسب األحوال.
  - مس���تند إقام���ة قانونية س���ارية صادر من الدولة ال���يت له فهيا حق 

اإلقامة، أوجواز سفر أجنيب سار، حبسب األحوال.
 -. كش���ف احلس���اب البنيك أو الهشادة البنكية، وفقا ملا هو منصوص 

هيلع يف هذا القرار مثبًتا هبام تارخي فتح احلساب.
 -. قي���د زواج أو هشادة ميالد، حبس���ب األحوال، وذل���ك إلثبات صلة 
القراب���ة يف حال���ة إذا اكن الطالب هو أحد أف���راد أرسة املرصي الذي 
ل���ه حق اإلقامة يف اخلارج )الزوج أو األبن���اء(، ويف هذه احلالة يكتى 
بأن يكون كشف احلساب البنيك أو الهشادة البنكية، املشار إلهيام يف 

البند )3( من هذه املادة، صادًرا بامس الزوج أو أحد الوالدين، حبس���ب 
األحوال، مع تقدمي املستندات املشار إلهيا يف البندين )1(،)2( بالنسبة 

للكا طريف العالقة األرسية.
 وفميا يتعلق بالتجسيل األويل للسيارة وحتديد املبلغ النقدي املستحق، 
ن���ص الق���رار الص���ادر عىل أن���ه جُيري الطال���ب، بعد فتح احلس���اب 
اإللكرتوين، التجسيل األويل للسيارة من خالل تعبئة بياناهتا األساسية 
واليت تمشل: نوع الس���يارة، جديدة أم مستعملة، وتارخي أول ترخيص، 
مالك أول أو غري ذلك، بلد املنش���أ، س���نة الصنع، الس���عة اللرتية، دولة 
ميناء الحشن، مدى احتواهئا عىل جتهزيات خاصة أو استثنائية أو غري 
منطية ومدى اس���تيفاء رشوط تطبيق إحدى االتفاقيات التجارية الدولية 

من عدمه. 
ومبجرد تعبئة البيانات املطلوبة تقوم املنصة تلقائًيا بتحديد املبلغ النقدي 
املستحق عن الس���يارة طبقا للقمي املالية الواردة باجلداول احملددة ىف 
ه���ذا الش���أن، والذى يمشل نس���بة 100% من قمية إمج���ايل الرضائب 
والرس���وم اليت اكن يتع���ني أداؤها لإلفراج عن الس���يارة، مبا يف ذلك 
الرضيبة عىل القمية املضافة، ورضيب���ة اجلدول، والرضيبة امجلركية، 
ورمس تمنية املوارد املالية للدولة، وغريها من الرس���وم اإلدارية األخرى 
اليت تس���تحق للخزانة العامة للدولة، أو إلحدى اجلهات العامة، مبناسبة 

واقعة االسترياد طبًقا للقوانني واللواحئ.
 وبالنس���بة للس���يارات غري الواردة باجلداول احملددة ىف هذا الشأن، 
ودون إخالل حبمك املادة )3( من هذا القرار، جيري تقدير املبلغ النقدي 
املس���تحق عن هذه الس���يارات يف لك حالة عىل حدة، مبوجب استعالم 
يقدم عرب املنصة من الطالب إىل مصلحة امجلارك، عىل أن يم الرد عىل 
هذا االستعالم خالل ثالثة أيام معل من تارخي استيفاء الطالب للبيانات 
واملس���تندات الالزم توفريها إلمتام التقدي���ر، وتتوىل مصلحة امجلارك 
حتديث تلك اجلداول، واملنش���ورة عىل املنصة، بإضافة السيارات اليت 
يم حتديد املبالغ النقدية املس���تحقة عهنا من خالل االستعالمات املشار 

إلهيا.
 بع���د حتديد املبلغ النقدي املس���تحق وفًقا للفقرتني الس���ابقتني، يؤرش 
الطالب إلكرتونًيا بالقبول عىل منوذج )إقرار وتعهد( بأن مجيع البيانات 
اليت مت إدخاهلا حصيحة وأن املستندات حقيقية، وأن السيارة مستوردة 
لالس���تعامل الخشيص، وأن���ه عىل دراية وإملام اكمل���ني باكفة الرشوط 
واألحاكم املنصوص علهيا بالقانون رمق 161 لس���نة 2022 بش���أن منح 
بع���ض التيس���ريات لملرصيني املقميني يف اخلارج، وه���ذا القرار، وأنه 
يتعهد بتقدمي أصول املس���تندات أو ص���ور رمسية مهنا، مصدًقا علهيا، 

للجمرك املختص عند إمتام إجراءات اإلفراج عن السيارة.
 وىف ش���أن حتويل املبلغ النقدي املستحق، أورد القرار أنه فور تجسيل 
الس���يارة وحتدي���د املبلغ النقدي املس���تحق وفًقا مل���ا ُنص هيلع ىف هذا 

الش���أن، يصدر للطالب ع���رب املنصة أمر دفع باملبلغ النقدي املس���تحق 
ليق���وم الطالب بتحويله إىل احلس���اب املرصيف خ���الل أربعة أهشر من 
تارخي العمل بأحاكم هذا القرار، مث تعبئة بيانات التحويل ورفع املس���تند 

الدال هيلع إلكرتونًيا عىل املنصة.
 ويتع���ني عىل الطالب س���داد قمية املبلغ النقدي املس���تحق دون خصم 
أي مبل���غ مقاب���ل أية مرصوف���ات أو معوالت حتويل حت���ت أي ممسى، 
ويتحم���ل وحده اكفة فروق حتويل العملة أو تاكليف التحويل اإللكرتوين 
أو البن���يك، وعىل الطالب التحقق من ذلك وقت إجراء التحويل، وال يعتد 

بأي سداد ال يغيط اكمل قمية املبلغ النقدي املستحق.
 ويش���رتط أن يكون حتويل املبلغ النقدي املس���تحق من حساب الطالب 
البنيك يف الدولة اليت له فهيا حق اإلقامة، باس���تثناء من له حق اإلقامة  
يف الدول اليت ال تحمس لغري رعاياها بفتح حس���ابات بنكية، ويثبت ذلك 
مبوج���ب هشادة هبذا املضمون تصدر م���ن وزارة اخلارجية أو البعثات 

اليت تعيهنا إلصدار هذه الهشادة.
مكا يش���رتط أن يك���ون لدى الطالب يف حس���ابه البن���يك الذي جيري 
التحويل منه، رصيد سابق عىل تارخي التحويل بثالثة أهشر عىل األقل، 
ي���حمس بتغطية املبلغ النقدي املس���تحق لدى إمتام إج���راءات التجسيل 
األويل ، وأال يك���ون هذا احلس���اب قد تلىق حتوي���الت بالعملة األجنبية 
من م���رص منذ تارخي العم���ل بالقانون )فميا ع���دا الرواتب اليت حتول 
م���ن إحدى اجلهات داخل مجهورية مرص العربية(، وعىل أن يكون ذلك 
احلس���اب بامس الطالب أو زوجه أو أحد والديه، حبسب األحوال، ويثبت 
ذلك لكه مبوجب كش���ف حس���اب بنيك عن األهشر الستة السابقة عىل 
ت���ارخي التحويل مبينا به تارخي فتح احلس���اب والتحويالت الواردة هيلع 
واإليداعات النقدية منذ ت���ارخي العمل بالقانون أو هشادة بنكية تتضمن 
ذات البيانات وتفيد أن رصيد حس���اب الطالب البنيك الذي مت التحويل 
منه اكن يغيط قمية املبلغ احملول قبل ثالثة اهشر من تارخي التحويل .

 مكا نّص القرار عىل أنه بعد التأكد من حتويل املبلغ النقدي املس���تحق، 
وحفص كش���ف احلس���اب البنيك، أو الهشادة البنكية، املش���ار إلهيام 
مسبقا، مبعرفة املختصني بالبنك املركزي، والتأكد من استيفاء الرشوط 
املنصوص علهيا يف القانون رمق 161 لس���نة 2022 بش���أن منح بعض 
التيس���ريات لملرصيني املقميني يف اخلارج وه���ذا القرار مبعرفة وزارة 
املالية، يم موافاة الطالب خالل سبعة أيام معل عىل حسابه اإللكرتوين 
مبوافقة استريادية ُمعمتدة، صادرة عن وزارة املالية، وصاحلة ملدة سنة 
ميالدية من تارخي إصداره���ا، حيق له خالهلا إمتام إجراءات التجسيل 

الهنايئ للسيارة، وحشهنا. 
 وأض���اف القرار أنه إذا أس���فر الفحص عن رفض معلية االس���ترياد، 
خيط���ر الطالب عىل حس���ابه اإللك���رتوين بذلك، وي���م رد املبلغ النقدي 
الس���ابق حتويله من الطالب عىل ذات احلساب البنيك احملول منه بذات 

العملة األجنبية دون خصم أيه مبالغ فميا عدا مصاريف التحويل، وذلك 
خالل مخسة أيام معل من تارخي الرفض. 

وتابع القرار: تكون املوافقة االستريادية صاحلة ألغراض النقل املبارش 
للس���يارة من دول���ة اإلقامة، أو أي دولة ختض���ع يف عالقهتا جبمهورية 
مرص العربي���ة لذات املعاملة امجلركية لدول���ة اإلقامة، إىل أحد املوانئ 

املرصية.
 وأج���از الق���رار للطالب، دون اإلخالل بأحاكم هذا القرار، ألي س���بب، 
استبدال سيارة أخرى، بالسيارة املثبتة يف املوافقة االستريادية الصادرة 
ل���ه، من خ���الل تقدمي طلب االس���تبدال، قبل اختاذ إج���راءات الحشن، 
ورشيطة أن حيول من حسابه البنيك يف اخلارج، بالعملة األجنبية، قمية 
الفرق مبقدار الزيادة، إن وجدت، يف املبلغ النقدي املستحق عن السيارة 
املستبدلة، وتصدر موافقة استريادية ببيانات السيارة اجلديدة، ال جتاوز 

صالحيهتا مدة صالحية املوافقة االستريادية السابقة. 
 وفمي���ا يتعلق بعملية التجسيل الهنايئ واس���تمكال إج���راءات اإلفراج 
ل الطالب احلاص���ل عىل موافقة  امجل���ريك، نص القرار ع���ىل أن حُيَوّ
اس���تريادية، لدى رغبته يف إمتام إجراءات التجسيل الهنايئ خالل مدة 
صالحية املوافقة االس���تريادية، إىل النظ���ام اإللكرتوين املعد للتجسيل 
املس���بق للحشنات ألغراض تطبيق القانون رمق 161 لسنة 2022 بشأن 
منح بعض التيس���ريات لملرصيني املقميني يف اخل���ارج، وذلك إلدخال 
بيان���ات الحشن واس���تمكال اكفة البيان���ات الالزمة إلمت���ام إجراءات 
التخليص امجلريك واإلفراج عن الس���يارة، س���واء م���ن قبل الطالب أو 
وكيل���ه من املخلصني امجلركيني، طبقا للقواعد واألحاكم الواردة بقانون 
امجلارك والحئته التنفيذية والضوابط الواردة بقراري وزير املالية رمقي 
)38( و)490( لس���نة 2021، وذل���ك لك���ه فميا ال يتع���ارض مع أحاكم 

القانون رمق 161 لس���نة 2022 بشأن منح بعض التيسريات لملرصيني 
املقميني يف اخلارج وهذا القرار. 

 وأض���اف أنه عىل الطالب، أو وكيله، لدى إمت���ام إجراءات اإلفراج عن 
الس���يارة تقدمي صورة من اإلقامة السارية املش���ار إلهيا سلفا، وكذلك 
كشف احلساب البنيك أو الهشادة البنكية املشار إلهيام، ويم التصديق 
عىل هذه املس���تندات من إحدى البعث���ات املرصية اليت تقع دولة اإلقامة 
يف نط���اق اعمتادها، وهشادة املنش���أ ح���ال تطبيق إح���دى االتفاقيات 
التجارية الدولية. ويف حالة االسترياد من املالك األول لسيارة تعود سنة 
صنعها ملا قبل 2019، فيتعني لدى إمتام إجراءات اإلفراج عهنا، إضافة 
إىل املس���تندات املش���ار إلهيا، تقدمي هشادة من املرور يف دولة اإلقامة 
موحًضا هبا بيانات الس���يارة وت���ارخي الرشاء أو المتلك ومصدًقا علهيا 

من إحدى البعثات املرصية اليت تقع دولة اإلقامة يف نطاق اعمتادها. 
 وتابع القرار يف هذا الصدد: تنهتي إجراءات التجسيل الهنايئ بصدور 
هش���ادة اإلفراج امجلريك املبديئ للطالب، وذلك بعد التأكد من س���داد 
اكفة املس���تحقات وفقا ألحاكم القانون رمق 161 لس���نة 2022 بش���أن 
منح بعض التيس���ريات لملرصيني املقميني يف اخلارج وهذا القرار، وال 
جيوز حتصيل أية مبالغ أخرى حتت ممسى رضائب أو رسوم مبناسبة 
الواقعة االس���تريادية، حىت متام اإلفراج عن الس���يارة هنائيا من ميناء 
الوص���ول، وذلك خبالف ما قد يم حتصيل���ه من الطالب أو وكيله مقابل 
خدمات حلساب وزارة الداخلية أو اجلهاز القويم لتنظمي االتصاالت. 

 وفميا يتعلق باالسرتداد، ُيس���رتد املبلغ النقدي املستحق فوًرا بتحويله 
إىل حس���اب االس���رتداد، بذات القمية، باملقابل احمليل للعملة األجنبية 
املس���دد هبا، وبسعر الرصف املعلن من البنك املركزي وقت االسرتداد، 
يف أي م���ن احلالت���ني: تمتث���ل احلال���ة األوىل يف انهتاء م���دة املوافقة 
االستريادية دون إمتام االس���ترياد، أّما احلالة الثانية فهي انقضاء مدة 
مخس سنوات عىل تارخي السداد. ويف حالة إعادة التسوية/ االستبدال 
طبًقا ألحاكم هذا القرار، حُتس���ب املدة املشار إلهيا بالنسبة لاكمل املبلغ 

النقدي املستحق من تارخي سداد آخر زيادة يف مقداره. 
 وتطرق القرار بعد ذلك إىل مسألة االسترياد من املناطق احلرة، مشريا 
إىل أن���ه مع عدم اإلخ���الل باألحاكم واإلجراءات ال���واردة بالقانون رمق 
161 لسنة 2022 بش���أن منح بعض التيسريات لملرصيني املقميني يف 
اخلارج وهذا القرار، يكون للطالب اس���ترياد السيارة من إحدى املناطق 
احل���رة العاملة داخل البالد، طبق���ا لعدد من الرشوط اليت تمتثل يف أن 
يس���دد اكمل مثن الس���يارة بتحويله من اخلارج بالعمل���ة األجنبية، يف 
حس���اب البائع املفتوح يف أحد البنوك املرصية، وتقدمي هشادة التحويل 
الدالة عىل ذلك، وأن يقبل الطالب ويسدد املبلغ النقدي املستحق بتحويله 
من اخلارج بالعملة األجنبية، ش���اماًل الفرق بالزيادة يف قميته يف حالة 
إذا اكنت الس���يارة املستوردة من املنطقة احلرة ممتتعة مبعاملة مجركية 
أفضل من تلك املقررة للس���يارة ذاهتا فميا لو قام الطالب باس���تريادها 

من دولة اإلقامة.
 وفمي����ا خيص إلغاء االس����تفادة بأح����اكم القانون رمق 161 لس����نة 2022 
بش����أن منح بعض التيسريات لملرصيني املقميني يف اخلارج، نص القرار 
عىل أن تقدمي بيانات غري حصيحة أو مس����تندات مزورة أو صورية بغرض 
االس����تفادة من أح����اكم القانون دون وجه حق ُيع����د جرمية هتريب، ويتخذ 

بشأهنا اإلجراءات املنصوص علهيا يف قانون امجلارك املشار إليه.

تفاصيل القواعد املنفذة ألحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريني املقيمني يف اخلارج
أصدرها رئيس الوزراء  

هش���دت وزيرة التضامن االجمتايع نيف���ني القباج توقيع بروتوكول 
التعاون املش���رتك بني وزارة التضام���ن االجمتايع ومجعية اهلالل 
األمحر املرصي ومؤسسة صناع احلياة، وذلك عىل هامش فعاليات 
مقة مؤمتر الدول األطراف التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغیر 

املناخ )COP27( برشم الشيخ.
وق���ع الربوتوكول من جانب وزارة التضام���ن االجمتايع أمين عبد 
املوجود مس���اعد وزيرة التضامن االجمتايع لش���ون مؤسس���ات 
املجمت���ع األهيل، والدكت���ور رايم الناظر املدي���ر التنفيذي مجلعية 
اهلالل األمح���ر املرصي، واملهندس أمحد م���وىس املدير التنفيذي 

ملؤسس���ة صناع احلياة، حيث يأيت بروتوكول التعاون املشرتك ىف 
إطار األس���س التمنوية اليت تنهتجها احلكومة املرصية يف االرتقاء 
ودمع الق���مي اإلنس���انية وحرص مؤسس���ات املجمت���ع املدين عىل 
تق���دمي الدمع واخلدمات العاجلة ل���ألرس اليت ترضرت من األزمات 
والك���وارث الطبيعية واالس���تجابة لألزمات والط���وارئ والتدخالت 

الرسيعة عىل مستوى امجلهورية.
وهيدف الربوتوكول إىل التعاون والرشاكة االسرتاتيجية بني اهلالل 
األمحر املرصي ومؤسس���ة صناع احلياة حت���ت مظلة ودمع وزارة 
التضامن االجمتايع إىل حتقيق االس���تجابة لألزم���ات والطوارئ 

والتدخالت الرسيعة عىل مس���توى امجلهورية، مبا ميتلكه الطرفان 
م���ن خربات وموارد ومتطوعني يف نفس املجال، والعمل عىل تعظمي 

هذه املوارد مبا حيقق اخلدمات جبودة ورسعة أكرب.
ووفقا لنصوص الربوتوكول تلزتم وزارة التضامن االجمتايع بوضع 
سياسة اس���هتداف األرس والفائت األكرث احتياجًا للتدخل وحتديد 
معايري تقدمي اخلدمات بالتعاون مع امجلعيات واملؤسس���ات األهلية 
الرشيكة والتنسيق بني اجلهات الرشيكة يف تنفيذ التدخالت، بيمنا 
يلزتم اهلالل األمحر املرصي بتق���دمي اخلربات والتدريبات الالزمة 

لرفع كفاءة الشباب يف جمال إدارة األزمات والطوارئ.

COP27 توقيع بروتوكول تعاون بني التضامن االجتماعي والهالل األحمر على هامش

أطلق املركز املرصي للتحكمي االختياري وتس����وية املنازعات 
املالية غري املرصفية، موقعه اإللكرتوين اجلديد وذلك لتيسري 
معلي����ة وصول املتعاملني احلالي����ني واحملمتلني إىل خدمات 
املرك����ز وذل����ك من خالل منص����ة إلكرتونية تتس����م بالرسعة 

والكفاءة.
لزي����ارة املوقع االلكرتوين اجلدي����د لملركز املرصي للتحكمي 

االستفادة من خدماته برجاء زيارة الرابط التايل:
https://ecas.org.eg/ar

يش����لك تفعيل املركز يف الوقت الراهن حمورًا هامًا يف دمع 
جهود حتقيق التمنية الالزمة لألس����واق املالية غري املرصفية 
واالستقرار املايل عىل حد س����واء، إذ يصبو لتحقيق أمرين 
يع����زز لك مهن����ام اآلخر أوهل����ام؛ توفري عدال����ة ناجزة ذات 
مصداقي����ة ل����دى أطراف اخلصوم����ة، وثانهيام؛ املس����امهة 
يف اس����تدامة األس����واق املالية مبا يعمل عىل حتسني مناخ 

االستمثار.
تأيت هذه اخلطوة س����عيًا م����ن إدارة املركز املرصي للتحكمي 
االختياري وتس����وية املنازع����ات املالية غ����ري املرصفية لرفع 
مس����توى كف����اءة وج����ودة إتاح����ة خدماهتا عرب الوس����ائط 
اإللكرتوني����ة اليت متكن املتعاملني ليس فقط من الوصول إىل 
خدمات التحكمي والتس����وية واالستفادة مهنا بل واستخدامه 
مكنص����ة لنرش فك����ر وثقافة التحك����مي االختياري وتس����وية 

املنازع����ات املالي����ة غري املرصفي����ة ورفع مس����تويات الويع 
واملعرف����ة خبدماته وكيفية الوصول الهيا واالس����تفادة مهنا، 
ملا لعمليات التحكمي وتسوية أي نزاعات بشلك رسيع وكفء 
من تأثري كبري عىل مصداقية وثقة دوائر األمعال يف القطاع 

املالية بشقية املرصيف وغري املرصيف.
يتضم����ن املوقع اإللكرتوين اجلديد لملرك����ز باقة ممتزية من 
األقس����ام ثرية باملعلومات واملعرفة اليت حيتاجها املتعاملون 
خبص����وص العديد من املس����ائل ذات الصل����ة باكفة القواعد 
واإلج����راءات اخلاص����ة بالتحك����مي والوس����اطة، مك����ا يتيح 
لملتعامل����ني تجسيل طلب التحكمي والوس����اطة باإلضافة إىل 
طلب القيد يف قوامئ احملمكني والوس����طاء عن بعد من خالل 
معلي����ة الكرتونية مؤمتتة بالاكمل. حيث يمتكن املتعاملون من 
االطالع عىل اكفة األنش����طة والدورات التدريبية اليت يقدمها 

املركز وإماكنية االشرتاك هبا إلكرتونيا.
يع����د املركز املرصي للتحكمي االختياري وتس����وية املنازعات 
املالي����ة غري املرصفية ه����و املرك����ز األول يف مرص والرشق 
األوس����ط املتخص����ص يف تس����وية املنازع����ات املالي����ة غري 

املرصفية.
تأيت أمهية ختصيص مركز لتس����وية املنازع����ات املالية غري 
املرصفية مل����ا يقوم به القطاع املايل غ����ري املرصيف من دور 

حموري يف دمع منو االقتصاد املرصي.

مركز تسوية املنازعات املالية غير املصرفية
 يطلق موقعا إلكترونيا جديدا

فازت م���رص، مُمثلة يف املركز الوطين لالس���تعداد 
لط���وارئ احلاس���بات والش���باكت التاب���ع للجهاز 
القويم لتنظمي االتص���االت، بعضوية جملس إدارة 
فريق االس���تجابة لطوارئ احلاسب ملنمظة التعاون 
اإلس���اليم، حيث انُتخب املركز من بني 53 عضًوا 

من أعضاء الفريق.
ومت إع���الن ف���وز املركز خ���الل فعاليات األس���بوع 
اإلقل���يمي لألم���ن الس���يرباين والذي نمظ���ه املركز 
الع���ريب اإلقليمي لألمن الس���يرباين يف الفرتة من 
6 إىل 9 نومفرب يف مس���قط، حتت شعار "االبتاكر 

وصناع���ة األمن الس���يرباين"، واس���تضافته وزارة 
النق���ل واالتصاالت وتقنية املعلوم���ات بُعامن، مُمثلة 
يف املركز الوطين للسالمة املعلوماتية، مبصادقة من 

االحتاد الدويل لالتصاالت.
واكن املركز الوطين لالستعداد لطوارئ احلاسبات 
والشباكت قد شارك يف عدٍد من فعاليات األسبوع، 
مهنا المتري���ن اإلقليمي العارش لألمن الس���يرباين 
وال���ذي انعق���د ي���ويم 6 و7 نومفرب حت���ت عنوان 
"التعمّل التطبييق لفرق االس���تجابة حلاالت الطوارئ 

ALERT يف املنطقة العربية".

تاب���ع مصطى مدبويل، رئيس جملس الوزراء املرصي، 
أنش���طة جهاز تمنية املرشوعات املتوس���طة والصغرية 
ومتناهي���ة الصغ���ر، خالل حنو عامني، بداي���ة من يناير 

2021 حىت سبمترب 2022.
ورصح ن���ادر س���عد، املتحدث الرمسي بامس رائس���ة 
جمل���س الوزراء، بأن جحم المتوي���ل الذي قدمه اجلهاز 
خ���الل هذه الفرتة بل���غ حنو 5.2 ملي���ار جنيه، بيهنا5  
مليارات جنيه، س���امهت يف متوي���ل 155 ألف مرشوع 
صغري ومتن���ايه الصغ���ر، أتاحت ح���وايل 262 ألف 
فرص���ة مع���ل، إىل جانب حن���و 247.5 ملي���ون جنيه، 

لمتويل مرشوعات يف جمال البنية األساس���ية والتمنية 
املجمتعية والتدري���ب، أتاحت عرشات اآلالف من فرص 

العمل اليومية.
وأضاف املتح���دث الرمسي، أنه يم إصدار الرتاخيص 
لملرشوعات املتوس���طة والصغرية ومتناهية الصغر من 
خ���الل 33 وحدة للش���باك الواحد، بع���دد من مجمعات 
تقدمي اخلدمات، حيث مت خالل هذه الفرتة املشار إلهيا، 
إص���دار 4061 رخص���ة هنائية لملرشوع���ات اجلديدة، 
و5453 رخص���ة مؤقتة لملرشوع���ات اجلديدة، و2047 

رخصة هنائية لتوفيق األوضاع.

مصر تفوز بعضوية فريق االستجابة لطوارئ احلاسب 
ملنظمة التعاون اإلسالمي

5.2 مليار جنيه متويالت جهاز تنمية املشروعات املتوسطة 
والصغيرة خالل 21 شهرًا

داليا احمد

رضوى عبداهلل

أحمد ابراهيم

    السماح  للمقيم بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب 
والرسوم مقابل سداد مبلغ يتم استرداده بعد 5 سنوات

  لجنة   تضم فى عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية لدراسة 
وفحص اإلشكاليات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون  

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  20  نوفمبر  2022  •  العدد  669
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10 البورصة تعلن 
الشطب االجباري ألسهم

 3 شركات مقيدة

وافقت جلنة قيد األوراق املالية بالبورصة املرصية، عىل ش����طب قيد 
أهسم 3 رشاكت مقيدة، ش����طًبا اجبارًيا نتيج����ة االندماج مع رشكة 

املرصيني لإلساكن والتمنية والتعمري.
وقالت البورصة، يف بيان، إنه تقرر الشطب الهنايئ لقيد أهسم رشكة 
إمريالد لالس����تمثار العقاري شطًبا اجبارًيا نتيجة االندماج وانقضاء 
خشصيهتا االعتبارية والبالغ رأس  ماهلا املصدر واملقيد 275 مليون 

جني����ه مرصي موزع عىل عدد 275 مليون هسم بقمية امسية 1 جنيه 
 م����رصي للهسم الواحد.. وأضافت أنه تقرر كذلك الش����طب الهنايئ 
لقيد أهسم رشكة امريالد للتطوير وإدارة املرشوعات ش����طًبا اجبارًيا 
نتيجة االندماج وانقضاء خشصيهت����ا االعتبارية والبالغ رأس  ماهلا 
املص����در واملقي����د 85 مليون جنيه موزع عىل ع����دد 425 مليون هسم 

بقمية امسية 0.20 جنيه للهسم الواحد.

أعلن���ت املجموع���ة املالية هريمي���س، بنك 
االس���تمثار الرائد يف األس���واق الناش���ئة 
واملبتدئ���ة عن النت���اجئ املالية والتش���غيلية 
خ���الل الربع الثالث من ع���ام 2022، حيث 
بلغ���ت اإلي���رادات 2.3 ملي���ار جنيه، بمنو 
س���نوي مبع���دل 95%، وذلك ب���دمع األداء 
الق���وي لقطايع بنك االس���تمثار والمتويل 
غ���ري امل���رصيف )NBFI(، ومصحوًب���ا 
بإضافة إيرادات aiBANK عىل القوامئ 

املالية للرشكة.
وذكرت هريميس ىف بيان، أن صايف الرحب 
قبل خصم الرضائب ارتفع مبعدل س���نوي 
70% ليص���ل إىل 650 ملي���ون جنيه، وذلك 
عىل خلفية األداء القوي ملختلف القطاعات 

التشغيلية باملجموعة خالل نفس الفرتة.

فميا ارتفع صايف الرحب التشغييل مبعدل 
س���نوي 70% ليصل إىل 716 مليون جنيه، 
فمي���ا تراج���ع ص���ايف الرحب بع���د خصم 
الرضائب وحقوق األقلية مبعدل سنوي %5 
ليص���ل إىل 337 مليون جني���ه، وذلك عىل 
خلفية ارتف���اع الرضائب وحق���وق األقلية 
 aiBANK الناجتة عن إضافة إي���رادات
ع���ىل الق���وامئ املالية للرشك���ة خالل نفس 

الفرتة.
وأش���ارت هريمي���س إىل ارتف���اع صايف 
املرصوفات التشغيلية مبعدل سنوي %108 
لتبلغ 1.6 ملي���ار جنيه خالل الربع الثالث 

من عام 2022.

ش���ارك الدكتور دمحم فري���د رئيس اهليئة 
العامة للرقابة املالية يف جلسة جلنة الرؤساء 
باملنمظة الدولية للهيائت الرقابية عىل أسواق 
امل���ال، ملناقش���ة دور البورص���ات يف إعادة 
 بن���اء عامل خال م���ن االنبعاث���ات الكربونية،

حي���ث ق���ام بتنظمي اجللس���ة مب���ادرة األمم 
 )SSE( املس���تدامة  للبورص���ات  املتح���دة 
وباالشرتاك مع مركز االبتاكر العاملي التابع 
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش���أن تغري 
واملنمظ���ة الدولية هليائت   )UGIH( املناخ
وذلك باملنطقة   )IOSCO( األوراق املالي���ة

الزرقاء بقمة املناخ.
حرض اجللس���ة النقاش���ية التفاعلية قيادات 
أس���واق رأس املال عامليًا، رؤساء بورصات 
ورؤساء جهات رقابية ، حيث شارك الدكتور 
دمحم فري���د بصفت���ه نائ���ب رئيس جملس 
إدارة املنمظة الدولي���ة للهيائت الرقابية عىل 
أس���واق املال IOSCO ، وحبضور لك من 
جميس زان ، مدير االس���تمثار واملش���اريع 
يف مؤمت���ر األمم املتحدة للتج���ارة والتمنية 
)UNCTAD( ورئي���س جمل���س اإلدارة 
، منس���ق SSE يف األمم املتح���دة أنت���وين 
ميل���ر ، منس���ق أعض���اء جلن���ة SSE يف 
األمم املتحدة ، الس���يد جان بول سريفايس 
رئي���س جمل���س إدارة IOSCO ،وأعضاء 
جمل���س إدارة املنمظ���ة الدولية، والس���يدة 

إدارة  جمل���س  عض���و  إيدوزي���ن  ندي���دي 
 ISSB جملس معاي���ري االس���تدامة الدولية
،السيدة ماري شابريو نائبة رئيس بلومربج 
للسياس���ة العامة العاملية ، الس���يدة نانديين 
سوكومار الرئيس التنفيذي لالحتاد العاملي 
للبورصات ، الس���يد رايم الداكين الرئيس 
التنفيذي للبورصة املرصية ،الس���يد لو بون 
 يش الرئيس التنفيذي لبورصة س���نغافورة.
هشدت اجللسة نقاش���ات واسعة حول دور 
البورص���ات يف معاجل���ة أزمة املن���اخ ، مع 
تس���ليط الض���وء عىل مب���ادرات حمددة من 
األس���واق يف مجي���ع أحناء الع���امل ، كيفية 
قي���ام البورص���ات باملس���اعدة يف مواءم���ة 
اإلفصاح���ات املتعلق���ة باملناخ م���ع املعايري 
العاملية ، وكذا املساعدة يف توفري إرشادات 
وتدري���ب مفصل ملص���دري األوراق املالية ، 
مع أمهية ابتاكر منتج���ات وخدمات جديدة 
متوافق���ة مع املن���اخ مثل أس���واق الكربون 
الطوعي���ة )VCMs( ، كيفي���ة مض���ان أن 
منتج���ات المتويل األخرض مثل الس���ندات 
اخلرضاء ختدم بش���ل أفضل االحتياجات 
المتويلية لألسواق الناشئة ، و مناقشة دمع 
Net- حتال���ف جالس���كو املايل من أج���ل
Zero واس���تخدام تأث���ريمه يف الس���وق 
لترسيع االنتق���ال إىل اقتصادات خالية من 

االنبعاثات.

كش���ف تقرير إرنس���ت ويون���غ )EY( لصفقات 
االندماج واالس���تحواذ يف منطقة الرشق األوسط 
ومشال إفريقيا، الي���وم االثنني، عن تجسيل 524 
صفقة يف األهشر التسعة األوىل من العام 2022 

بقمية إمجالية بلغت 55.2 مليار دوالر.
وارتفع عدد صفقات االندماج واالستحواذ بنسبة 
6% عىل أساس سنوي، وذلك عىل خلفية اسمترار 
ضغوط التمخض، وتراجع االقتصاد، واضطرابات 
الس���وق العاملية. بيمنا تراجعت القمية اإلمجالية 
للصفقات بنس���بة 23% مقارنة بالفرتة نفهسا من 

العام املايض.
مكا أظه���ر التقرير أيضًا أن صفق���ات االندماج 
واالستحواذ احمللية املعلنة اكنت األكرث تجسيلًا، 
إذ شلكت 51% من إمجايل عدد الصفقات، بيمنا 
شلكت قميهتا 33% من القمية اإلمجالية للصفقات 
املعلنة يف املنطقة يف األهشر التس���عة األوىل من 

عام 2022.
ومثلت صفقات االندماج واالس���تحواذ يف جمال 
األهسم اخلاصة وصناديق الرثوة السيادية %35 
من إمجايل ع���دد الصفقات املعلن���ة يف األهشر 
التس���عة األوىل من عام 2022 و38% من قميهتا. 
بيمنا اس���تحوذت املؤسسات املرتبطة باحلكومات 
عىل 38% من إمجايل قمية الصفقات املعلن عهنا 
يف هذه الفرتة، مع تجسيل صفقات بقمية إمجالية 

بلغت 21 مليار دوالر.
م���ن جانبه، ق���ال رئي���س قط���اع الصفقات 

واالسرتاتيجية ملنطقة الرشق األوسط ومشال 
إفريقيا يف EYبراد واتسون، إنه عىل الرمغ 
م���ن حالة ع���دم التيقن االقتص���ادي العاملية 
اليت نعيهشا، إال أن منطقة الرشق األوس���ط 
ومش���ال إفريقيا اس���مترت بتجسيل نش���اط 
أعىل لصفقات االندماج واالس���تحواذ، وذلك 
ع���ىل خلفية المنو االقتص���ادي املتوقع الذي 
يقوده ارتفاع أس���عار النفط، وتسارع تنفيذ 

إصالحات تصب يف صاحل األمعال.
وأضاف أنه فضلًا عن ذلك، نهشد تناميًا يف 
الصفقات يف قطاع التكنولوجيا، األمر الذي 
يعكس تسارع مش���اريع التحول الرمقي يف 

العديد من الصناعات يف املنطقة.«
اإلمارات بالصدارة

وحافظ���ت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
تصدرها لقامئة البلدان امخلسة األكرث جذبًا 
للصفقات يف منطقة الرشق األوسط ومشال 
إفريقي���ا، حيث هشدت تجسي���ل 155 صفقة 
بقمي���ة إمجالية بلغ���ت 17.2 مليار دوالر يف 
األهشر التس���عة األوىل من عام 2022. تلهتا 
مرص ب� 99 صفق���ة بقمية 3.9 مليار دوالر، 
واململكة العربية السعودية ب� 58 صفقة بقمية 
3.4 ملي���ار دوالر، واملغ���رب ب���� 22 صفقة 
ان ب�ِ  بقمي���ة 1.9 ملي���ار دوالر، وس���لطنة معمُ
10 صفق���ات بقمية إمجالية بلغت 0.7 مليار 

دوالر.

املجموعة املالية هيرميس حتقق إيرادات بـ2.3 مليار 
جنيه خالل الربع الثالث من 2022

الرقابة املالية: أسواق األوراق املالية قادرة على القيام بدور 
محوري يف معاجلة أزمة املناخ عبر تعبئة واتاحة التمويالت

بنسبة %37

مصر تشهد زيادة يف عدد صفقات االندماج واإلستحواذ خالل 9 أشهر شركات القوات املسلحة علي أبواب البورصة 

أظهرت املؤرشات املالي���ة لرشكة الرشقية 
- إيسرتن كومباين، خالل الربع األول من 
العام املايل 2022 -2023، تراجع أرباحها 

بنسبة 12% عىل أساس سنوي.
وأوحض���ت الرشك���ة يف بي���ان لبورص���ة 
مرص، أهنا حققت أرباحًا بلغت 1.4 مليار 
جنيه خالل الفرتة من يوليو حىت س���بمترب 
املايض، مقابل أرب���اح بلغت 1.59 مليار 
جني���ه يف الفرتة املقارنة م���ن العام املايل 

املايض.
وارتفع إمج���ايل إي���رادات الرشكة خالل 
الف���رتة إىل 17.68 ملي���ار جني���ه، مقابل 

إي���رادات بلغ���ت 17.49 ملي���ار جنيه يف 
الفرتة املقارنة من العام املايل املايض.

وحققت رشكة الرشقية - إيسرتن كومباين، 
خالل العام املايل املايض 2021- 2022، 
صايف رحب بل���غ 4.03 مليار جنيه، مقابل 
أرباح بلغت 4.28 ملي���ار جنيه يف الفرتة 

املقارنة من العام املايل املايض.
وارتفع���ت إيرادات الرشك���ة خالل العام 
املايل امل���ايض إىل 17.13 مليار جنيه، 
مقاب���ل إي���رادات بلغ���ت 16.02 مليار 
جنيه يف الف���رتة املقارنة من العام املايل 

املايض.

قال تقرير البورصة املرصية األسبويع، 
إن الرشاكت املدرجة، وزعت أرباًحا نقدية 
بلغت 30.2 مليار جنيه منذ بداية العام، 

مقمسة بني 2.568 مليار جنيه خالل 
هشر يناير، و254 مليون جنيه خالل 

هشر فرباير، و1.106 مليار جنيه خالل 
مارس، 13.421 مليار جنيه خالل أبريل، 

3384 مليون خالل مايو، و2.33 مليار 
جنيه خالل هشر يونيو.

تقرير البورصة املرصية األسبويع
وحبسب تقرير البورصة األسبويع ـ 

وزعت الرشاكت أرباًحا نقدية بقمية 79 
مليون جنيه خالل هشر يوليو، و523 

مليون جنيه خالل أغسطس، و322 
مليون جنيه خالل هشر سبمترب، و5 

مليارات جنيه خالل أكتوبر، و771 مليون 
جنيه حىت يوم 13 نومفرب اجلاري.

 وأشار التقرير إىل أنه خالل األسبوع 
املايض، وزعت رشاكت العربية لألدوية 

والصناعات الكمياوية، النيل لألدوية 
والصناعات الكمياوية-النيل، اإلسكندرية 

لألدوية والصناعات الكمياوية، القاهرة 
لألدوية والصناعات الكمياوية، مطاحن 
رشق الدلتا، مطاحن وسط وغرب الدلتا، 

احلديد والصلب لملنامج واحملاجر، 

أرباح سي آي كابيتال 
القابضة تتراجع إلى 520 
مليون جنيه خالل 9 أشهر

شركات البورصة توزع 771 
مليون جنيه أرباحا خالل 13 يوم

13.9 مليار جنيه إيرادات مجموعة 
طلعت مصطفى القابضة حتى نهاية 

سبتمبر بنسبة نمو 23 %

أرباح »كيما« تقفز إلى
 471.2 مليون جنيه في الربع 

األول من 2022-2023

كشفت القوامئ املالية املجمعة لرشكة 
يس آي اكبيتال القابضة لالستمثارات 

املالية، عن التسعة أهشر األوىل من 
العام اجلاري، تراجع أرباح الرشكة 

بنسبة 57.3 باملائة عىل أساس 
سنوي.

وأوحضت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص، أهنا جسلت صايف رحب بلغ 

520.01 مليون جنيه منذ بداية يناير 
حىت هناية سبمترب 2022، مقابل 

أرباح بلغت 1.22 مليار جنيه خالل 
نفس الفرتة من العام املايض، مع 

األخذ يف االعتبار حقوق األقلية.
وارتفعت أرباح أحصاب حقوق ملكية 
الرشكة األم خالل الفرتة إىل 485.69 

مليون جنيه بهناية سبمترب، مقابل 
412.31 مليون جنيه خالل نفس 

الفرتة من العام املايض.

أعلنت مجموعة طلعت مصطىف 
القابضة، نتاجئ األمعال عن الفرتة 
املالية املنهتية يف 30 سبمترب عام 

2022، وحققت إمجايل إيرادات 
بلغت 13.9 مليار جنيه خالل 

التسعة أهشر األوىل من عام 2022 
مقارنة مببلغ 11.3 مليار جنيه 

إيرادات حمققة خالل نفس الفرتة 
من العام املايض بنسبة منو %23، 

وبلغت إيرادات النشاط العقاري 
املثبتة خالل التسعة أهشر األوىل 

من عام 2022 مبلغ 10.7 مليار 
جنيه مقارنة مببلغ 9.1 مليار جنيه 
خالل نفس الفرتة من العام املايض، 

وبنسبة منو %17.
وبلغ صايف الرحب املجمع 4.3 مليار 
جنيه خالل التسعة أهشر األوىل من 

عام 2022 مقابل 3.7 مليار جنيه 
خالل نفس الفرتة من العام املايض 

وبنسبة منو 16%، وبلغ صايف الرحب 
املجمع بعد الرضائب ب وحقوق 
احلصص غري املسيطرة مبلغ 2 

أظهرت املؤرشات املالية لرشكة 
الصناعات الكمياوية املرصية - 

كميا، خالل الربع األول من العام 
املايل اجلاري، ارتفاع أرباح الرشكة 

بنسبة 286% عىل أساس سنوي.
وقالت الرشكة يف بيان لبورصة 
مرص، إهنا حققت أرباحًا بلغت 

471.2 مليون جنيه خالل الفرتة من 
يوليو حىت هناية سبمترب 2022، 

مقابل أرباح بقمية 122.04 مليون 
جنيه يف الفرتة املقارنة من العام 

املايل املايض.
وارتفعت مبيعات الرشكة خالل 

الربع األول من العام املايل اجلاري 
إىل 1.56 مليار جنيه، مقابل 

مبيعات بلغت 987.62 مليون جنيه 
يف الفرتة املقارنة من العام املايل 

السابق.
يشار إىل أن كميا حققت أرباحًا 

بلغت 651.48 مليون جنيه خالل 
الفرتة من يوليو 2021 حىت يونيو 

2022، مقابل خسائر بلغت 1.42 
مليار جنيه يف العام املايل السابق 

له.

أرباح إيسترن كومباني تتراجع 12% إلى 1.4 مليار 
جنيه خالل الربع األول من العام املالي 2022 -2023

داليا احمد

يف خط���وة مهمة لبدء طرح ال���رشاكت التابعة 
جلهاز اخلدمة الوطنية للت���داول يف البورصة 
، عقد الرئيس عبد الفتاح الس���ييس اجمتاعا 
موس���عا ، اطلع خالل���ه عىل ب���دء اإلجراءات 
متهيدًا لطرح حصص من تلك الرشاكت لتداول 
أهسمها يف البورصة، خاصًة الرشكة الوطنية 
للب���رتول ورشكة صايف، وذلك هبدف توس���يع 
قاع���دة ملكيهتا وج���ذب اس���تمثارات القطاع 
اخلاص، عىل حنو هيدف إىل تعظمي مس���امهة 
جه���از اخلدمة الوطنية برشاكت���ه املتنوعة يف 
دمع االقتص���اد الوطين، الس���ميا يف ضوء ما 
تمتت���ع به رشاكته من إماكنات ومقومات كبرية 
تؤهلها لملس���امهة بفاعلي���ة يف معلية التمنية 
الش���املة اليت تس���ى إلهيا الدولة حاليًا يف 

خمتلف القطاعات .
ش���ارك يف االجمتاع لك من الدكتور مصطىف 
مدبويل رئيس جملس ال���وزراء، واللواء أمحد 
الش���اذيل رئيس هيئة الش���ون املالية للقوات 
املسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو املجد مدير جهاز 
مرشوع���ات اخلدمة الوطنية للقوات املس���لحة، 
والل���واء أ.ح دمحم أنور رئي���س جملس إدارة 
الرشك���ة الوطنية للبرتول، والل���واء أ.ح يارس 
امجل���ل رئيس جمل���س إدارة الرشكة الوطنية 

إلنتاج وتعبئة املياه الطبيعية “صايف«.
ويف وق���ت س���ابق لك���ف الرئي���س عبدالفتاح 
الس���ييس احلكوم���ة   باإلعالن ع���ن برناجم 
ملش���اركة القطاع اخلاص باألص���ول اململوكة 
للدولة مبس���هتدف 10 مليارات دوالر س���نويا 

وملدة أربع سنوات.
وفق���ا للبن���ك ال���دويل، هناك حن���و 60 رشكة 
تابع���ة للجيش تعمل يف 19 صناعة يف مرص، 
م���ن إمجايل 24 مدرجة ع���ىل جدول تصنيف 

الصناعات.
 واكن رئي���س ال���وزراء  الدكت���ور مصط���ي 
مدب���وىل،  أعل���ن يف ترصحيات س���ابقة أنه  
س���يمت طرح عدد من الرشاكت التابعة للقطاع 
العام ىف البورصة مهنم 10 رشاكت قطاع عام 
ورشكتني للقوات املس���لحة، موحضا أن الدولة 
تسهتدف خفض جعز املوازنة الدين اخلاريج 
ملرص 91% منه ديون متوس���طة وطويلة األجل 
وال متث���ل ضغوط ع���ىل الدول���ة، موحضا أن 
الدولة تس���هتدف الزنول بالدين العام من %86 

إيل 75% عىل مدار 4 سنوات حيت 2026.
 وأوحض أن الدول���ة تس���هتدف إتاحة أصول 
مملوكة الدول���ة بقمية 40 مليار دوالر للرشاكة 
مع القطاع اخلاص املرصى أو األجنيب ملدة 4 
سنوات،  مش���ريا إيل أن  أن الدولة تسهتدف 
رف���ع مش���اركة القطاع اخلاص بنس���بة %65 

خالل الثالث سنوات القادمة.
ويف ترصحي���ات أخري ، ق���ال رئيس الوزراء   
إن “لك دول العامل دامئا تدخل يف استمثارات 
يف قطاع���ات اس���رتاتيجية، الدول���ة تراها من 
وجهة نظرها متس األمن القويم واالس���تقرار 
االقتصادي، وحنن درسنا لك التجارب العاملية 
يف هذا الشأن«  ، وتابع: لو حتدثنا عن جحم 
املؤسس���ات التابعة للقوات املس���لحة، فهي ال 
متث���ل ش���يائ يف االقتصاد امل���رصي، ومتثل 
حوايل أقل 1%، وم���ع األرقام ومنو االقتصاد 

فهي أقل من %1 .
وأوحض أن���ه بالنظر إىل ه���ذه القطاعات، جند 
أغلهب���ا يف جماالت القطاع اخل���اص وهو مل 
يكن موج���ودا أو يتواجد بنس���بة قليلة جدا ال 
تكي احتياج االقتصاد املرصي، وبالتايل كنا 
نس���تورد مكيات هائلة ونس���دد بعملة صعبة، 
نتيج���ة ألن القطاع اخلاص مل يكن يغيط أكرث 

من 10 أو 15 أو 20% مهنا.
وأكد أن مرص كدولة يف هذه املرحلة، مضطرة 
لزيادة االس���تمثارات العامة من لك مؤسسات 
الدولة م���ن أجل بن���اء الدولة وبنية أساس���ية 
مخضة، وجحم اإلنف���اق المخض الذي مت يف 
االستمثارات العامة خالل الفرتة املاضية أكرث 
م���ن 50% فقط منه يف البنية األساس���ية، ولن 

تسمتر هذه الزنعة .
وعن خصخصة الرشاكت التابعة اجليش، أكد 
مدبويل، أن الرئيس الس���ييس أعلن أنه سيمت 
طرح ال���رشاكت اململوكة للجيش يف البورصة 

املرصية للرشاكة مع القطاع اخلاص.
وقال مدب���ويل، إن ما يقال ع���ن أن الرشاكت 
التابع���ة للجي���ش ال تعل���ن مزيانيهت���ا “غ���ري 
حصيح”، وهن���اك رشاكت تعمل يف قطاعات 
اقتصادية مدنية، ويمت هيلكهتا   لتكون جاهزة 

يف الطرح بالبورصة املرصية.
وأشار إىل أنه اكن  هناك طرحا خاصا برشكة 
“إي فاينان���س” إحدى ال���رشاكت اليت اكنت 
مملوكة بالاكمل للدول���ة املرصية، ومت هيلكهتا 
وط���رح أك���رث 25% مهن���ا، مؤك���دا أن الدولة 
تس���هتدف مثل هذا األمر   لرشاكت كثرية من 
الدولة، ومهنا رشاكت تابعة للقوات املس���لحة 

اليت تعمل يف قطاع األمعال.

هتيئة واستعدادات 
ومطلع العام اجلاري ، هشد الدكتور مصطىف 
مدبوىل، رئيس جملس الوزراء،  مرامس توقيع 
اتفاقي���ة تعاون مش���رتك بني صن���دوق مرص 
الس���يادى، وجهاز مرشوعات اخلدمة الوطنية 
هبدف االستعانة خبربات كوادر الصندوق ىف 
هتيئة بع���ض األصول التابع���ة للجهاز جلذب 
االستمثارات من القطاع اخلاص حمليا ودوليا 
وتوس���يع قاعدة ملكيهتا متاشيا مع توجهيات  

الرئيس عبد الفتاح السييس.
 وق���ع االتفاقية لك من أمين س���لميان الرئيس 
التنفي���ذي لصندوق مرص الس���يادي، واللواء 
ن���ادر زيك، مدي���ر االدارة املالي���ة والتجارية 
برائس���ة جهاز مرشوع���ات اخلدم���ة الوطنية 
الس���عيد،وزيرة  هال���ة  الدكت���ورة  حبض���ور 
التخطي���ط والتمنية االقتصادية ورئيس جملس 
إدارة صن���دوق م���رص الس���يادي، والل���واء 
مصط���ىف أمني عىل، مدير جه���از مرشوعات 

اخلدمة الوطنية.
  وعق���ب توقي���ع االتفاقي���ة، أك���دت الدكتورة 
هال���ة الس���عيد، وزي���رة التخطي���ط والتمني���ة 
إدارة صندوق  االقتصادية،ورئي���س جمل���س 
مرص الس���يادي أن االتفاقية اليت مت توقيعها 
الي���وم بني صن���دوق مرص الس���يادي وجهاز 
مرشوع���ات اخلدم���ة الوطني���ة ت���أيت تنفيذًا 
لتلكيفات الرئيس عبد الفتاح الس���ييس، وفقا 
ملا أعلنه يف أحد االفتتاحات الرائس���ية، بطرح 

رشاكت القوات املسلحة يف البورصة.
 وأوحضت الوزيرة أن االتفاقية ترتكز عىل قيام 
اجلهاز وصندوق مرص السيادي بانتقاء بعض 
الرشاكت واالصول ذات اجلدوى االقتصادية 
التابع���ة جله���از مرشوعات اخلدم���ة الوطنية 
وال���ىت س���يمت وضعها يف حمفظ���ة لألصول 
املتاحة للرتوجي واالس���تمثار ليقوم الصندوق 
باإلرشاف عىل معل دراس���ات استمثارية هلا 
والعمل عىل هتيئهتا جلذب االس���تمثارات من 
القطاع اخلاص حمليا ودوليا،وتوس���يع قاعدة 
ملكيهتا لتعظمي قميهت���ا والعائد مهنا ألجهزة 

الدولة.  
  وأضافت وزيرة التخطيط والتمنية االقتصادية 
أن ه���ذه االتفاقية ت���أىت مضن خطة االصالح 
االقتصاديوإعادة اهليلك���ة اليت تنفذها الدولة 
املرصية لتعظمي عوائد االقتصاد املرصي، مكا 
لفتت إىل أن جهاز مرشوعات اخلدمة الوطنية 
قام بدور دامع لالقتصاد يف أوقات استثنائية، 
وأن الوقت احلايل مناس���ب لفتح املجال أمام 
القطاع اخلاص للقيام بدوره األصيل يف زيادة 
المنو وخل���ق مزيد من فرص العم���ل الالئق, 
مؤك���دة، ىف الوقت نفس���ه، إىل أن الصندوق 
السيادي يس���ري خبىط ثابتة يف اجتاه جذب 
االس���تمثارات مب���ا يتوافق مع اس���رتاتيجية 

التمنية املستدامة، رؤية مرص 2030.
م���ن جانب���ه ، أكد أمي���ن س���لميان، الرئيس 
التنفي���ذي لصندوق مرص الس���يادي، أن هذه 
االتفاقي���ة تعكس ال���دور الرئي���يس لصندوق 
مرص الس���يادي إلطالق وتعزي���ز الرشااكت 
م���ع القطاع اخل���اص ودوره يف جذب رؤوس 
االم���وال اخلاص���ة للقطاع���ات الواعدة وخلق 
وإتاحة فرص اس���تمثارية فري���د وممتزية يف 
جم���االت جدي���دة مل تك���ن متواف���رة للقطاع 

اخلاص من قبل.
 وأض���اف س���لميان أن الصندوق س���يرشف 
عىل إعداد الدراسات االس���تمثارية بالتعاون 
م���ع مستش���ارين لتحدي���د آلية االس���تغالل 
االس���تمثاري األمثل لألصول املتفق علهيا مع 
جهاز مرشوع���ات اخلدمة الوطني���ة واليت قد 
يصل االستمثار هبا من مستمثرين من القطاع 

اخلاص اىل 100%، مع إماكنية قيام الصندوق 
باالس���تمثار يف هذه األصول مع مس���تمثرين 
حممتلني أو العم���ل عىل دمع اجلهاز يف خلق 
رشااكت يف تل���ك االصول بش���ل مبارش من 

شأنه ان يعىل من قمية هذه األصول.
  واكن صندوق مرص الس���يادي تأس���س عام 
2018 جل���ذب االس���تمثارات اخلاصة ملرص 
وتجشيع االستمثار املشرتك يف موارد الدولة 
واألص���ول اململوكة هلا م���ن أجل زيادة قميهتا 
وفعاليهت���ا لالقتص���اد املرصي، وت���مت إدارة 
الصندوق بشل مس���تقل، من خالل مجموعة 
ممتزية م���ن الكوادر املتخصص���ة من القطاع 
اخلاص، ويس���ى الصندوق إىل التواصل مع 
أجهزة الدولة املختلفة الختيار األصول القابلة 
لالستمثار للعمل عىل الرتوجي هلا واالستمثار 
املش���رتك هبا مع مس���تمثرين حمليني وأجانب 
متخصص���ني ورشاكء مالي���ني خلل���ق قمي���ة 
مضاف���ة مرتفعة لالقتصاد امل���رصي، وزيادة 
دور القط���اع اخلاص فيه وخل���ق فرص معل 

للشباب يف مرص.
 فوائد اقتصادية 

يؤك���د  خرباء أس���واق امل���ال أن ق���رار طرح 
رشاكت اجليش يف البورصة املرصية جبانب 
ط���رح بع���ض رشاكت القطاع الع���ام له أبعاد 
اقتصادي���ة وفوائد عدة، مهنا إنعاش البورصة 
املرصي���ة ال���يت ترضرت بش���دة م���ن خروج 
األم���وال الس���اخنة عقب احل���رب األوكرانية، 
وخض اس���تمثارات حقيقي���ة يف س���وق املال 
املرصية عرب مش���اركة القطاع اخلاص وطرح 

بعض رشاكت القطاع العام.
 وحبسب ترصحيات س���ابقة لوزيرة التخطيط    
الدكتورة هالة الس���عيد، مفن املسهتدف طرح 
10 حىت 100% من رشك���يت الوطنية للبرتول 
والوطنية إلنتاج وتعبئة املياه الطبيعية والزيوت 
النباتية “صايف”، التابعتني للقوات املس���لحة، 
يف خط���وة هتدف إىل زيادة مش���اركة القطاع 

اخلاص يف االقتصاد.
وم���ن املخطط أن يعقب ط���رح رشكيت الوطنية 
للب���رتول وص���ايف اململوكتني جله���از اخلدمة 
الوطني���ة التاب���ع للقوات املس���لحة  ، دراس���ة 
تنفيذ طروحات 3 رشاكت أخرى تابعة للقوات 

املسلحة   ، حسمبا أعلنت وزيرة التخطيط.
وي���ري اقتصاديون أن���ه آن األوان إلدارة هذه 
املرشوعات بش���ل اقتصادي ناحج من خالل 
صندوق مرص الس���يادي، الذي س���تؤول إليه 
عائدات بيع أهس���م رشاكت اجليش ورشاكت 
الدولة األخرى، ويه اخلطوة اليت تعول علهيا 
مرص لالنتقال إىل ج���دول أكرب 30 اقتصادا 

يف العامل يف هناية العقد املقبل.
 ويق���ول  دمحم رض���ا حملل م���ايل، أن هناك 
5 فوائد رئيس���ية م���ن إعالن ط���رح رشاكت 
اجلي���ش املرصي يف البورص���ة ، أوهلا تأكيد 
ثقة مؤسس���ة الرائسة واملؤسس���ة العسكرية   
يف البورص���ة املرصية، وعىل دورها الرئييس 
بأهنا الس���وق المتوييل األمه لدمع االقتصاد 

املرصي ، وثانهيا 
توفري قاعدة متويلية حقيقية للرشاكت اململوكة 
للدولة سواء التابعة للحكومة أو للقوات املسلحة 
املرصية تقوم عىل مبدأ املشاركة االستمثارية.

 طروحات سابقة 
 يف ع���ام 2017، أعلن���ت احلكوم���ة  برناجمًا 
وطنيًا لطرح حصص من رشاكت عامة مملوكة 
للدول���ة يف البورص���ة، ومل تطرح احلكومة يف 
مخ���س س���نوات س���وى حصص م���ن ثالث 
رشاكت مملوكة للدولة مدرجة بالفعل يف سوق 

األوراق املالية.
وطرح���ت القاه���رة حن���و 4.5 %  م���ن أهسم 

الرشكة الرشقية للدخان “إيس���رتن كومباين” 
يف م���ارس   2019، مث بعد 31 هشرًا طرحت 
رشك���ة “إي فاينانس” ال���يت تعمل يف قطاع 
اخلدمات الرمقي���ة وتكنولوجيا املعلومات، قبل 
أن تطرح حنو عرشة يف املئة من أهسم رشكة 

أبو قري لألمسدة يف ديمسرب   2021.
  و قال���ت نائب رئيس جمل���س إدارة صندوق 
مرص السيادي، نيفني الطاهري، إن هناك حنو 
ع���رش رشاكت تابعة جله���از اخلدمة الوطنية، 
اليت تديره القوات املس���لحة، سيجري هتيئهتا 
لتكون جاهزة للط���رح، أبرزها وأقرهبا للطرح 
يف القري���ب العاجل رشكتا وطني���ة للخدمات 

البرتولية وصايف لملياه املعدنية.
وأكدت الطاهري أن دور الصندوق الس���يادي 
ه���و اختيار الرشاكت وهتيئهت���ا والرتوجي هلا 
أم���ام املس���تمثرين، ولفت���ت إىل أن طرح تلك 
الرشاكت جبانب الرشاكت العامة “س���يخلق 

مناخًا جيدًا لالستمثار خالل الفرتة املقبلة«.
وميتلك جه���از مرشوع���ات اخلدم���ة الوطنية 
التابع للقوات املس���لحة أكرث من 30 رشكة يف 
قطاعات مواد البناء واملواد الغذائية، والتعدين، 

والبرتوكمياويات.
رئيس قطاع البح���وث باجلامعة األمريكية يف 
القاهرة، هاين جنينة،  رأي أن توجهات الدولة 
ح���ول اإلفص���اح والش���فافية، خصوصًا يف 
ملف ط���رح رشاكت اجليش  خطوة جيدة حنو 
تعزيز اإلفصاح والش���فافية، وهو ما سيجذب 
معه املس���تمثرين الع���رب واألجانب إىل جانب 

املرصيني . 
وأوحض جنين���ة أن حتقيق الغ���رض من طرح 
ال���رشاكت العام���ة  يتطلب خط���وات أخرى، 
وأوهل���ا حوار جممتيع تش���ارك في���ه أطراف 
س���وق امل���ال احمللية، يض���م اهليئ���ة العامة 
للرقاب���ة املالي���ة وإدارة البورص���ة والرشاكت 
واملس���تمثرين والعامل���ني ،  مؤكدا  أن ختارج 
الدول���ة من االس���تمثار، ولو بش���ل تدرجيي 
وتجشيع القطاع اخلاص، واالستمثار األجنيب 

املبارش أصبح رضوريا  .
 وتري اخلبرية  يف شؤون أسواق املال، حنان 
رمسيس،  أن  طرح الرشاكت العامة ورشاكت 
اجلي���ش  س���يؤثر إجيابي���ًا يف أداء البورصة 
املرصية ، وقال���ت يف ترصحيات هلا إن  ذلك 
سمينح السوق املالية احمللية أمهيهتا مكنصة 
للمتوي���ل، ومكس���امه يف المن���و االقتصادي، 
ومص���در من مص���ادر زيادة احتي���ايط النقد 

األجنيب.
وأك���دت أن ه���ذه  الطروحات ستس���امه  يف 
أن تستعيد الس���وق املرصية  بريقها  كوجهة 
تستطيع جذب االستمثارات العربية واألجنبية، 
وهو ما حيفز املس���تمثرين ع���ىل اإلقدام عىل 
احلصول ع���ىل حصصهم من املرشوعات يف 
الدولة، وأشارت إىل أن ذلك سيشارك يف رفع 

القدرة التنافسية ملشاريع الدولة.
وقال املتخصص االقتصادي يف مؤسسة 
جولدمان س���اكس ملنطقة الرشق األوس���ط 
ومشال أفريقيا فاروق سوسة، إن   اعزتام 
احلكومة إدراج رشاكت مملوكة للجيش يف 
البورصة املرصي���ة  ميثل  خطوة إجيابية، 
وميكن أن تس���اعد يف زيادة اس���تمثارات 
القط���اع اخلاص يف االقتصاد  ، مش���ريا  
إىل أن الدور املوس���ع للدولة يف االقتصاد 
اكن أح���د أكرب القي���ود أمام االس���تمثار 
اخلاص، الفت���ًا إىل أن أي خطوات لتغيري 
هذا ستكون “إجيابية للغاية” بالنسبة إىل 

معنويات املستمثرين   .
 
محمود معروف 

العجمي ..

محللون يفسرون أسباب ارتفاع مؤشرات البورصة املصرية ألعلى مستوى يف 10 أشهر
حقق امل���ؤرش الرئي���يس للبورصة املرصية 
خالل جلسة امخليس، أعىل مستوى إغالق 
أس���بويع يف حنو 33 هش���رًا، وذلك بعدما 
جسل ارتفاعًا أس���بوعيًا بنح���و 760 نقطة، 
مبا يع���ادل حنو 6.5%، وذل���ك بالزتامن مع 
استضافة البالد مؤمتر األمم املتحدة لملناخ 

)كوب27(.
وأهن���ى امل���ؤرش تعام���الت امخلي���س عند 
مس���توى 12505.71 نقط���ة، ارتفاع���ًا من 
11756.56 نقطة بهناية األس���بوع املايض، 
إذ حقق ماكسب يف مجيع جلسات األسبوع 

امخلس.
وه���ذا هو أع���ىل إغالق أس���بويع لملؤرش 
منذ بدايات أزمة »كورون���ا«، وقبل اإلغالق 
الالح���ق عىل إع���الن الوب���اء، وحتديدًا منذ 
جلس���ة 27 فرباي���ر 2020 عندم���ا جس���ل 
امل���ؤرش الرئييس حن���و 13009 نقاط، مكا 
أهنا املرة الثالثة من���ذ ذلك احلني اليت يمُهني 
فهيا تعامالت األس���بوع فوق مس���توى 12 
ألف نقطة، إذ مل يتخطه سوى مرتني يف أول 
أس���بوعني من العام بتجسيله 12043 نقطة 

و12012 نقطة عىل الرتتيب.
م���رص  اس���تضافة  إن  حملل���ون  ويق���ول 
»كوب27« تلفت األنظ���ار إىل البالد وختلق 
زمخًا لالستمثار ينعكس بشل إجيايب عىل 
أداء البورصة، ع���الوة عىل حمفزات أخرى 
مث���ل أنباء ع���ن صفقات اس���تحواذ جديدة 
وعودة االس���تقرار لألس���واق بعض اليشء 
بعد اهلزة اليت أعقبت اخنفاض سعر رصف 

العملة.
وارتفع املؤرش الرئي���يس للبورصة املرصية 
إجيي إكس 30 خالل جلسة امخليس بنسبة 
1.41 % باملائ���ة، ليغلق عن���د 12515 نقطة، 

بيمن���ا ارتفع م���ؤرش الرشاكت املتوس���طة 
والصغرية إجيي إكس 70 متساوي األوزان 
بنسبة 1.1 باملائة ليهني اجللسة عىل 2388 

نقطة.
وصعد املؤرش األوس���ع نطاق���ًا إجيي إكس 
100 متس���اوي األوزان بنسبة 0.93 باملائة 
ليغلق ع���ىل 3482 نقطة، فميا ارتفع املؤرش 
متس���اوي األوزان إجي���ي إكس 50 بنس���بة 

0.55% ليغلق عىل 2185 نقطة.
وارتف���ع رأس املال الس���ويق خالل جلس���ة 
امخلي���س 8.08 ملي���ار جني���ه، ليغلق عند 

821.742 مليار جنيه.
ومت الت���داول خ���الل جلس���ة امخليس عىل 
721.59 ملي���ون هسم، بقمي���ة تداول بلغت 
حنو 2.13 مليار جنيه من خالل 68.8 ألف 

معلية.
وعىل صعيد تعامالت املس���تمثرين، اجتهت 
تعامالت املس���تمثرين املرصيني يف األهسم 
إىل البي���ع، مجسلني صافيًا بلغ حنو 44.4 

مليون جنيه.
واجته���ت تعام���الت الع���رب حن���و الرشاء 
مجسل���ني أرباح���ا صايف بلغ���ت 213.38 

مليون جنيه.
بيمنا اجته���ت تعامالت األجانب إىل الرشاء 
يف األهس���م، مجسلني صافي���ًا بلغ 168.9 

مليون جنيه.
وارتفع امل���ؤرش الرئييس للبورصة املرصية 
"إجيى إكس 30" بنس���بة 6.46% ليغلق عند 
مس���توى 12515.71 نقطة، خالل جلسات 

األسبوع املنهتى.
وبذل���ك يكون إجيى إكس 30 قد جسل أعىل 
مستوى له منذ فرباير 2020، وصعد مؤرش 
األهس���م الصغرية واملتوس���طة "إجيى إكس 
70 متساوى األوزان"، بنسبة 7.05% ليغلق 

عند مستوى 2388.35 نقطة.
وجسل مؤرش "إجيى إكس 100 متس���اوى 
ليغل���ق   %6.33 بنح���و  صع���وًدا  األوزان" 
عن���د مس���توى 3482.65 نقط���ة، وجس���ل 
م���ؤرش "إجيى إك���س 30 حم���دد األوزان" 
صع���وًدا بنحو 6.11% ليغلق عند مس���توى 
15047.90 نقطة، وزاد مؤرش متزي بنس���بة 
1.15% ليغلق عند مستوى 3499.16 نقطة.
 ورحب رأس املال السويق للبورصة املرصية، 
حن���و 39.6 ملي���ار جني���ه خالل جلس���ات 

األسبوع املنهتى، ليغلق عند مستوى 821.7 
مليار جنيه، بنسبة منو %5.1.

وصعد رأس املال السويق لملؤرش الرئيىس 
من 505.4 مليار جنيه إىل 533 مليار جنيه، 
بنس���بة من���و 5.5%، وزاد رأس املال ملؤرش 
األهسم الصغ���رية واملتوس���طة من 144.2 
ملي���ار جنيه إىل 153.3 مليار جنيه بنس���بة 

منو %6.4.
واكن لملحللني آراء هامة عن أسباب ارتفاع 
م���ؤرشات البورصة، ويف هذا الصدد، قالت 
رانيا يعقوب، خبرية أسواق املال، إن ارتفاع 
مؤرشات البورصة نتيجة أحداث األس���بوع 
امل���ايض، ومن أمهها التنظ���مي اجليد ملؤمتر 
املن���اخ والصورة اليت ظهرت هبا مرص أمام 
دول العامل، والنتاجئ اإلجيابية لفعاليات مقة 

.COP27 رشم الشيخ
أضافت أن قرارات البن���ك املركزي األخرية 
س���امهت بش���ل واحض يف دمع مؤرشات 
الورص���ة إجيابا ودفعها إىل الصعود، حيث 
س���امه قرار خفض العمل���ة وحصول مرص 
عىل ق���رض من صندوق النق���د الدويل، يف 
إع���ادة ثقة املؤسس���ات واألف���راد األجانب، 
مرة أخرى، يف الس���وق املرصية، وأهسمت 
الق���رارات يف احل���د من تش���وهات هشدها 
االقتصاد عىل مدى األهشر القليلة املاضية، 

والتصدي حلالة ركود باألسواق.
وتلقت البورصة دمعا م���ن بيانات التمخض 
األمريكية لهش���ر أكتوبر، جنبا إىل جنب مع 
األسواق العاملية، حيث جاءت نسب التمخض 

أقل من التوقعات.

بعد تحقيقها  39.6 مليار جنيه أرباح خالل األسبوع الماضي

 القائمة تشمل الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي  والهدف  
توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  20  نوفمبر  2022  •  العدد  669

الرئيس السيسي يتابع  بدء اإلجراءات تمهيدًا لطرح حصص من   الشركات لتداول أسهمها في البورصة
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وزير الصناعة يفتتح 4 معارض 
دولية ملاكينات تشكيل املعادن 

واآلالت واملعدات الصناعية

افتتح أمحد مس���ر، وزير التجارة والصناع���ة 4 معارض دولية كربي، 
تمش���ل معرض م���اك تك ملاكينات تش���كيل وتش���غيل املع���ادن يس إن 
يس، مع���دات اللح���ام والعدد الصناعي���ة، ومعرض هاندلينج إكس���بو 
ملع���دات املناولة، جتهزيات املخازن، األون���اش والروافع، ومعرض إيرتك 
لتكنولوجيا اهلواء املضغوط والكومربيسورات، ويصاحهبم معرض ايرث 
موفينج لللوادر واملعدات الثقيلة، وش���ارك يف فعاليات االفتتاح املهندس 

دمحم عبد الكرمي رئيس اهليئة العامة للتمنية الصناعية.
 IFG تعقد هذه املعارض الىت تنمظها رشكة انرتناشيونال فرز جروب
20 نومفرب  حتت رعاية وزارة التجارة والصناعة خالل الفرتة من 17 إل
اجلارى مبركز مرص لملعارض الدولية بالقاهرة اجلديدة، مبشاركة أكرث 
من 1200 من كربى العالمات التجارية الرائدة، ومن املتوقع حضور 20 

ألف زائر متخصص من خمتلف القطاعات الصناعية.

دع���ت نيف���ن جام���ع، الرئي���س التنفي���ذى 
جلهازتمني���ة املرشوعات الصغرة، ياس���ن 
التقليدية  محادي، وزيرالس���ياحة والصناعة 
اجلزائري، لملشاركة يف معرض تراثنا العام 
القادم 2023، فمي���ا مت االتفاق بن اجلانبن 
ع���ى اماكنية مش���اركة اجله���ازيف امللتىق 
اخل���اص بالصناعات التقليدي���ة الذي تنمظه 

اجلزائرالهشراجلاري.
جاء ذلك خالل زيارة جامع للجزائرلملشاركة 
يف ملت���ىق ومعرض املرشوع���ات الصغرة، 
وحبثت م���ع الوزيراجلزائرى س���بل التعاون 
مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية يف 

جمال دمع احلرف اليدوية والرتاثية.
أكدت رئيس اجلهازخالل اللقاء رعاية الرئيس 
عبدالفت���اح الس���ييس رئي���س امجلهوري���ة 
لقطاع احل���رف اليدوي���ة والرتاثية وحرصه 
ع���ى تضافر جهود اجله���ات املعنية بالدولة 
والتنس���يق مع ال���رشاكء اإلقلميي���ن لتقدمي 
خمتلف أوجه ال���دمع املايل واخلدمات الفنية 
والتس���ويقية لتلك ملرشوعات؛ وذلك ألمهيهتا 
يف توفر فرص معل كثيفة الئقة ومس���تقرة 
للش���باب ولمل���رأة خاص���ة يف احملافظات 
احلدودي���ة والصعيد مما ينعكس عى جهود 

تمنية االقتصاد الوطين.
اس���تعرضت خ���الل لقاءه���ا جترب���ة مرص 
يف دمع احل���رف اليدوي���ة والرتاثية وتنظمي 
معرض تراثنا بشلك سنوي، للرتوجي للرتاث 
امل���رصي ول���دمع وتأصيل لك م���ا يعرب عن 
اهلوية املرصية، فضالاً عن تجشيع أحصاب 

احلرف اليدوية ودمع املشتغلن بالصناعات 
احلرفي���ة والرتاثية والفني���ة مبا ينعكس عى 
تطوير منتجاهتم ونرشها بصورة أكرب حملياًا 
وعاملياًا باإلضافة إل إتاحة عرضها للجمهور 

املهمت بالفنون الرتاثية العريقة.
قال���ت جامع خالل اللق���اء إن معرض تراثنا 
يعترب أكرب املع���ارض املنمظة يف امجلهورية 
واملتخصصة يف املنتجات الرتاثية واحلرف 
اليدوي���ة، مكا أن���ه يعد مبثاب���ة ملتىق كبر 
لملبدعن واحلرفي���ن والفنانن، حيث يهشد 
املع���رض أكرب مجت���ع لعارضن يف خمتلف 
التخصص���ات الرتاثي���ة يف م���اكن واح���د 
بالقاه���رة، مك���ا أن���ه فرص���ة للراغبن يف 
التعرف ع���ى خدمات التس���ويق والتدريب 
اليت يقدمها اجلهاز ملس���اعدة الشباب للبدء 
يف مرشوعاهتم اخلاصة أو دمع مرشوعاهتم 

القامئة بالفعل.

الزراع���ة  وزي���ر  القص���ر  الس���يد   أعل���ن 
واستصالح األرايض، أن إمجايل الصادرات 
الزراعي���ة خ���الل الفرتة م���ن أول يناير 2022 
وحىت 16 نومفرب 2022 بلغت حوايل 5 مليون 
و615 أل���ف و533 طن م���ن املنتجات الزراعية 
بزي���ادة قدرها 471 أل���ف و595 طن عن نفس 
الفرتة م���ن العام املايض الذي بلغت حوايل 5 
مليون و143 ألف و938 خالل نفس الفرتة من 
الع���ام املايض، وذلك وفق���ا لتقرير تلقاه من د 
 أمحد العطار رئيس احلجر الزرايع املرصي 
الص���ادرات  أمه  أن  إل  التقري���ر،  وأش���ار 
الزراعي���ة يه امل���واحل، البطاط���س، البص���ل 
الطازج���ة،  المط���امط  عن���ب،  الط���ازج، 
الطازج���ة  الفاصولي���ا  الفراول���ة،  البطاط���ا، 
 واجلواف���ة، الث���وم، املاجن���و، البطي���خ، رمان.
وبلغ إمجايل الص���ادرات الزراعية من املواحل 
ملي���ون و673 أل���ف 730 ط���ن، باإلضافة إل 
تصدير 863 ألف 231 طن البطاطس الطازجة، 
لتحتل املركز الثاين يف الص���ادرات الزراعية 
بعد امل���واحل، بيمنا مت تصدير 431 ألف و469 
طن بصل، حمتال املركز الثالث يف الصادرات، 
واحتلت الفاصوليا املركز الرابع يف الصادرات 
الزراعية بإمج���ايل 165 ألف و1طن، يف حن 
احت���ل العنب املركز اخلام���س يف الصادرات 

بإمجايل 154 ألف و10 طن.
 واحتلت صادرات م���رص من الرمان املركز 
الس���ادس بإمج���ايل مكية بلغ���ت 131 الف 
و250 ط���ن، بيمنا احتلت صادرات مرص من 
البطاط���ا املركز الس���ابع بإمجايل 122 الف 

و590 ط���ن، تلهيا يف املرك���ز الثامن املاجنو 
بإمجايل 66 الف  و 905 طن، بيمنا حصلت 
المطامط عى املركز التاس���ع يف الصادرات 
بإمج���ايل مكي���ة بلغت 37 ال���ف و870 طن، 
بيمن���ا حصل الثوم ع���ى املركز العارش يف 
الصادرات الزراعية املرصية بإمجايل مكية 

بلغت 30 الف و502 طن.
وحصل���ت الفراولة عى املركز احلادي عرش 
يف الصادرات الزراعية بإمجايل مكية بلغت 
19 الف و734 ط���ن، بيمنا حصلت اجلوافة 
ع���ى املركز الث���اين ع���رش يف الصادرات 
املرصية بإمجايل مكية بلغت 10 االف و605 
طن، وحصل البطيخ عى املركز الثالث عرش 
يف الصادرات الزراعي���ة املرصية بإمجايل 

مكية بلغت 9130 طن.

نيفني جامع  تدعو اجلزائر للمشاركة يف معرض تراثنا  

عق���د املهندس أمحد مسر، وزي���ر التج���ارة والصناعة، لقاءاً 
ا مع هااكن بوجلورلو، الرئيس التنفيذي لرشكة أرتشليك  موسعاً
الرتكي���ة الدولية املتخصصة يف تصنيع األجهزة املزنلية لبحث 

مرشوعات الرشكة املستقبلية يف السوق املرصي.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض املرشوع الذي ختطط الرشكة 
إلطالقه يف السوق املرصي هناية العام املقبل لتصنيع األجهزة 
املزنلية باس���تمثارات تبلغ 100 ملي���ون دوالر وبطاقة إنتاجية 
1.5 مليون جهاز س���نوياًا ويوف���ر 2000 فرصة معل مبارشة 
هبدف تلبية احتياجات الس���وق احمل���ي والتصدير للخارج، 
مش���رًا إل أن الرشكة تس���هتدف أن تتخذ من مرص مركزًا 
لتصنيع منتجاهتا وتصديرها لألس���واق اخلارجية وتسهتدف 

أن ختصص 60 % من انتاجها للتصدير.
ولفت مسر إل أن اس���تمثارات الرشكة يف السوق املرصي 
تتضمن جبان���ب اإلنتاج وتش���غيل العاملة نق���ل التكنولوجيا 
واملعرفة وإنتاج منتجات ذات قمية مضافة عالية ال س���ميا وأن 
الرشك���ة هلا خربة مدهتا 30 عامًا يف جمال البحث والتطوير، 
مشرًا إل أن الرشكة تتبىن مبادئ وأهداف التمنية املستدامة 

من خالل منتجات حتافظ عى سالمة البيئة.

أعل���ن املهندس أمحد مس���ر، وزير التج���ارة والصناعة، أنه 
جي���رى حالياًا اإلعداد لتنظمي منتدى أمعال مرصى- س���ويدى 
مش���رتك لتعزيز العالقات التجارية واالس���تمثارية بن القطاع 
اخل���اص ىف البلدين، الفتاً���ا إل أنه من املقرر أن ُيعقد املنتدى 
بالعامصة الس���ويدية س���توكهومل خالل الربع األول من العام 
املقب���ل، مبش���اركة وفد كبر م���ن رجال األمع���ال املرصين. 
وق���ال إن هذا املنتدى ميثل فرصة كبرة الس���تعراض الفرص 
االس���تمثارية املتاحة ىف الس���وق املرصية، السميا ىف املنطقة 
ا حرص الوزارة عى جذب  االقتصادية لقناة الس���ويس، مؤكداً
املزيد من االس���تمثارات الس���ويدية لالس���تمثار ىف الس���وق 
املرصية لالستفادة من حزم احلوافز املتاحة، وكذا االستفادة 
م���ن اتفاقيات التجارة احلرة الىت ترتبط هبا مرص مع خمتلف 
األسواق والتكتالت االقتصادية، ومهنا اتفاقية التجارة احلرة 
القارية اإلفريقي���ة، والىت تتيح نفاذ املنتجات مبعاملة تفضيلية 

ألسواق 54 دولة إفريقية.
وأكد الوزير خالل جلسة املباحثات املوسعة الىت عقدها الوزير 
مع جوهان فورسيل، وزير التعاون الدول والتجارة اخلارجية 
الس���ويدى، عى تمني���ة وتطوير عالقات التع���اون االقتصادى 
املش���رتك مع دولة الس���ويد عى املس���توين الثن���اىئ ومتعدد 
ا إل أمهي���ة تعزيز اجلهود املش���رتكة بن  األطراف ، مش���راً
البلدين للحد من التأثرات السلبية لألزمة االقتصادية العاملية 

احلالية عى االقتصادين املرصى والسويدى عى حد سواء.
وأشار إل أمهية االستفادة من اخلربات السويدية الكبرة ىف 
جمال دمع املرشوعات متناهية الصغر والصغرة واملتوسطة، 
والىت متثل إحدى الراكئز األساسية الىت يقوم علهيا االقتصاد 
الس���ويدى، وكذا االس���تفادة م���ن اخلربة الس���ويدية الكبرة 
ىف جمال الطاق���ة املتجددة والعمل عى زيادة االس���تمثارات 

السويدية ىف مرص ىف هذا املجال.
 

أعل���ن املهندس س���عيد أمح���د رئي���س املجل���س التصديري 
للغزل واملنس���وجات واملفروش���ات املزنلية، انط���الق فعاليات 
ال���دورة السادس���ة من املع���رض الدويل »ديستنش���ن أفريقا 
– Destination Africa« وال���ذي بدأ يوم أمس الس���بت 

ويسمتر حيت اليوم األحد 20 نومفرب بالقاهرة.
يقوم بتنظمي املعرض س���نوياًا لك من املجلس التصديرى للغزل 
واملنسوجات واملفروشات املزنلية، املجلس التصديري لملالبس 
اجلاهزة، مجعية املصدرين املرصين إكس���بولينك وبالتنسيق 
والتع���اون مع اهليئة املرصي���ة العامة لملع���ارض واملؤمترات 

الدولية.
هيدف املعرض إل التأكيد عى ماكنة مرص احملورية وكوهنا 
ا رئيس���ياًا بالقارة األفريقية لتوري���د لك منتجات القطاع  مركزاً
من األلياف، الغزول، األمقش���ة، املالبس اجلاهزة، املفروشات 
املزنلية واإلكسس���وارات، وتلك الصناعة اإلسرتايتجية مبرص 
تتس���م بتارخي عريق ومسع���ة قوية ترتكز ع���ى إنفراد القطن 

املرصي جبودة عالية عى مدار أعوام كثرة.
ويعد ديستنش���ن أفريقا املعرض الوحيد يف مرص املُتخصص 
يف لق���اءات العمل الثنائية بغ���رض التصدير، وجيمع بن أكرث 
م���ن 150 من كربى ال���رشاكت واملاراكت العاملية املس���توردة 
ملنتج���ات القط���اع وأكرث م���ن 60 عارض م���ن أكرب مصدري 

القطاعات النسيجية يف مرص.

تنظيم منتدى أعمال »مصري – سويدى«  
لتعزيز العالقات التجارية واالستثمارية 

بني القطاع اخلاص فى البلدين

سيد اجلارحي

داليا احمد

صادرات مصر الزراعية  حتقق رقم قياسي و تتجاوز 
5.6 مليون طن منذ بداية 2022

رئيس هيئة الشراء املوحد يستعرض آخر تطورات مشروع 
املخازن االستراتيجية لألدوية واملستلزمات الطبية

أكد مصطىف مدبويل، رئيس جملس الوزراء، 
أمهية ال���دور الذي تقوم ب���ه اهليئة املرصية 
لل���رشاء املوح���د واإلم���داد والمتوين الطيب 
وإدارة التكنولوجي���ا الطبي���ة؛ فمي���ا خيص 
تدب���ر األصن���اف والمكي���ات الالزم���ة من 
األدوية واملستحرضات الطبية، من خالل آلية 
الرشاء املوحد، السميا يف ظل األزمة العاملية 

الراهنة.
وأش���ار مصطىف مدب���ويل، إل دور اهليئة 
يف املس���اعدة ىف تنفيذ خطة لتوطن صناعة 
ال���دواء يف مرص لالس���تفادة م���ن املقومات 
والفرص الواعدة وطنيًا يف هذا املجال تنفيذأاً 

لتوجهيات القيادة السياسية.
جاء ذلك خالل لقاء رئي���س جملس الوزراء، 
م���ع اللواء طبي���ب هباء الدين زي���دان رئيس 
اهليئ���ة املرصية لل���رشاء املوح���د واإلمداد 
والمتوين الط���يب وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ 

ملتابعة عدد من ملفات العمل باهليئة.
وع���رض رئيس هيئة ال���رشاء املوحد، خالل 
اللق���اء، آخر التط���ورات املتعلق���ة مبرشوع 
املخازن االس���رتاتيجية لألدوية واملستلزمات 

الطبية.
وأملح، إل أنه س���يمت الب���دء بتنفيذ 6 خمازن 
ع���ى مس���توى امجلهورية، تمش���ل خمزنا 
ع���دة  فرعي���ة يف  و5 خم���ازن  بالقاه���رة، 

���ا ملعاي���ر ج���ودة التخزين  حمافظ���ات، وفقاً
العاملي���ة، مضيفًا أنه يمت حبث تزويد املخازن 
بغرف حلفظ األمصال تصل إل -80 درجة 
موئية، واألنمظة املتاكملة إلعداد الطلبيات من 

األصناف املختلفة.
مكا اس���تعرض رئيس هيئة ال���رشاء املوحد 
جم���االت التعاون م���ع منمظة اليونيس���يف، 
مش���رًا إل أنه يمت التنس���يق الختاذ مرص 
مكرك���ز اقليمي لتوفر احتياجات املنمظة يف 

معليات اإلغاثة اقلمييًا.
ولفت، إل أن هذه اخلطوة ستتيح االستفادة 
من املخازن االسرتاتيجية بتوفر منطقة حرة 
لتخزين احتياجات املنمظة، إل جانب توفر 
هذه االحتياجات من خالل الصناعة الوطنية 
املؤهل���ة، مبا يعزز ق���درات املصانع الوطنية 
يف املنافس���ة اقلميي���ًا ودولي���ًا، مك���ا يعزز 
ماكنة مرص االقلميية وخاصة عى املستوى 

اإلفرييق.
وأملح، إل أنه من املقرر أن تليب مرص دعوة 
منمظ���ة اليونيس���يف لملش���اركة يف مؤمتر 
االم���داد الطيب ال���دويل مبدين���ة كوبهناجن 
بالدمن���ارك هناية الهشر اجل���اري، موحضًا 
أن هذه املشاركة ميكهنا أن تضمن التسويق 
للصناعات الطبية املرصية مما يوجد أسواقا 

وفرصا تصديرية هلا.

اسالم عبدالفتاح

وزير التجارة: شركة صناعة أجهزة منزلية 
تركية تخطط إلقامة مصنًعا يف مصر 

80  شركة مصرية يف معرض ديستينشن 
أفريقيا لترويج املنتجات املصرية

 COP27 التصديري للمالبس ينظم جلسة عمل يف
حول التحول املستدام لصناعة األزياء

عى هامش مؤمتر مقة املناخ يف رشم الشيخ، 
نظم املجل���س التصديري لملالب���س اجلاهزة 
جلس���ة مع���ل بعن���وان، “التحول املس���تدام 
لصناع���ة األزي���اء: إع���ادة التدوي���ر وإع���ادة 
كيف تهشد صناعة املنسوجات  االستخدام - 
واألزياء حتوالاً جذرياًا وما جيب فعله للوصول 
إل عرص جديد من االس���تدامة” مبش���اركة 
ممثل���ن ملنمظة األمم املتحدة للتمنية الصناعية 
“اليوني���دو” وحضور م���ارى لويس بش���ارة 
 رئيس املجلس التصديري لملالبس اجلاهزة.
ش���ارك يف ورش���ة العمل ممث���ي 5 رشاكت 
أجنبي���ة ومرصي���ة تعمل يف األزي���اء، وتطرق 
املش���اركون للحديث حول الدراسة اليت قامت 
هبا “اليونيدو” وكش���فت أن جح���م املخلفات 
الصناعي���ة يف مصان���ع املالب���س تبلغ 200 
 ط���ن يف مرص من املناطق الصناعية املختلفة.
بدورها، استعرضت مارى لويس بشارة رئيس 
املجلس التصديري لملالبس، خالل لكمهتا يف 
ورشة العمل مقرتحات تطوير صناعة املالبس 
والغزل والنس���يج وكذلك مقرتحات استغالل 
املخلفات الصناعية وإع���ادة تدويرها، وأكدت 
رضورة إجي���اد متويالت لعم���ل مصنع ميكنه 

اس���تيعاب املخلف���ات الصناعية م���ن مصانع 
املالبس اجلاهزة، وذلك حىت نضمن االستدامة 
 وإعادة تدوير مائيت طن من خملفات املصانع.
وش���ددت م���ارى لوي���س، عى أمهي���ة تطوير 
وحتدي���ث ماكين���ات الصباغ���ة والتجهزي يف 
املصانع واليت تسهتلك مكيات كبرة من املياه 
والكهرب���اء ورضورة تطوير وح���دات معاجلة 
املي���اه، مش���رة إل أمهي���ة الب���دء يف زراعة 
القطن طويل التيلة يف الصعيد بوسائل حديثة 
مثل الري بالتنقيط واس���تخدام املياه املعاجلة 
واجلىن اآليل وذلك لزي���ادة جحم الصادرات 
حقيق���ة. مضاف���ة  قمي���ة  وخل���ق   املرصي���ة 

مك���ا أك���دت م���اري لوي���س ع���ى رضورة 
معاجل���ة املش���لات ال���يت تواج���ه مصان���ع 
النس���يج والغ���زل وتطوير وس���ائل الصباغة 
والتجه���زي هبدف تقليل العي���وب، ومنح أولوية 
للتعام���ل م���ع املخلفات اليت تنت���ج عن قطاع 
 صناع���ة الغزل والنس���يج واملالبس اجلاهزة.
وأوحض���ت م���ارى لوي���س رضورة تفعي���ل 
 Free الترشيع اخلاص باملناط���ق الصناعية
zone الستخدام املخلفات الصناعية وإعادة 

تدويرها.

9 قطاعات و3 محاور .. توطني الصناعة علي رادار التطبيق 

“التجارة الداخلية “ تدخل دائرة املشروعات “ صديقة البيئة “ 

قطاع����ات عدة حددهت����ا احلكومة لتكون بواب����ة  لتنفيذ 
اس����رتاتيجية  توط����ن الصناع����ة عرب توف����ر عدد من 
الف����رص االس����تمثارية يف هذه القطاع����ات  ، وحتقيق 
هدف توطن التصنيع احملي وخفض الواردات،  حيث 
تس����ى الدول����ة إل زيادة التصنيع احمل����ي للحد من 
فاتورة الواردات وتس����ى الرؤية لتصنيع مدخالت يف 

عدة قطاعات رئيسية  .
وترتكز اس����رتاتيجية توفر الف����رص الصناعية عى 3 
حماور رئيس����ية مهنا منتجات تسامه يف زيادة القمية 
املضافة يف الصناعة احمللية سواء اكنت منتجات تامة 
الصنع أو مدخالت إنتاج تدخل يف الصناعة، ومنتجات 
تؤثر بشلك كبر عى جعز املزيان التجاري، واملنتجات 

اليت لدهيا فرص للمنو والتصدير.
تس����هتدف اس����رتاتيجية توفر الفرص االس����تمثارية 
وتوط����ن الصناعة، خف����ض فاتورة االس����تراد وزيادة 
الص����ادرات، إذ بلغت واردات مرص غر البرتولية حنو 
76.8 ملي����ار دوالر وفق إحص����اءات عام 2021، فميا 
بلغت الصادرات غر البرتولية 32.3 مليار دوالر، وفقا 
لبيانات الرقابة عى الصادرات، وتسهتدف مرص زيادة 
الص����ادرات إل 100 مليار دوالر س����نويا حبلول عام 

.2025
وفق م����ا ذكره مرك����ز حتدي����ث الصناعة، ف����إن هناك 
4804 بن����د مجريك ميكن العم����ل عى تصنيعه حمليا، 
ه����ذه البنوك امجلركية بلغت فاتورة اس����ترادها قرابة 
60 ملي����ار دوالر يف ع����ام 2019، أو م����ا يعادل %85 
من إمجايل فاتورة االس����تراد ، وم����ن بن تلك البنوك، 
هناك حن����و 855 بندا، يلف لك مهنا 10 مالين دوالر 
أو أكرث، وش����لت 74% من إمج����ايل الواردات يف عام 
2019، ومن املقرر أن تهسل احلكومة تهسيل األراىض 
هلذه الفرص االستمثارية ومنح الرخص الصناعية هلا 

بشلك رسيع وبدء اإلنتاج بصورة أرسع.
تس����هتدف احلكومة 9 قطاعات صناعية، ويه اخلشب 
واألث����اث، والصناعات اهلندس����ية، واألغذية والزراعة، 
والصناع����ات الكمياوي����ة، واملنس����وجات، والصناعات 
الدوائية والطبي����ة، والطباعة والتغليف، وم����واد البناء، 
والصناع����ات املعدنية، حتت����وي القطاعات ذات األولوية 
عى 141 فئة من املنتجات، واليت شلت جممتعة %23 
من فاتورة االس����تراد لع����ام 2019، أو حنو 17 مليار 

دوالر.
 الفرص االستمثارية بالقطاع اهلنديس

 قطاع الصناعات اهلندس����ية  يأيت عى رأس أولويات 
التوطن  ، حبسب اسرتاتيجية توطن الصناعة،   حيث 
تصل فاتورة االس����تراد هلذا القط����اع 22 مليار دوالر 
وفق تقديرات دراس����ة ملركز حتدي����ث الصناعة، ويعترب 
قطاع الصناعات اهلندس����ية ركزية أساس����ية يف خطة 
إح����الل ال����واردات حي����ث يتطلب القطاع اس����تمثارات 
جديدة لملكونات اإلنتاجية وفق حديث املهندس رشيف 
الصي����اد يف حوار س����ابق، وتش����ر دراس����ة الفرص 
االس����تمثارية الصادرة عن مرك����ز حتديث الصناعة أن 
م����رص يف حاجة للتصنيع الاكمل ل����� 10 منتجات مبا 
يف ذلك اهلواتف احملمولة واألجهزة اللوحية وغاليات 
املي����اه، إل جانب 10 مكون����ات مهنا مفصالت األبواب 
ورشاحئ اخلاليا المشس����ية، وتس����ى وزارة الصناعة 
من خالل اخلط����ة إل إنتاج منتج����ات ومكونات اكملة 

لملحراكت الكهربائية.
وق����ال رشي����ف الصي����اد رئي����س جمل����س الصناعات 
اهلندس����ية، إن م����رص ميكهن����ا التوس����ع يف تصنيع 
مجموع����ة من أش����باه املوص����الت األقل تعقي����دا مثل 
األجهزة املزنلية، اكلثالج����ات وامليكروويف، وميكن أن 
تصبح مرص مركزا إقلمييا لتصنيعها مع رضورة منح 
حوافز جديدة لملستمثرين وتهسيالت استراد خطوط 

اإلنتاج وتروجي االسرتاتيجية اجلديدة لتوطن الصناعة 
عى مس����تمثرين اس����رتاتيجين يف ه����ذه الصناعات 

التمكيلية.
تبلغ تلفة الواردات م����ن املواد الكمياوية 10.3 مليار 
دوالر يف عام 2021، مقابل صادرات 6.8 مليار دوالر 
يف نفس العام، وفقا لبيان����ات الرقابة عى الصادرات 
وال����واردات، حددت اس����رتاتيجية توط����ن الصناعة 6 
منتج����ات تام����ة مهنا اإليبوك����يس والدهان����ات وزيوت 
التحش����مي، و25 مدخ����ل إنتاج “مثل الب����ويل كربونات 
والب����ويل إيرثات وكذلك أحب����ار الطباعة”، و3 منتجات 
صنف����ت مكنتجات هنائي����ة ومدخالت إنتاج وحبس����ب 
االس����رتاتيجية، وم����ن املقرر أن يس����توعب القطاع 14 
جماال لالس����تمثار و18 جماال للتوس����ع يف التصنيع، 
بيمنا س����تهشد صناعة اإلطارات فرصا لالستمثارات 

اجلديدة والتوسعات.
وق����ال خال����د أبو امل����اكرم رئيس املجل����س التصديري 
للصناع����ات الكمياوية، إن الرتك����زي عى صناعة املواد 
الكمياوية مهم لقطاعات أخرى مثل صناعة الس����يارات 
ألهن����ا تدخل يف إنت����اج مدخالت مهمة مث����ل بطاريات 
الليثيوم وأجزاء السيارات املطاطية، الفتا إل أن زيادة 
التجمي����ع احملي، وتمني����ة صناعة املكون����ات، وزيادة 
القدرة التنافسية للقطاع ميكن أن ميهد الطريق لنصبح 

مركز إقليمي للتصنيع.
 قطاع مواد البناء واملعادن

 يعت����رب قطاع مواد البن����اء واملعادن من القطاعات اليت 
ترك����ز علهيا اس����رتاتيجية الف����رص الصناعية لتوطن 
التصنيع احملي، حيث كش����فت الدراس����ة أن القطاع 
تتواف����ر فيه فرص لتصنيع م����ن الصلب املقاوم للصدأ 
و األلواح املعدنية، وس����يهشد القطاع تصنيع املكونات 
مجليع فائت املنتجات، وبلغ����ت واردات القطاع 11.4 
مليار دوالر يف 2021، يف حن بلغت صادرات القطاع 
6.6 ملي����ار دوالر، وهو ما ميثل ثاين أكرب رمق س����واء 

من حيث الواردات أو الصادرات.
تس����هتدف احلكومة تقدمي تيس����رات لتعزيز املنتجات 
الزراعية مثل المتور والفواكة املجففة والبصل املجفف 
والنباتات العطرية، مع التوسع يف إنتاج الزيوت الطبية 
والعطري����ة ومنتجات األلبان، وتس����امه العديد من هذه 
املنتج����ات يف أرق����ام الصادرات املرصي����ة، حيث تبلغ 
صادرات النباتات الطبي����ة والعطرية قرابة 200 مليون 
دوالر وفق املجلس التصدي����ري للحاصالت الزراعية، 

يف حن مل نمتكن يف اليوم الس����ابع من احلصول عى 
رمق لالس����تراد، األمر الذي جيعل الفرص التصنيعية 
يف ه����ذا القطاع ممت����زية، وميكن االهس����ام يف زيادة 
حصيلة الصادرات م����ع الطلب العاملي املرتفع يف هذا 

القطاع.
وفق دراسة مركز حتديث الصناعة، فإن قطاع الطباعة 
والتغلي����ف والورق حيتاج إل اس����تمثارات جديدة يف 
مجيع املجاالت، فميا س����تحتاج صناعة النس����يج إل 
التوس����ع وحتدي����ث مصانعها القامئة، وس����امه هذان 
القطاع����ات بأكرب قدر من حصيلة الصادرات يف الربع 
األول من 2022، وأخرا س����تهشد صناعة األخش����اب 
زيادة يف إنتاج اخلش����ب املضغوط وخشب األبالاكج 
ويه من القطاعات اليت يزيد الطلب االس����ترادي هلا، 

وهو ما حتاول االسرتاتيجية سد العجز فيه.
حيتاج القط����اع الطيب أيضا إل اس����تمثارات جديدة 
لب����دء تصنيع أجهزة التخشيص واملواد اخلام لألدوية، 
اكن الفارق بن صادرات وواردات القطاع كبرة العام 
امل����ايض، إذ جسل����ت الصادرات 692 ملي����ون دوالر، 

مقارنة مع الواردات اليت بلغت 5.12 مليار دوالر.
غرفة الصناعات اهلندسية عيل اخلط 

يف ه����ذا اإلط����ار ، عق����دت اللجن����ة التنفيذي����ة لتوطن 
الصناعة املرصية وزيادة معدالت الصادرات برائس����ة 
املهن����دس دمحم العايدي عضو جمل����س إدارة الغرفة 
إجمتاعها االول مبقر االحتاد حبضور دمحم املهندس 

رئيس جملس إدارة غرفة الصناعات اهلندسية .
شارك يف االجمتاع املهندس محادة داوود نائب رئيس 
جملس ادارة الغرفة الغرفة وشمياء عليبة عضو جملس 
إدارة الغرف����ة و املهندس ط����ارق عابدين عضو جملس 
ادارة الغرفة وعدد من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة .

وق����ال املهن����دس دمحم العاي����دي  إن  ه����ذه اللجنة مت 
تش����كيلها بق����رار من جمل����س إدارة الغرفة برائس����ة 
املهن����دس دمحم املهن����دس هب����دف س����د الفج����وة بن 
احلكوم����ة والوح����دات االنتاجية املمتثل����ة يف املصانع 
ومناقش����ة احلوافز املطلوبة لتحقيق هدف الوصول ال 
100 مليار دوالر ص����ادرات ومعرفة ماكنة الصناعات 
اهلندس����ية عى خارطة التصدير وزي����ادة الصادرات 
واالس����تفادة من مب����ادرات دمع الص����ادرات وتعميق 

التصنيع احملي .

 توجهي���ات متواصلة من القيادة السياس���ية بتطوير   
منظوم���ة التجارة الداخلية يف مرص، ويف هذا اإلطار 
حجنت  وزارة المتوي���ن والتجارة الداخلية ممثلة يف 
جهاز تمنية التجارة الداخلية يف العمل عى التوس���ع 
يف انش���اء املناطق التجارية واللوجس���تية يف العديد 
ا العمل عى انش���اء أس���واق  من احملافظات، وأيضاً
مجلة يف م���رص من اجليل الثال���ث ألول مره، تمتتع 
مبواصفات عاملية حبيث يمت حتويل املخلفات الصلبة 
وغر الصلب���ة وتدويرها واالس���تفادة مهنا يف طاقة 
نظيفة للح���د من االنبعاثات وتل���وث البيئة الناجت عن 
خملف���ات املنتجات هبذه األس���واق متاش���ياًا مع مقة 
مؤمت���ر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش���أن 

تغر املناخ واجلاري انعقاده حاليا برشم الشيخ .
 ونفذت  وزارة المتوين   أكرث من 18 مرشوعا جتاريا 
عى أرض الواقع يف 14 حمافظة باستمثارات تتجاوز 
ال���� 50 مليار جنيه ومبواصفات متن���ع تلوث البيئة ، 
فض���ال عن  تطوير ماكتب الجسل التجاري وتجسيل 
العالم���ات التجارية، كذلك تأس���يس رشكة البورصة 
الس���لعية لتكون أول بورصة سلعية يف مرص، واليت 
هت���دف بدوره���ا إل تقليل حلقات تداول الس���لع بن 
املزارعن واملنتجن وصوالاً إل يد املسهتلك مما حيد 
م���ن اهلدر يف منتجات الس���لع الغذائية ، ومبا  مينع 

تلوث البيئة.
 مكا أنه يمت حاليا االس���تعداد إلنش���اء أسواق مجلة 
مبواصف���ات عاملية م���ن اجليل الثال���ث ألول مرة يف 
مرص، حبي���ث يمت حتوي���ل املخلف���ات الصلبة وغر 
الصلبة وتدويرها واالس���تفادة مهنا يف طاقة نظيفة، 
حيث تمت إعادة حتويل فوائض خملفات اخلرضاوات 

والفاكهة واألمساك واللحوم إل طاقة نظيفة.
   وزارة المتوي���ن والتج���ارة الداخلي���ة و تنفي���ذا 
لتوجهي���ات الرئيس عب���د الفتاح الس���ييس ، انهتت 
من إعداد الدراس���ة الفنية من قبل احلكومة الفرنسية 
إلنش���اء وإدارة وتش���غيل أس���واق مجل���ة من اجليل 
الثالث، حيث إن كربى الرشاكت العاملية املتخصصة 
إلدارة وتشغيل أسواق امجللة قد انهتت من الدراسة 
الفنية “الدمع الفين” عن اس���واق امجللة يف مرص، 
وتتضم���ن الدراس���ة وض���ع تصور لعدد األس���واق 
امجللة املطلوب إنش���اؤها عى مس���توى امجلهورية 
وأماكهنا واالس���تمثارات اخلاصة هب���ا، كذلك تقيمي 
أس���واق امجللة املوجودة حاليا لبدء معليات التطوير 
بالتوازي مع إنشاء أس���واق مجلة جديدة يف العديد 
من احملافظات، وسيمت إنشاء أسواق امجللة، وكذلك 
املراكز التجارية واملناطق اللوجس���تية يف العديد من 
احملافظات اليت ستعمل عى توفر السلع واملنتجات 
وتقلي���ل حلقات التداول، ما س���ينعكس عى احلد من 
ه���در املنتجات واحلفاظ عى البيئ���ة من التلوث الذى 
اكن حيدث بس���بب تلف مكيات كب���رة من املنتجات 
الغذائي���ة، وتأيت ذل���ك  تنفيذا للتوجهيات الرائس���ية 
بشأن زيادة سالسل االمداد واملنافذ السلعية لتسامه 
يف توفر الس���لع الغذائي���ة يف لك احملافظات، مكا 
ا خمزون اس���رتاتيجي من مجيع الس���لع  يوجد أيضاً

الغذائية يتجاوز ال� 6 أهشر.
 الدكتور إبراهمي عمشاوي، مساعد أول وزير المتوين 
ورئيس جه���از تمنية التج���ارة الداخلية، أوحض  أن 
أس���واق امجللة املقرر تنفيذها س���تكون مبواصفات 
واش���رتاطات عاملي���ة، حبيث ي���مت حتوي���ل املخلفات 
الصلبة وغر الصلبة وتدويرها واالس���تفادة مهنا يف 
طاق���ة نظيفة، حيث يمت إعادة حتويل فوائض خملفات 
اخلرضاوات والفاكهة واألمس���اك واللحوم إل طاقة 
نظيفة، مكا سيمت العمل عى إنشاء نوعن من أسواق 

امجللة أحدمها قريب من أماكن اإلنتاج واآلخر قريب 
من أماكن االسهتالك، وسيمت طرح فرص استمثارية 
إلنشاء أس���واق مجلة حديثة من قبل القطاع اخلاص 
بالتنس���يق م���ع مس���تمثرين ومطورين، مك���ا أنه من 
املقرر أن يمت انشاء رشكة متخصصة إلدارة وإنشاء 
وتش���غيل أس���واق امجللة، تضم ممثلن من القطاع 
احلك���ويم والقطاع اخل���اص، وأيضا م���ن اجلانب 
األجنيب املمتثل يف الرشكة الفرنسية ملا هلا من خربة 
كب���رة يف هذا املجال، موحض���ا أن ممثي الرشكة 
الفرنس���ية لدهيم تطلع إلنش���اء رشاكة مع مرص يف 
إدارة أسواق امجللة وخض استمثارات ونقل املعرفة 

يف السوق احملي.
 وأشار عمشاوي إيل أنه جيري  اإلعداد إلنشاء أول 
س���وق مجلة ىف مرص من اجليل الثالث مبواصفات 
عاملية يف حمافظة اإلمساعيلية عى مس���احة ترتاوح 
م���ن 100 ال 120 فدانا باس���تمثارات تتجاوز ال�2 
مليار جنيه، كذلك إنش���اء س���وق آخ���ر ىف حمافظة 
الرشقية عى مس���احة ترتاوح من 20 إل 25 فدانا 
باس���تمثارات تتعدى 500 ملي���ون جنيه مبواصفات 
واش���رتاطات عاملي���ة، حبي���ث يمت حتوي���ل املخلفات 
الصلب���ة وغر الصلب���ة وتدويرها واالس���تفادة مهنا 
ىف طاقة نظيفة، مكا س���يمت العمل عى إنشاء نوعن 
من أس���واق امجللة أحدمها قريب من أماكن اإلنتاج 
واآلخر قريب من أماكن االس���هتالك، وس���يمت طرح 
فرص استمثارية إلنشاء أسواق مجلة حديثة من قبل 
القطاع اخلاص بالتنسيق مع مستمثرين ومطورين .

 مستودعات اسرتاتيجية 
وتنفيذا لتوجهيات القيادة السياس���ية بزيادة املخزون 
االسرتاتيجي للس���لع الغذائية؛ وقعت وزارة المتوين 
والتج���ارة الداخلية، ممثلة يف جه���از تمنية التجارة 
الداخلية التابع للوزارة والرشكة القابضة للصناعات 
الغذائية، عقود أكرب مرشوع قويم ختزيين إلنش���اء 
املس���تودعات االس���رتاتيجية  م���ن  املرحل���ة األول 
يف حمافظ���ات “ الرشقي���ة والس���ويس، والفي���وم، 
واألق���رص”، وذلك يف إطار تنفي���ذ توجهيات الرئيس 
الس���ييس بتكوين وختزين خمزون اس���رتاتيجي من 
السلع األساسية واملنتجات الغذائية عى مدار العام 
، حيث تعد املس���تودعات االس���رتاتيجية أحد دعامئ 

منظوم���ة التج���ارة الداخلية واألمن الغ���ذايئ واليت 
هت���دف إل تأم���ن احتياجات املواطنن من الس���لع 
تامة الصنع واجلاهزة لالس���تخدام لف���رتات طويلة، 
وتمتزي تلك املس���تودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يمت 
وفق مواصف���ات فنية عاملية وتتوافق مع أحدث النظم 
التكنولوجي���ة عالية املس���توى وذل���ك لضامن حتقيق 
أهداف التمنية املستدامة ومبادئ احلومكة من خالل 
االس���تغالل األمثل لملخ���زون ولض���امن توفر بيئة 
مناسبة للحفاظ عى تلك السلع من التلف أو الفقد أو 
اهلدر وفقًا لتوجهيات الرئيس الس���ييس، وأن إنشاء 
مثل هذه املستودعات االسرتاتيجية سيعزز من زيادة 
املخزون الس���ليع لملنتجات عى مدار العام، وسيمت 
انش���اء هذه املستودعات االس���رتاتيجية وفق أحدث 
التكنولوجي���ا إلدارة معلي���ات ختزين الس���لع ، ومبا 
يضمن س���المة وجودة املنتجات، جبانب أيضا تأمن 
خمزون اس���رتاتيجي من املنتجات الغذائية عي مدار 
العام، حيث  أن اهلدف من انش���اء هذه املستودعات 
االس���رتاتيجية ه���و مضاعفة املخزون الس���ليع من 
س���لع هنائية ومنتج���ات  تامة الصنع عى مس���توى 
احملافظ���ات وكذلك تقليل الفاقد واهلالك من الس���لع 
الهنائي���ة “ تام���ة الصن���ع”  االمر ال���ذى مينع تلوث 
البيئ���ة، وأيض���ا تقليل حلقات الت���داول وكذا ملراعاة 
التوزي���ع والتنوع اجلغرايف لتلك املس���تودعات ورفع 
كفاءة املخزون الس���ليع ومضان احلفاظ عى جودته 
وس���المته جبانب متابعة املخزون السليع من خالل 
الربط اإللكرتوين لاكفة املس���تودعات االس���رتاتيجية 
األمر ال���ذي يهسم يف إماكنية التخطيط املس���تقبي 
“املاكين” والزمين” لالحتفاظ بالس���لع  بش���لك أمن 
كذلك العمل عي هسولة الت���داول الداخي واحلفاظ 

عى جودة السلع .
 ومت اختي���ار احملافظ���ات إلنش���اء املرحل���ة األول 
من املس���تودعات االس���رتاتيجية بناءاًا عى دراس���ة 
لتقيمي  معدالت االسهتالك من تلك السلع األساسية  
ومتوس���طات اإلنفاق للك وحدة/س���لة س���لعية بلك 
حمافظ���ة ووفق���ًا للكثاف���ة الس���اكنية، وكذل���ك منط 
االس���هتالك باحملافظات القريبة من أماكن انش���اء 
تلك املس���تودعات ولتكون بالقرب من موانئ الس���لع 

املستوردة.

     قائمة المستهدفات تشمل قطاعات  الخشب واألثاث  والصناعات 
الهندسية  واألغذية والزراعة  والصناعات الكيماوية  والمنسوجات  والصناعات 

الدوائية والطبية  والطباعة والتغليف  ومواد البناء  والصناعات المعدنية

 بورصة السلع و أسواق جملة بالمحافظات  من الجيل الثالث تعمل 
علي تقليل حلقات تداول السلع الغذائية والحد من هدر المنتجات الغذائية 

      استراتيجية توطين الصناعة تستهدف خفض فاتورة االستيراد وزيادة الصادرات بعدما بلغت واردات مصر غير البترولية   76.8 مليار دوالر   عام 2021   

احمد ابراهيم

قالت م���ارى لويس، رئيس املجلس التصدي���ري لملالبس، إن 
مرص لدهيا مرشوع���ات كثرة يف جمال تطوير صناعة العزل 
والنس���يج تتوالها احلكوم���ة هبدف زيادة الطاق���ات اإلنتاجية 
الكبرة، الفتة إل أن مرص متتاز بالقطن املرصى اجليد والذي 

ميثل منافسة كبرة يف الصناعة.
وأضافت خالل لكامهتا يف مؤمتر املناخ برشم الشيخ، حبضور 
عدد من خرباء املوضة، أنه مت تدشن رشكة اجييبشان كوتون 

هب، لتتول معلية التسويق.
وأوحض���ت أن الصادرات املرصية اجتازت معدالت كبرة من 
املاكس���ب خالل الف���رتة األخرة، حيث إن ص���ادرات القطاع 
حجن���ت يف حتقيق قفزة خالل الربع األول من 2022 بنس���بة 
47% لتجس���ل 641 مليون دوالر بالف���رتة من يناير إل مارس 
2021 مقابل 435 مليون دوالر مقارنة بالفرتة نفهسا من العام 

املايض.
ا  وحقق���ت الصادرات املرصي���ة من املالبس اجلاه���زة ارتفاعاً
���ا بهناية الع���ام امل���ايض 2021، حيث بلغ���ت القمية  ملحوظاً
اإلمجالية لصادرات املالب���س اجلاهزة وتوابعها حنو 2 مليار 
ا لبيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة  و29 مليون دوالر، وفقاً
واإلحص���اء، وجسل���ت ارتفاعا من ملي���ار و450 مليون دوالر 
بهناية العام الس���ابق له 2020، بزيادة بلغت قميهتا حنو 579 

مليون دوالر.

»تصديرى املالبس«: مصر 
لديها مشروعات كثيرة يف مجال 
تطوير صناعة العزل والنسيج
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