
 

 

 

  
رصدت  الساعة السكانية  للجهاز املركزي للتعبئة 
العام���ة واإلحص���اء     وصول عدد س���كان مصر 
بالداخل إلى 104 مليون و250 ألف نس���مة بزيادة 
قدرها 250 ألف نسمة خالل 56 يوم؛ حيث سجل 
عدد س���كان مصر 104 مليون نسمة بالداخل في 

األول من أكتوبر من العام الجاري.
وأش���ار جهاز  اإلحص���اء   إلى أن مصر تأتي في 
املرتبة األولى عربيًا من حيث عدد السكان، والثالثة 

إفريقيًا، والرابعة عشر عامليًا.
وج���اءت محافظ���ة القاهرة عل���ى رأس قائمة أعلى 
عش���ر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ 
عدد س���كانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة 
في املرتبة الثانية 9.4 مليون نس���مة، ثم الش���رقية 
7.8 مليون نس���مة، ثم الدقهلية 7 مليون نسمة، ثم 
البحيرة 6.8 مليون نس���مة، ث���م املنيا 6.2 مليون 
نس���مة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 
5.7 ملي���ون نس���مة، ثم اإلس���كندرية 5.5 مليون 

نسمة، وأخيرًا الغربية 5.4 مليون نسمة.
وبلغ عدد س���كان محافظة أسيوط 5 مليون نسمة، 
املنوفية 4.7 مليون نس���مة، الفيوم 4 مليون نسمة، 
كفر الش���يخ 3.7 مليون نس���مة، قن���ا 3.6 مليون 

نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.6 
مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، اإلسماعيلية 
1.4 مليون نس���مة، األقصر 1.4 مليون نس���مة، 
بورسعيد 788.9 ألف نس���مة، السويس 787.3 
ألف نس���مة، مطروح 536.2 ألف نس���مة، شمال 
س���يناء 450.5 ألف نسمة، البحر األحمر 399.5 
ألف نس���مة، الوادي الجديد 264.3 ألف نسمة، و 

جنوب سيناء 114.1 ألف نسمة.
و  بل���غ عدد املواليد خالل الفترة )2022/2/22 

- 2022/10/1( عدد )1.346 مليون( بمتوسط 
يومي )6090مولود( و )254 مولود( كل ساعة، 
بينم���ا وصل عدد املوالي���د كل دقيقة إلى )4.2 

مولود( بما يعني مولود كل 14.1 ثانية.
وأوضحت البيانات أن عدد املواليد خالل تحقق 
ه���ذا امللي���ون )1.346 مليون مول���ود ( مقابل 
)1.431 ملي���ون مولود ( خ���الل تحقق املليون 
الس���ابق حيث بلغ معدل املوالي���د املقدر 21.1 
ف���ي األلف، وفي ذلك الوقت س���جلت محافظات 

)أسيوط، سوهاج، قنا، املنيا، بني سويف( أعلى 
معدالت مواليد خالل هذه الفترة حيث بلغ املعدل 
بها )26.9 / 26.3 / 26.3/ 25.5 / 24.2( 

لكل ألف من السكان على الترتيب.
وس���جلت محافظات )بورسعيد، دمياط، السويس، 
الدقهلية، القليوبي���ة( أقل معدالت مواليد حيث بلغ 
معدل املواليد به���ا) 13.5/ 16.8 /17.4/ 18/ 

18( لكل ألف من السكان على الترتيب.
وكش���ف  املس���ح الصحي لألس���رة املصرية   أن 
مس���تويات اإلن�جاب مازالت مرتفعة )2.85 طفل 
لكل س���يدة( مما س���يؤدي إلى زيادة عدد س���كان 
مصر إلى 165 مليون نس���مة في عام 2050 بينما 
إذا انخفضت مس���تويات اإلن�جاب إلى 1.6 طفل 
لكل س���يدة يصل عدد الس���كان إل���ى 139 مليون 

نسمة في عام 2050 أي بفارق 26 مليون نسمة.
 وطال���ب جهاز اإلحص���اء بتضافر جهود جميع 
أف���راد املجتم���ع ومنظم���ات املجتم���ع املدن���ي 
واإلعالم بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط 
معدالت الزيادة الس���كانية التي تشكل عبئًا على 
االقتصاد القومي وتمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود 
الدولة املس���تمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها 
العديد من التحديات االقتصادية، واالجتماعية، 

والبيئية، واألمني.

أعلن���ت الهيئ���ة العام���ة للمنطق���ة 
االقتصادي���ة لقناة الس���ويس، في 
بيان صادر لها عن وصول السفينة 
ي���وم   ،  Splendida الس���ياحية 
أمس الس���بت ،  والتابع���ة للتوكيل 
املالح���ي MSC في أولى رحالتها 
الس���ياحية املنتظمة والتي تبدأ من  
األمس ، حتى منتصف إبريل املقبل 
أس���بوعيًا، حيث تم رس���و السفينة 
عل���ى الرصيف الجدي���د بالحوض 
الثاني بميناء السخنة التابع للهيئة، 
وتعد الس���فينة واحدة من الس���فن 
الس���ياحية الش���هيرة ف���ي العالم، 
والت���ي تق���وم بزي���ارات وج���والت 

سياحية للسائحني حول العالم.
ووصل���ت الس���فينة  و عل���ى متنها 
2200سائح من مختلف الجنسيات 
إضاف���ة إل���ى 1281 أف���راد طاقم 
السفينة قادمة من السعودية متجهة 
لس���فاجا مس���اء اليوم بعد مغادرة 
بعض السائحني من ميناء السخنة 
متجهني لبالدهم عبر مطار القاهرة، 
وآخرين سيقومون بجوالت سياحية 
س���ريعة على أن يعودوا للميناء مرة 
أخرى الس���تكمال رحلتهم البحرية 
مع استقبال السفينة سائحني جدد 
يب���دأون رحالتهم ح���ول العالم من 

ميناء السخنة على منت السفينة.
وتض���م الس���فينة غ���رف فندقي���ة 
وأس���واق تجارية وحمامات سباحة 
ومواقع ترفيهي���ة بداخلها، ومراكز 

لياقة بدنية فهي بمثابة فندق عائم.
وفي ذات السياق، فقد قامت إدارة 
امليناء بالتنس���يق مع شركة موانئ 
دبي العاملية املش���غل للميناء بإقامة 
الذين  للس���ائحني  اس���تقبال  حفلة 
أبدوا س���عادتهم بهذا االس���تقبال 
،فض���اًل ع���ن تقدي���م فق���رات فنية 
التن���ورة  بف���رق  واس���تعراضية 

الستقبال هذه الوفود.
وفي هذا الصدد، تم التنس���يق بني 
كافة الجهات املعنية بامليناء لتسهيل 
عملية دخول السفينة السياحية إلى 
امليناء وتسهيل حركة نزول وصعود 

الركاب من وإلى الرصيف.
يأت���ي ذل���ك ف���ي إط���ار توجيهات 
الدول���ة املصرية، بتعظيم س���ياحة 
اليخوت والسفن السياحية، وضمن 
لع���ام 2022  املتكام���ل  البرنام���ج 
الستقطاب السفن السياحية ملوانئ 
املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس 
املمتد من ش���هر مارس 2022 إلى 

شهر ديسمبر من ذات العام.
ويعد هذا النشاط دلياًل على تشجيع 
الهيئة  موانئ  وجاهزية  الس���ياحة، 
الس���تقبال هذا النوع من الس���فن، 
حيث يتم اتخاذ كافة االستعدادات 
الالزمة الستقبال السفن السياحية 
واليخ���وت، والت���ي تدل عل���ى ثقة 
املس���ارات الس���ياحية ف���ي موانئ 

املنطقة ومعدالت األمان بها.

كتب - أحمد ابراهمي

  ربع مليون نسمة زيادة بعدد سكان مصر فى أقل من شهرين

»اقتصادية قناة السويس « تدعم سياحة 
اليخوت والسفن السياحية 

كتبت - رضوى عبداهلل

     وق���ع البنك االهل���ي املصري بروتوكول 
تعاون مع ش���ركة بي ت���ك للتجارة والتوزيع 
به���دف دعم املش���روعات متناهي���ة الصغر 

والصغيرة واملتوسطة
     وق���ع االتفاقية يحيى اب���و الفتوح نائب 
رئيس مجل���س ادارة البنك االهلي املصري 
ومحم���ود خط���اب املدير التنفيذي لش���ركة 
بي تك للتج���ارة والتوزيع، وبحضور طارق 
حسن رئيس مجموعة املشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة بالبنك االهل���ي املصري وفرق 

العمل من الجانبني.
    وعقب التوقيع أكد يحيي ابو الفتوح على 
الدور الرائد واملتنامي للبنك األهلي املصري 
في التوس���ع ودع���م خطط الش���مول املالي 
وتطوير الحل���ول التمويلية لكافة الش���رائح 
والقطاع���ات ومنها قطاع التج���ارة وتوزيع 
األجهزة الكهربائية، خاصة ان استراتيجية 
البن���ك األهلي املص���ري تس���تهدف تمويل 
املش���روعات القومية والتنموي���ة والصغيرة 
واملتوس���طة باعتبارها حجر األساس لدفع 
عجلة النم���و االقتصادي والتنمية في مصر 
ليس���اهم بذلك في توفير فرص عمل جديدة 

وزيادة الناتج املحلي اإلجمالي. 
    مش���يرا الي ان البن���ك األهلي املصري 
دائم الدعم لرواد األعمال سواء الناشئني أو 
مم���ن يلعبون دورًا مهمًا في تنمية االقتصاد 
املص���ري، حيث يحرص البن���ك على توفير 
كافة املتطلب���ات التمويلي���ة الالزمة ملختلف 
االحتياج���ات التمويلي���ة س���واء في صورة 

قروض قصيرة أو متوسطة األجل.
        وم���ن جانب���ه أكد طارق حس���ن على 
ان البروتوكول يعد امتدادا ملجهودات البنك 
األهلي املص���ري في توفير الحل���ول املالية 
وغير املالية لتلبية احتياجات عمالئه وسعيه 
الدائ���م لدعم وتنمية املش���روعات الصغيرة 
واملتوسطة في مختلف القطاعات، حيث يتيح 

البنك حل���ول تمويلية متخصص���ة ملنظمات 
لكاف���ة القطاعات، بما في ذل���ك ما تضمنته 
مب���ادرة البن���ك املرك���زي املص���ري لتوفير 

التمويل للشركات الصغيرة واملتوسطة.
      مضيف���ا ان توقي���ع ه���ذا البروتوكول 
س���يتيح ألصح���اب املش���روعات متناهي���ة 
الصغ���ر والصغي���رة واملتوس���طة التمويل 
الالزم لش���راء األجهزة واملعدات واألدوات 
الكهربائي���ة الخاص���ة لتجهي���زات املطاعم 
والكافيه���ات الثابت���ة واملتحرك���ة التي يتم 
توفيره���ا من خ���الل الش���ركة، األمر الذي 
يعزز من س���هولة وكف���اءة العمليات وهو ما 
يخلق فرص للتوسع لألعمال القائمة وتوفير 
التمويل والخدمات االستشارية والتدريبية، 
واالستفادة من خبرات الشركة الواسعة في 

قطاع واملعدات واألدوات الكهربائية.
وكذلك توفير خدمات االعتمادات املستندية 
وخطابات الضمان، ليساعد بذلك الشركات 
على تحقيق نمو مستدام، وذلك في مختلف 
القطاع���ات من خالل وح���دات متخصصة 

بفروع البنك املتواجدة بجميع املحافظات.
واشار محمود خطاب ان التعاون مع البنك 
األهل����ي املصري يهدف الي توس����يع نطاق 
أعمالنا املوجه لخدمة التجار من خالل إتاحة 
األجهزة الكهربائية و األدوات و التجهيزات 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة والتنسيق 
م����ع البنك بش����أن توفي����ر آلي����ات تمويلية 
خاصة ألصحاب تلك املش����روعات مضيفا 
ان هذه الش����راكة تتماشى مع استراتيجية 
الش����ركة الهادفة لتنمية قطاع����ات أعمالها 
املتنوعة واملس����اهمة في تطوي����ر الخدمات 
املوجه����ة للتج����ار خاصة ان ب����ي تك تولي 
اهتماًما كبيرًا بقطاع املشروعات الصغيرة 
واملتوس����طة نظًرا ملا يقدمه من فرص هائلة 
للنم����و وخلق فرص للعمل خاصة في قطاع 
البي����ع بالتجزئ����ة والتج����ارة االلكتروني����ة، 
خاصة ان اس����تراتيجية الدولة تدعم تنمية 

هذا القطاع.

ردت    وزارة التموي���ن والتج���ارة الداخلي���ة 
علي ما انتش���ر في بعض املواقع اإللكترونية 
وصفح���ات التواصل االجتماعي م���ن  أنباء 
بش���أن إصدار قرار بتقلي���ص حصة املواطن 
من الخبز املدع���م على البطاق���ات التموينية، 
مؤكدة أنه ال صح���ة لذلك وأنه لم يتم إصدار 

أي قرارات بهذا الشأن.
ونق���ل  املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء  عن " 
التموين  " تأكيدها على انتظام صرف حصة 

املواط���ن من أرغف���ة الخبز املدعم املس���تحقة 
له على البطاق���ات التموينية بش���كل طبيعي، 
بواق���ع 5 أرغفة يوميًا بإجمال���ي 150 رغيفًا 
ش���هريًا، بس���عر 5 قروش للرغيف، دون أي 
انتقاص، ُمشيرًة إلى أنه يتم احتساب األرغفة 
التي يتم توفيرها على البطاقة خالل الش���هر 
بنقاط مجمع���ة، على أن يقوم حاملو البطاقات 
التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في ش���كل 
سلع غذائية وغير غذائية من املنافذ التموينية 
املختلفة، مناش���دًة املواطنني بالتقدم بشكاوى 

حال عدم التزام املخاب���ز بصرف عدد أرغفة 
الخبز املدعم املخصص���ة للفرد على بطاقات 

الدعم التمويني بشكٍل كامل.
وفي س���ياق متصل، أوضحت "التموين " أن  
املخابز البلدية  تنت���ج يوميًا عدد 270 مليون 
رغيف لس���د حاجة املواطنني عل���ى البطاقات 
التمويني���ة، ويتم طرح رغيف الخبز بس���عر 5 
ق���روش ألصحاب بطاق���ات التموين، وتتحمل 
الدول���ة فارق تكلفة الخب���ز، حيث تصل تكلفة 

إنتاج الرغيف إلى 85 قرشًا.

البنك االهلي املصري يوقع بروتوكول تعاون 
مع شركة بي تك للتجارة والتوزيع

دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر..

 وصول السفينة السياحية Splendida  ل » السخنة »  وعلى متنها ٢٢٠٠ سائح  .. والميناء 
يستقبل  رحالت سياحية منتظمة أسبوعيًا تزامنًا مع الموسم السياحي 

البرملان ينظر تشريعا جديدا بفرض  » ضريبة كربون« علي القطاعات املسببة للتغير املناخي  03 ورقة بردى

يستهدفون إنتهاك سيادة الدول 
وفرض الثقافات الشاذة علي الشعوب  

الغرب راعي »ازدواجية 
املعايير« ومنتهك حقوق 
اإلنسان فى العالم..يعظ

  البورصـــة السلعيـــة  تنطلق اليوم  بطرح كميات من القمح للمطاحن

باألرقـــــــام .. تقديرات أوليـــــة متفائلة للموازنة العامة للعـــــام املـــالي 2023-2022

احلكومة تبدأ
 خطة  الترويج جلذب 
مزيد من االستثمارات 

لسوق رأس املال

البنك المركزي يدعم ريادة األعمال ويحفز االبتكارات في مجال التكنولوجيا المالية

 »فنتك إيجيبت« تطلق مبادرة »فنتكرز« لتشجيع الشركات الناشئة 
على تطوير وتنفيذ تطبيقاتها املالية املبتكرة باملحافظات

البنك األهلي املصري يواصل طفرات 
األداء التاريخية ويصل بحجم أصوله 
إلى 3.657 تريليون جنيه وبأرباحه 

إلي 30.278 مليار جنيه خالل 6 أشهر 

التجاري الدولي CIB يطلق
 حملة ترويجية جديدة لدعم الشركات 

الصغيرة واملتوسطة

صندوق »رخاء« املصرف املتحد
 يتصدر أداء صناديق اإلستثمار 

املتوافقة مع أحكام الشريعة

برنامج الطروحات .. 
ترقب  يف البورصة واألوساط

 االقتصادية املصرية 

• السنة  الرابعة عشر   •    العدد  670    •  الثمن 3 جنيه

األحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

27  نوفمبر  2022

بيان عاجل داخل 
البرملان  للحكومة بشأن 
تصفية 5 خطوط إنتاج 

يف شركة إدفينا

البنك التجاري الدولي 
يعلن عن عودة

 هشام عز العرب عضوا 
مبجلس اإلدارة

وزيرة التخطيط 
تستعرض دور صندوق 
مصر  السيادي يف جذب 

االستثمار

 جهاز اإلحصاء يتوقع وصول تعداد سكان مصر إلي  إلى 165 مليون نسمة في عام ٢٠5٠ والقاهرة 
علي رأس أعلي 1٠ محافظات من حيث عدد السكان ب1٠.٢ مليون نسمة   

احلكومة ترد علي شائعة  تقليص حصة املواطن من اخلبز املدعم 
على البطاقات التموينية وتؤكد انتظام الصرف 

أك���د الدكتور محمد معي���ط وزير املالية، 
أن���ه ح���ان الوق���ت لتعميق الش���راكات 
االقتصادي���ة العربية، وتحقي���ق التكامل 
بني األش���قاء العرب، بم���ا ُيمكننا جميًعا 
من امت���الك الق���درة بش���كل أكبر على 
تج���اوز التحديات العاملي���ة الراهنة التى 
تتشابك فيها تبعات جائحة »كورونا« مع 
تداعيات الحرب بأوروبا بما تتضمنه من 
موجة تضخمية حادة جًدا رفعت أسعار 
السلع األساسية والطاقة وتكلفة التمويل، 
حتى أصبح وصول االقتصادات الناشئة 
لألس���واق الدولية للحصول على التمويل 
صعًب���ا ومكلًف���ا للغاي���ة، الفًت���ا إلى أن 
الرواب���ط التاريخية املتينة بني األش���قاء 
الع���رب تدفعن���ا للعم���ل املش���ترك على 
تطويرها واالرتقاء بها على كل املستويات 
بما فى ذلك الجانب االقتصادى، خاصة 
فى ظ���ل توفر اإلرادة السياس���ية القوية 

والداعمة لذلك.
قال الوزير، ف���ى لقائه مع رئيس بورصة 
»مس���قط« العمانية، يوم أمس الس���بت،  
بحضور رام���ى الدكاني رئيس البورصة 

املصرية، إن مصر تفتح أبوابها لألشقاء 
العرب بمناخ أكثر جذًبا لالستثمار يرتكز 
على شبكة قوية للبنية التحتية قادرة على 
استيعاب التوسعات اإلنتاجية والتنموية، 
موضًح���ا أنن���ا لدينا فرص اس���تثمارية 
واعدة فى ش���تى القطاع���ات خاصة فى 
اتساًقا  األخضر«؛  »التحول  مشروعات 
مع الرئاس���ة املصرية لقم���ة املناخ، التى 
حظى تنظيمها بش���رم الش���يخ بإشادات 

دولية واسعة.
أض���اف الوزي���ر، أن االقتصاد املصري 
بات أكث���ر قدرة على التعام���ل املرن مع 
الصدم���ات الخارجية، بم���ا حققناه من 
مكتسبات ببرنامج اإلصالح االقتصادى، 
الذى منحنا مس���احة مالي���ة مكنتنا من 
اتخاذ إجراءات اس���تباقية تعزز مساندة 
النشاط االقتصادى؛ على نحو يسهم فى 
اس���تمرار عجلة اإلنتاج، جنًبا إلى جنب 
مع التوسع فى مظلة الحماية االجتماعية 
للفئات األكث���ر احتياًجا من أجل تخفيف 
حدة املوجة التضخمية املس���توردة على 

املواطنني بقدر اإلمكان.

وزير املالية لرئيس بورصة  مسقط : حان الوقت لتعميق 
الشراكات االقتصادية العربية  لتجاوز التحديات العاملية

 .. صــدي واســـع لـــوقــف املبــــادرات الـــتمــــويلية
وخبراء يكـــــشفون التفاصـــــيل الكـــــاملـــــــة ملا وراء القــــرار

مصير اجلراجات وأراضي 
السياحة واآلثار أمام 

البرملان يف قانون التصالح 
مبخالفات البناء 

كتب - ناصر املصرى

كتب - محمود معروف

وزير املالية: تأجيل 
التطبيق اإللزامي

 »ACI« ملنظومة 
باملوانئ اجلوية 

70 مليار جنيه
 حجم أعمال 

اجلمعيات التعاونية 
اإلنتاجية سنويا
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وافق مجلس النواب، من حيث املبدأ على مشروع 
قانون مق���دم من الحكومة بتعدي���ل بعض أحكام 
قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم 10 

لسنة 2003.
وكان مجل���س النواب قد أحال بجلس���ته املعقودة 
ف���ي األول من أكتوبر 2022، إلى لجنة مش���تركة 

من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب 
لجنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مش���روع 
القانون املق���دم من الحكومة بتعديل بعض أحكام 
قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم 10 
لسنة 2003، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على 

املجلس.

مجلس النواب يوافق مبدئيًا 
على تعديالت قانون 

تنظيم االتصاالت

وزير السياحة: 272 مليون  
سائح يريدون زيارة مصر

التنمية املحلية: تنفيذ مشروعات تنموية 
بـ12.3 مليار جنيه يف املحافظات حتى 

منتصف نوفمبر اجلاري

أك���دت وزارة التنمي���ة املحلية أن الدول���ة تولي  فى عهد 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماًما بالًغا بمشروعات 
البنية األساس���ية والتنمي���ة االقتصادي���ة واالجتماعية 
والعمراني���ة فى كافة املحافظات، الس���يما القرى األكثر 
احتياًجا،  مش���يرة إلي أن  اس���تثمارات الدولة فى هذه 
املش���روعات من���ذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيس���ى،  

بلغت  نحو 300 مليار جنيه.
 ولف���ت التقرير إلى إط���اق البرنامج القوم���ي لتطوير 
وتنمية القرى املصرية، فى عهد الرئيس السيسى، حيث 
تم البدء في تطوير 208 قرية باإلضافة إلى قرى املرحلة 
األولى من س���د الفجوات التنموي���ة وبلغ القرى التى تم 
العمل به���ا 650 قرية تم تنفيذ 2715 مش���روع بتكلفة 
قدره���ا 12,550 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة وتنفيذ 
110 وح���دة صحية بمبلغ 850 ملي���ون جنيه، و 1200 
مش���روع رصف طرق وكب���اري بمبلغ 4 ملي���ار جنيه، 
و600 مش���روع كهرباء بمبل���غ 1,5 مليار جنيه، و 145 
مش���روع صرف صحى بمبلغ 2 ملي���ار جنيه، وتطوير 
ورفع كفاءة وتنفيذ 175 مدرسة بمبلغ 850 مليون جنيه، 
و 225مش���روع مياه ش���رب بمبلغ 1,5 ملي���ار جنيه، و 
175 مشروعات تحس���ن بيئة تغطية مصارف ومعدات 
نظافة بمبلغ 1,5 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة وتنفيذ 
85 مشروعات رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز 

خدمات بمبلغ 350 مليون جنيه . 
 وفيم���ا يتعلق ببرنامج رصف ورفع كفاءة الطرق املحلية 
وإنشاء الكباري، تم تنفيذ طرق محلية تابعة للمحافظات 
بلغ ها 23500 مش���روع بإجمالي اطوال 22000 كيلو 
مت���ر بتكلف���ة 50 مليار جني���ه، وتنفيذ كباري للمش���اة 
والس���يارات على تقاطع���ات الطرق ومزلقانات الس���كة 
الحديد الخطرة بتكلفة قدره��ا 7,5 مليار جنيه شملت : 
85 كوبرى لعبور املش���اة و 45 كوبرى لعبور السيارات 
و 17 نف���ق لعب���ور املش���اة و 1 نفق عبور الس���يارات ، 
إل���ي جان���ب توريد وتركي���ب 3,1 مليون كش���اف موفر 
للطاق���ة بتكلفة قدرها 2,6 مليار جني���ه تم تركيبها على 
جميع الطرق املحلي���ة ومداخل العزب والكفور والنجوع 
والقرى واملدن والش���وارع الرئيسية بهدف الحفاظ على 
االرواح واملمتلكات أس���همت فى تحقيق وفر فى فاتورة 

االستهاك قدرها 9 مليار جنيه حتى تاريخه.
كم���ا تم صرف مبلغ 7,5 مليار جنيه لبرنامج رفع كفاءة 
منظومة االمن واالطفاء واملرور وسيارات إنقاذ الكوارث 
وإقامة نقاط اطفاء واكش���اك ومرور، وتوريد س���يارات 
إطفاء وأمن وس���يارات مرور، وتوري���د معدات ومهمات 
إنق���اذ ل حوالى 1500 س���يارة ومع���دة، كما تم صرف 
مبلغ 10 مليار جنيه لبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات 
املحلي���ة لتلبية االحتياج���ات العاجل���ة والطارئة وامللحة 
ش���ملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كف���اءة وتأثيث 850 
مبنى ادارى ملقرات الوح���دات املحلية واملباني اإلدارية 

واملراكز التكنولوجية وعمرات جسيمة للسيارات . 
 وت���م صرف مبل���غ 36 ملي���ار جنيه لبرنام���ج النظافة 
والتجميل وتحس���ن البيئة تغطية املجاري املائية بالقرى 
واملدن بهدف الحف���اظ على الصحة العام���ة للمواطنن 
شملت االعمال شراء 2500 معدة نظافة جديدة وصيانة 

4500 مع���دة قديمة ورفع تراكمات قدرها 47 مليون طن 
منه���ا 16 مليون طن تراكم���ات تاريخية، 31 مليون طن 
متولد يوم���ى وتغطية حوالى 15 كيلو متر مجارى مائية 
ترع ومص���ارف داخل الكتلة الس���كنية وتجميل مدخل 
125 مدين���ة وحى و600 قرية وتنفيذ البنية االساس���ية 

ملنظومة النظافة والجمع املنزلي .
 وفيم���ا يتعلق برفع نواتج تطهي���ر الترع واملصارف، تم 
التنس���يق مع املحافظات ووزارتى املوارد املائية والرى 
والتضامن االجتماعى لتفعيل املش���اركة املحلية فى نقل 
نوات���ج تطهير الترع واملص���ارف ومنع وصول املخلفات 
إليها وتم تنفيذ التجربة بنطاق مركز إدارى بكل محافظة 
ليصب���ح الوض���ع الحالى ب���� 37 مرك���ز إدارى ب� 20 

محافظة.
 وأنفقت الدولة مبلغ 6,5 مليار جنيه لرفع كفاءة وتطوير 
منظومة النق���ل الع���ام بالقاهرة الكبرى واالس���كندرية 
شملت ش���راء 1800 أتوبيس جديد ورفع كفاءة وتطوير 
ل� 156 قطار ترام مفصلى وشراء 7 اتوبيس كهربائى و 
182 اتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى وتطوير ورفع كفاءة 
وعمرات جسيمة ل� 1500 اتوبيس وتعديل 377 أتوبيس 
للعمل بالغاز الطبيعى بداًل من السوالر وجارى شراء 70 

أتوبيس جديد تعمل بالكهرباء . 
 وفيم���ا يتعلق بتطوير وتنظيم األس���واق على مس���توى 
الجمهوري���ة، وف���ى ضوء توجيه���ات الرئي���س بتطوير 
األسواق الرسمية والعش���وائية، وانشاء اسواق حديثة 
مطورة بديلة لألسواق العش���وائية باملحافظات من أجل 
تنمي���ة التجارة الداخلية والح���رف والصناعات املرتبطة 
بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها 
بطريقة عادلة، حيث بلغ إجمالي االسواق الرسمية 618 
س���وق، تم تطوير 133 سوق، جارى تطوير 105 سوق، 
بلغ إجمالي االس���واق العش���وائية 1753 سوق، جارى 

تطوير 37 س���وق باملدن، جارى تنفيذ 196 سوق جديد 
بالقرى املدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة .

مشروعات املناخ 
من ناحية أخري ، تعم���ل الدولة بكامل طاقتها وبجميع 
هيئاته���ا ووزاراتها على ملف املن���اخ والعمل على الحد 
م���ن االنبعاث���ات الكربوني���ة، وتأهيل البنية األساس���ية 
والتحتي���ة وتأهي���ل وتطوي���ر الترع ومش���روعات الرى 
والعمل على إيجاد تمويات مليارية ملش���روعات حديثة 
كل غرضه���ا هو خدمة البيئة، وتنفيذ خطة الدولة للتوجه 
نحو االقتصاد املستدام واالقتصاد الدائري الذي يعتمد 
على تطوير اإلنتاج واستخدام املخلفات وإعادة تدويرها 
وعدم التخلص منها بهدف الحفاظ على حياة اإلنس���ان 
وخدم���ة البيئة ف���ي مصر، وكذلك في إط���ار دور مصر 
لتنفي���ذ دورها العاملي في الحد من االنبعاثات الكربونية 

.cop27 خال رئاسة مصر لقمة املناخ
وضم���ن جهود الدولة لخفض االنبعاث���ات امللوثة للهواء 
والحفاظ على البيئة وتعزيز فرص االستدامة للمشروعات 
الخضراء، خصص جهاز تنمية املشروعات 1.2 مليار 
جنيه لتحويل 150 ألف س���يارة للغاز الطبيعي، تش���مل 
سيارات األجرة وامليكروباص واملاكي العاملة بالبنزين، 
وذلك خال 3 س���نوات لتش���جيع املواطنن على تحويل 

سياراتهم للعمل بالغاز.
وقال���ت نيفن جام���ع الرئي���س التنفيذي لجه���از تنمية 
املشروعات، إن الجهاز عمل تيس���ير إجراءات التمويل 
املطلوبة، حيث تم خال الثماني س���نوات املاضية ضخ 
مبلغ 542 مليون جني���ه أتاحت تحويل ما يزيد على 77 

ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
أضافت “جامع”  أن اس���تخدام الغاز الطبيعي بداًل من 
الوق���ود التقليدي ي���ؤدى إلى خف���ض االنبعاثات امللوثة 
للهواء بش���كل ملحوظ، مما يس���اعد ف���ي الحفاظ على 

البيئة كما يعزز من فرص االس���تدامة لتلك املشروعات، 
ويسهم في الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملن 
في قطاع النقل )س���يارات األجرة/ التاكسي/ املاكي( 
من خال زي���ادة دخل الفئات املس���تهدفة بتحقيق وفر 

اقتصادي للسائقن يصل إلى %60.
وذكرت أن جهاز تنمية املشروعات ينفذ عدًدا متنوًعا من 
املش���روعات املرتبطة بدعم الطاقة الحيوية وانتاج الغاز 
الحيوي حيث يقوم بتمويل انش���اء وحدات إنتاج الغاز 
الحيوي “البيوجاز” ويتم منح املستفيدين دعم مالي من 
مؤسس���ة الطاقة الحيوية في حدود 40 % كحد اقصى 
من إجمالي تكلفة وحدات البيوجاز املنفذة، موضحة أن 
مش���روعات البيوجاز تتيح الحصول على مصدر جديد 
ونظيف للطاقة ذو اس���تخدامات عديدة وكذلك الحصول 
على سماد عضوي جيد ليس له اثار ضارة على التربة 

الزراعية. 
وأكدت على أن الجهاز يحرص على تنفيذ برامج طموحة 
تماشًيا مع االس���تراتيجية الوطنية التي يرعاها الرئيس 
عبد الفتاح السيسي   بالتحول نحو االقتصاد األخضر، 
بعدما فرض���ت التغيرات املناخية املزي���د من التحديات 
والضغ���وط عل���ى دول العالم كافة خاص���ة فيما يتعلق 
بضرورة تحقيق املواءمة بن النمو االقتصادي والحفاظ 
عل���ى البيئة حيث التزمت الدولة املصرية بضرورة زيادة 
نس���بة الطاقات الجديدة واملتجددة ف���ي إجمالي مزيج 

الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2035.
مشروعات تأهيل وتبطني الترع  

وخصص جهاز تنمية املش���روعات املتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر نس���بة من التمويات املتاحة من خال 
ش���ركاء التنمية الدولين، لتنفيذ مش���روعات في مجال 
البنية األساس���ية، يت���م تحديدها بناء عل���ى احتياجات 
املواطنن وبالتنس���يق م���ع املحافظات املعني���ة كما يتم 
االعتماد في تنفيذ هذه املش���روعات على العمالة الكثيفة 
ب���دال من اآلالت واملع���دات مما يتي���ح اآلالف من فرص 

التشغيل للعمالة غير املنتظمة.
وجاء ذلك في إطار حرص جهاز تنمية املش���روعات على 
دمج البعد البيئي في مختلف املش���روعات التي ينفذها 
في جمي���ع محافظ���ات الجمهورية، وذلك تماش���يا مع 
االستراتيجية الوطنية الهادفة للحفاظ على البيئة والحد 
من آث���ار التغي���رات املناخية التي فرضته���ا التحديات 
العاملية الراهنة، ومن أهم هذه املشروعات املساهمة في 
حماية جوانب نه���ر النيل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع 

وزارة املوارد املائية والرى واملحافظات املعنية.
وكش���ف جهاز تنمية املشروعات    عن املشروعات التي 
نفذها في مجال تطوير البنية األساسية ومنها املساهمة 
في حماية جوانب نهر النيل والتي تعتبر من أهم محاور 
التكي���ف م���ع آثار تغير املن���اخ حيث يت���م تنفيذ أعمال 
التبطن والتكس���ية للحد من عوامل التعرية والتآكل كما 
يتم إزالة الحشائش من نهايات الترع الصغيرة لتحسن 
نوعي���ة املياه وخف���ض التبخر والتقليل من االس���تهاك 

وتسهيل أعمال الرى للحفاظ على مواردنا املائية.

تس����تضيف القاه����رة - اليوم األح����د -  أكبر ملتقي 
اقتصادي استثماري بن مصر وموريشيوس، بتنظيم 
مش����ترك ما ب����ن جمعية رج����ال األعم����ال املصرين 
األفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، واملجلس 
االقتصادي املوريشيوس����ي برئاسة هيميرج رامينال، 
بالتنس����يق مع جوبيردهان س����فير موريشيوس لدي 
القاهرة، وس����فارة مصر في موريش����يوس، بحضور 
ممثل وزارة الخارجية املصرية- نائب مس����اعد وزير 
الخارجية لشئون افريقيا، ومدير ادارة افريقيا بقطاع 
التمثي����ل التجاري، وعدد من س����فراء الدول االفريقية 

في مصر.
يأت����ي امللتقي في إط����ار الدور الذي تق����وم به جمعية 
رج����ال األعم����ال املصري����ن األفارقة لدع����م التعاون 
االقتصادي بن مجتمع امل����ال واألعمال املصري مع 

نظرائه في الدول األفريقية الشقيقة.
وقال الدكتور يس����ري الشرقاوي رئيس جمعية رجال 
األعم����ال املصري����ن األفارقة »إن امللتقي سيش����هد 
مش����اركة أكثر من 25 ش����ركة من دولة موريشيوس 
ف����ي 6 قطاع����ات اقتصادية مختلف����ة وأكثر من 125 
رجل أعمال مصري من أعضاء جمعية رجال األعمال 
املصري����ن األفارقة ومن داخل جمعي����ات واتحادات 

مجتمع املال واألعمال املصري .
وكش����ف الدكت����ور يس����ري الش����رقاوي، تع����د هذه 
الزيارة هي أول وأكبر بعث����ة تجارية متنوعة من دولة 

موريش����يوس للقاهرة، مش����يرا إلى أن أهمية امللتقي 
تنب����ع بالنظر ألن دولة موريش����يوس تعد نقطة ومحور 
ارتكاز هام ف����ي كافة قطاعات التجارة واالس����تثمار 

القليم يضم موريشيوس ومدغشقر وسيشيل .
وأوض����ح رئي����س جمعية رج����ال األعم����ال املصرين 
األفارق����ة أن الجمعي����ة جهزت برنامج����ا مكثفا للوفد 
االقتصادي املوريشوس����ي، حيث س����يتم عقد امللتقي 
االقتص����ادي صب����اح األح����د 27 نوفمب����ر بالقاهرة، 
وال����ذي من املقرر أن يتم خاله اس����تعراض الفرص 
االستثمارية والتجارية داخل موريشيوس، ويتبع ذلك 
لقاءات ثنائية بن مجتمع املال واالعمال في البلدين .

وأش����ار الدكتور يس����ري الش����رقاوي إلى أن الهيئة 
العام����ة لاس����تثمار واملناط����ق الح����رة تس����تضيف 
فعاليات الي����وم الثاني والذي يتضمن تعريف الجانب 
املوريشيوس����ي بمركز خدمات املستثمرين في مصر 
ومجاالت االستثمار املختلفة، الفتا إلى أنه في يوم 29 
سيتم عقد لقاءات موائد مس����تديرة بمقر فندق اقامة 
البعثة املوريشيوس����ية بالقاهرة م����ع كا من املجلس 
التصديري للصناعات النسيجية واملجلس التصديري 
للحاص����ات الزراعية واملجلس التصديري للتش����ييد 

والبناء واملجلس التصديري للصناعات الدوائية .

أك���د وزي���ر الس���ياحة واآلث���ار أحمد 
عيس���ى، أن 272 مليون سائح يرغبون 
في زيارة مصر، وذلك بناء على دراسة 
تسويقية دقيقة أجراها وزير السياحة 
السابق، الدكتور خالد العناني أجريت 

على مستوى العالم.
وأوضح الوزير أن الوزارة تس���تهدف 
زي���ادة أع���داد الس���ائحني إل���ى مصر 
بمع���دالت تتراوح ما ب���ني 25 إلى 30 

مليون سائح في العام.
وقال أحمد عيس���ى “إنن���ا نحتاج إلى 
نصف مليون غرفة سياحية الستقبال 
ما ب���ني 30 إل���ى 40 مليون س���ائح”، 
مش���يرا إلى أن هن���اك 211 ألف غرفة 

سياحية في كل مصر.
وأك���د أن���ه يت���م العمل على تحس���ني 
جودة التجربة السياحية في املطارات 
وتحسني مناخ االس���تثمار السياحي، 
منوها ب���أن مجلس الوزراء وافق على 
منح تسهيالت وحوافز لحاملي كارت 
املش���جع )هي���ا( الحاضري���ن لبطولة 

كأس العالم في قطر.

أ ش أ
أعلن وزي���ر التنمية املحلية هش���ام آمنة 
أن إجمالي ما تم إنفاقه على املش���روعات 
التنموي���ة باملحافظات من خ���الل الخطة 
االس���تثمارية له���ا، ف���ي الفترة م���ن أول 
العام املالي الحال���ي يوليو 2022 وحتى 
منتصف نوفمبر الحالي بلغ 12 مليارا و 
344 مليون جنيه بنسبة 48% من إجمالي 
االعتم���ادات املخصصة خالل العام املالي 
الحال���ي والتي تقترب من 29 مليار جنيه، 
وذلك لدعم االحتياجات العاجلة والطارئة 
للمحافظات والستكمال تنفيذ املشروعات 
التي ت���م البدء في تنفيذه���ا بمجاالت مد 
وتدعيم شبكات الكهرباء واإلنارة ورصف 
الطرق وتحس���ني البيئة واألمن واإلطفاء 
وامل���رور وتدعي���م احتياج���ات الوحدات 
املحلي���ة، مش���يرا إل���ى أن نس���ب تنفي���ذ 
املشروعات باملحافظات تراوحت بني %35 

إلى %94.

مصر وفرنسا توقعان اتفاقية مشروع تطوير نظم 
إشارات خط قطارات )طنطا/املنصورة/دمياط(

البنك الدولى يستعرض الشراكة املستقبلية 
مع قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة مبصر 

اس���تقبل محمد عامر، رئيس هيئة 
السكة الحديد؛ مارك باريتي سفير 
دولة فرنس���ا، والوف���د املرافق له 
للتنمية  الفرنسية  الوكالة  ومكتب 
بجمهوري���ة مص���ر العربية، حيث 
تم توقيع اتفاقية مش���روع تطوير 
نظم اإلش���ارات واالتصاالت لخط 
ب���ني  )طنطا/املنصورة/دمي���اط( 
الهيئة القومية لسكك حديد مصر 

والوكالة الفرنسية للتنمية.
وبحس���ب بيان صحفي صادر عن 
عامر  محم���د  اس���تعرض  الهيئة، 
تاري���خ التع���اون املش���ترك ب���ني 
ومن  الفرنس���ي؛  والجانب  الهيئة 
ث���م تط���رق للحديث عن مش���روع 
تطوي���ر خ���ط طنط���ا/ املنصورة/ 
دمي���اط، ال���ذي يع���د أول تع���اون 
ب���ني الهيئة القومية لس���كك حديد 
مصر والوكالة الفرنس���ية للتنمية 
كش���ريك مالي رئيسي، متطلعًا أن 
يكون ذلك بداية لتعاون مستقبلي 

مثمر بني كال الطرفني.
وقدم محمد عامر شكره للحضور، 
معرب���ًا عن خالص امتنانه للدعوة 

الكريمة من “الس���فارة الفرنسية” 
لحض���ور بعث���ة األعم���ال للنق���ل 
الحديدي���ة،  والس���كك  الحض���ري 
واملقرر لها منتصف شهر ديسمبر 
املقب���ل؛ به���دف توطي���د العالقات 
الثنائية ب���ني مصر وفرنس���ا في 

مجال النقل.
كما قام الس���فير الفرنسي والوفد 
املراف���ق له بزيارة ملتحف الس���كة 
الحدي���د، حي���ث أب���دى س���يادته 
والوفد املرافق اإلشادة بمحتويات 
املتح���ف ال���ذي يوض���ح مراح���ل 

تطوير السكة الحديد بمصر.
وجدي���ر بالذكر أن���ه يبلغ إجمالي 
)طنطا/املنص���ورة/ خ���ط  ط���ول 
نحو 119 كم )خط طنطا/ دمياط( 

خط  املنص���ورة بط���ول 54ك���م – 
م���زدوج - بع���دد 18 محطة(، خط 
)املنصورة/دمياط( بطول 64 كم – 
خط مفرد – بعدد 21 محطة سوف 
يتم ازدواجه ضمن املشروع حيث 
انها تخدم مناطق كثيفة الس���كان 
خاصة أن���ه يتوازى مع أحد فروع 

نهر النيل.

 التق���ى الدكت���ور محم���د ش���اكر، 
اإلقليمى  املدي���ر  الكهرب���اء،  وزير 
للبنك الدول���ى بمصر مارينا ويز، 
لب���دء مرحلة جديدة م���ن التعاون 
م���ع البن���ك وال���ذى يعد م���ن أحد 
أكبر ش���ركاء التنمية الدولية التي 
ترتب���ط مع مص���ر بعالق���ة وثيقة 
السيما في قطاع الطاقة املتجددة.

العالق���ة  إن  »ش���اكر«  وق���ال 
االس���تراتيجية بني مص���ر والبنك 
الدولى تعزز توجهات الدولة نحو 
التح���ول إلى االقتص���اد األخضر 
وتعزيز مش���اركة القطاع الخاص 

في التنمية.
وخ���الل اللقاء ق���دم فري���ق البنك 
الدول���ى عرض���ا تقديمي���ا ح���ول 
موضوعات الش���راكة املس���تقبلية 
بني البنك وقطاع الكهرباء والطاقة 
املتج���ددة والتى تش���مل عددا من 
املوضوع���ات، م���ن بينه���ا الربط 
الكهربائى، وزيادة قدرة الربط مع 

األردن، باإلضافة إلى الهيدروجني 
الخاص���ة  األخض���ر والخط���وات 
بخف���ض االنبعاث���ات الكربوني���ة 
باإلضافة إلى استعراض التعاون 
والدع���م في مح���ور الطاقة ضمن 
تتضمن  التي   NWAFI مب���ادرة 
اس���تبدال محط���ات إنت���اج طاقة 
متقادمة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
باس���تخدام الوقود األحفورى إلى 
محطات طاقة متج���ددة باإلضافة 
إلى بحث التعاون في مش���روعات 
الضخ والتخزي���ن ووضع الخطط 
املستقبلية لشبكة النقل الكهربائى 
الستيعاب القدرات الكبيرة املتوقع 

إنتاجها من املصادر املتجددة.
وأك���د ش���اكر تنفيذ مص���ر خططا 
واضحة وقوية ف���ي إطار التحول 
نح���و االقتصاد األخضر، مش���يرا 
إلى االستراتيجية الوطنية للطاقة 

املستدامة.

أحمد ابراهيم

ش���هدت األيام املاضية خطوات متسارعة نحو إقرار 
املوازنة العام���ة الجديدة للدول���ة ، حيث بدأت لجنة 
الخط���ة واملوازن���ة بمجل���س النواب   في مناقش���ة 
الحس���اب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة 
املالي���ة 2022/2021 ، كم���ا عق���د رئي���س الوزراء  
الدكت���ور مصطفى مدبولي،  اجتماع���ا مع الدكتور 
محمد معي���ط، وزير املالية؛ الس���تعراض التقديرات 
األولي���ة للموازنة العامة للدولة للع���ام املالي الحالي 
2022-2023 ف���ي ض���وء األوض���اع االقتصادي���ة 
الراهن���ة، وذلك بحض���ور   أحمد كجوك، نائب وزير 
املالية للسياس���ات املالية،  و ش���يرين الش���رقاوي، 

مساعد أول وزير املالية للشئون االقتصادية.
وفي مس���تهل االجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء 
أهمية االستمرار في نهج االنضباط املالي، والحفاظ 
على املس���ار اآلمن للموازنة العام���ة، رغم التحديات 
الجس���يمة التي تواجه مختلف دول العالم في الفترة 
الحالية، قائا: إن مهمتنا األساس���ية في هذا اإلطار 
هي الحفاظ على هذا النه���ج المتصاص الصدمات 
الت���ي تواجه عاملنا وتؤثر عل���ى أوضاعنا بصورة أو 
بأخرى، مع تدبير االعتم���ادات املالية بصورة دائمة 
لتوفير السلع املختلفة، ولبرامج الحماية االجتماعية، 
والعمل على تحسن مستوى جودة الحياة للمواطنن، 

وفقا لتوجيهات   الرئيس بهذا الشأن.
أهداف أساسية 

وخال االجتماع، أكد وزير املالية أن هناك عددا من 
األهداف األساس���ية التي تح���رص عليها الدولة في 
أداء املوازنة العامة، والتي تتمثل في تدبير التمويات 
الازم���ة لخطط التنمية لتلبي���ة احتياجات املواطنن، 
وضخ املزيد من اإلنفاق للتوس���ع في برامج الحماية 
االجتماعي���ة، والصحة، والتعليم، وبرامج تحس���ن 

مس���توى املعيش���ة وفق توجيهات القيادة السياسية 
به���ذا الش���أن، باإلضافة إلى االس���تمرار في تهيئة 
مناخ أكثر تحفيًزا لاس���تثمار، وال سيما أن الدولة 
نفذت مش���روعات قومية كبرى باستثمارات ضخمة 
للغاي���ة؛ م���ن أجل ج���ذب املزيد من االس���تثمارات، 

وتحسن جودة الحياة، والخدمات العامة.
وقال الدكتور محمد معيط  إن من أهم املس���تهدفات 
التي نحرص عليها دائما هو اس���تدامة املالية العامة 
ف���ي مواجهة التحدي���ات الداخلي���ة والخارجية، مع 
اس���تدامة الق���درة عل���ى توفير ملي���ون فرصة عمل 
س���نوًيا، باإلضافة إلى العمل على زيادة مس���اهمة 
القط���اع الخ���اص في تموي���ل مش���روعات التنمية 

واالستثمارات العامة.
و ش���هد االجتماع مناقش���ة عدد من النقاط املرتبطة 
ب���أداء املوازنة العامة للدولة للعام الجاري، من بينها 
التقدي���رات االجمالي���ة األولي���ة لألداء املال���ي للعام 

الحال���ي، وك���ذا التقديرات األولي���ة ألداء اإليرادات 
واملصروفات العامة.

 مناقشات موسعة 
م���ن ناحية أخ���ري ، ب���دأت لجنة الخط���ة واملوازنة 
بمجلس النواب خ���ال اجتماعها،  األحد املاضي ، 
في مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 

عن السنة املالية 2022/2021.
 واس���تعرض النائ���ب مصطفى س���الم، وكيل لجنة 
الخط���ة واملوازن���ة بمجلس الن���واب، ورئيس اللجنة 
الفرعية ملناقشة الحسابات الختامية، أهم ماحظات 
فحص حس���اب ختامي املوازنة العامة للدولة للسنة 
املالية 2022/2021، موضحا أنه فيما يتعلق بالباب 
األول - أج���ور وتعويض���ات العامل���ن، بل���غ الربط 
األصل���ي 361 مليار جنيه، فيما بل���غ الربط املعدل 
368.1 ملي���ار جنيه، وتعديات بالزيادة 7.1 مليار 
جنيه، املنفذ الفعل���ي 358.7 مليار جنيه، والخفض 

ع���ن الربط املع���دل 9.4 ملي���ار جني���ه، وباقي من 
االحتياط���ي 2.4 مليار جنيه، والزي���ادة الفعلية في 

التعديات 7 مليار جنيه.
 وتابع س���الم: “بالنس���بة للباب الثاني شراء السلع 
والخدمات، بلغ الربط األصلي 103.9 مليار جنيه، 
وبل���غ الربط املع���دل 114.1، وتعدي���ات بالزيادة 
10.2 ملي���ار جنيه، وبلغ املنفذ الفعلي 99.6 مليار 
جنيه، ونسبة الخفض عن الربط املعدل 14.5 مليار 
جني���ه، وباقي احتياطي 2.4 ملي���ار جنيه، والزيادة 

الفعلية في التعديات 12.1 مليار جنيه«.
 وبالنس���بة للب���اب الراب���ع “الدعم واملن���ح واملزايا 
االجتماعي���ة”، قال وكي���ل لجنة الخط���ة واملوازنة: 
“الربط األصلي 321.3 ملي���ار جنيه، الربط املعدل 
348.4 ملي���ار جنيه، تعديات بالزيادة 27.1 مليار 
جنيه، واملنفذ الفعلي 343.4 مليار جنيه، والخفض 
ع���ن الربط املعدل 5.0 مليار جنيه، وباقي احتياطي 

0.2%، والزيادة الفعلية 4.8 مليار جنيه«.
 وبالنس���بة للباب الخام���س )املصروفات األخرى(، 
أوض���ح أن الربط األصل���ي 113.8 ملي���ار جنيه، 
والرب���ط املع���دل 120.3 ملي���ار جني���ه، وتعديات 
بالزي���ادة 6.5 مليار جنيه، واملنف���ذ الفعلي 114,7 
مليار جني���ه، والخفض عن الربط املعدل 5.6 مليار 
جنيه، واملتبق���ي من االحتياطي 0.4 جنيه، والزيادة 

الفعلية 5.2 مليار جنيه.
 وأش���ار وكيل لجنة الخطة واملوازنة إلى أنه بالنسبة 
للب���اب الس���ادس - ش���راء األص���ول غي���ر املالية 
)االستثمارات(، الربط األصلي 358.1 مليار جنيه، 
والرب���ط املعدل 389.1 مليار جنيه، والزيادة 31.0 
ملي���ار جني���ه، واملنفذ الفعل���ي 329.7 مليار جنيه، 

والخفض عن الربط املعدل 59.4 مليار جنيه. 

السيسي يوجه بتنفيذ تطوير بحيرة البردويل 
بالتعاون مع »دميي« البلجيكية

مصر وتشاد تتفقان على تشكيل جلنة فنية 
لتعزيز التعاون الزراعي املشترك

الفت����اح  عب����د  الرئي����س  اجتم����ع 
السيس����ي مع الفريق أس����امة ربيع 

رئيس هيئة قناة السويس«.
وص����رح  بس����ام راضي ف����ي بيان، 
املتحدث الرس����مي باس����م رئاس����ة 
الجمهوري����ة بأن االجتم����اع تناول 
قن����اة  هيئ����ة  نش����اط  “متابع����ة 

السويس«.
وق����د اطلع الرئيس ف����ي هذا اإلطار 
على مع����دالت حركة املالح����ة بقناة 
الس����ويس، حيث أكد الفريق أسامة 
ربيع أن قن����اة الس����ويس الجديدة 
ع����ام 2015  افتتاحه����ا  ت����م  الت����ي 
أدت إل����ى مضاعفة إي����رادات القناة 
الس����نوية للتج����اوز 7  مليار دوالر 
س����نويًا، وكذلك عدد السفن العابرة 
لحوال����ى 70 س����فينة يومي����ًا، وهو 
ما س����اهم فى جهود دعم االقتصاد 

الوطنى، وتوفير العملة االجنبية.
كما ساهمت قناة السويس الجديدة 

في تخفيض انبعاثات الكربون من 
السفن العابرة بإجمالي 53 مليون 
طن نظرًا لزيادة القدرة االستيعابية 
للقن����اة وتقليص زم����ن رحلة عبور 
الس����فن، وهو ما يدعم جهود القناة 
لتصب����ح قناًة خض����راء بحلول عام 

.2030
وق���د وج���ه الرئيس بب���دء تنفيذ 
تطوي���ر بحي���رة البردوي���ل ف���ى 
اطار مبادرة “س���يناء البردويل” 
التى تساهم هيئة قناة السويس 
م���ن خالله���ا ف���ي جه���ود تنمية 
س���يناء بالتعاون مع شركة ديمي 
البلجيكي���ة، والت���ي ته���دف إلى 
زي���ادة إنتاج بحيرة البردويل من 
األس���ماك الفاخرة التي تش���تهر 
به���ا البحيرة م���ن 4000 طن إلى 
11 الف ط���ن س���نويًا على املدى 
القصير وص���واًل إلى 50 الف طن 

على املدى املتوسط.

وزي����ر  القصي����ر  الس����يد  التق����ي 
الزراعة واس����تصالح األراضي مع 
عبدالرحي����م ع����وض الطي����ب وزير 
الث����روة الحيواني����ة بدولة تش����اد 

والوفد املرافق له.
 وبح����ث وزي����ر الزراعة مع����ه آفاق 
التع����اون املش����ترك ب����ني البلدي����ن 
الش����قيقني، حي����ث أك����د القصي����ر 
عل����ى العالقات املمت����دة التي تربط 
البلدي����ن وأش����ار إل����ى التوجيهات 
الرئاسية في هذا الشأن باستمرار 
تقديم الدعم واملساندة لألشقاء في 

أفريقيا، بحسب بيان صحفي.
“القصير”  أشار  املناقشات  وخالل 
الت����ي  الطبيعي����ة  الث����روات  إل����ى 
تمتلكها تش����اد ومن أهمها الثروة 
يمكن  الت����ي  الكبي����رة  الحيواني����ة 
االس����تفادة منها من خ����الل تعظيم 
تقدي����م الدعم في مج����ال الخدمات 

البيطرية وإنشاء وتأهيل واعتماد 
املجازر والتدريب في كافة األنشطة 
الزراعي����ة باملرك����ز الدولي املصري 
للزراع����ة وكذل����ك صناع����ة األعالف 
عالية الج����ودة وأيضًا التعاون في 
مج����ال تصني����ع األلب����ان وتصدير 
املصري����ة  واللقاح����ات  األمص����ال 

للجانب التشادي وتبادل السلع.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلس���كان 
واملراف���ق واملجتمع���ات العمراني���ة، املوق���ف 
التنفي���ذي لعدٍد م���ن مش���روعات مدينة طيبة 
الجديدة الواقعة بنطاق محافظة األقصر، حيث 
شملت املشروعات مرافق “مياه شرب وصرف 
صحي”، وطرق وكهرباء واتصاالت وغير ذلك، 

بعدٍد من املناطق باملدينة.
وشدد وزير اإلسكان، على ضرورة دفع العمل 
باملش���روعات الجاري���ة باملدينة وال س���يما ما 
يتعلق بأعمال البنية األساسية، وذلك في إطار 
زي���ادة الفرص االس���تثمارية وف���رص العمل، 
وتحقي���ق التنمية املس���تهدفة وتوفي���ر الحياة 

الكريمة ألهالي الصعيد؛ وفقًا لبيان.
وفي الس���ياق ذاته، أوض���ح املهندس رضوان 
عبدالرش���يد، رئيس جهاز تنمي���ة مدينة طيبة 
الجدي���دة، أنه ت���م االنتهاء مؤخ���رًا من تنفيذ 
)طرق - مياه - صرف صحي( ملوقع اإلسكان 
االجتماعي بمس���احة 480 فدانًا، وجاٍر تنفيذ 
أعمال “الفرمة” للطرق وشبكات املياه والخط 
الناقل وش���بكات الصرف الصحي ومحطتي 
الرفع وخط���ي الط���رد )1,2( للمرحلة الثانية 
بمنطق���ة 620 فدان���ًا، وأعمال تنفي���ذ مرافق 
)ط���رق “فرم���ة” - مياه - ص���رف صحي - 
ري( ملس���احة “530” فدانًا وتشمل )إسكان 

متوس���ط - إسكان اجتماعي - مناطق خدمات 
إقليمي���ة( ضم���ن منطق���ة االمتداد بمس���احة 

6050.81 فدان.
وأضاف أن���ه جاٍر االنتهاء من تنفيذ ش���بكات 
كهرباء قطع أراٍض اإلسكان االجتماعي املرحلة 
الثانية ملنطقة 620 فدانًا، وش���بكات الكهرباء 
ملس���احة 374 فدانًا استكمااًل للمرحلة األولى 
لإلس���كان االجتماع���ي )480 فدان���ًا(، وجاٍر 
تنفي���ذ األعمال املتبقية من مش���روع ش���بكة 
كهرباء وتليفونات املنطق���ة الصناعية واملنطقة 
السياحية واملنطقة ج باملدينة، وشبكة الكهرباء 
ملنطقة العمارات باإلسكان االجتماعي باملرحلة 
الثاني���ة )620 فدان���ًا(، ومنطق���ة الخدم���ات 
االس���تثمارية بمس���احة 202 فدان، وش���بكة 
التليفونات الرئيسية والثانوية للمجاورة الثانية 

بمنطقة اإلسكان االجتماعي ال�480 فدانًا.

وزير اإلسكان يتابع املوقف التنفيذي ملشروعات 
مدينة طيبة اجلديدة باألقصر

داليا احمد

توقيع عقد نشر كتاب »نفوذ املؤثرين مبواقع التواصل االجتماعي يف ظل الثورة الرقمية« جلرمني عامر

اليوم .. القاهرة تستضيف  أول ملتقي 
اقتصادي بني مصر وموريشيوس 

     300 مليار جنيه  لمشروعات البنية التحتية  .. 23500 مشروع طرق 
بتكلفة 50 مليار جنيه..   تطوير 110 وحدات صحية بـ850 مليون جنيه.. 20 

مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء   

باألرقام .. تقديرات أولية متفائلة للموازنة العامة للعام املالي 2023-2022

وقع���ت جرمن عامر عقد نش���ر كتاب “نف���وذ املؤثرين بمواقع 
التواص���ل االجتماعي في ظ���ل الثورة الرقمي���ة” مع دار )ذي 
أوبيريش���ن ريت���رز( The Operation Writers  للنش���ر 

والتوزيع.
كانت جرمن عامر قد انتهت الشهر املاضي من وضع اللمسات 
األخي���رة على كتابها الجديد “نف���وذ املؤثرين بمواقع التواصل 
االجتماعي في ظ���ل الثورة الرقمية” اس���تعدادا لطرحه باللغة 
العربية واللغة اإلنجليزية في معرض الكتاب الدولي عام 2023.

وتقول جرم���ن عامر أن فكرة الكتاب جدي���دة ومبتكرة.  حيث 
تن���اول وألول م���رة ظاه���رة املؤثرين اإلعامي���ن الجدد ومدى 
نفوذه���م وتأثيره���م القوي على فئة الش���باب من عمر 16 حتى 
21 س���نة.  وهي فئة مهمة جدا خاصة في تشكيل وجدان األمة 
والتوجه اإلعامي الحالي واملس���تقبلي للدولة املصرية.  فمصر 

تصنف على أنها دولة ش���ابة. حيث يق���ع حوالي 60% من عدد 
الس���كان من فئة الش���باب.  ومن ثم استلزم وجود استراتيجية 
إعامي���ة ممنهجة تض���م جميع محاور وقن���وات اإلعام األكثر 
تأثيرا على الش���باب لحش���د طاقاتهم وأفكاره���م وابتكاراتهم 

وتأهيلهم ملواكب متطلبات الثورة الرقمية.
ينقس���م كتاب “نفوذ املؤثرين بمواقع التواصل االجتماعي في 
ظ���ل الثورة الرقمية” إلى 5 فصول تبدأ بتعريف مفهوم اإلعام 
الجدي���د واملؤثري���ن الجدد من مش���اهير ونج���وم املجتمع في 
ظ���ل تقنيات الرقمن���ة الحديثة.  تناول الكت���اب ثاث نماذج من 
املؤثرين الذين أصبح���وا نموذج جديد من قادة الفكر املعاصر 
Micro – Celebrities .   صنف���ت جرم���ن عام���ر جموع 
املؤثري���ن في كتابها إلى ثاث فئ���ات وفقا لحجم متابعيهم على 
مواق���ع التواصل االجتماعي ومدى قدرتهم على التأثير والنفوذ 

برسائلهم اإلعامية لقاعدة كبيرة من الشباب.   
فنج���د الفئ���ة األولى للمؤثري���ن وتضم ع���دد متابعن تخطي 5 
مليون ش���خص.  الفئ���ة الثانية فتضم م���ن 2-5 مليون متابع.  
أم���ا الفئة الثالثة, فتض���م أقل من 2 مليون متاب���ع وهم األكثر 
 حظا وتأثيرا في تش���كل ال���رأي العام حاليا بن الش���باب.   

ويس���تعرض كتاب “نفوذ املؤثرين بمواقع التواصل االجتماعي 
في ظل الث���ورة الرقمية”  طرق التواص���ل اإلليكترونية والنهج 
الذي ينتهجونه هؤالء املؤثرين للتأثير علي متابعيهم على مواقع 
التواص���ل االجتماعي املختلفة.  كما حدد الكتاب ال5 س���مات 

الرئيسية لشخصية املؤثر على مواقع التواصل االجتماعي.
تناول الكتاب تقني���ات الذكاء االصطناعي في تحليل مدى نفوذ 
هؤالء املؤثرين.  مع طرح نماذج لكيفية توظيفهم من قبل الخبراء 
اإلعامين واملسوقون في إطاق الحمات اإلعانية واإلعامية 

ذات تأثير كبير واملباشر على تغيير الرأي العام وتوجيه الثقافة 
العامة نحو الرقمنة بن فئة الشباب من 16-21 عام.  

هذا وقد اس���تعرضت جرمن عامر ف���ي كتابها “نفوذ املؤثرين 
بمواقع التواص���ل االجتماعي في ظل الث���ورة الرقمية” أحدث 
التوجهات العاملية ف���ي عملية إدارة املحتوى لتعظيم نفوذ هؤالء 
املؤثرين على مواقع التواص���ل االجتماعي وتحقيق أعلى ردود 
أفع���ال إيجابية وتأثيرها على الش���باب.  فضا ع���ن الترويج 
للمنتجات الرقمية وزيادة القبول عليها ثقافيا وعمليا مما يحقق 

أعلى مبيعات.
وأضافت جرمن عامر أنه س���يتم ط���رح الكتاب مطبوعا 
واليكتروني���ا.  فض���ا عن إمكاني���ة االس���تماع له عبر 
 The Operation )موقع دار )ذي أوبيريش���ن ريترز

Writers  للنشر والتوزيع.

باألرقام .. طفرة يف استثمارات مشروعات البنية التحتية والتنمية االقتصادية باملحافظات

شيماء مرسي

 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  27  نوفمبر  2022  •  العدد  670

جرمني عامر
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 الرأى

ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

ال يتعل���م الغرب من تجاربه الس���ابقة ، وال ينظر لنتائج احتضانه 
لجماعات اإلرهاب عل���ي أراضيه ، وما تلحقه هذه الجماعات من 
أض���رار تدميرية لكل بالد الدنيا ، وبينها دول في القارة العجوز 
نفس���ها ، وإنما يصمم قادته ومس���ؤولوه عل���ي التعامل بمعايير 
مزدوج���ة ، ووج���وه متعددة ، م���ع ما يراه وح���ده قضايا حقوق 
اإلنس���ان ، ويتمس���ك هؤالء بأن يفرضون وصايته���م وأفكارهم 
علي ش���عوب األرض ، وليس ما ج���ري ويجري في مالعب كأس 
العالم 2022 ، التي تس���تضيفها قطر ، وفي الوقت نفسه يصرخ 

الغربيون دفاعا عما يزعمون أنه تهديد لهويتهم وتداخل معها .
فل���م تكد تمضي أيام علي نجاح مصر في اس���تضافة أهم حدث 
عاملي يخص أخطر قضية تواجه البش���رية وهي قضية التغيرات 
املناخي���ة ، حتي فوجئن���ا بمزاعم للبرملان األوروب���ي تتهم مصر 
بانتهاك حقوق اإلنس���ان ، وكالعادة استندت االتهامات األوروبية 
إل���ي معلومات مغلوط���ة  ، وتجاهل تام لكل  م���ا تقوله وترصده  
املؤسس���ات الدولية حول وجود طفرة حقيقية فى سياس���ة الدولة 

املصرية تجاه ملف حقوق اإلنسان .
األم���ر ليس جدي���دا واملوقف ليس األول من نوع���ه ، الذي يخرج 
في���ه البرمل���ان األوروبي ببي���ان مغلوط وهزيل أق���رب ما يوصف 
بأنه”مسيس” ويس���تهدف العداء ملصر، فدأبه املستمر مع مصر 
طوال الس���نوات املاضية على تش���وية الحقائق ،  والبيان تضمن  
سلس���لة من املغالطات التى بلغت بها الش���طط مبلغًا اس���تدعى 
ردًا حاس���مًا من البرملان املصري، رغم أن كل املعطيات واألدلة، 
وس���ياق األحداث ف���ى مصر تؤكد عكس ما زعم���ة بيان البرملان 

األوروبي إال أنه ألهداف مشبوهة أصدر بيانه املشبوه.
  البرمل���ان املصري ح���رص في الحقيقة عل���ي أن يأتي رده  في  
حدود األعراف الدبلوماس���ية، وصحح باألدلة مغلوطات وأكاذيب  
بي���ان البرملان األوروبي، الذى افتقد إل���ى املعايير الدولية لحقوق 
االنس���ان وجاء غير حيادي، و أغفل حقائق معينة بشان القضايا 
التى طرحها، وأهمها بشأن ما ادعاه، باستمرار العمل بالطوارئ 
فى مصر منذ عام 2017 وحتى اآلن، والحقيقة أن حالة الطوارئ 
ت���م إيقاف العم���ل بها فى أكتوبر 2021، ول���م يتم تجديدها منذ 

ذلك الحني.
 البيان املس���يس وجه اتهامات ل مص���ر  بتطبيق عقوبة اإلعدام 
بح���ق األطفال؛ وبالطب���ع فإن  هذا أمر يجاف���ى الواقع وال يمكن 
تصديقه، فالتش���ريع املصرى بموجب قانون الطفل يحظر حظًرا 
مطلًقا توقيع عقوبات “اإلعدام، والسجن املؤبد، والسجن املشدد” 

على األطفال.
كما زعم البيان الصادر من البرملان األوروبي أن  املدعو عالء عبد 
الفتاح، قد تم اعتقاله “تعس���فًيا بتهم ال أس���اس لها”، والحقيقة 
وفقا لألوراق الرس���مية  أن املذكور محكوم عليه من قبل السلطة 
القضائية بالحبس خمس س���نوات لثب���وت ارتكابه جريمة جنائية 
ف���ى القضية رقم  1228  لس���نة 2021، حي���ث تمت محاكمته 
ف���ى محاكمة عادلة كفلت ل���ه حق الدفاع وغيره���ا من ضمانات 
التقاضي، فضاًل عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم.

كذل���ك  اس���تعان البرملان األوروب���ى بالش���ائعات القديمة وأعاد 
تدويره���ا فى بيانة املُضلل مدعيًا تعذيب املدعو أيمن هدهود حتى 
املوت، والذى توفى فى مارس  2022، ولم يتم إجراء أى تشريح 
مس���تقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق ب���ه من قبل النيابة العامة 
املصري���ة؛ والحقيق���ة أن النيابة العامة املصري���ة، بوصفها جزًءا 
من الس���لطة القضائية،   حققت الواقعة وأصدرت بيانًا واضحًا 
بش���أنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة املذكور، 
وأنه���ا أجرت الصفة التش���ريحية على جثمان���ه بمعرفة مصلحة 
الطب الش���رعي، والتي أش���ارت إلى أن س���بب الوفاة هى حالة 
مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جس���ده من أى آثار إصابة تش���ير 

إلى استخدام العنف.
 كان واضحا أن  البرملان األوروبي  استقي مزاعمه من الشائعات 
التي دأبت علي إطالقها والترويج لها  جماعة اإلخوان اإلرهابية،  
وذيوله���ا وأتباعها املتآمري���ن على الدولة املصري���ة، وهم ما بني 
مطاردي���ن دوليًا وُمدرجني على قوائ���م اإلنتربول، وأخرين صادر 
بحقهم أحكام جنائية فى قضايا إرهابية، ومنظمات مأجورة تعمل 
لصالح من يدفع أكثر، وتقاريرها املشبوهة “معلبة” وتحت الطلب 

ووقت الحاجة.
 البرمل���ان األوروبي وكعادت���ه في ترويج املزاع���م وتلقف أكاذيب 
الجماعة اإلرهابية ، لم طيرق أي من أعضائه أبواب  املؤسس���ات 
الرس���مية فى مصر التي،  ليس���تقي منه���ا املعلومات الصحيحة 
بش���ان املوضوعات املطروحة،  وليتأكد من مدي   صحة ما لديه    
من معلومات بش���أنها، قب���ل بثها وإذاعتها ، مما يثير الش���كوك 
أكث���ر وأكثر حول النوايا الخبيثة من وراء هذا البيان الذى فضل  

أصحابه  الوقوف عند األبواب الخلفية كاللصوص .
بالتأكيد لس���نا في حاجة إلي الق���ول بأن الربط واضح للغاية بني 
توقيت ص���دور البيان األوروبي املضلل وبني النجاح الكبير الذي 
حققته مص���ر في اس���تضافتها لفعاليات مؤتم���ر األمم املتحدة 
للتغي���رات املناخية cop27  ، والذي ترصده وتوثقه  اإلش���ادات 
الدولي���ة  بهذا النج���اح ، واتفاق الجميع عل���ي أن مصر أدارت 
الفعالية الدولي���ة باحترافية ، وكانت صوتا قويا ألفريقيا واملنطقة 
العربية في قيادة املطالب بتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها تجاه 
نصيبه���ا في إحداث التغيرات املناخي���ة التي يتضرر منها العالم 
بأجمع���ه ، وتدفع ثمنها ش���عوب األرض ، في حني تتس���بب فيها 
بضع���ة دول ح���ول العالم   ، ولذا كانت مص���ر قائدة ورائدة في   
طرح رؤى جادة تساعد الشعوب على مجابهة تداعيات التغيرات 

املناخية، وتأثيراته الضارة على اإلنسان.
رد قوي 

رد البرمل���ان املص���ري علي املزاعم األوروبية جاء قويا وحاس���ما 
ويس���تحق أن نوثقه في هذه السطور ، خاصة وأننا ندرك أن هذه 
االزدواجية الغربية لن تتوقف ، وأن االستهداف مستمر ، وحمالت 
االستعداء ضد مصر ودورها وثقلها مستمرة ، وندرك ونؤمن في 
الوقت نفس���ه أن مصر لن تهمها بمثل هذه املهاترات وستواصل 

بناء نفسها بنفسها حتي تحقيق أحالم النهضة والتنمية .
مجلس الن���واب أكد في رده أنه طالع القرار الصادر عن البرملان 
األوروبي بتاريخ 24  نوفمبر 2022  بشأن حالة حقوق اإلنسان 
بمصر، والذى ُبنى عل���ى حزمة من املُغالطات واالدعاءات الباطلة 
الت���ى ال تمت للواقع بصلة، وال يعكس س���وى نظرة متحيزة غير 
موضوعية إزاء حقيقة األوضاع فى مصر ، وأعرب مجلس النواب   
ع���ن رفضه واس���تيائه الكامل من هذا القرار، ال���ذى جاء ُمخيًبا 
لآلم���ال، ومدلاًل على إصرار البرملان األوروبي - غير املُبرر - فى 
ب  اس���تمرار نهجه االس���تعالئي والوصائى تجاه مصر، إذ نصَّ
نفس���ه – اس���تنادًا إلى وقائع كاذبة- حكمًا وقّيمًا على تطورات 
األح���داث فى الدول���ة املصرية؛ وهو ما يعد تدخ���اًل صارخًا فى 
الش���ئون الداخلية لدولة تتمتع بالس���يادة، باملخالفة ملواثيق األمم 
املتح���دة، وهو ما ال يمكن تج���اوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر 

مرفوض جملة وتفصياًل.
 وتاب���ع البيان: “بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة 
والحقيقية؛ في الرد على كل ما ورد بالقرار املشار إليه، والذى ال 
يتس���م جميعه - أبًدا - باملصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة 

البرمل���ان األوربي فيما يتعلق بحقوق االنس���ان في مصر انطوي 
علي كالم ُمرس���ل ومغالطات وادعاءات عاري���ة تمام من الصحة  
، فالحاالت التي أش���ار إليه���ا البيان  األوروب���ي مقيدة  الحرية 
تنفي���ذًا ألحكام قضائية في جرائم ُيعاقب عليها القانون املصري، 
وجاءت هذه األحكام من خالل ُمحاكمات عادلة أتاحت لهم جميع 
الضمانات القانونية التي كفلها القانون والدس���تور، وكان أجدر 
بأصحاب البيان املش���بوه الذي ج���اء بناًء علي مزاعم كاذبة لتيار 
بعينه أن يتحقق من صدق روايات من أملي عليه تلك األكاذيب .

 وكما  عبر مجلس النواب املصري عن ضمير جموع الشعب في 
رفض ما جاء ببيان البرمل���ان األوربي، فنحن أيضا نؤكد رفضنا 
القاط���ع لكل اإلمالءات واألكاذيب ومحاوالت التدخل في ش���ئون 
الدولة املصري���ة، وكان أجدر بالبرملان األوروبي النظر في أحوال 
حقوق الالجئني وعنف الش���وارع ودع���وات العنصرية والكراهية 
والعن���ف في بعض من دول أوربا، فالدولة املصرية حققت وتحقق 
الكثير من النجاحات في ش���تي املجاالت ومنها حقوق اإلنس���ان 
لكن واضعي البيان أبوا إال أن يروا تلك األكاذيب في الوقت الذي 
نظمت فيه مصر مؤتمر املناخ الذي اس���تضاف رؤس���اء وزعماء 
العال���م علي مدار أيام املؤتمر، وبذلت مصر جهودًا جباره ليخرج 
املؤتمر بتوصيات تسهم في تحس���ني أحوال البشر حول العالم، 
إال أن واضع���ي ذلك البيان أغلقوا أعينه���م وأصموا آذانهم ولم 

يصدقوا إال تلك األكاذيب  .
املزاع���م األوروبي���ة  ج���اءت  فرص���ة أيض���ا  ألن تؤك���د جموع 
الش���عب املصري م���ن جديد رفضها  أي إم���الءات أو محاوالت 
متعالية للتدخل في ش���ئون مصر،  وثقتها  في قضائها الش���امخ 
ومؤسس���اتها الوطنية وق���درة حكومتها في ال���رد بقوه علي من 
تس���ول له نفس���ه أو يزين له الش���يطان أن يمكنه فرض إرادته أو 
تدخالته علي مصر   ، وذلك بعد أيام من اجهاض جموع الشعب 
املصري ملخططات نش���ر الفوضى ودعوات التخريب في 11/11 
، وتمسكها باس���تقرار وطنها ، واستمرار مسيرة التنمية ، تحت 
قي���ادة وطنية مخلصة واعية لكل التحديات ، وقادرة علي مواجهة 
كل املؤامرات ، التي تس���تهدف فقط اس���قاط الدولة املصرية وأال 

تقوم لها قائمة مرة أخري .
 بات واضحا أن دول الغرب ومؤسس���اته وعلي رأس���ها البرملان 
األوروب���ي تحت���اج ألن تعلم مجددا أن الش���عب املصري يرفض 
رفضا قاطعا التدخل الغربي السافر في شؤون  دولة تتمتع بكافة 
حقوق الس���يادة  ، األمر الذى يخالف مواثيق األمم املتحدة، وقبل 
األم���م املتحدة ومواثيقه���ا ، فإن هذا األمر تأباه طبيعة الش���عب 
املصري ، الذي لن يس���مح أو يقبل بفرض   األكاذيب واملغالطات 
والشائعات، ولن يسمح ألي جهة بفرض وصايتها وقراراتها علي 
مصر بدعوى حقوق اإلنسان، وهي  الجهات والدول نفسها التي 
تنتهك حقوق اإلنسان ، وتتبني  نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء 

حقيقة األوضاع في مصر.
   ه���ذه املدرس���ة القديمة التي تروج األكاذي���ب واملغالطات ،  تم 
فضح مناهجها وسياس���اتها أكثر من مرة، وأصبح الجميع يعلم 
ما تخفيه نوايا أصحاب هذه السياسات تجاه الدولة املصرية التي 
دشنت مؤخًرا االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان ووضعت أطر 
لتطبيقه���ا أمام الجميع،  كما أن قرارات العفو الرئاس���ي تتوالي 
يوم���ا بعد اآلخ���ر ،   منذ تفعيل لجنة العفو ف���ي  إبريل املاضي 
، فضال عن اس���تمرار جلسات ومناقش���ات الحوار الوطني بني 
مختلف األطياف ، إلي جانب استمرار حرب الدولة املصرية علي 
جماع���ات اإلرهاب  املمولة من الخارج ، والتزام مصر بتعهداتها 
تجاه االتفاقيات واملواثيق الدولية فيما يخص ملف حقوق االنسان  
، ومواصلته���ا خطوات  بناء الدولة الوطني���ة الحديثة  .، وإطالق  
ح���زم من  املبادرات   للنهوض بكافة القطاعات الحيوية كالصحة 

والتعليم والبنى األساسية.
 ما نحب أن نوضحه أيضا أن البرملان األوروبي أسير  ملجموعات 
سياس���ية تغلب توجاهاتها اليمينة واليس���ارية  ، و تفتقد للنزاهة 
والتج���رد فى الحكم عل���ى القضايا املعروضة عل���ى البرملان بل 
انها تأتى غير متس���قة م���ع قرارات دوله���م ومصالحها ، ولذلك 
تالحق ذلك  البرملان االنتقادات بس���بب تبن���ى اعضائه املبادرات 
األيديولوجية  والقرارات التي يتخذونها في سبيل خدمة أجنداتهم 
السياس���ية، والت���ي  تتناقض ف���ي بعض األحيان مع سياس���ات 
االتحاد الرئيس���ة، خاص���ة على  الصعيد الدول���ي، ما يؤدي إلى 

خسائر   عديدة لالتحاد . 
 وه���ذا ما يدعونا إل���ي مطالبة األوروبيني بالنظر إلي ما تعيش���ه 
قارتهم العجوز م���ن أزمات خانقة ، وتداعيات للحرب الروس���ية 
األوكراني���ة ، وأن يعملوا علي تنظيف س���جلهم الحقوقي من دعم 
واحتض���ان جماعات اإلرهاب ، وأن يلتفتوا للجرائم العديدة التي 
ترتك���ب  في االتحاد األوروبي ودول أوروبا، ويكفي أن نعرف أنه 
في فرنس���ا  ، فقد أكثر من 100 مواطن   أعينهم في املظاهرات 
األخي���رة هناك منذ عامني،   وهن���اك مظاهرات تم اجهاضها في 
اس���بانيا وغيرها، ولم تتدخل مصر في شئون هذه الدول، وهناك 
جرائ���م ترتكب ف���ي أوروبا ضد حقوق اإلنس���ان، وما يخرج من 
انبعاثات مس���ئولة عنها دول أوروبا وغيرها في امريكا، تتس���بب 
في حرق الغابات وقتل اإلنس���ان وغيرها من الكوارث، ورغم ذلك 
يصورون أنفس���هم على أنهم يدافعون عن حقوق اإلنس���ان وهم 
يقتلون اإلنسان، و يلوثون املناخ ويشكلون خطرا على اإلنسانية، 
ودول العال���م النام���ي تعاني بس���ببهم  ، في ح���ني أن عليهم  أن 
يحترموا حق هذه الش���عوب في الحياة وفي هواء نقي غير ملوث، 
فهم يخالف���ون كل املواثي���ق الدولية في مجال حقوق اإلنس���ان، 
وهن���اك انتهاكات صارخة ضد من يتظاه���ر ويتم قتلهم وإحداث 
عاهات مس���تديمة في أجس���امهم، وكذلك يخالفون الحقوق التي  
تن���ادي بها منظمة الصحة العاملية بحق اإلنس���ان في بيئة نظيفة 

ونقية  .
 الغرب الذي ينصب من نفس���ه اآلن وصي���ا علي أوضاع حقوق 
اإلنس���ان ف���ي العالم ، هو م���ن قتلت آلته الحربي���ة املاليني   في 
مس���تعمرات الجزائر والهن���د الصينية والكثير م���ن البلدان في 
إفريقيا وآس���يا ،  ومازالوا يتنافسون على االستئثار بثروات تلك 
البلدان بطرق مختلفة، ليبنوا صناعاتهم املتقدمة، ويحققوا الرخاء 

على حساب بؤس آالف املاليني في أنحاء العالم.
 ورأينا كيف س���عي هؤالء إلي فرض ثقافاتهم “ الش���اذة “ علي 
محفل دولي رياضي هو مباريات كأس العالم ، في حني أن هناك 
اجماع علي ابعاد س���احات املالعب من املنافس���ات والسجاالت 
السياس���ية والعقائدية ، لكن الغرب س���يظل دائم���ا وأبدا منبعا 
وداعما إلشعال الخالفات والفنت ، حتي تظل تجاراته رائجة علي 
حس���اب الش���عوب األخرى ، وهو بالتأكيد ما لم ولن يس���مح به 
شعب تضرب حضارته بجذورها في أعماق التاريخ ، وكان معلما 
لإلنس���انية ، وبانيا ألهرامات وشواهد ال تزال تحتفظ بأسرارها 
عبر آالف الس���نني ، في وقت كان هؤالء يلتحقون أوراق الش���جر 
في الكهوف ، ويقتلون بعضهم بعضا ، حتي استقر بهم الحال ، 

وانقلبوا ليديروا آلة القتل والتدمير نحو بقية البشرية .

الوصم والتش���هير غير البناءة واملرفوضة والتي ثبت فشلها عبر 
التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجالء رأي البرملان املصري 
-وهو حق كامل له - فيما ورد به من ادعاءات ال أس���اس لها من 
الصحة، والتي ال تس���توجب االلتف���ات لها؛ فهي محض أحاديث 
ه  ُمرَس���لة تس���تند إلى معلومات غي���ر دقيقة، تعّبر فق���ط عن توُجّ
سياس���ي غير محم���ود، إال أن ضمير  مجل���س النواب املصري 
يس���توجب اإلش���ارة إلى بعض ما ورد بالق���رار؛ ألن فيه إجالًء 
للحقيقة وبياًنا لألمر، فباألخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ 
مطبقة في مصر منذ ع���ام 2017 وحتى اآلن؛ والحقيقة أن حالة 
الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها 

منذ ذلك الحني.
 وعلى جانب آخر، ذكر بي���ان املجلس، تناول القرار تنفيذ مصر 
عقوبة اإلعدام بحق األطفال؛ والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع 
وال يمكن تصديقه، فالتشريع املصري بموجب قانون الطفل يحظر 
حظًرا مطلًقا توقيع عقوبات “اإلعدام، والس���جن املؤبد، والسجن 

املشدد” على األطفال.
كما ورد بالقرار أن املدعو عالء أحمد سيف اإلسالم عبد الفتاح، 
قد تم اعتقاله تعس���فًيا بتهم ال أساس لها، وال ُيسمح بزيارته إال 
بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية؛ والحقيقة أن املذكور ليس معتقاًل 
تعسفًيا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس 
خمس س���نوات لثبوت ارتكابه جريم���ة جنائية، وذلك في القضية 
رق���م )1228( لس���نة 2021، حيث تمت محاكمت���ه في محاكمة 
عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضاًل 
عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، وأشار القرار إلى 
أن���ه قد تم تعذيب املدعو  أيمن هده���ود حتى املوت، والذي توفي 
ف���ي 5/3/2022، ولم يتم إجراء أي تش���ريح مس���تقل للجثة أو 
إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة املصرية؛ والحقيقة 
أن النيابة العامة املصرية، بوصفها جزًءا من الس���لطة القضائية، 
قد حققت الواقعة وأصدرت بيانًا واضحًا بش���أنها أش���ارت فيه 
إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة املذكور، وأنها أجرت الصفة 
التش���ريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي 
أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو 

جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف.
 وتضم���ن الق���رار حث الس���لطات املصري���ة لإلف���راج الفوري 
ع���ن مجموعة من املواطنني، مش���يًرا إلى أنه ت���م اعتقالهم ظلًما؛ 
والحقيق���ة أن هؤالء املواطنون إما مقي���دي الحرية تنفيًذا ألحكام 
قضائية صدرت من املحاك���م املصرية في محاكمات منصفة، أو 

محبوس���ني احتياطًيا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، 
وذلك كله وفق قوانني إجرائية جنائية متعارف عليها دولًيا.

تدخل سافر 
  وانتقد  مجلس النواب  مس���اس القرار  األوروبي بشكل سافر 
باس���تقالل النيابة العامة والقضاء املص���ري، وهو ما يعد إخالاًل 
بضمانات اس���تقالل القض���اء وفق املواثيق الدولي���ة؛ ولذلك فإن 
املجلس يندد بأش���د العبارات محاولة املساس بالسلطة القضائية 
املصرية، تلك الس���لطة التي لطاملا رفضت على مدار تاريخها أى 

تدخل في شئونها سواء من جهات داخلية أو خارجية.
 ولفت املجل���س إلي  عدم إحاطة البرملان األوروبي بمس���تجدات 
األوضاع في مصر أو تغافله املقصود لها، ألسباب غير مفهومة، 
مضيف���ا أنه من املعلوم أن الدولة املصرية أصدرت اس���تراتيجية 
وطنية واعدة لحقوق اإلنسان، تقوم على تطبيقها جميع مؤسسات 
وس���لطات الدول���ة بعناي���ة كامل���ة، ورص���دت الدولة له���ا جميع 
اإلمكانيات الالزمة لوضعها موضع التنفيذ، فضاًل عن أن الدولة 
املصرية ملتزمة بتعهداتها تجاه االتفاقيات واملواثيق الدولية فيما 
يخص ملف حقوق االنس���ان؛ األمر الذي يجعل س���لطات الدولة 
ملتزمة بتطبيق املواد املصدق عليها في العهدين الدوليني للحقوق 

االقتصادية واالجتماعية واملدنية والسياسية.
 والح���ظ مجل���س النواب   م���ن قراءته للقرار أن���ه أغفل عن عمد 
اإلش���ادة أو اإلشارة إلى ما بذلته مصر من جهود إلنجاح املؤتمر 
الس���ابع والعش���رين لألطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بش���أن تغير املناخ املنعقد في شرم الشيخ، بل على العكس حاول 
االنتقاص من ذلك األمر من خالل اإلشارة إلى وقائع مغلوطة عن 
تضييق الس���لطات املصرية على ممثل���ي املجتمع املدني املصري 

أثناء املؤتمر.
 وق���ال  مجلس النواب املصري في بيانه إنه يعرب عن اس���تيائه 
البالغ إزاء االس���تهداف املكثف ال���ذي تعرضت له مصر من ِقَبل 
 ، cop27  البرملان األوروبي، استغالاًل الستضافتها لقمة املناخ
وأنه على الرغم من ذل���ك، فقد أثبتت مصر للعالم أجمع نجاحها 
في اس���تضافة ذلك الح���دث العاملي الكبير وتنظيم���ه علي أعلي 
مستوى، والذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة، وخرج بنتائج 
ملموس���ة عبرت ع���ن احتياجات ومطالب العالم بأس���ره من أجل 

إنقاذ كوكب األرض.
 وتابع أن  مجلس النواب املصري ُيذكر البرملان األوربي بأنه كان  
األج���در به بداًل م���ن الرصد املتزايد، وف���ق معلومات غير موثقة، 
لحالة حقوق اإلنس���ان في مصر، أن يوجه أنظاره صوب مواجهة 

التحديات التي تجابهها دول االتح���اد األوروبي لالرتقاء بحقوق 
اإلنس���ان، في ظل ما تش���هده تلك الدول م���ن انتهاكات صارخة 
لتل���ك الحقوق، وفي مقدمتها: املخاط���ر التي يواجهها املهاجرون 
والالجئون واألقلي���ات العرقية، العنصري���ة املمنهجة ضد بعض 
الدول األوروبية، تنامي العديد من الظواهر املقلقة والتي تهدد أمن 
وسلم املجتمع كاإلس���الموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، 
والعنف ض���د املرأة والجرائم التي ترتك���ب ضد القصر، وعنف 

الشوارع.
 وأك���د املجل���س أنه  حري���ص - كل الحرص- عل���ى مد أواصر 
الصداقة والتعاون مع الش���ركاء كافة، بما ف���ي ذلك األوروبيني، 
متفهًما رغبة بعض املؤسسات البرملانية في اإلعراب عن اهتمامها 
بالش���أن الداخلي املصري ملا تتمتع به مصر من ثقل سياس���ي، 
الس���يَّما أنها كانت ومازالت ركيزة األمن واالس���تقرار باملنطقة، 
إال أن ه���ذا االهتم���ام يجب أن يقوم على أس���اس م���ن االحترام 
املتبادل والتعاون بعيًدا عن سياس���ات اإلمالء والرصد والتدخل 

في الشئون الداخلية.
 وأوضح  أن االرتقاء بمنظومة حقوق اإلنس���ان بمصر بات  هدًفا 
وطني���ًا، منبته الرغبة في تحقيق مصلحة املواطن املصري، وتلبية 
تطلعاته في الحياة الكريمة وصون حقوقه وحرياته، حيث تتضافر 
جهود جميع مؤسس���ات الدولة املعنية لتحقيق���ه، ولعل ما ُتجريه 
الدول���ة في الوق���ت الراهن من حوار وطني يش���مل جميع القوى 
السياسية واملدنية باختالف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها 
إطارًا مؤسسيًا ملمارس���ة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في 
العفو عن بعض املحكوم عليهم ببعض العقوبات من خالل إنشاء 
لجنة العفو الرئاس���ي، والتي تمارس عملها في إطار من العالنية 
والشفافية، ينضويان على داللة ال تقبل التشكيك في رغبة الدولة 
في رسم مسارات - تتفق عليها قوى الشعب- في شتى املجاالت 
السيَّما االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وغيرها من املجاالت 
املرتبطة بالحقوق والحريات؛ بغية نقل السياس���ات املصرية إلى 

مسار جديد ُيلبى تطلعات الشعب على جميع األصعدة.
 واختتم بيان املجلس، قائاًل “لن يألو جهًدا نحو بلوغ هذا الهدف، 
سواء من خالل س���ن - أو تعديل - التشريعات الالزمة لذلك، أو 
ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة املعنية، وذلك كله دون 
حاجة ألوصياء غير الشعب املصري بحسبانه مصدر السلطات«.

مزاعم مرسلة 
  بي���ان مجلس النواب  ، كما قلنا ، جاء قويا    ومعبرًا عن ارادة 
الشعب املصري، وكش���ف أن  ذلك البيان املُغرض الذي اصدره 

الغرب راعي »ازدواجية املعايير« ومنتهك حقوق اإلنسان يف العالم..يعظ

   سياسات فرض الوصاية تطل من سطور البيان  األوروبي المشبوه 
بعد أيام من نجاح مصر في استضافة قمة المناخ 

 ندعو البرلمان األوروبي ودول الغرب لتنظيف سجلهم الحقوقي من دعم 
جماعات اإلرهاب والتكفير عن قتل الماليين في مختلف المستعمرات 

  البرلمان المصري يرد بقوة ويعبر عن النبض الشعبي الرافض ألي 
تدخل في شؤون مصر  

  يستهدفون إنتهاك سيادة الدول وفرض الثقافات الشاذة علي الشعوب

البرلمان األوروبي يكشف عن وجهه القبيح مرة أخري ببيان مليء باألكاذيب والمغالطات عن حقوق اإلنسان في مصر 
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

ارتفاع ودائع العمالء 
بالقطاع املصريف إلى 

7.648 تريليون جنيه

أعلن البنك املركزي املصري،   الثالثاء املاضي، عن ارتفاع ودائع العمالء بالقطاع 
املصرف���ي بخالف البنك املركزي س���جل 7.648 تريليون جني���ه، مقابل 6.450 
تريليون جنيه بنهاية ديس���مبر 2021، وارتفاع بقيمة 1.197 تريليون جنيه بنهاية 

أغسطس 2022.
وكشفت النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك املركزي املصري، أن الودائع انقسمت 
إلى ودائع حكومية وس���جلت 1.589 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية وسجلت 

6.058 تريليون جنيه.
وأوض���ح البن���ك املركزي املص���ري، أن الودائع الحكومية انقس���مت إلى 1.382 
تريلي���ون جنيه بالعملة املحلية، و206.8 مليار جنيه بالعمالت األجنبية، وبالنس���بة 
للودائ���ع غير الحكومية انقس���مت إلى ودائ���ع بالعملة املحلية، وس���جلت 5.147 

تريليون جنيه وبالعمالت األجنبية وسجلت 911.5 مليار جنيه.
وبلغ���ت حصة قطاع األعمال العام من الودائ���ع غير الحكومية بالعملة املحلية نحو 

ف���ي احتفالية أقيمت بالبنك األهلي املصري بالتعاون مع 
ش���ركة فيزا، الشركة الرائدة عامليا في مجال املدفوعات 
اإللكتروني���ة، تم تس���ليم الجوائز للفائزي���ن في الحملة 
الترويجي���ة FIFA 2022™  لبطاقات ائتمان فيزا البنك 
األهل���ي املصري لحضور مباري���ات كأس العالم املزمع 
إقامتها ف���ي دولة قطر، والتي ف���از منها 10 من عمالء 
البنك م���ن حاملي البطاقات االئتمانية فيزا البنك األهلي 
املص���ري بباقة س���فر متكاملة لحض���ور فعاليات بطولة 

كأس العالم FIFA 2022™   في قطر.
حي���ث أش���ار كريم س���وس الرئيس التنفي���ذي للتجزئة 
املصرفية بالبنك األهلي املصري إلى أن  كل فائز حصل 
على باقة لحضور إحدى مباريات فيفا كأس العالم قطر 
2022، تتضمن اصطحاب مرافق واحد، ش���املة تذاكر 
الطي���ران ورحلة ذه���اب وعودة إلى العاصم���ة القطرية 
)الدوحة(، وإقامة بغرفة مزدوجة في فندق 5 نجوم،  كما 
تشمل الجائزة خدمة توصيل من وإلى مطار الدوحة ومن 
وإلى أماكن املباريات ملزيد من وس���ائل الراحة للفائزين، 
و بطاقة مسبقة دفع بمبلغ يتراوح من $400-300 لكل 
باقة س���فر وفق���ا وعدد ايام اقام���ة الفائزين ، مع اتاحة 
باملط���ار   Visa Everywhere Lounge دخ���ول 
 Visa Concierge باإلضافة الى االس���تمتاع بخدمة

بالفندق.
مضيفا أن اختيار الفائزين تم إلكترونيا أعلى 10 عمالء 
م���ن حاملي بطاقات فيزا االئتماني���ة الذين قاموا بأعلى 
عدد حركات للمشتريات من خالل ماكينات ال� POS أو 
الش���راء عبر االنترنت. تم تسليم الجوائز بحضور داليا 
الب���از نائب رئيس مجل���س إدارة البنك األهلي املصري 

ومالك البابا – رئيس شركة فيزا في مصر.

البنك األهلي املصري يحتفل بالفائزين يف حملته 
الترويجية كأس العالم FIFA 2022 بالتعاون مع فيزا
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أعل���ن البنك التجاري الدولي )CIB( – أكبر بنك قطاع 
خاص في مصر – عن بحث س���بل إط���الق “أكاديمية 
 CIB التمويل املس���تدام” على نطاق دولي. ويس���تهدف
من خالل تل���ك األكاديمية دمج مفاهي���م العمل املناخي 
والتوعية به���ا مع املنظومة التعليمي���ة والتدريبية التابعة 
للقطاع املصرفي، فضاًل عن سد فجوة التوعية بأهداف 
األم���م املتحدة للتنمية املس���تدامة. وقد ت���م إطالق هذه 
املبادرة خالل حلقة نقاش���ية بعن���وان “التعليم من أجل 
التنمي���ة املس���تدامة” الت���ي أداره���ا CIB على هامش 
مؤتمر املناخ COP27  في يوم املجتمع املدني املوافق 
15 نوفمبر تحت ش���عار »COP27 شرم الشيخ: من 

إفريقيا إلى العالم«. 
أدارت الحلق���ة النقاش���ية د.  داليا عب���د القادر، رئيس 
قطاع التمويل املستدام ب�CIB. وكان من أبرز املتحدثني 
د. ديفي���د أور، أس���تاذ الدراس���ات البيئي���ة بكلية باول 
س���يرز التابعة لكلية أوبرلني، ود. جيمس مارش األستاذ 
بجامعة فيرمونت، واألس���تاذة ناتالي مانجوندو، عضو 
فريق أبطال األمم املتحدة رفيعي املس���توى لتغير املناخ 
في الش���ؤون املالية ود. جوناثان بيدلي عميد كلية هينلي 
لألعمال بإفريقيا، ود. دينا عبد الفتاح، أس���تاذ مساعد 
ورئيس قس���م االقتصاد بالجامع���ة األمريكية بالقاهرة، 
ود. حلمي أب���و العيش رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية 
املس���تدامة والرئيس التنفيذي ملجموعة سيكم، واألستاذ 
  .CIB�مرقص ميخائيل رئيس قطاع التعلم والتطوير ب
وفي هذا الس���ياق، أوضحت د. دالي���ا عبد القادر “أنه 
عل���ى الرغم من تأس���يس أهداف األم���م املتحدة للتنمية 
املس���تدامة بموجب اتفاقية باريس التي تم عقدها خالل 
مؤتمر األطراف COP21 في عام 2015، والتي ألزمت 
ال���دول املوقعة بمجابهة التغي���رات املناخية، أن العالم ال 
يزال يمر بتطورات ملحوظة حيث ارتفعت درجات حرارة 
األرض بصورة كبيرة خالل األع���وام الخمس األخيرة، 
ويشير هذا املنحنى الخطير لظاهرة االحتباس الحراري 
إلى وجود فج���وة كبيرة في األنظم���ة املوجهة للحد من 
آثار التغيرات املناخية على مس���توى العالم، ومن بينها 
املنظومة التعليمية التي ال تزال تعتمد على مفاهيم القرن 
العشرين التي جزأت املعرفة إلى جزر منعزلة من مناهج 
متخصصة مس���تقلة تفتقد املنظور الش���مولي والتفاعل 
الحيوي System Thinking«« والذي هو أس���اس 

االستدامة.
وبناء على ذلك، س���نجد أن الخريج���ني الحاصلني على 
ش���هادات العلوم املالية ليس بالضرورة لديهم أي دراية 
علمية أو معرفي���ة باملعايير البيئية وقوانني حماية البيئة، 
وهو ما يؤدي بدوره إلى اس���تقطاب املؤسس���ات املالية 
س���نوًيا آالف الخريجني الذين يفتق���دون اإلملام بتطبيق 
معايير وممارسات التنمية املستدامة التي يطلبها العمل 
بالقط���اع املصرفي التزاما بإرش���ادات وتعليمات البنك 
املرك���زي املصري الخاص���ة بالتنمية املس���تدامة. ومن 
ه���ذا املنطلق حرص CIB على س���د ه���ذه الفجوة، من 
خالل تطوير مؤسسات ووحدات تعليمية شاملة تتضمن 
مناهجه���ا التعليمي���ة املعرفة العلمي���ة والعملية بمعايير 

وممارسات التنمية املستدامة. 
ويركز مؤتمر املناخ COP27   على حش���د التمويالت 
الالزمة للعمل املناخي، وتطوي���ر حلول ابتكارية ملعالجة 
عقبات تواجه مسيرة التنمية املستدامة. ومن هذا املنطلق، 
كان من أبرز املحاور التي تناولتها الحلقة النقاشية “هل 
تحقق األنظمة التعليمية السائدة في القرن 21 متطلبات 
أهداف التنمية املس���تدامة؟”. وفي ه���ذا اإلطار، قال د. 
ديفي���د أور إن تغيير األفكار واملفاهيم ل���ه أولوية كبيرة 
على تغيير السياسات االقتصادية واألنظمة التكنولوجية 
من أجل معاجلة أزمة التغير املناخي املتفاقمة، مؤكًدا أن 

هذا التغيير يتطلب تطوير أنظمة التعليم.
من جانبه، أش���ار د. جوناثان بيدل���ي إلى وجوب تركيز 
الش���ركات والجامعات وكليات إدارة األعمال اإلفريقية 

عل���ى تبني فك���رة تحقيق النهض���ة اإلفريقي���ة والرخاء 
املش���ترك، بدال من التركيز عل���ى الربحية فقط. وأكد أن 
االستثمارات الرأسمالية القائمة على تحقيق الربح فقط 
تتكب���د تكاليف باهظة للغاية، حي���ث إن مردود القضايا 
امللح���ة مثل الفق���ر واإلقصاء والتغي���ر املناخي وغيرها 
س���تنعكس س���لًبا بكل تأكي���د على الجميع وس���تؤدي 
مس���تقباًل إلى عواقب غير محم���ودة. وأضاف بيدلي أن 
الظاهرة التي نوجهها حالًيا هي عدم وجود خطة أو خطة 

بديلة ملعالجة مثل هذه القضايا. 
وم���ن هذا املنطلق، ينبغي أن تتضافر الجهود بني جميع 
كلي���ات إدارة األعمال لترس���يخ فك���رة تحقيق النهضة 
والرخ���اء املش���ترك في عقي���دة وأذه���ان اإلدارة العليا 
وفرق العمل باملؤسس���ات والشركات، بدال من املساعي 
القاصرة على تحقيق الربحي���ة فقط. وأوضح بيدلي أن 
الدور الجدي���د الذي يجب أن تلعب���ه الجامعات وكليات 
إدارة األعمال اإلفريقية هو إرساء منهج جديد يتم بموجبه 
تأس���يس منظومة اقتصادية توائم متطلبات العصر، بدال 

من املناهج القديمة التي ال تواكب التطورات املحيطة. 
وقد تناولت الحلقة النقاش���ية أيًضا س���بل سد الفجوة 
بني األنظمة التعليمية واحتياجات الشركات واملؤسسات 
حالًيا لدمج معايير وممارس���ات االستدامة في أنشطتها 
وأعماله���ا امتثااًل للوائ���ح والقوانني املعم���ول بها على 
الصعي���د الوطني. وف���ي هذا الس���ياق، أوضح مرقص 
ميخائيل رئي���س قطاع التعلم والتطوير ب�CIB، انطالًقا 
رف���ع التوعي���ة املعرفي���ة والعلمية بمعايير وممارس���ات 
االستدامة لم يعد أمًرا اختيارًيا، بل أصبح ضرورة ملحة 
للجميع. وانطالًقا من ذلك، يضخ البنك التجاري الدولي 
CIB اس���تثمارات كبيرة في تعلي���م وتدريب الخريجني 
الجدد على علوم وأساس���يات التمويل املس���تدام، ورفع 
توعيته���م باألطر والسياس���ات التنظيمي���ة املتعلقة بهذا 
املجال بوجه عام، وأهداف استراتيجية التنمية املستدامة 

التي يتبناها CIB على وجه الخصوص. 
م���ن جهتها، قال���ت د. دينا عبد الفت���اح، إن األنظمة 
التعليمي���ة القائم���ة عل���ى رف���ع الوعي باالس���تدامة 
أصبح���ت أداة ال غنى عنها لتمك���ني األجيال القادمة 
م���ن التكي���ف والتعام���ل م���ع التحدي���ات املناخي���ة 
املتصاع���دة والحد منها. وأك���دت أن التغير املناخي 
أصب���ح حقيق���ة ال يمك���ن إنكاره���ا، كم���ا أصبحت 
االس���تدامة أم���ًرا ملًحا ومتج���ذًرا في عق���ول قادة 
األعم���ال، وبالتالي ينبغي أن تتج���ه األنظمة التعليمية 
إل���ى دمج األفكار واملناهج التي ترس���خ فكرة التنمية 
 املس���تدامة في عقي���دة األجيال الش���بابية الجديدة. 
من جانبه، س���لط د. حلمي أبو العي���ش الضوء على 
تجربته ف���ي جامعة هليوبوليس، وأك���د خالل الحلقة 
النقاش���ية على أن الطري���ق الوحيد ملعالج���ة التغير 
املناخ���ي هو إج���راء حوار مجتمعي يش���ارك فيه كل 
مواطن من أجل اقتراح أفكار جديدة لتحس���ني جودة 
تعلي���م التنمي���ة املس���تدامة، وعرض ومناقش���ة كافة 
التحدي���ات التي يواجها املواطنون، مع إجراء تغيرات 
جوهري���ة للنظام التعليم���ي بجميع مراحله ليش���مل 

مختلف علوم وممارسات التنمية املستدامة.
وقد مثلت الحلقة النقاش���ية منصة لإلعالن عن خطة 
البنك لتطوير “أكاديمية التمويل املس���تدام”، والتي 
تأتي ضمن أهداف اس���تراتيجية التمويل املس���تدام 
التي يتبناها البنك. ويحرص CIB بشدة على نشر 
العلوم واملعرفة بالتمويل املس���تدام واألدوات الالزمة 
لتعزيزه؛ س���عًيا إلى االرتقاء بق���درات فريقه وجميع 
الف���رق العاملة بالقطاع املصرف���ي وجميع األطراف 
ذات العالق���ة. ويس���تهدف البن���ك من خ���الل هذه 
الجهود تحقيق التكامل بني املؤسسات املالية العاملة 
بأس���واق الشرق األوسط وش���مال إفريقيا لاللتزام 
بمعايير وممارسات االستدامة، باإلضافة إلى تمكني 

األجيال القادمة من مواصلة هذا الطريق.

 "FinTech Egypt" إيجيب���ت  فنت���ك  أطلق���ت 
- التابع���ة للبن���ك املرك���زي املص���ري - مب���ادرة 
»FINTEKRS للشركات الناشئة التي تعمل في 
مج���ال التكنولوجيا املالية والقطاعات املغذية لها«، 
بهدف نش���ر الوعي بمفاهيم التكنولوجيا املالية بني 
رواد األعم���ال في مختلف محافظ���ات الجمهورية، 
وتش���جيع الشركات الناشئة ذات الصلة على طرح 
وتنفيذ تطبيقات مبتكرة تقدم حلواًل تكنولوجية عملية 

لتيسير االعتماد على الخدمات واملنتجات املالية.
ج���اء ذلك في إطار جهود البن���ك املركزي املصري 
لدعم ريادة األعمال وتشجيع االبتكارات في مجال 

التكنولوجيا املالية؛
تأتي املبادرة في ضوء اس���تراتيجية البنك املركزي 
املص���ري للتكنولوجي���ا املالي���ة واالبت���كار - التي 
تس���تهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة 
التكنولوجيا املالية واالبتكار عربًيا وإفريقًيا – حيث 
يش���ارك باملبادرة عدد من البن���وك العاملة بمصر 

والش���ركات التابعة لها، باإلضافة إلى ش���ركة بي 
مايسترو كشريك تنفيذي، وذلك بهدف تقديم مزيد 
من الدع���م لتدري���ب رواد األعمال في الش���ركات 
الناش���ئة التي تعمل في مج���ال التكنولوجيا املالية 

خارج العاصمة.
يتم تنفيذ املبادرة عل���ى مراحل يتم إطالقها ِتَباًعا، 
وتتضمن فاعلياتها إطالق عدد من دورات تس���ريع 
األعم���ال؛ التي تحت���وي على العديد م���ن الدورات 
التدريب���ة املتمي���زة للش���ركات الناش���ئة املختارة 
للمش���اركة في هذه املبادرة، ومنها اس���تراتيجيات 
إدارة األعم���ال بأس���لوب ممنهج؛ وكيفي���ة تطوير 
املنتج���ات؛ والعديد من املجاالت األخرى، حيث يتم 
تقديم خبرات عملية مباش���رة للش���ركات الناش���ئة 
التي تعمل في مجال التكنولوجيا املالية والقطاعات 
املغذي���ة لها من خالل خبراء ومتخصصني في هذا 

املجال.
ومن املخط���ط اختيار 15 ش���ركة - بحد أقصى - 

لالنضمام إلى دورة تس���ريع األعمال بكل محافظة 
مم���ن تنطبق عليهم الش���روط املُعلَنة عل���ى الرابط 
اإللكترون���ي الخاص باالنضمام للمب���ادرة في كل 
محافظ���ة على حدة، وس���يتم اإلعالن ع���ن الرابط 
اإللكتروني الخ���اص بالتقديم لكل مرحلة تباًعا من 
خالل وسائل التواصل االجتماعي - طبًقا للجدول 
الزمني للمبادرة - بحيث تتمكن الش���ركات الناشئة 
في املحافظات التي تش���ملها كل مرحلة من التقديم 

عبر الرابط املخصص لها.
وفي ذات السياق؛ تم إطالق املرحلة األولى بمحافظة 
اإلسكندرية، وسيليها املرحلة الثانية بصعيد مصر، 
لتمتد املبادرة لتش���مل باقي محافظات الجمهورية 

ِتباًعا خالل العام املقبل،
 كما يمكن للش���ركات الناش���ئة - الت���ي تعمل في 
مج���ال التكنولوجيا املالية والقطاع���ات املغذية لها 
بمحافظة اإلسكندرية واملحافظات ذات نفس النطاق 
الجغرافي - املش���اركة ف���ي املبادرة اآلن من خالل 

تقدي���م طلب���ات االلتحاق ب���دورة تس���ريع األعمال 
عب���ر الرابط اإللكترون���ي الخاص بفنت���ك إيجيبت 
FinTech Egypt" https://fintech-"
egypt.com/Fintekrs/، وذلك ملدة أس���بوعني 

من فتح باب تلقي الطلبات.
وجدير بالذكر أن هذه املبادرة تأتي ضمن سلس���لة 
من املبادرات التي أطلقها البنك املركزي املصري من 
أجل دعم مجتمع ريادة األعمال والشركات الناشئة 
التي تعمل في مجال التكنولوجيا املالية والقطاعات 
املغذية له���ا، وذلك من خالل تعزي���ز التواصل بني 
القطاع املصرفي من ناحية والش���ركات الناش���ئة 
التي تعمل ف���ي مجال التكنولوجيا املالية من ناحية 
أخرى، به���دف الوصول بالخدم���ات املالية لجميع 
الفئات في مختل���ف املناطق وتحقيق معدالت أعلى 

من الشمول املالي.

اس���تضاف البنك املرك���زي املصري - ي���وم 24 نوفمبر 
الجاري - االجتماع الس���نوي السادس والعشرين للجنة 
محافظي البنوك املركزية لدول الكوميس���ا التي ترأس���ها 
مص���ر حالًيا... جاء ذل���ك تنفيَذا للتوجيهات الرئاس���ية 

باستمرار دعم التعاون والتكامل اإلفريقي..
حض���ر االجتماع ع���دد م���ن محافظي وممثل���ي البنوك 
املركزي���ة ل���دول الكوميس���ا ومنه���ا: مص���ر، جيبوتي، 
السودان، زيمبابوى، بوروندى، أوغندا، ماالوى، زامبيا، 
وإيسواتينى، فضال عن ممثل السكرتير العام للكوميسا، 

ومدير املعهد النقدي للكوميسا.
وفى كلمته االفتتاحية، رحب  “حسن عبد اهلل”  محافظ 
البن���ك املركزي املص���ري بالوفود املش���اركة، معربا عن 
س���عادته باس���تضافة مص���ر لالجتماعات الت���ي تعقد 

حضورًيا ألول مرة بعد تفشى وباء كورونا.
وأش���ار ف���ي الكلمة إل���ى التحديات التي تواج���ه العالم 
بصفة عامة وإقليم الكوميسا بشكل خاص، من تداعيات 
وب���اء كورونا وتغي���ر املناخ، فضال عن األزمة الروس���ية 
األوكراني���ة، موضًحا أنه يقع عل���ى عاتق البنوك املركزية 
ج���زء كبير م���ن جهود إنق���اذ االقتصادات م���ن الركود 
وضم���ان االنتعاش االقتصادي والنمو املس���تدامني، مع 

حماية الفئات األكثر احتياًجا في املجتمع. 
ويأت���ي اجتم���اع لجنة محافظ���ي البن���وك املركزية لدول 
الكوميس���ا، عقب سلس���لة م���ن االجتماع���ات التمهيدية 
اس���تمرت ملدة 5 أيام، بدًءا م���ن اجتماعات اللجان الفنية 
للخب���راء خالل الفترة من 19 إل���ى 22 نوفمبر الجاري، 
واالجتماعات على مستوى مكتب لجنة املحافظني يوم 23 

من نفس الشهر.
وقد استعرض املحافظون تقريًرا حول األداء االقتصادي 
لدول الكوميسا، فيما يتعلق بمعايير التقارب االقتصادي 
املعمول بها في اإلقليم، فضال عن اعتماد نش���ر التقرير 
 ،)FSR( األول حول االس���تقرار املالي بدول الكوميس���ا
والذي أعده فريق عمل متخصص تم تشكيله من عدد من 
البنوك املركزية األعضاء باإلقليم برئاس���ة البنك املركزي 

املصري.
وش���هد االجتماع أيًضا اعتماد عدد من التقارير املتعلقة 
ب���ورش العمل والبرام���ج التدريبية الت���ي يعقدها املعهد 
النق���دي للكوميس���ا، ومنها تقرير ح���ول برنامج تدريبي 
اس���تضافه البنك املركزي املص���ري بالتعاون مع املعهد 
خالل ش���هر سبتمبر 2022 حول “التحديات التي تواجه 

البنوك املركزية بالكوميسا في مجال الرقابة واإلشراف”.
   وفى نهاية االجتماع تم اإلعالن عن تشكيل مكتب لجنة 
املحافظني للعام 2023، برئاس���ة محافظ بنك االحتياطى 
الزيمبابوى، ومناقش���ة بعض بنود خطة عمل املعهد لعام 
2023 والتي تتضمن اس���تضافة البنك املركزى املصرى 
بالتعاون مع املعهد النقدي للكوميس���ا لعدد من البرامج 
التدريبي���ة فى مجاالت الرقابة واإلش���راف واالس���تقرار 

املالى والتكنولوجيا املالية الحديثة. 
وفي الختام أعرب���ت لجنة محافظي البنوك املركزية لدول 
الكوميس���ا ع���ن امتنان وتقدي���ر املش���اركني لجمهورية 
مصر العربي���ة على الترحيب الح���ار والضيافة الكريمة 
التي تلقتها كافة الوفود املش���اركة، فضاًل عن الترتيبات 

االحترافية التي ساهمت فى نجاح االجتماعات.

أ ش أ
 »EIB« قال���ت إيفي ش���ميد، مدير وحدة السياس���ات والتأثي���ر في
جلوبال، الذراع التمويلية لبنك االستثمار األوروبي خارج دول االتحاد 
األوروبي، إن EIB جلوبال بصدد تقديم 150 مليون يورو ملصر مطلع 
 NWFE »العام املقب���ل 2023 لدعم محور الغ���ذاء ببرنامج “نوفي
ال���ذي أطلقته الحكومة للربط بني مش���روعات التنمي���ة الخضراء في 

قطاعات املياه والغذاء والطاقة.
وأضافت -في حوار لوكالة أنباء الش���رق األوسط )أ ش أ(- أن هناك 
عش���رة مليارات دوالر مس���تهدفة لقطاع الطاقة ببرنامج “نوفي” بني 
عامي 2023 حتى 2030 وهي فترة حرجة للتحرك بشأن العمل املناخي 
وما لم يتم ذلك في غضون هذه السنوات سيكون قد فات األوان، قائلة 
“ملتزمون بدع���م تمويل هذا القطاع، وهناك عمل تحضيري للتأكد من 
إنشاء املشروعات بجودة مرتفعة مع إشراك القطاع الخاص بالتمويل، 
وهذه من نقاط القوة التي يتمتع بها بنك االس���تثمار األوروبي، فهو قد 
يمول خمس���ني باملائة فقط من تكلفة املش���روع مع إشراك ممولني من 

القطاع الخاص«.
وأوضح���ت أن البنك يأمل بإتمام اتفاقه مع الحكومة املصرية الذي تم 
توقيعه بشكل مبدئي لتقديم مبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل 
مش���روع معالجة مياه الص���رف الصحي بحلوان، وأيضا مش���روع 
“تطوير معالجة مياه الصرف الصح���ي بالفيوم”، ضمن محور املياه 
بمنصة “نوفي”، الفتة إلى أن مشروعات املياه أولوية رئيسية لتحسني 

حياة الناس.
وتابع���ت أنه في قطاع مث���ل املياه توجد فرصة الجتذاب مس���تثمرين 
وعقد ش���راكة ب���ني القطاعني العام والخ���اص »PPP«، وأن كال من 
“بنك االس���تثمار األوروبي” والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
EBRD« من أقوى الداعم���ني للقطاع الخاص وتتوفر لديهما فرصة 
جيدة لجذب املمولني والحصول على تمويالت إضافية لهذه القطاعات 

املهمة.
وقال���ت إن البنك يقدم س���نويا مليار يورو على األق���ل أو ما يزيد عن 
ذلك ملصر، وأنه يس���تهدف زيادة هذه القيم���ة وفعل املزيد إال أن هذا 
يعتمد على املالءة املالية للس���داد لدى ش���ركائه، فمص���ر دولة كبيرة 
لعمليات “االس���تثمار األوروبي”، إال أن معظم الدول في املنطقة حاليا 
وحتى بداخل االتحاد األوروبي تواجه قيودا بشأن الديون، مشيرة إلى 
أن املي���زة التي يقدمها البنك هو تقديمه تمويال جيدا وبأس���عار فائدة 
مقبول���ة، غير أنه من الضروري األخذ بعني االعتبار ما لدى ش���ركائه 

من قدرة على االقتراض.
وذكرت ش���ميد أن بنك االس���تثمار األوروبي EIB يقدم سنويا عشرة 
ملي���ارات ي���ورو من القروض على مس���توى العال���م، ويوجه 90% من 
عملي���ات إقراضه للدول األوروبية لكون���ه بنك االتحاد األوروبي، بينما 
تذهب نسبة 10% للدول غير األعضاء باالتحاد، وشددت على أن مصر 
من أه���م دول عمليات البنك منذ 1979 قائل���ة “نفتخر بما تم إنجازه 

حتى اآلن«.
وأضافت أن »EIB جلوبال” تأسس���ت بدءا من العام الجاري لتعزيز 
نش���اطات البنك خارج االتحاد األوروبي، نظرا لضرورة حل كثير من 
القضايا املتعلقة بتغير املناخ على نطاق عاملي، ليتم التركيز على تغطية 
الدول املجاورة لالتحاد األوروبي ذات األولوية الرئيسية، وأيضا دول 

جنوب الصحراء اإلفريقية وآسيا وأمريكا الالتينية«.
وذك���رت أن أهداف بنك االس���تثمار األوروبي ال تتوقف فقط عند كونه 
“بنك املناخ”، ولكن بأن يصبح بنكا تنمويا حقيقيا، وهو ما يتحقق من 
خالل الشراكة ليس فقط مع مؤسسات مناظرة له مثل البنوك التنموية 
متع���ددة األطراف األخرى، لكن أيضا مع أطراف التعاون الثنائي مثل 
بنك االئتمان إلعادة اإلعمار KFW األملاني ووكالة التنمية الفرنسية.

وحول ما يجمع بني تنظيم مصر مؤتمر األطراف التفاقية األمم املتحدة 
لتغير املناخ COP27 ورئاسة بنك االستثمار األوروبي الذي يصنف 
نفس���ه باعتباره “بنك املناخ” ملجموعة بن���وك التنمية متعددة األطراف 

 COP27 في العام نفسه، قالت إيفي ش���ميد “سعدنا للغاية بتنظيم
ف���ي مصر، ألنه مؤتمر األطراف لقارة إفريقيا ولدول البحر املتوس���ط 
ال���ذي يتي���ح التركيز عل���ى هاتني املنطقت���ني، وهما من أه���م املناطق 
لتحقيق األهداف املناخية لبنك االس���تثمار األوروبي وألوروبا والتي ال 
يستطيعان تحقيقها وحدهما، كما جاء عقد مؤتمر األطراف في توقيت 
مثال���ي، بالتزامن مع عام إط���الق EIB جلوبال الذراع الدولية للبنك، 
ليس���اعد على مزج جهود الدول بش���أن املناخ والتنمية، وبصفتنا بنك 
عام مملوك للدول األعضاء في االتحاد األوروبي، نعمل على املساعدة 
في تنفيذ سياسة االتحاد األوروبي في مصر ودعم الشراكة بينهما«.
وحول املش���روعات التي وقعها بنك االستثمار األوروبي مع مصر في 
ظل رئاس���تها ملؤتمر املناخ؛ قالت مدير وحدة السياسات والتأثير في 
»EIB« جلوبال ، إن أحد أهم املش���روعات هو تحديث خط الس���كة 
الحدي���د “طنطا- املنص���ورة – دمياط” بطول 119 ك���م بتكلفة 290 
مليون يورو، والذي سيساعد على تطوير البنية التحتية للنقل املستدام 
في منطقة الدلتا، كما أكدت إحراز تقدم بش���أن اتفاق الش���راكة مع 
الحكوم���ة املصري���ة ببرنام���ج »NWFE«؛ الربط بني املش���روعات 
الخض���راء بمجاالت الطاقة واملياه والغذاء، قائلة إنه على الدوام كانت 
مش���روعات الطاقة واملياه ركائز أساسية لنشاط البنك في مصر، إال 
أن أزم���ة الحرب الدائرة بني روس���يا وأوكرانيا س���اهمت في إحداث 
مش���كلة بقطاع الغذاء، ليلتزم البنك اآلن بالعمل ضمن الثالثة محاور 
مع الحكومة املصرية وش���ركائه التنمويني؛ مثل البنك األوروبي إلعادة 

اإلعمار والتنمية، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت “منحنا عق���د مؤتمر األطراف في مصر زخما لزيادة تعاوننا 
مع الحكومة املصرية ومع ش���ريكنا الرئيسي؛ وزارة التعاون الدولي 
بقيادة الدكتورة رانيا املش���اط، ونشعر بأن هذا املؤتمر يرسل رسالة 
إيجابية ألن مصر تحظى بدور قيادي بالنسبة للقارة واملنطقة، وتصبح 

نموذجا يحتذى«.
وحول اس���تهداف رئاس���ة مصر ملؤتمر املناخ COP27 االنتقال من 
التعه���دات إل���ى التنفيذ، بما تضمن���ه ذلك من التزام ال���دول الكبرى 
املس���ؤولة عن االنبعاثات بتقديم مستويات أعلى من التمويل ملساعدة 
الدول الفقيرة على التكيف مع تداعيات تغير املناخ، قالت “نعمل بجد 
دائما على التنفي���ذ وأعتقد أننا نضع نموذجا عبر تحقيق املأمول من 
التعه���دات التي نعلنه���ا، وألننا نصنف أنفس���نا ك�”بنك املناخ”، فقد 
وضعنا ألنفسنا أهدافا من بينها أن يذهب نصف ما نقدمه من تمويل 
إلى العمل املناخي حتى عام 2025، وخالل العام املاضي أحرزنا هذا 
الهدف بتوجيه نس���بة 51% من تمويالتنا إلى مشروعات تتعلق بالعمل 
املناخ���ي، وأصبحت مص���ر نموذجا جيدا آخر، فم���ن إجمالي مليار 
ي���ورو وقعناها مع مصر الع���ام املاضي، خصص النصف إلى العمل 
املناخ���ي، لذا أعتقد أننا نرقى نحو ما نتطلع إليه ونبني أنه من املمكن 

تحقيقه ليس فقط بما نعلنه، بل بما نفعله على األرض«.

 

 

البنك المركزي يدعم ريادة األعمال ويحفز االبتكارات في مجال التكنولوجيا المالية

 »فنتك إيجيبت« تطلق مبادرة »فنتكرز« لتشجيع الشركات الناشئة 
على تطوير وتنفيذ تطبيقاتها املالية املبتكرة باملحافظات

البنك املركزي املصري يستضيف االجتماع السنوي السادس والعشرين للجنة 
)COMESA(محافظي البنوك املركزية لدول الكوميسا

بنك االستثمار األوروبي:  نقدم 150 مليون يورو 
ملصر للتعافى من  أزمة الغذاء مطلع 2023

COP27 على هامش مؤتمر المناخ

ناصر ..

احتفل بن���ك مصر مؤخرًا مع عمالئ���ه الفائزين في الحملة 
التسويقية التي تم إطالقها لعمالئه من حاملي بطاقات فيزا 
بنك مصر االئتمانية؛ وذلك تحت شعار )استخدم بطاقة بنك 
مصر فيزا االئتمانية واكسب فرصة حضور كأس العالم في 
قطر(، والتي فاز فيها 6 من عمالء بنك مصر حاملي بطاقات 
فيزا االئتمانية بباقة سفر متكاملة لحضور فعاليات بطولة 
كأس العالم  FIFA 2022. وتشمل باقة السفر؛ اصطحاب 
مرافق، وتذاكر الطيران للذهاب والعودة للعاصمة القطرية 
)الدوحة(، حيث قام الس���يد االس���تاذ/ إيه���اب درة – رئيس 
قطاع الفروع والتجزئة املصرفية ببنك مصر بتسليم السادة 
العمالء الفائزين الجوائز في االحتفالية التي نظمها البنك 

بهذه املناسبة.
وق���د تم اختي���ار الفائزين بحضور مس���ؤولني م���ن وزارة 
التضام���ن االجتماعي م���ن خالل إجراء س���حب إلكتروني، 
وذل���ك للعمالء حاملي بطاقات بن���ك مصر فيزا الذين قاموا 
باس���تخدام بطاقاتهم االئتمانية م���ن ماكينات ال� POS أو 

الشراء عبر اإلنترنت اثناء فترة الحملة.
ويأتي تنظيم هذه الحملة التس���ويقية في إطار حرص بنك 
مصر الدائم على تش���جيع العمالء علي استخدام بطاقاتهم 
و مكافأته���م م���ن خ���الل الع���روض املتنوع���ة و ذلك ضمن 
اس���تراتيجية البنك نحو التحول ملجتمع اكثر إعتمادًا علي 
البطاقة واس���تخدامها في املعام���الت اليومية للتحول إلى 
مجتمع ال نقدي، وذلك تماشيًا مع سياسات املجلس القومي 
للمدفوعات اإللكترونية برئاس���ة السيد رئيس الجمهورية، 
بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع املصرفي 
ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات اإللكترونية في 

الدفع بداًل عنه.
ه���ذا و يعمل بنك مصر دائمًا على ارض���اء العمالء وتلبية 
رغباته���م واحتياجاته���م البنكي���ة، والعمل عل���ى التطوير 
الدائ���م لخدمات���ه املصرفية القائمة واس���تحداث كل ما هو 

جديد ويتناسب مع هذه االحتياجات.

فوز عمالء بنك مصر من حاملي بطاقات فيزا 
االئتمانية بحضورمباريات كأس العالم 2022

وزير الزراعة يبحث مع مسئولي بنك 
مصر آليات دفع االئتمان للقطاع الزراعي

داليا الباز مع العمالء الفائزين

داليا الباز ومالك البابا

البنك التجاري الدولي CIB يعلن خالل مؤمتر COP27 عن 
بحث سبل إطالق أكادميية متخصصة يف »التمويل املستدام«
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

 وق���ع البنك األهل���ي املصري بروتوك���ول تعاون مع 
الشركة الطبية العربية الدولية )مستشفى دار الفؤاد( 
به���دف دعم العيادات الطبي���ة التي تندرج تحت مظلة 
املش���روعات الصغيرة واملتوسطة وفقا وتعريف البنك 
املرك���زي املصري م���ن خالل توفي���ر التمويل الالزم 
لش���راء املعدات وكافة التجهيزات الخاصة بالعيادات 

الطبية التي يتم توفيرها.
وعق���ب التوقيع صرح يحيى أب���و الفتوح نائب رئيس 
مجل���س إدارة البنك األهلي املص���ري أن البروتوكول 
يأت���ي ليؤك���د على التوج���ه االس���تراتيجي للبنك في 
دعم وتنمية املش���روعات متناهي���ة الصغر والصغيرة 
واملتوس���طة في كافة االنشطة االقتصادية مع التركيز 
بشكل خاص على األنش���طة التي تمس االحتياجات 
األساس���ية للمواطن���ني والت���ي يأت���ي على رأس���ها 
مش���روعات الرعاية الصحية، حيث س���يتم من خالل 
البروتوك���ول دراس���ة امكانية توفي���ر التمويل الالزم 
لش���راء املع���دات الطبية وكافة التجهي���زات الخاصة 
بالعي���ادات الطبي���ة الت���ي توفره���ا الش���ركة الطبية 
العربية الدولية )مستش���فى دار الفؤاد(، مع ضمان 
س���رعة تنفيذ هذه املش���روعات، حيث تعد الش���ركة 
الطبي���ة العربية الدولية )مستش���فى دار الفؤاد( من 
الش���ركات الرائدة في مجال تقدي���م الخدمات الطبية 
طبقا للمواصفات الصحية العاملية ، مش���يرا الى أن 
البروتوكول يؤكد التوجه االس���تراتيجي للبنك األهلي 
في دعم وتنمية املشروعات متناهية الصغر والصغيرة 
واملتوس���طة في األنشطة االقتصادية لدورها املهم في 
االقتصاد والتنمية باعتبارها املحرك األساسي للنمو

وأع���رب الدكتور/ يحيى عاطف حس���ن رئيس قطاع 
التش���غيل بالشركة الطبية العربية الدولية )مستشفى 
دار الف���ؤاد( عن اعتزازه بالتع���اون مع البنك االهلي 
املصري الذي يدعم بشكل مستمر مختلف املشروعات 
الطبية التي تمنحها الدولة اهتماما كبيرا، خاصة في 
ضوء خطط التنمية وما تتضمنه رؤية مصر 2030 من 
دعم الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية 

للمواطن.
   كما أكد طارق حسن رئيس مجموعة املشروعات 
الصغيرة واملتوس����طة بالبن����ك األهلي املصري على 
دعم البنك املس����تمر ملش����روعات الرعاية الصحية 

م����ن خالل توفي����ر مجموعة من البرام����ج التمويلية 
امليس����رة التي تلب����ي احتياجات تلك املش����روعات 
واألنشطة املرتبطة بها وفقا ومقوماتها واحتياجاتها 
التمويلي����ة، مؤكدا على ان البن����ك دائم الدعم لرواد 
األعمال س����واء الناشئني أو ممن يلعبون دورًا مهمًا 
ف����ي تنمية االقتص����اد املصري، ويراع����ى الطبيعة 
الخاصة ألي من املش����روعات الت����ي يقوم بتمويلها 
ومنها املش����روعات الطبية حيث يتم اتاحة التمويل 
بإجراءات س����هلة ومبسطة تتناسب مع احتياجاتها 
وبما يضمن جودة الخدمة وس����رعة اتخاذ القرار، 
ويعم����ل دائما عل����ى توفير كاف����ة املتطلبات الالزمة 
ملختل����ف االحتياج����ات التمويلية س����واء في صورة 
ق����روض قصي����رة أو متوس����طة األج����ل، وكذل����ك 
االعتمادات املس����تندية وخطابات الضمان، ليساعد 
بذلك الشركات على تحقيق نمو مستدام، وذلك من 
خالل وحدات متخصصة بف����روع البنك املتواجدة 

بجميع املحافظات.
باإلضاف���ة ال���ى توفير الحل���ول املالية وغي���ر املالية 
لتلبية احتياجات عمالئه وس���عيه الدائم لدعم وتنمية 
املش���روعات الصغي���رة واملتوس���طة ف���ي مختل���ف 
القطاع���ات وكذا كوادر بش���رية مدرب���ة، مضيفا أن 
محفظة القروض الصغيرة واملتوسطة املباشرة وغير 
املباشرة بالبنك بلغت نحو 144 مليار جنيه لنحو 130 
ألف مش���روع وهو ما يؤكد على اهتمام البنك بملف 
تلك املشروعات ملا له من أثر إيجابي على تنفيذ خطط 

الدولة للتنمية وتوفير املزيد من فرص العمل.

بهدف توفير التمويل للعيادات الطبية ....

البنك األهلي املصري يوقع بروتوكول تعاون 
مع مستشفى دار الفؤاد

 مصر سددت 6.26 مليار دوالر 
فوائد وأقساط ديون خارجية 

خالل 2022-2021

كش���ف النش���رة االحصائية الش���هرية للبنك املركزي املص���ري،  الثالثاء 
املاضي ، عن سداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 6.26 مليار دوالر 

خالل الربع األخير من العام املالي 2022/2021.
وأش���ارت النشرة إلى انقسام أعباء خدمة الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 

5.052 مليار دوالر، وفوائد مدفوعة بقيمة 1.211 مليار دوالر.
وفيما يخص الفترة من يوليو 2021 وحتي نهاية يونيو 2022 كشف البنك 

املركزي عن سداد أقساط وفوائد بقيمة 26.2 ملیار دوالر.
وبلغت األقس���اط املس����ددة خالل العام املالي املاض���ي نحو 21.7 ملیار 

دوالر، والفوائد املدفوعة نحو 4.570 ملیار دوالر.
وأوضحت النش���رة أن نس���بة رصید الدین الخارجي إل���ى النات�ج املحلي 
اإلجمال���ي بلغت نحو 32.5% بنھایة يونيو 2022، وھي في الحدود اآلمنة 

وفقا للمعاییر الدولیة.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  27  نوفمبر  2022  •  العدد  670

قام���ت مؤسس���ة البنك التج���اري الدول���ي – مصر
Foundation  CIB، بتمويل تجهيز وتشغيل أول 
مركز لجراحة املخ واألعصاب لألطفال بمستش���فيات 
جامعة أس���وان بتكلفة إجمالية تتخطى 9 مليون جنيه 
لعالج حوالي 800 طفل س���نوًيا، والتي تم إفتتاحها 

رسمًيا يوم 26 أكتوبر 2022.      
ويأتي االفتتاح بحضور اللواء أش���رف عطية، محافظ 
أس���وان والدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان 
والدكتور محمد زكي الدهش���وري، عميد كلية الطب، 
كما ُش���رف االفتتاح بحضور نادية حس���ني، األمني 
العام ملجلس أمناء مؤسس���ة البنك التجاري الدولي، 
واملهن���دس ش���ريف الس���عيد، مدير مؤسس���ة البنك 
التجاري الدولي، ولوجني حس���ني، مخطط أول برامج 

بمؤسسة البنك التجاري الدولي.
وساهمت مؤسسة البنك التجاري الدولي، في إنشاء 
أول مركز لجراحة املخ واألعصاب لألطفال في صعيد 
مصر حيث يتك���ون املركز من رعاية مركزة تضم )6 
أس���رة(، ورعاية متوس���طة تضم )6 أسرة(، وقسم 

داخلي يحتوي على )10 أسرة(. 
كم���ا تم تجهي���ز املرك���ز بجهازين أش���عة تلفزيونية، 
أحداهما خ���اص بجراحة امل���خ واألعصاب، واآلخر 
للرعاي���ة املرك���زة، إلى جانب تجهي���ز الوحدة بجهاز 
تعقيم خاص بها. وتضم الرعاية املركزة أجهزة تنفس 
صناعي وأحدث األجهزة ملتابع���ة الوظائف الحيوية، 
باإلضافة إلى أحدث أجهزة ضخ املحاليل، وتش���مل 
الوحدة غرفة ألعض���اء هيئة التدريس، وس���كرتارية 

وغرفة للطبيب املقيم، وغرفة تمريض.
وف���ي هذا الس���ياق، ص���رح الدكتور أيم���ن عثمان، 
على أهمية اإلرتقاء باملنظومة الصحية بمستش���فيات 
جامعة أسوان والتي تشهد توسعات وتطوير بمختلف 
التخصصات لتقدي���م خدمة طبي���ة أفضل للمرضى 
بمحافظ���ة أس���وان ومحافظ���ات جن���وب الصعي���د. 
وأضاف الدكتور أيمن عثمان أنه في ظل الشراكة بني 
مؤسسة البنك التجاري الدولي وجامعة أسوان، تعمل 
مستش���فيات جامعة أسوان على تقديم الدعم ملختلف 
الخدم���ات الصحي���ة لألطفال وعلى رأس���ها جراحة 
امل���خ واألعصاب، ذل���ك التخصص الدقي���ق والنادر 
ف���ي صعيد مصر، لتخفيف العبء عن كاهل األس���ر 
األكث���ر احتياًج���ا بمحافظات جنوب مص���ر، وهو ما 
يعكس مدى تكاتف جهات ومؤسسات الدولة املصرية 
واملجتم���ع املدني في دعم جه���ود الدولة لتوفير حياة 
كريمة وال س���يما في قطاع الصح���ة لتحقيق أفضل 

نتائج عالجية ونسب شفاء عاملية.
ومن ناحية أخرى، أكد املهندس شريف السعيد على 
األهمية التي توليها مؤسس���ة البنك التجاري الدولي 

لخدمة األطف���ال األقل حًظا، حي���ث توفر لهم أفضل 
الخدمات الصحية على أعلى مستوى، وتخصص لها 

نسبة 1.5% من صافي أرباحها السنوية.
 وأع���رب املهندس ش���ريف الس���عيد عن س���عادته 
بمش���اركة املؤسسة في تجهيز وتش���غيل أول مركز 
لجراح���ة املخ واألعصاب في صعيد مصر كأحد أهم 
الخط���وات الداعم���ة لرؤية الدول���ة املصرية للنهوض 
بالقط���اع الطب���ي وتوفير حياة كريم���ة لجميع أطفال 

مصر.
ويبره���ن هذا التع���اون على حرص مؤسس���ة البنك 
التجاري الدولي على املُشاركة الفّعالة لخدمة وتنمية 
املجتمع عب���ر االهتمام بدعم وتطوير الخدمات الطبية 
املتميزة، لتحسني أوضاع املجتمع املصري واالرتقاء 
بخدمات الرعاية الطبية لألطفال، والتي يخصص لها 
البنك 1.5% من صافي أرباحه سنوًيا لخدمة األطفال 

منذ الوالدة وحتى 18 عاًما. 
جدير بالذكر أن مؤسس���ة البنك التجاري الدولي 
حصل���ت عل���ى الكثي���ر م���ن الجوائ���ز املرموقة 
م���ن العديد م���ن املؤسس���ات الب���ارزة، تقديًرا 
إلس���هاماتها عل���ى صعيد أنش���طة املس���ؤولية 
املجتعمي���ة. كما تلعب املؤسس���ة دوًرا بارًزا في 
دع���م جهود الدولة في قطاع الصحة، وال س���يما 
ف���ي دعم أطفال مصر الذي���ن يعانون من قصور 
في الخدم���ات الطبية وامل���وارد املالية، واألطفال 
بصعيد مص���ر، خ���ارج القاه���رة والدلتا، ممن 
يعانون من نقص شديد بالخدمات الطبية، نتيجة 
لقل���ة وندرة املراكز املتخصصة في عالج جراحة 
املخ واالعصاب لألطفال به���ذه املحافظات، وهو 
 ما يش���كل عبًئا كبي���ًرا على األطفال وأس���رهم.

 

مؤسسة البنك التجاري الدولي متّول جتهيز وتشغيل أول مركز 
جلراحة املخ واألعصاب لألطفال مبستشفيات جامعة أسوان

صــدي واســـع لـــوقــف املبــــادرات الـــتمــــويلية .. 
وخبراء يكـــــشفون التفاصـــــيل الكـــــاملـــــــة ملا وراء القــــرار

خ���الل العام���ني املاضي���ني ، ق���دم   البن���ك املركزي   
مب���ادرات لتحس���ني إمكاني���ة الحصول عل���ى تمويل 
لقطاعات رئيس���ية في االقتصاد ، وساهمت مبادرات 
التمويل العقاري إلسكان محدودي ومتوسطي الدخل، 
ودعم قطاع السياحة، وإحالل املركبات للعمل بالوقود 
املزدوج، وتحديث نظم الري ، س���اهمت  في الحصول 
على ق���روض م���ن البن���وك التجارية بأس���عار فائدة 

تفضيلية مدعومة من البنك املركزي.
وفي ديسمبر 2019 ، أطلق  »املركزي«   مبادرة لدعم 
القطاع الخاص الصناعي بعائد 10% متناقص، قبل أن 
يعود ويضم إليها قطاعي التصنيع الزراعي واملقاوالت 
ويخف���ض العائد إلى 8% فقط، وذلك للش���ركات التي 
يزي���د حجم أعماله���ا أو إيراداتها الس���نوية عن  50 

مليون جنيه.
وف���ي بداية ط���رح املبادرة خصص املركزي ش���ريحة 
بقيم���ة 100 ملي���ار جنيه ثم رفعها مج���ددا إلى 200 
مليار جنيه قبل أن يت���م زيادة التمويالت املصرح بها 
للبن���وك إلى  أكثر من 350 مليار جنيه ، إال أنه وخالل 
األس���بوع املاضي ، ش���هدت األوس���اط االقتصادية 
ردود فعل واس���عة أثارها قرار رئيس مجلس الوزراء  
الص���ادر برقم 4151  لس���نة 2022  ، والذي  يحظر 
عل���ى أي جه���ة أو هيئة بم���ا في ذلك البن���ك املركزي 
املصري صياغة أو طرح مب���ادرات تمويلية منخفضة 
العائ���د أو تعديل أي مبادرة تمويلي���ة قائمة يكون لها 
تكلفة على الخزانة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر 
منظور أو محتمل إال بموافق���ة مجلس الوزراء ، وبعد 

العرض من وزير املالية .
 وأكد القرار أن وزارة املالية اعتباًرا من تاريخ نش���ر 
القرار هي املس���ؤولة وحدها ع���ن إدارة ومتابعة كافة 
املب���ادرات القائمة ذات العائد املنخفض عن أس���عار 
الس���وق بما في ذلك تحديد تكلف���ة كل مبادرة والجهة 
الت���ي تتحمله���ا واملس���تفيدين منها وامل���دى الزمني 
للتطبي���ق ومصادر التمويل، بحي���ث يظهر كل ذلك في 

املوازنة العامة لتلك الجهات.
 كم���ا أكد  الق���رار وجوب قيام الجه���ات التي قدمت 
مبادرات بتعويض البنوك عن فروق تكلفة التمويل وهى 
وزارة املالية التي أطلقت مبادرتي تش���جيع طرق الري 
الحديثة، ومبادرة الوقود امل���زدوج للمركبات ،ووزارة 
اإلس���كان فيم���ا يخص مبادرت���ي التموي���ل العقاري  
ملتوس���طي الدخل، وملحدودي الدخ���ل ،وصندوق دعم 
السياحة واآلثار أو وزارة السياحة اآلثار، فيما يتعلق 

بمبادرة دعم السياحة.
و أش���ار القرار إل���ى خصم قيم���ة التعويضات التي 
تدفعها تلك الجهات إلى البنوك من حسابها لدى البنك 
املركزي  ، وف���ى حالة عدم كفاية الرصيد يتولى وزير 
املالية مع الوزير املختص بحث كيفية تدبير األموال مع 
العرض على مجلس الوزراء التخاذ القرارات الالزمة 
وذلك قبل ش���هر م���ن حلول أجل املدفوع���ات املقبلة ، 
كم���ا نص عل���ى أن يقدم البنك املركزي بيانا ش���هريا 
حول تط���ور وضع املبادرات والتعويضات املحولة إلى 

البنوك.
ونص الق���رار على قيام وزارة املالي���ة بإدارة ومتابعة 
كاف���ة املب���ادرات القائم���ة ذات العائ���د املنخفض عن 
أس���عار السوق، ويش���مل ذلك عملية اتخاذ القرارات 
وتحديد الضوابط سواء من حيث املستفيدين والتكلفة 

وامل���دى الزمني والجه���ة التي س���تتولي اإلدارة 
التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة 

التي ستتحمل التكلفة.
ونبه الق���رار على ضرورة أن تنعكس 

تكلف���ة ه���ذه املب���ادرات واملوارد 
الخاص���ة به���ا ضم���ن بنود 

املوازن���ة العام���ة للدول���ة، 
وذلك بعد موافقة مجلس 
عرض  على  بناًء  الوزراء 
وزير املالية ، فيما شمل 
مب���ادرات  تبعي���ة  نق���ل 

التموي���ل منخفضة العائد 
م���ن »املركزي« إل���ى جهات 

اإلس���كان  وزارات  حكومي���ة، 
واملالية والسياحة، بحسب القرار.

وخاط���ب البن���ك املرك���زي-  األس���بوع 
املاض���ي - البنوك العاملة بالس���وق املحلي، 

لتنفي���ذ قرار رئيس ال���وزراء بش���أن املبادرات 
منخفض���ة العائ���د ، وقال���ت مص���ادر مصرفية، إن 
»املرك���زي« أخطر البنوك باتخ���اذ اإلجراءات الالزمة 
لتنفي���ذ القرار، وك���ذا وقف مب���ادرة القطاع الخاص 
بفائ���دة 8%  ، موضحة في تصريحات لها  أن العميل 
س���يقترض بداية من  تفعي���ل القرار بس���عر الفائدة 
السائد بالسوق وستستمر املبادرة للعمالء املقترضني 

لحني سداد كامل القرض فقط.
وأوضح  حسني عيسي، مستشار اتحاد الصناعات،  
أن  مجلس الوزراء ش���كل لجنة لتقييم كافة املبادرات، 
والتأكد من قدرتها على تحقيق املستهدفات واستنفاذ 
أغراضه���ا، موضحا أن املبادرات دائما ما تكون وقته 

ومحددة املدة.
وفيم���ا يتعل���ق بوقف التعام���ل على مب���ادرة القطاع 
لصناع���ي بفائ���دة ميس���رة، ق���ال مستش���ار اتحاد 
الصناع���ات في تصريحات له  إن االتجاه املس���تقبلي 
من جانب الحكومة يعتمد على تقديم حوافز لصناعات 
محددة ولي���س لكافة الصناعات، بحي���ث يكون هناك 
انتق���اء للصناعات الت���ي تتوافق مع خط���ط الحكومة 
ومستهدفاتها، ولضمان تحقيق فعالية أكبر،  موضحا  
أن اتح���اد الصناع���ات املصرية ال يؤي���د هذا التحول 
ويدعم���ه ، والفتا  إل���ى أن االس���تراتيجية الصناعية 
الجاري اعدادها حاليا س���تحدد القطاعات املستهدفة 

والحوافز املطلوبة لتحقيق النمو.
 ونقلت تقارير إعالمية عمن وصفتهم بمصادر مطلعة 
تأكيده���م أن  ما حدث يعد ق���رار تصحيحيا ،  الفتة 
إل���ي  أن البنك املركزي ليس م���ن أدواره أو واجباته 
تدعيم الفائدة ملبادرات، وهذه هي مس���ؤولية الحكومة  
،  واصف���ة ما قرره رئي���س مجلس الوزراء بأنه بمثابة 
توفيق أوضاع، وحول شمول البنك املركزي في صيغة 
الحظر ضمن الهيئات والجه���ات، ذكرت املصادر أنه  

اجراء تحوطى حتى ال يتم االلتفاف عليه .
 وتابع���ت أن���ه س���يتم تكلي���ف وزارة املالي���ة بمتابعة 
املب���ادرات ذات الفائدة املنخفضة واتخ���اذ القرارات 
وتحدي���د الضواب���ط املتعلق���ة باملب���ادرات. وتش���مل 
الضواب���ط تحديد املس���تفيدين والتكالي���ف والجدول 
الزمن���ي وغيرها ، وموضح���ة  أن املبادرات التي كان 
البن���ك املركزي اطلقها خالل العامني األخيرين الحقت 
خسائر فى القوائم املالية للبنك، والتي تحملتها وزارة 
املالية بالتبعية فيما يخص دعم فروق أس���عار الفائدة 

على هذه املبادرات املختلفة .
 وكان  صن���دوق النقد الدولى   دعا منذ أش���هر إلى 
وج���وب تحمل الخزانة العامة وحده���ا تكلفة مثل تلك 

املبادرات.

 تعويض 
  ق���رار رئيس الوزراء  حدد الجه���ات الحكومية التي 
س���تتولى تكلف���ة تعويض البنوك عن فرق س���عر عائد 
املبادرات، كما وضع حًدا أقصى لقيمة هذه املبادرات 

كالتالي: 
وزارة اإلس���كان واملراف���ق واملجتمع���ات العمراني���ة: 
)مب���ادرة التمويل العقاري ملتوس���طي الدخ���ل بعائد 
8% متناقص���ة وبحد أقصى 15 ملي���ار جنيه، مبادرة 
التمويل العقاري ملحدودى ومتوس���طي الدخل بفائدة 

3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه(.
صندوق دعم الس���ياحة واآلثار: )مب���ادرة دعم قطاع 
السياحة بفائدة 11% متناقصة، بحد أقصى 50 مليار 

جنيه(.
وزارة املالية: )مبادرة إح���الل املركبات للعمل بالوقود 
امل���زدوج بفائدة 3% مقطوعة، بح���د أقصى 15 مليار 
جنيه، مبادرة تش���جيع طرق الري الحديثة بدون فائدة 

بحد أقصى 55.5 مليار جنيه(.
وأوض���ح الق���رار أن الجه���ات وال���وزارات املختصة 
س���تتولى اإلش���راف الفني والتنظيمي على املبادرات 
القائم���ة، بم���ا في ذلك عملية إنش���اء نظ���م املعلومات 

الالزمة إلدارة هذه املبادرات.
مذكرة 

فور اإلعالن عن القرار ، وجهت  جمعية رجال األعمال 
املصري���ني  دع���وة عاجل���ة ملنظمات األعم���ال   لعقد 
اجتم���اع عاج���ل قبل أيام ،  لتنس���يق املوقف بني 
كافة املنظمات بش���أن الغاء املبادرات التمويلية 
منخفضة التكلفة ، وقال على عيسي رئيس 
جمعي���ة رجال األعم���ال املصريني، إنه 
س���يتم دعوة اتح���ادات الصناعات 
والس���ياحية  التجارية  والغرف 
عن  فض���ال  واملس���تثمرين، 
األعمال  ش���باب  جمعي���ات 
ورجال أعمال اإلس���كندرية 
بمق���ر  عاج���ل  الجتم���اع 
الجمعية بهدف إصدار ورقة 
موحدة باس���م القطاع الخاص 
تتضم���ن األضرار التي س���تلحق 
بالقطاع���ات اإلنتاجية م���ن قرار البنك 
املرك���زي األخير بوقف املبادرات التمويلية 
منخفض���ة التكلف���ة بفائ���دة 8% ومقترحاتهم 
بش���أن تقليل السلبيات الناتجة عنها، على أن يتم 
رفعها إلى املجلس األعلى لالس���تثمار وكافة الجهات 

املعنية.
وأش���ار »عيس���ى«، إلى أن الجمعية ف���ي اجتماعات 
متواصلة بش���أن هذا األمر ورفع التوصيات املقترحة 

للجهات الحكومية.
وأكد خالل اجتماع طارئ للجمعية   أن صندوق النقد 
الدولي لم يطلب بشكل مباشر الغاء املبادرات مدعومة 
الفائدة، وانما تتحمل املوازنة العامة للدولة تكلفة فارق 

الفائدة املدعومة بعيدا عن البنك املركزي.
 وق���ال مهن���دس مجد الدي���ن املنزالوى األم���ني العام 
للجمعي���ة ورئيس لجنة الصناعة، إن االجتماع تضمن 
طرح مقترحات ، بينها أن  تقوم وزارة املالية بإنش���اء 
صندوق بهدف تغطية فروق فوائد االقراض ملس���اندة 
القطاع���ات الصناعية املصري���ة وغيرها من القطاعات 

ذات األولوية سواء االنتاجية او الخدمية
وأش���ار إلي أن  تمويل الصندوق م���ن املوازنة العامة 
للدول���ة بم���ا ال يخالف اش���تراطات صن���دوق النقل، 
مقترحا ان يتم فرض رس���وم وارد لصالح الصندوق 
على كافة املنتجات تامة الصنع مس���تورد من الخارج 
ولها مثيل محلي وذل���ك بصورة مؤقتة ملدة عامني الي 
3 أع���وام ، ودع���ا املن���زالوي  إلي أن  يت���م النظر في 
فكرة التخفيض التدريجي بنسب 20% لحدود االئتمان 
بالنس���بة للمستفيدين من املبادرات ذات الفائدة ال%8 
عل���ى ان يك���ون التخفي���ض متناقص ملدة 5 س���نوات 
للحفاظ على استقرار موازنات الشركات وبما ال يضر 

االستثمارات لضمان عدم تضرر القطاعات املختلفة.
  الدكت���ور ش���ريف الجبلي رئيس غرف���ة الصناعات 
الكيماوية باتح���اد الصناعات وعض���و مجلس ادارة 
جمعي���ة رجال األعمال  وصف  ه���ذه القرارات  بأنها 
خطيرة وصادمة وستظهر أثارها السلبية خالل الفترة 
املقبل���ة، ولن تقتصر آثارها الس���لبية عل���ى انكماش 
االقتصاد فق���ط وانما تراجع االس���تثمارات وخفض 
اإلنتاج والتشغيل وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة 
نح���و االنفتاح وجذب مزيدا من االس���تثمارات املحلية 

واألجنبية.
بدوره ،  طالب اتحاد مستثمري املشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة الحكومة بتوضيح موقف مبادرات تمويل 
القط���اع الصناع���ي وقط���اع املش���روعات الصغيرة 
واملتوس���طة بص���ورة عاجل���ة موضح���ا أن الس���وق 
الصناع���ي املحل���ى فى حال���ة تأهب قصوى بس���بب 
املخ���اوف من صدور ق���رارات مفاجئة تتعلق بس���عر 

الفائدة املقدمة له .
 وذك���ر رئيس االتحاد  املهندس عالء الس���قطى   فى 
بي���ان له   أن ق���رار الحكومة بوق���ف العمل بمبادرات 

خف���ض الفائ���دة لم يش���مل الغاء او تأكيد اس���تمرار 
مبادرة دع���م الصناعة مما أث���ار العديد من املخاوف 
لدى جميع أطراف الس���وق املحلى ، محذرا من اتخاذ 
أى ق���رار مفاجئ يمكن أن يؤثر عل���ى الصناعة نظرا 
لحساس���ية الوضع الراهن بعد ارتفاع س���عر الدوالر 
وازمة االعتمادات املستندية وارتباط العملية الصناعية 
بعقود توريد وأس���عار يتم وضعها بشكل مسبق بناء 
عل���ى العديد من العوامل التى من اهمها س���عر فائدة 

التمويل البنكى .
وأضاف الس���قطى أن���ه فى حالة اضط���رار الحكومة 
لرفع الفائدة ع���ن القطاع الصناعي ملواجهة الضغوط 
االقتصادية فعليها أن تفعل ذلك بش���كل تدريجي بعد 
التش���اور مع مجتمعات األعمال واالعالن املسبق عن 
اى ق���رار يتم اتخ���اذه بفترة كافية قب���ل التنفيذ حتى 
ال يتعث���ر القطاع الصناعى وتصط���دم أهداف تعديل 
السياسات املالية مع أهداف تطوير القطاع الصناعي 

وزيادة الصادرات املحلية وزيادة نسب التشغيل .
من “املركزي “ إلي “املالية “ 

وزارة  املالي���ة ب���دأت من جانبها  ف���ي إدارة ومتابعة 
كافة املبادرات القائمة ذات س���عر فائدة منخفض عن 
أسعار الس���وق، بما في ذلك تحديد تكلفة كل مبادرة 
والجه���ة التي س���تتحملها واملس���تفيدين منها واملدى 
الزمن���ي للتطبيق ومصادر التموي���ل، بحيث يظهر كل 
ذل���ك في املوازن���ة العامة لتلك الجه���ات، تنفيذا لقرار 

مجل���س الوزراء الص���ادر    برقم 4151، حيث 
أكد القرار أن وزارة املالية اعتبارا من تاريخ 

نشر القرار هي املسؤولة وحدها عن هذه 
املبادرات.

 وأوض���ح خب���راء أن  املبادرات 
التي توق���ف البن���ك املركزي 

ع���ن دعمها  ه���ي مبادرتا 
ال���رى  ط���رق  تش���جيع 
الحديث���ة والوقود املزدوج 
للمركبات، وهما صادرتان 
ومبادرتا  املالية،  وزارة  عن 

ملتوس���طي  العقاري  التمويل 
الدخل وملح���دودي الدخل، وهما 

اإلس���كان،  وزارة  ع���ن  صادرت���ان 
ومب���ادرة  دعم الس���ياحة، وهي صادرة 

ع���ن وزارة الس���احة واآلث���ار ، حيث أخطر 
البن���ك املركزي البنوك في   21 نوفمبر بالتوقف 

عن منح تمويل أو اس���تخدام جديد، في إطار مبادرة 
القط���اع الخ���اص الصناع���ي والزراع���ي واملقاوالت 
والطاق���ة الجديدة واملتجددة بس���عر عائ���د 8%، على 
أن يتم س���داد رصيد املس���تخدم، في إط���ار املبادرة 
تدريجي���ا، وفقا ألجال التس���هيالت االئتمانية املتاحة، 
ولم يذكر القرار مصير مبادرة املش���روعات الصغيرة 

واملتوسطة بفائدة 5% سنويا على أساس متناقص.
 وف���ي مقدمة   املب���ادرات التي س���تتحملها  الجهات 
الثالث���ة  املذك���ورة بالنيابة عن البن���ك املركزي ، تأتي  
مب���ادرة التمويل العقاري ، وهن���اك مبادرتان للتمويل 
العق���اري األولى بفائدة 8% متناقص���ة والثانية بفائدة 
3% متناق���ص، حي���ث تس���تمر املبادرت���ان مع خفض 
الح���د األقصى لدعم مبادرة ال�8% إلى 15 مليار جنيه 
واس���تمرار الحد األقصى بمبادرة 3% عند 100 مليار 
جنيه على أن تتحمل وزارة اإلسكان تكلفة فارق سعر 
الفائدة وتعويض البنوك عن فارق األس���عار الس���ائدة 

في السوق.
املب���ادرة الثاني���ة ، هي مبادرة دعم الس���ياحة واآلثار 
، و يتحم���ل صندوق دعم الس���ياحة واآلثار أو وزارة 
السياحة واآلثار مبادرة دعم السياحة بفائدة متناقصة 
11% بحد أقصى 50 مليار جنيه وتعويض البنوك عن 
فارق سعر الفائدة بالسوق، حيث بني القرار رفع سعر 

الفائدة على املبادرة بقيمة %3 .
املب���ادرة الثالثة ، هي مب���ادرة وزارة املالية ، و تتحمل 
وزارة املالي���ة مبل���غ دعم مبادرة تش���جيع طرق الري 
الحديث واملخصص لها قيمة 55.5 مليار جنيه، حيث 
ق���ررت الحكومة تحمل وزارة املالية تكلفة دعم املبادرة 
بالكامل عن املس���تفيد، ألن سعر الفائدة على املبادرة 
0%  ، كم���ا تتحمل الوزارة املالية تكلفة مبادرة إحالل 
املركبات للعمل بالوقود املزدوج بفائدة 3% سنويا على 
أس���اس متناقص، حيث خصص له���ا نحو 15 مليار 
جنيه، على أن تتحمل الوزارة فارق س���عر الفائدة بني 

3% وسعر االئتمان والخصم +%2 .
  عدم تجديد 

ق���رار رئيس ال���وزراء أث���ار توقعات ل���دي  عدد من 
الخبراء االقتصاديني، بعدم تجديد املبادرات التمويلية 
منخفض���ة الفائدة خالل الس���نوات القادمة، بعد نقل 
إدارته���ا إلى وزارة املالية واإلش���راف عليها، بدال من 
البنك املركزى، متوقعني أن يؤدى ذلك إلى ارتفاع عجز 
املوازنة فى حالة استمرارها وخروجه عن املستهدفات.
 ولف���ت  هان���ي جنينة الخبير االقتص���ادي،    إلي أن  
املب���ادرات منخفض���ة العائ���د حملت البن���ك املركزي 
والبنوك أعب���اء مالية؛ ولذلك أصدرت الحكومة قرارها 
األخير، بهدف الكش���ف عن تلك األعباء وبيان آثارها 

عل���ى املوازن���ة العام���ة للدولة ، مضيف���ا  أن الجهات 
املصدرة للمبادرات التمويلية هي التي ستتحمل فارق 
الفائدة وليس البنوك، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع عجز 

املوازنة عن مستهدفات وزارة املالية.
وأش���ار جنينة، إلى أن وزارة املالية ستتجه إللغاء هذه 
املبادرات تدريجيا وتقليص حجم التمويالت املخصص 
لها، وذلك بعد نقل املب���ادرات إلى الجهات الحكومية، 
مضيفا أن تلك املبادرات إذا اس���تمرت س���ترفع عجز 
املوازنة بنس���ب كبيرة، مش���يرا إلى أن ذلك كان أحد 
طلب���ات صندوق النق���د الدولي حتى تتض���ح األرقام 
الحقيقي���ة لعج���ز املوازن���ة بعدما كان���ت ال تظهر تلك 

األعباء املالية به.
وقال  جنينة  إن هذه املبادرات لم تتوقف جميعها ولكن 
ت���م نقل الدعم الخاص بهم م���ن البنك املركزي لوزارة 
املالي���ة، وبالتالي هذه املبادرات مازالت مس���تمرة وما 
توق���ف فقط هي مبادرة ال�8 % وهو كان تمويل للقطاع 
الزراعي والصناعي وكان يس���تفيد منه كل الشركات 
في مصر كجزء من الدعم ملزيد من االستثمار واإلنتاج 
، وأضاف “هان���ي”   أن مبادرة ال�8 % قام بها البنك 
املركزي بعد أزمة كورونا ألن الش���ركات بدأت تواجه 
بعض التعثرات ولذلك تم القيام بعمل املبادرة من أجل 
إنقاذ االقتصاد من أزمة كورونا، واملبادرات استمرت 
عام بعد عام إلى أن تفاقمت أحجامها والدعم الخاص 

بها.
وتاب���ع  أن صندوق النقد الدولي كان له أثر كبير جًدا 
في تحويل بعض املبادرات وإلغاء بعضها، فكان أمامه 
مشكلتني حيث أن هذا الدعم هو دعم مستتر والبد أن 
يكون مسؤول عنه جهة واحدة فقط وهي وزارة املالية، 
مؤكًدا أن قرار رئاسة الوزراء جعل 5 مبادرات قائمني 
وتمويله���م م���ن وزارة املالية ووجود بن���د دعم واضح 

وصريح وأال يكون مستتر داخل البنك املركزي.
وأش���ار إلي  أن���ه تم إلغ���اء مبادرة ال���� 8% الخاص 
بالقط���اع الزراع���ي والصناعي وبالتالي كل ش���ركة 
صناعي���ة وزراعية كانت تقترض الس���تيراد خامات ب� 
8 % ، بعد إلغاء القرار س���يتم إقراضهم بفائدة %16، 
وهو ما سبب غضبا  ش���ديدا  في القطاعني الزراعي 
والصناع���ي، وهذا القرار كان له مقدمات ألن صندوق 
النق���د الدولي كان يرفض هذه املبادرات ألنها تس���طر 

بعض الدعم ولكن تشوه السياسة النقدية.
 وأش���ار  محمد حس���ن العضو املنتدب لش���ركة بلوم 
مصر لالس���تثمارات املالية،  إل���ي أن  الهدف من نقل 
املب���ادرة التمويلية من البنك املركزي إلى وزارة املالية؛ 
تحميل الحكومة س���داد فارق سعر الفائدة الوارد فى 
تلك التمويالت عن س���عر الفائدة الس���ائد فى السوق، 
والذى يكون أقل بنسب كبيرة ، مبينا  أن فارق أسعار 
الفائدة كانت تتحمله البنوك والبنك املركزي، ما ضغط 
عل���ى تراجع أرباح القطاع املصرفي، مش���يرا إلى أن 
الدولة كان يجب أن تتحمل س���داد هذا الفارق ألن تلك 

املبادرات صادرة بتوجه منها.
 وأش���ار حس���ن، إلى أن تحدي���د حج���م التمويالت 
املمنوح���ة لكل مبادرة وفقا للق���رار يعنى أنه بعد نفاد 
األم���وال املخصصة لها لن يتم تجديدها، متوقعا إلغاء 
هذه املبادرات مع قرب نفاد املخصصات املحددة لها.
  من���ى بدي���ر املحلل���ة االقتصادي���ة،  تش���ير إلي أن  
املبادرات التمويلية م���ن قبل البنك املركزي كانت تؤثر 
على السياسة النقدية، والتي تهتم بمعدالت النمو 
والتشغيل والتضخم ، موضحة   أن مبادرات 
املركزى بفائ���دة منخفضة س���اهمت فى 
وجود أكثر من س���عر فائدة بالسوق، 
مم���ا أث���ر بالتعبي���ة ف���ى مواجهة 
التضخم، موضحة أن  القرار 
س���يرفع العبء ع���ن البنك 
السياسة  ويجعل  املركزي 
اتس���اقا  أكث���ر  النقدي���ة 

لتحقيق أهدافها  .
وزارة  أن  وأضاف���ت  
املالية ستقوم بدفع فروقات 
الفائدة، لذلك م���ن املتوقع أن 
يؤثر ذلك على العجز الكلى، حيث 
إن متطلباتها املالي���ة كبيرة فى العام 
املالي الحالي وهو ما سيش���كل عبئا على 

تحقيق مستهدف العجز.
  مدحت نافع الخبير االقتصادي،  يشير إلي أن  
إخراج املبادرات من الجه���از املصرفي دون إلغائها، 
وإحالتها إلى وزارة املالية إحدى صور عالج تشوهات 
الفائدة فى الجهاز املصرفى، والتى كانت أبرز النقاط 
الخالفية أثناء املفاوض���ات مع فريق االقتصاديني مع 
صندوق النقد الدولى عل���ى القرض األخير، موضحا 
أن املبادرات لم تكن ضارة باالقتصاد املصرى، ولكن 
يفضل دائما أال تكون هناك اختالفات كثيرة فى هيكل 
اس���عار الفائدة، كما يجب تخفيض الفروق الس���عرية 
للتغلب على أى تش���وهات يمكن ان تنش���أ فى س���وق 

رأس املال.
 البرملان علي الخط 

وفي تفاعل برملاني مع القرار ، تقدم   النائب محمود 
عصام، عضو مجلس النواب،  بسؤال لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير التجارة والصناعة، حول حقيقة توقف 

مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة %8 .
وأك���د أن مخ���اوف كثيرة عبر عنها رج���ال القطاع 
الصناعي خالل الس���اعات املاضية بشأن تداعيات 
قرار مجلس الوزراء بتول���ي وزارة املالية مع جهات 
أخرى، إدارة ومتابعة كافة املبادرات الخاصة بدعم 
الفائدة، كما ت���ردد مخاطبة البن���ك املركزي للبنوك 
العاملة في الس���وق املصرية بوق���ف مبادرة القطاع 

الخاص بفائدة 8% واملتعلقة بالصناعة.
وأضاف بأن إلغ���اء مبادرات دعم القطاع الصناعي 
يؤثر س���لبا على ق���وة منافس���ة الصناع���ة املحلية 
باألس���واق العاملية، كما أنه يحد من قدرة املصنعني 
ف���ي مواصلة أنش���طتهم الصناعية، والق���رار يأتي 
ف���ي ظروف غير اعتيادية عقب ق���رار البنك املركزي 
بتحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر املاضي، حيث 
إن سعر الفائدة في معظم دول العالم يتراوح ما بني 

5 و6% للقطاع الصناعي.
ولف���ت إل���ى أنه في ض���وء كل ه���ذه التخوفات البد 
م���ن التوقف على حقيقة هذا الق���رار وإن صح البد 
من مراجعته ألنه يضع الصناعة في مأزق ش���ديد، 
خاص���ة من حصل على تيس���يرات ف���ي ضوء عمل 
املبادرة خ���الل الفت���رة املاضية، ومن ث���م البد من 
مواصلة دعم الحاصلني على تيس���يرات أثناء العمل 

باملبادرة.
وق���ال إنه كان يجب أخ���ذ آراء القط���اع الصناعي 
بش���أن هذا القرار إن صح؛ ألن هناك مش���روعات 
قائم���ة على تل���ك املبادرة، وهناك مش���روعات تحت 
التنفيذ، واتخ���اذه بهذا التوقيت يربك تلك القطاعات 

والصناعات الناشئة.
.

  الحكومة تحظر إصدار أي مبادرات تمويلية جديدة تكون عبء على الموازنة ..
وتؤكد : »المالية« المسؤول الوحيد عن مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض

  “ المركزي “ يخاطب البنوك لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء  .. 
ومبادرات  التمويل العقاري ودعم السياحة واآلثار تنتقل إلي “المالية“ 

  جمعية رجال االعمال تدعو لتوحيد موقف منظمات االعمال 
من القرارات  األخيرة .. وتوقعات بعدم تجديد المبادرات التمويلية 

منخفضة الفائدة بعد نقل إدارتها لوزارة المالية 

 اتحاد مستثمري
 المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة يطالب  الحكومة 
بتوضيح موقف مبادرات 
تمويل القطاع الصناعي 

وقطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بصورة

 عاجلة 

 رئيس غرفة
 الصناعات الكيماوية باتحاد 
الصناعات  :  القرارات  بأنها 
خطيرة وصادمة وستظهر 
أثارها السلبية خالل الفترة 

المقبلة

ناصر ..
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

06 كشفت النش����رة اإلحصائية الش����هرية للبنك املركزي املصري  = 
الص����ادرة الثالث����اء املاضي- ع����ن ارتفاع التس����هيالت االئتمانية 
املمنوحة من البنوك لتسجل 3.644 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 

2022، مقابل 3.099 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021. 
وأوضحت ، أن التسهيالت الحكومية ارتفعت إلى 1.383 تريليون 

جنيه، بينما سجلت غير الحكومية 2.260 تريليون جنيه.

وانقس����مت التس����هيالت الحكومية والبالغة 1.383 تريليون جنيه 
إل����ى 931.132 مليار جنيه بالعمل����ة املحلية، و452.4 مليار جنيه 

بالعمالت األجنبية.
وانقسمت التسهيالت لغير الحكومة التي سجلت 2.260 تريليون 
جنيه إلى 1.987 تريلي����ون جنيه بالعملة املحلية، و273.07 مليار 

جنيه بالعمالت األجنبية.

ارتفاع التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة من البنوك إلى 

3.644 تريليون جنيه

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  27  نوفمبر  2022  •  العدد  670

أس���تطاع البنك األهلي املص���ري أن يواصل طفرات 
أدائ���ه القوي كون���ه البنك األهم واألق���وي  وصاحب 
أكبر حصة س���وقية في كل القطاعات داخل الس���وق 
املصرفي املصري  ، حيث كش���فت قوائمه املالية عن 
ارتف���اع إجمالي أصوله إل���ى 3.657 تريليون جنيه 
بنهاي���ة يونيو 2022، مقارنة ب� 3.233 تريليون جنيه 

بنهاية ديسمبر 2021.
كما أستطاع أن يحقق قفزة تاريخية في أرباحه خالل 
6 أش���هر ليصل بها إلي 0.2783 مليار جنيه خالل 

الفترة املالية املنتهية في يونيو املاضي.
وأظه���رت القوائ���م أن عائ���د الق���روض واإليرادات 
املش���ابهة سجل 156.566 مليار جنيه في الفترة من 
يناي���ر إلى يونيو 2022 بينم���ا بلغ صافي الدخل من 

العائد 45.883 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
كما كش���فت القوائم املالية للبنك األهلي املصري، عن 
ارتفاع حجم ودائع العمالء لتسجل 2.760 تريليون 
جني���ه بنهاي���ة يونيو 2022، مقاب���ل 2.386 تريليون 

جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وق���د ارتفع إجمالي قروض وتس���هيالت العمالء إلى 

1.338 تريلي���ون جنيه بنهاية يوني���و 2022، مقارنة 
1.127 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأظهرت القوائم ارتف���اع محفظة قروض األفراد إلى 
188.450 ملي���ار جني���ه بنهاية يوني���و 2022 مقابل 

159.311مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
كما س���جلت محفظ���ة القروض املش���تركة في البنك 
األهلي املص���ري 229.146 مليار جنيه بنهاية يونيو 
2022 مقاب���ل نح���و 212.976 مليار جني���ه بنهاية 

ديسمبر 2021.
وكش���فت القوائم املالية أيضا أن قروض وتسهيالت 
للبن���وك س���جلت 2.657 ملي���ار جنيه بنهاي���ة يونيو 
2022، مقاب���ل 2.723 مليار جنيه بنهاية ديس���مبر 

.2021
وس���جلت النقدية واألرص���دة لدى البن���وك املركزية 
99.367 ملي���ار جني���ه بنهاية يوني���و 2022، مقابل 

71.176 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وسجلت إجمالي حقوق امللكية 205.929 مليار جنيه 
بنهاي���ة النصف األول م���ن 2022، مقابل 182.168 

مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

البنك األهلي املصري يواصل طفرات األداء التاريخية 
ويصل بحجم أصوله إلى 3.657 تريليون جنيه 
وبأرباحه إلي 30.278 مليار جنيه خالل 6 أشهر 

تناول اتحاد املص���ارف العربية، أزمة التغيرات 
املناخية وأثره على القطاعات املصرفية باملنطقة 
العربي���ة، وذلك من خالل دراس���ة جديدة أعدها 

مسؤولوا االقتصاد.
واس���تعرض اتحاد املص���ارف العربية، مخاطر 
تغي���ر املناخي في املنطق���ة العربية على الزراعة 
والبيئ���ة واألمن الغذائ���ي، متطرقا ال���ى أهمية 
التن���وع االقتصادي للصمود ف���ي مواجهة تلك 
املخاطر، ع���الوة على دور الحكوم���ات العربية 
في التصرف بمسؤولية لاللتزام بالعمل املناخي 

والتخطيط له.
واس���تعرضت الدراس���ة دور القط���اع املال���ي 
واملصرف���ي في مجال التكي���ف مع املناخ، وذلك 
عبر  قرارات التمويل واالس���تثمار، وسياسات 
إدارة مخاط���ر االئتمان وممارس���ات اإلقراض، 
وتطويراملنتجات املالية للتخفيف من تلك املخاطر.
ووض���ع اتح���اد املص���ارف العربية ف���ي نهاية 
الدراس���ة ع���ددًا م���ن التوصي���ات املوجهة الى 
القطاع املالي واملصرفي العربي التي تهدف الى 
تعزيز االستثمار والتمويل املستدام املسؤول في 

املنطقة العربية.
وتأتي هذه الدراسة بالتزامن مع مشاركة محمد 
األتربي ، رئي���س مجلس إدارة اتحاد املصارف 
العربي���ة ، ورئي���س مجل���س إدارة بنك مصر ، 
ف���ي قّمة األمم املتح���دة للمناخ COP27 الذي 

اس���تضافته مصر في مدينة شرم الشيخ خالل 
الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، حيث افتتح 
االتربي اعم���ال ندوة عقدها إتح���اد املصارف 
العربي���ة ضم���ن فعاليات القم���ة ، بالتعاون مع 
إتحاد املصارف الفرنكوفونية، واتحاد املصارف 
الفرنس���ية واملجموعة املهنية لبنوك املغرب تحت 
عنوان: “التمويل املناخي في ضوء األزمات غير 
املسبوقة: التحديات والفرص” والتي شارك في 
اعمالها نخبة م���ن املصرفيني وممثلي املنظمات 

الدولية املعنية بالعمل املناخي.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيس���ي القرار 
الجمهوري رقم 194 لس���نة 2022 بش���أن 
املوافق���ة على اتفاق الق���رض بني جمهورية 
مص���ر العربية ممثل���ة ف���ي وزارة التعاون 
الدول���ي وحكومة فرنس���ا، للمس���اهمة في 
تمويل توري���د 55 قط���ارًا، وتجديد معدات 

ومس���تودعات للخط األول من مترو القاهرة 
بمبلغ 776 مليون���ًا و900 ألف يورو، املوقع 

بتاريخ 28 مارس 2022.
نش���ر القرار بالجريدة الرسمية في عددها 
الص���ادر   الخميس املاض���ي ، وفقًا لوكالة 

أنباء الشرق األوسط.

أطلق البنك التجاري الدولي)CIB( – أكبر بنك 
قطاع خ���اص في مصر – حملة ترويجية جديدة 
لتوعية الش���ركات باملنتجات والخدمات املصممة 
خصيًص���ا لتلبية احتياجاتهم ومس���اعدتهم في 
تنمي���ة أعماله���م، وذلك ف���ي إطار الت���زام البنك 
املتواصل بدعم الش���ركات الصغيرة واملتوسطة 
عب���ر مجموع���ة من الحل���ول الفري���دة واملبتكرة 

لتسهيل تجربتهم البنكية.
  عكف CIB عل���ى ترس���يخ مكانت���ه الرائ���دة 
في الس���وق املصري ليصبح الش���ريك املفضل 
للش���ركات الصغي���رة واملتوس���طة، وذل���ك عبر 
تزويده���م بباقة فريدة م���ن الخدمات املالية وغير 
املالية لتنمية حجم استثماراتهم ومساعدتهم في 

مواجهة مختلف التحديات.
 وتش���مل هذه الخدمات مجموع���ة من املنتجات 
املصمم���ة خصيًصا  االئتماني���ة  والتس���هيالت 
لدعم الش���ركات الصغيرة واملتوسطة، ومن بينها 
يساعد  قرض Relationship-Based الذي 
املقترضني على اتخ���اذ القرارات املالية املالئمة، 
وبرنامج Super Business الذي يتيح فرص 
تمويلية متميزة ألصحاب الش���ركات الصغيرة. 
كما أطلق قط���اع الخدم���ات املصرفية لألعمال 
برنام���ج Women in Business لتلبي���ة 
احتياج���ات رائ���دات األعم���ال مم���ن يمتلك���ن 
ش���ركات صغي���رة أو متوس���طة، باإلضافة إلى 
قطاع Growth املصم���م خصيًصا ملس���اعدة 
الش���ركات الصغيرة في الحص���ول على جميع 
الخدم���ات املالية وغير املالية التي ال يتم توفيرها 

عادة إال للمؤسسات الكبرى.
يقدم CIB منتج���ات  ذل���ك،  إل���ى   باإلضاف���ة 
متنوع���ة للش���ركات الصغيرة واملتوس���طة، مثل 
وحس���ابات   ،Super Business حس���اب
“بداية” للش���ركات واألعمال الح���رة، والودائع 

ألج���ل وش���هادات االدخ���ار، باإلضاف���ة إل���ى 
البطاق���ات، مثل بطاق���ة CIB Visa البالتينية 
للخصم املباشر، وبطاقة CIB Visa البالتينية 
االئتماني���ة، وبطاق���ة اإلي���داع للش���ركات، إلى 
جانب خدمات قبول املدفوعات، وخدمة الس���داد 
فض���اًل  الحكومي���ة،  للمدفوع���ات  اإللكترون���ي 
عن خدم���ة تحويل روات���ب املوظف���ني إلكترونًيا 

.CIB Business Online وخدمة
ويقدم أيًضا البنك للشركات الصغيرة واملتوسطة 
برنامج CIB Business Solutions، والذى 
يق���دم مجموعة من أفضل الخدم���ات غير املالية 
بأس���عار مخفض���ة بالتعاون مع أبرز ش���ركات 
الخدمات واالستشارات في القطاعات املختلفة. 
وتشمل الخدمات املقدمة االستشارات القانونية، 
التس���ويق  وخدم���ات  واملحاس���بة،  واملراجع���ة 
واألبحاث���ث، وغيره���ا م���ن خدم���ات التوظيف 
والحل���ول التكنولوجي���ة والخدمات اللوجس���تية 

والشحن.
 وفي هذا السياق صرح رشوان حمادي، القائم 
بأعمال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة املصرفية 
بالبنك التج���اري الدولي، أن CIB يلتزم بتقديم 
باقة فريدة من الخدمات املالية وغير املالية ألكثر 
من 70 ألف ش���ركة صغيرة ومتوسطة بمساعدة 
أكث���ر من 300 موظف م���ن أكفأ مديري عالقات 
العمالء، في شبكة من الفروع املخصصة لخدمة 
أصحاب الش���ركات فق���ط، وذل���ك انطالًقا من 
حرص البنك املس���تمر على دعم نمو الش���ركات 
الصغيرة واملتوسطة، وتسهيل إدارة مشروعاتهم 
باعتباره���م الركيزة األساس���ية لتحقيق التنمية 

االقتصادية واالجتماعية في البالد.
 وألن االس���تدامة هي من أهم مبادئ CIB، فقد 
قدم قطاع الخدمات املصرفية لألعمال تسهيالت 
ائتمانية لدعم املش���روعات الخضراء، وذلك في 
إطار جهود البنك املس���تمرة لتمويل املشروعات 

الخضراء وتش���جيع العمالء عل���ى تبني نماذج 
أعمال مستدامة لتعزيز االستدامة باملجتمع.

 ومن ناحية أخرى، دشن البنك التجاري الدولي 
ثالثة مراكز جديدة لخدم���ة عمالء ائتمان قطاع 
الش���ركات الصغيرة واملتوسطة بفروع البنك في 
“العاش���ر من رمضان – برج الع���رب – القرية 
الذكية”، إضافة إلى املركزين املتواجدين بالفعل 
بالفرع الرئيس���ي للبن���ك بالجي���زة وامليريالند، 
ليصل بذل���ك إجمالي عدد مراك���ز خدمة عمالء 
ائتم���ان قطاع الش���ركات الصغيرة واملتوس���طة 
إلى 5 مراكز وذلك في إطار س���عي البنك لتقديم 
أفضل مس���توى من الخدمات املصرفية لعمالئه 
من هذا القطاع في معظم محافظات الجمهورية، 

وتوفير الخدمات بشكل ال مركزي.
وانطالًقا من اهتمام  CIBالدائم بالعنصر البشري 
 SME برنامج CIB ورفع كفاءة موظفيه، أطلق
Academy املصمم خصيًصا لتدريب وتأهيل 
الكوادر الش���ابة من املوظفني بهدف تحقيق خطة 
البنك لدعم الش���ركات الصغيرة واملتوسطة بما 
 SME يضمن لها النمو املستدام، وكذلك برنامج
Lending Master لتأهي���ل وتخريج مديري 
الف���روع ون���واب مدي���ري الف���روع، للتعامل مع 
أصحاب الش���ركات الصغيرة واملتوس���طة وفهم 
احتياجاتهم، إلى جانب تطبيق أفضل املمارسات 

لتمويل هذه الشركات.
جدير بالذكر أن CIB حصل على جائزة التميز 
كأفض���ل بن���ك في تقدي���م الخدم���ات املصرفية 
للش���ركات الصغيرة واملتوس���طة على مس���توى 
مصر والش���رق األوس���ط، وذلك ضم���ن توزيع 
جوائز مجل���ة “يورموني” العاملي���ة لعام 2022، 
حيث تعتب���ر جوائز “يورمون���ي” للتميز من أهم 
الجوائز في السوق املصرفي العاملي سواء كانت 

على مستوى املحلي أو اإلقليمي.

اس���تطاع صندوق “رخاء” املصرف املتحد ذو العائد التراكمي 
املتواف���ق مع اح���كام الش���ريعة ، ان يحافظ علي مس���توي اداء 
متمي���ز وان يتف���وق في ج���ذب ش���ريحة مهمة من املس���تثمرين 
الراغب���ني في االس���تثمار االمثل الموالهم في مج���ال املعامالت 
املتوافقة مع احكام الش���رعية.. علي الرغ���م من دخول صناديق 
 اس���تثمارات اسالمية عديدة سباق االعلي اداء بالسوق املصري

ونتيجة لذلك وقد تصدر صندوق “رخاء” املصرف املتحد ذو العائد 
التراكمي املتوافق مع احكام الشريعة عدد من التقارير االقتصادية 
واالس���تثمارية املتخصصة في اداء الصناديق االستثمارية علي 
 املدي املتوسط بالسوق املصري ومنطقة الشرق االوسط وافريقيا

جوائ���ز اقليمية وعاملية وق���د حصد  صندوق “رخ���اء”  العديد 
م���ن الجوائز م���ن مؤسس���ات عاملي���ة ومحلية منها: مؤسس���ة 
جلوب���ال انفس���تورGlobal Investors  التابعة لليوروموني  
Euromoney الت���ي منحت���ه جائ���زة افضل صن���دوق نقدي 
م���دار طبق���ا ملبادئ  الش���ريعة االس���المية بالش���رق االوس���ط 
 وش���مال افريقي���ا لع���ام 2018 ف���ي مج���ال ادارة االص���ول.

كم���ا حصل صن���دوق “رخ���اء “ املص���رف املتح���د ذو العائد 
التراكم���ي واملتواف���ق م���ع اح���كام الش���رعية عل���ي جائ���زة 
اتح���اد املص���ارف العربي���ة كافض���ل الصناديق االس���تثمارية 
 املتوافق���ة مع احكام الش���رعية من اتحاد املص���ارف العربية.  
فض���ال ع���ن تاهل الصن���دوق لجائ���زة افضل صن���دوق آدوات 
الدخ���ل الثاب���ت امل���دارة وفق���ا ملب���ادئ الش���ريعة االس���المية 

عل���ي مس���توي الش���رق االوس���ط م���ن قب���ل مؤسس���ة مين���ا 
الدولي���ة.     Mena Fund Manager مانجمن���ت   فن���د 
ويتمتع صندوق “رخاء” النقدي املتوافق مع احكام الشريعة بعدة 
مميزات اهمها :  العائد اليومي التراكمي الذي يمنحه الصندوق 
منافس بالنسبة للصناديق االخري املوجدة بالسوق ومعفي نهائيا 
من الضرائب. مما يحفز الشركات واألفراد علي االكتتاب فيه.  ويعد 
 الحد األدنى لالكتتاب في الصندوق هو 50 وثيقة للعمالء الجدد.  
ويصنف صندوق “رخاء” النقدي علي أنه صندوق مفتوح يسمح 
بحرية الحركة من حيث )الش���راء/ االس���ترداد( بش���كل يومي 
وحتى الس���اعة 12 ظهرا حسب شروط نش���رة االكتتاب بجميع 
ف���روع املصرف املتحد ال68 .  وذلك بدون أي مصاريف لعملية 
االكتتاب أو االسترداد مما يوفر السيولة املطلوبة للعمالء.  فضال 
عن انه ال يتعامل في األسهم مطلقا. ويمكن العمالء من االقتراض 

بضمان الوثائق.
وق���د وت���م اعتم���اد نش���رة اكتتابه م���ن قب���ل الهيئة الش���رعية 
للصن���دوق املعتم���دة من الهئي���ة العام���ة للرقابة املالي���ة كأحد 
اآلليات االس���تثمارية املتاحة للعمالء.   ويتكون صندوق “رخاء” 
النق���دي املتوافق مع أحكام الش���ريعة م���ن مجموعة من األدوات 
 االس���تثمارية النقدي���ة اآلمن���ة مث���ل أذون وس���ندات الخزانة.  
هذا ويمكن االط���الع علي اخر تحديث لنش���رة اكتتاب صندوق 
“رخ���اء” املصرف املتحد كذلك اخر مركز مالي معتمد من خالل 

www.theubeg.com املوقع االليكتروني للمصرف املتحد

في ضوء إس���تراتيجيتها ودورها الرائد لدعم نمو االقتصاد القومي 
وخاصة مع التحديات االقتصادية التي يشهدها العالم ومع التحول 
الكبير الذي ش���هدته ش���ركة »ضم���ان مخاطر االئتم���ان« مؤخرًا 
بهدف توفير الدعم الكامل واملباشر ألصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوس���طة، أعلنت ش���ركة »ضمان مخاطر االئتم���ان« عن أحدث 
برامجه���ا “منصة أنج���ز” الجديد الذي يتيح التعامل املباش���ر مع 
أصحاب الش���ركات الصغيرة واملتوسطة وتمكينهم من خالل توفير 
منصة رقمية تساعدهم في التقديم للحصول على التمويل املطلوب.

كما تمكن منصة “انجز” العمالء من متابعة تطور طلبات التمويل من 
خالل نفس املنصة الرقمي���ة ودون الحاجة إلى الذهاب أو االتصال 
بالفرع،  وحرصت ش���ركة »ضمان مخاطر االئتمان« على إنش���اء 
مرك���ز اتصال تح���ت رقم 17001 وال���ذي يقوم بال���رد على جميع 

التس���اؤالت ومس���اعدة العمالء في الوصول 
إلى املعلومات املطلوبة للحصول على التمويل 
املناس���ب من البنوك وذلك لتسهيل التواصل 

مع العمالء.
يأت���ي هذا التوج���ه في ضوء أهداف ش���ركة 
»ضمان مخاطر االئتمان« التي تركز بش���كل 

أساس���ي على دع���م أصحاب قطاع املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة وتمكينهم من االستمرار والنمو 

بأعمالهم وتس���هيل فرص حصولهم على التمويل املناس���ب لتصبح 
الش���ركة الداعم���ة لريادة األعم���ال ولقطاع املش���روعات الصغيرة 

واملتوسطة، واملشروعات الخضراء.
وقد جاء التحول في اس���تراتيجية الش���ركة ليتناس���ب مع أهدافها 
الجديدة والتي أصبحت أكثر اتس���اًعا، وذلك حتى يمكنها من خلق 
املزيد من فرص العمل في مجاالت تمثل عصب الدولة مثل الصناعة، 
الزراعة، املجاالت اللوجس���تية وغيرها عن طريق دعم ريادة األعمال 
وتنمية املش���روعات الصغيرة واملتوسطة، ولذلك كان من الضروري 
أن تفكر الشركة خارج الصندوق مع وضع معايير جديدة تساعدها 
للوصول أسرع ألصحاب تلك املشاريع وتيسير عملية التمويل لهم.

وبهذه املناس���بة، قالت نجالء بحر العضو املنتدب لش���ركة »ضمان 

مخاط���ر االئتم���ان«: إن أح���د األه���داف الرئيس���ية لهذه 
االس���تراتيجية هو دراس���ة احتياجات أصح���اب ورواد 
األعمال وضمان توافر برامج تتناسب مع هذه االحتياجات 
من برامج التمويل الالزم من الشركاء من البنوك بأفضل 
الش���روط وبأقل اإلجراءات واملستندات، وبدون مصاريف 
إضافية، مع االس���تفادة من كافة مب���ادرات الدولة والبنك 

املركزي املتاحة لهذا القطاع.«
وتابع���ت بحر: “ه���ذا باإلضافة إلى إمكاني���ة حصول أصحاب 
األعم���ال على دعم فني أو استش���ارة فنية أو إداري���ة، وغيرها من 

الخدمات املكملة واملناسبة لطبيعة العمل حال توافرها«.
وفي ضوء االستراتيجية الجديدة للشركة، أكدت بحر: “إن الشركة 
تس���عى لتوفير ف���رص دعم فني ومعلوماتي ألصح���اب األعمال من 
خالل ش���راكتها مع جهات عديدة ومختصة لتقديم هذا الدعم، وهو 

ما سيتم إتاحته أيضا على املنصة الرقمية للشركة.«
يذك���ر أن الش���ركة نجحت في القيام بدور رئيس���ي خ���الل الفترة 
املاضية، واإلسهام بنسبة 3.5% في الناتج املحلي، وذلك بعد إعالن 
نتائ���ج الربع الثالث من العام الحال���ي 2022 مع دعم موازنة الدولة 
بحوال���ي 746 مليون جني���ه تأمينات وضرائ���ب، وتوفير 201 ألف 

فرصة عمل جديدة.

 

 

التجاري الدولي CIB يطلق حملة ترويجية جديدة لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة

بثقة المستثمرين في اداءه علي مدار العام

صندوق »رخاء« املصرف املتحد يتصدر أداء صناديق 
اإلستثمار املتوافقة مع أحكام الشريعة

»ضمان مخاطر االئتمان« تطلق برنامج »أجنز« لتمكني أصحاب 
الشركات الصغيرة واملتوسطة من احلصول علي التمويل  احتاد املصارف العربية ُيصدر دراسة بشأن 

أثر التغير املناخي على الدول

انضم هش���ام عز العرب عضوا بمجلس إدارة البنك 
التجاري الدولي  غي���ر تنفيذي وذلك بناء على طلب 
املجلس وموافق���ة البنك املركزي املصري في خطابه 

الوارد للبنك.
ويتمتع هش���ام عز العرب بخبرة مصرفية واس���عة، 
وم���ع البنك بصفة خاصة حيث كان على رأس قيادة 
البن���ك كرئيس مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب من 

عام 2002 إلى 2020.
وقد حصد  هشام عز العرب على العديد من الجوائز 
العاملية ملس���اهمته في الخدمات املالية في الش���رق 
األوس���ط، وقد انضم إلى البنك التجاري الدولي منذ 
عام 1998 من دويتش���ه بنك وعم���ل مع كال من جي 
ب���ي مورجان وميرل لينش ف���ي مناصب عدة ما بني 

البحرين ونيويورك والقاهرة.
وكان هش���ام ع���ز العرب قد ش���غل منص���ب  رئيس 
مجلس اإلدارة والعض���و املنتدب من عام 2002 إلى 

2020 للبنك التجاري الدولي.
وحص���ل عز الع���رب عل���ى بكالوريوس تج���ارة من 
جامع���ة القاهرة، وفي أغس���طس املاضي تم تعيينه 

مستشار أول محافظ البنك املركزي.

أعلنت شركة تطوير مصر، حصولها علي تمويل من 
البن���ك التجاري الدولي )مص���ر(، بقيمة 400 مليون 
جني���ه مقابل خصم أوراق تجارية لوحدات مس���لمة 
بمش���روع ف���وكا باي بالس���احل الش���مالي؛ بغرض 

تسريع وتيرة األعمال اإلنشائية للمشروع.
وبحسب بيان ، تعتزم شركة تطوير مصر، استخدام 
القرض في تسريع وتيرة األعمال اإلنشائية بمشروع 
فوكا باي بالس���احل الشمالي، بهدف تسليم وحدات 
املرحل���ة الثالثة والرابعة خالل عامي 2023 و 2024 

علي التوالي.
وق���ع على اتفاقي���ة التموي���ل كاًل من أحمد ش���لبي 
الرئي���س التنفيذي والعضو املنتدب لش���ركة تطوير 
مصر، وعمرو الجنايني الرئي���س التنفيذي القطاع 
املؤسس���ي بالبنك التج���اري الدولي مصر، بحضور 

كبار ممثلي الكيانني.
وبحص���ول ش���ركة تطوير مصر عل���ى تمويل مقابل 
خص���م أوراق تجاري���ة لوح���دات مس���لمة، تصبح 
واحدة من أوائل شركات التطوير العقاري في مصر، 
التي اس���تفادت م���ن ذاك البرنام���ج التمويلي املُقدم 
م���ن التجاري الدولي ، وذلك بفض���ل نجاح “تطوير 
مصر” في تسليم املرحلتني األولى والثانية للعمالء 

بمشروع فوكا باي.
وكانت شركة تطوير مصر، أطلقت مشروع فوكا باي 
عام 2015 بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، 
بالتع���اون مع الش���ركة املصرية للتنمي���ة العمرانية 
واالس���تثمار الس���ياحي مالكة األرض، على مساحة 
220 فداًن���ا ويضم املش���روع 2500 وح���دة متنوعة 
متضمنة فنادق مصمم���ة بمفاهيم مبتكرة ومتميزة 

باإلضافة إلى شقق فندقية.

من خالل تقديم باقة من الحلول االبتكارية المالية وغير المالية

البنك التجاري الدولي يعلن عن عودة
 هشام عز العرب عضوا مبجلس اإلدارة

»تطوير مصر” حتصل علي متويل من البنك 
التجاري الدولي بقيمة 400 مليون جنيه

قرار جمهوري باملوافقة على اتفاق قرض بني مصر 
وفرنسا بقيمة 776.9 مليون يورو

محمد االتربي

هشام عز العرب

جنالء بحر

أعلن بنك القاهرة-  عبر صفحته الرسمية على موقع 
التواصل االجتماعي “فيسبوك”، - عن حصوله على 
الجائ���زة البرونزية MENA Effie على مس���توى 
البنوك بالشرق األوسط وش���مال أفريقيا، وذلك عن 
حملته اإلعالنية الناجحة خالل شهر رمضان 2022.

وق���ال البن���ك   أن جوائ���ز MENA Effie تع���د 
واحدة م���ن الجوائز املرموقة على مس���توى العالم، 
التي تس���لط األضواء على أصحاب األدوار الفعالة 
واألفكار اإلبداعية واإلنجازات في مجاالت التسويق 
اإلبداع���ي، س���واء لألف���راد أو املؤسس���ات، ويتم 
االحتفاء بالفائزين ف���ي 49 فئة، بحضور عدد كبير 
م���ن القيادات واملس���ؤولني والخب���راء واملهتمني من 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وكان ق���د ُطرحت الحمل���ة اإلعالنية لبن���ك القاهرة 
رس���مًيا في ش���هر رمض���ان 2022 عب���ر القنوات 
الفضائية في مصر، بمش���اركة 4 من الفنانني، وهم 
محم���د منير، والش���اب خالد، وأمير عي���د، ومروان 
موس���ى، وقامت فكرة الحملة اإلعالنية على املقارنة 

بني األغاني القديمة وأغاني الراب الحديثة.

عن حملته اإلعالنية خالل 2022

 بنك القاهرة يحصل على اجلائزة البرونزية على
مستوى البنوك بالشرق األوسط وشمال أفريقيا
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يقدمها: ناصر المصرى من هنا وهناك

07 عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، اجتماعًا ملتابعة عدٍد 
من مشروعات الصندوق في املحافظات املختلفة.

 وبحسب بيان صادر الخميس املاضي، تمت املوافقة على إجراءات 
التس����عير والطرح وآلياته ملشروع تطوير عواصم املحافظات واملدن 

الكبرى ضمن املبادرة الرئاسية )سكن لكل املصريني(.

فعلى صعيد إجراءات التسعير والطرح، ال تزيد نسبة عدد الوحدات 
بالط����رح األول للبيع عن 5% من إجمالي الوحدات، وس����يتم الطرح 
بمحافظات )املنوفية – املنصورة – قنا – سوهاج – املنيا – الفيوم 
– السويس – كفر الشيخ – دمياط( لعدد 1284وحدة، من إجمالي 

عدد 21984 وحدة سكنية باملرحلة األولى سيتم طرحها تباعًا.

صندوق التنمية احلضرية يعلن 
طرح 1284 وحدة سكنية يف 9 

محافظات مصرية

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  27  نوفمبر  2022  •  العدد  670

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة 
القومية للبريد، إأن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية 
الهيئة للعام املالي 2021 / 2022، بصافي فائض بلغ 

3 مليارات و825 مليون جنيه.
وأوض���ح ف���اروق، أن الهيئة حقق���ت نجاًحا ملحوًظا 
خ���ال العامني املاضيني على جميع املس���تويات، من 
حيث جودة الخدمات وتنوعها واالنتش���ار الجغرافي 
الواس���ع ملكاتب البري���د إلى جانب س���يارات البريد 
املتنقلة واألكش���اك البريدية، بما س���اهم في تسهيل 
حصول املواطنني على الخدمات، وذلك بعد تنفيذ خطة 
إستراتيجية ش���املة بهدف إحداث نقلة نوعية بجميع 
القطاعات والخدمات، بدعم مستمر من الدكتور عمرو 
طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، مشيًرا 
إلى أن هذا اإلنجاز االس���تثنائي الذي تم تحقيقه يعد 
طفرة في أداء البريد املصري ومؤش���راته رغم جميع 

التحديات؛ مشيرا إلى تحقيق الهيئة 3 مليارات و825 
مليون جنيه صاف���ي أرباح بمعدل نمو لصافي الربح 
وصل إلى 20% بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى 
4 ملي���ارات جنيه بمعدل نم���و 20%، وبلغت إيداعات 

صندوق التوفير 2٧8 مليارا و400 مليون جنيه.
وتاب���ع أن االس���تثمارات الكبيرة ف���ي تطوير مكاتب 
البري���د وزي���ادة عدده���ا وتطبي���ق التح���ول الرقمي 
والش���مول املال���ي وميكنة جميع اإلج���راءات وتزويد 
جمي���ع املنافذ بأحدث األنظم���ة والحلول التكنولوجية 
كل ذلك كان له األثر البالغ في توفير البيئة املناس���بة 
للعامل���ني والعماء وتقليل التكاليف التش���غيلية؛ مما 
أدى إل���ى تعظي���م اإليرادات وتحقيق طف���رة في أداء 
البريد املصري، موجًها الش���كر ملجلس إدارة الهيئة 
وجمي���ع العامل���ني على ما بذلوه م���ن مجهودات غير 

عادية لتحقيق هذا اإلنجاز الكبير.

وقع قطاع البترول ممثًا في ش����ركة الغاز الطبيعي 
للس����يارات “كارجاس” اتفاقية تعاون مع ش����ركة 
توتال إنرجيز إيجيبت للتس����ويق، إلضافة نش����اط 
الغ����از الطبيعي املضغوط بمحط����ات توتال لتموين 

السيارات بالوقود.
وقال����ت وزارة البت����رول في بي����ان، إن االتفاق يأتي 
في إطار خطة الوزارة لتحقيق االنتش����ار الس����ريع 
لخدمات تموين الس����يارات بالغ����از الطبيعي لتلبية 
احتياجات حائزي السيارات والتيسير عليهم، حيث 
كان طارق املا وزير البترول وجه باستغال املواقع 
املتاحة ف����ي محطات الوقود إلضافة نش����اط الغاز 
الطبيعي املضغوط كأحد الحلول املثلى والس����ريعة 
لتحقيق االنتشار لخدمات تموين السيارات بالغاز.

وقع االتفاقية حسانني محمد رئيس شركة كارجاس 
وتوماس ش����تراوس مدير عام شركة توتال إنرجيز 
إيجيب����ت وذلك بمقر الش����ركة املصري����ة القابضة 
للغازات الطبيعية “إيجاس” بحضور مجدي جال 

العضو املنتدب التنفيذي للشركة.
وم����ن جانب����ه، قال حس����انني محمد رئيس ش����ركة 
كارج����اس، إن توقي����ع االتفاق يأت����ي كخطوة مهمة 
ضم����ن جهودها في تنفيذ خطة الوزارة في نش����اط 

الغ����از الطبيعي املضغ����وط للس����يارات، وأن أحد 
ألدواتها في تحقيق اهداف هذه الخطة هو التعاون 
مع شركاء النجاح وخاصة شريك إستراتيجي مثل 
توتال التي تدير شبكة من املحطات املتميزة لتقديم 

أعلى مستوى من الخدمات لكافة عمائها..
وفي هذا الس����ياق، أوضح توماس شتراوس، مدير 
عام ش����ركة توت����ال إنرجيز إيجيبت للتس����ويق، أن 
الشراة تتماشي مع خطة العمل على تقليل انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون، خاصة في ظل ما تسعى إليه 
الدولة املصرية وما تبذله من جهد نحو اس����تخدام 
الطاق����ة النظيفة للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات 

كربونية مما يساهم في تحقيق االستدامة البيئية.

ش���هدت نيفني القباج وزيرة التضام���ن االجتماعي 
توقي���ع بروتوك���ول تع���اون ب���ني وزارة التضام���ن 
االجتماع���ى ومؤسس���ة “ماوننت في���و للتنمية” في 
إطار املبادرة الرئاس���ية “حياة كريم���ة”، وذلك من 
أج���ل تنفيذ العديد من األنش���طة التنموية والخدمية 
واإلنتاجية لألس���ر في قري املبادرة الرئاسية”حياة 

كريمة«.
وقع البروتوك���ول عن وزارة التضام���ن االجتماعي 
أيم���ن عب���د املوج���ود مس���اعد وزي���رة التضام���ن 
االجتماعي لش���ئون مؤسسات املجتمع األهلي، كما 
وقع عن مؤسسة “ماوننت فيو للتنمية” اللواء أبو بكر 

الجندي رئيس مجلس أمناء املؤسسة.
وثمنت وزيرة التضامن االجتماعى التعاون والشراكة 
مع مؤسسة ماوننت فيو للتنمية والذى يأتي فى إطار 
م���د أواص���ر التعاون بملف���ات التنمي���ة االجتماعية 
واالقتصادية الش���املة، مش���يرة إلى أن إعان عام 
2022 عاما للمجتمع املدنى داللة على اهتمام القيادة 

السياس���ية بدور املجتمع املدنى، ومؤش���ر للحضور 
القوى للمجتمع املدنى فى مجاالت التنمية.

وأضافت الوزي���رة أن توقيع البروتوك���ول يأتي في 
ضوء اس���تراتيجية التضامن االجتماعي في ترسيخ 
سياس���ات وبرامج العدال���ة االجتماعي���ة واالرتقاء 
باملس���توى االقتصادى واالجتماعي والبيئي لألسر 
الفقيرة وتمكينها م���ن الحصول على كافة الخدمات 
األساس���ية وتعظيم قدرتها ف���ي أعمال إنتاجية، كما 
يأتي في إطار تشجيع مش���اركة املجتمع املدني في 

التنمية املستدامة.
وحول جهود وزارة التضام���ن االجتماعى فى إطار 
املبادرة الرئاس���ية “حياة كريمة”  أش���ارت القباج 
إل���ى أن املبادرة تضم أه���داف التنمية املس���تدامة 
ال�1٧ وأن الوزارة تتع���اون فى إطار “حياة كريمة” 
مع مؤسس���ات املجتمع املدنى والوزارات والهيئات 
الش���ريكة فى العديد من املح���اور من التأهيل لذوى 

اإلعاقة والتمكني االقتصادى والطفولة.

عقد أعضاء الجمعية العمومية ملجلس العقار املصري 
- وه���و جمعية أهلية تم تش���كيلها في وقت س���ابق - 
اجتماعهم التحضيري لاتفاق على الخطوط العريضة 
الس���تراتيجية العمل التي سيتم تنفيذها خال الفترة 
املقبلة، والت���ي ترتكز على تحقي���ق التكامل مع كافة 
الجهات املس���ؤولة عن القطاع العق���اري، والوصول 
إل���ى أهداف التنمية الت���ي تتوافق مع توجهات الدولة 

املصرية.
ووافق األعضاء البالغ عددهم 11 عضوا على تشكيل 
املكت���ب التنفي���ذي للمجلس، برئاس���ة الدكتور أحمد 
ش���لبي، ومجدي عارف نائبا لرئيس مجلس اإلدارة، 
ووليد مخت���ار، أمينا عاما، وأحمد الش���ناوي، أمينا 

للصندوق.

وتأس���س مجل���س العقار املصري ع���ام 1999 تحت 
مسمى »رابطة املس���تثمرين العقاريني«، ووتم تغيير 
اس���مه إلى »رابطة املطورين العقاريني« عام 2003، 
ثم التعديل بعد ذل���ك إلى »مجلس العقار املصري«، 
وضمت قائمة املؤسسني، كبار املطورين العقاريني في 
الس���وق املصري، منهم الراحل أحمد بهجت، رئيس 
مجموعة ش���ركات بهجت، والراحل أش���رف مروان، 
رئيس االتحاد العربي لاستثمارات، والراحل محمد 
فريد خميس، رئيس مجموعة النس���اجون الشرقيون، 
وهش���ام طلع���ت مصطفى رئي���س مجموع���ة طلعت 

مصطفى.

فيكتوري لينك تتعاقد مع روبوجاردن الكندية إلطاق 
منصة للمهارات الرقمية في مصر

 وقعت ش���ركة فيكت���وري لينك للحل���ول التكنولوجية 
والرقمية عقد ش���راكة مع شركة روبوجاردن الكندية، 
إلطاق منصة روبوجاردن مص���ر للمهارات الرقمية 
في الش���رق األوس���ط، لتدريب األطفال والكبار على 

املهارات الرقمية وريادة األعمال.
وتهدف املنصة إلى س���د الفجوة بني مع���دل البطالة 
واحتياجات سوق العمل للمهارات والتقنيات املطلوبة 
باإلضافة إلى خلق جيل جديد من الشباب املبرمجني، 
مطوري املحتوي ورواد االعمال البارعني في املهارات 

الرقمية.
ش���هد إطاق املنصة، لويس دوماس السفير الكندي 
ف���ي مصر، ومحمد خيرت، مس���اعد وزي���رة الهجرة 
للتع���اون الدول���ي، وناصر الش���يمي، رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة روبوجاردن الكندي���ة، ومحمد الحبيبي 
الرئيس التنفيذي لش���ركة روبوجاردن الكندية وإنجى 

الصب���ان، الرئي���س التنفيذي وعض���و مجلس إدارة 
شركة فيكتوري لينك، وعمرو عامر.

وقال الس���فير الكندي في مصر، إن هذه الش���راكة 
خطوة جديدة نح���و توطيد العاقات الكندية املصرية 
املتمثل���ة في إطاق منصة التعليم الرقمي الكندية في 
مص���ر، األمر الذي يأت���ي بالتوازي م���ع جهود كلتا 
الدولتني في إعادة بناء العاق���ات الثنائية على مدار 

األعوام املاضية.

»التضامن« تتعاون مع »ماوننت فيو للتنمية« 
ضمن مبادرة »حياة كرمية«

وافقت لجنة اإلس���كان بمجلس الش���يوخ برئاس���ة 
النائ���ب خالد س���عيد،  خال األس���بوع املاضي ، 
على مش���روع قانون التصالح ف���ى مخالفات البناء،  
واس���تعرضت املهندسة نفيس���ة هاشم رئيس قطاع 
اإلسكان واملرافق بوزارة اإلسكان املامح الرئيسية 
ملش���روع القان���ون، وقالت  إن نموذج 10 س���يكون 
بمثابة ترخيص، والدور الغير مس���قف س���وف يقوم 
بعمل الس���قف وه���ذا من العدالة ، كما اس���تعرض 
أيضا ممثل وزارة العدل املواد التى تم استحداثها، 
مش���يرا إلى أنه تم اس���تحداث نص يعالج مس���ألة 
مواجه���ة املخالف���ات الت���ى ال ينطبق عليها ش���روط 

التصالح وتقنني األوضاع.
وأوضحت  أن مش���روع القان���ون تضمن وضع آلية 
أكثر يس���را وإمكانية مده املدة الخاصة بتقديم طلب 
التصال���ح، كم���ا تضم���ن القانون حواف���ز ملن تقدم 
بطلبات تصالح وفقا لقانون 201٧ وتم رفض طلبه أو 
لم يتم الرد على طلبه ، وقال  إنه  تم عقد العديد من 
االجتماعات داخل الحكومة لصدور مش���روع قانون 

يعالج جميع املشكات التى حدثت.
مذكرة إيضاحية 

وأكدت املذكرة اإليضاحية ملش���روع قانون التصالح 
ف���ى مخالفات البن���اء املقدم من الحكوم���ة للبرملان، 
وتناقشه لجنة اإلسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع 
القانون التصالح فى مخالف���ات البناء الجديد أجاز 

التصالح فى الحاالت التى خارج الحيز العمرانى.
وقالت املذكرة اإليضاحية فى مش���روع قانون تقنني 
أوضاع بع���ض مخالفات البن���اء، والتصالح فيها:” 
يع���د ملف التصالح عل���ى مخالفات البن���اء، وتقنني 
أوضاعه���ا أحد أهم التحديات الت���ى تواجه الدولة، 
وتس���عى الحكومة جاهدة لغلق ه���ذا امللف، ووقف 
املزيد من النمو العشوائى، وغير املخطط. وقد كشف 
التطبي���ق العمل���ى للقانون رقم )۱۷( لس���نه ۲۰۱۹ 
بش���أن التصالح فى بعض مخالف���ات البناء، وتقنني 
أوضاعها عن بع���ض الصعوبات، والعقبات، بالرغم 
مما أجراه املش���رع من تعديات ص���درت بالقانون 
رقم )۱( لس���نه ۲۰۲۰ ( رغبة منه فى التيسير على 
املواطن���ني، إال أن غالبي���ه تلك اإلش���كاليات تعلقت 
بالحاالت املحظ���ور التصالح عليه���ا، مما أدى إلى 
رف���ض الكثير م���ن طلب���ات التصالح، عل���ى الرغم 
من ك���ون تلك املخالفات قائم���ة بالفعل، ويصعب أو 
يس���تحيل فى بعض األحيان إزالتها، ومن ثم ارتات 
الحكوم���ة وضع تش���ريع باحكام جدي���دة، ملعالجة 
إش���كاليات القانون الس���ابق، باإلضافة إلى رغبتها 
فى التيسير على املواطنني فى اإلجراءات، والذى من 
ش���انه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنني األوضاع 

املخالفة، مع التمس���ك بالتحقق من توافر الس���امة 
اإلنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من 
خمس عش���رة مادة، بخاف مادتى إصدار الائحة 

التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.
وأش���ارت املذكرة االيضاحية إلى أن مشرع القانون 
أج���از بامل���ادة األولى م���ن القانون تقن���ني أوضاع 
بع���ض مخالف���ات البن���اء، والتصالح فيه���ا، والتى 
ارتكبت باملخالف���ة ألحكام القوان���ني املنظمة للبناء، 
والتى ثب���ت القيام بها، قبل العم���ل بأحكامه وثبتت 
سامتها اإلنشائية، والسماح بالتصالح على بعض 
املخالفات السابق حظرها بالقانون رقم )۱۷( لسنه 
۲۰۱۹، وهى مخالف���ات التعدى على خطوط التنظيم 
املعتم���دة، والتعدى عل���ى حقوق االرتف���اق املقررة 
قانون���ًا، ومخالف���ات املبانى واملنش���آت ذات الطراز 
املعمارى املتمي���ز، وداخل حدود املناطق ذات القيمة 
املتمي���زة، وتجاوز قيود االرتفاع املقررة من س���لطة 
الطيران املدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن 
الدول���ة، وكذا البناء على األراض���ى اململوكة للدولة، 
وحاالت تغيير االس���تخدام للمناط���ق التى صدرت 
له���ا مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير اس���تخدام 
األماكن املخصصة إليواء الس���يارات )الجراجات(، 
وذلك كل���ه وفقًا لضوابط حددها مش���روع القانون، 

منها موافقة الجهات املختصة.
كما أجاز املش���رع التصالح ف���ى حالة البناء خارج 
الحيز العمرانى املعتمد، بالنسبة للحاالت الواردة فى 
امل���ادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر 
بالقان���ون رقم )۱۱۹( لس���نة ۲۰۰۸، واملش���روعات 
الحكومية، واملش���روعات ذات النف���ع العام، والكتل 
املبني���ة القريب���ة م���ن األح���وزة العمراني���ة للقرى، 

وتوابعها، واملدن املش���غولة بنش���اط سكنى أو غير 
س���كنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى املحدد 
من خ���ال وزارة الدفاع. ون���ص القانون فى مادته 
الثاني���ة على حظر تقنني األوض���اع، والتصالح على 
أى من املخالفات البنائية لألعمال املخلة بالس���امة 
اإلنش���ائية للبناء، وعلى حظ���ر البناء على األراضى 

الخاضعة لقانون حماية اآلثار، وحماية نهر النيل.
وأضافت :” ونظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية 
يحظر التصالح عليها، ويصعب أو يستحيل إزالتها، 
فق���د أجاز املش���رع - ف���ى مادته الثالث���ة، بموجب 
موافق���ة مجل���س ال���وزراء، بناء على ع���رض وزير 
اإلس���كان واملرافق واملجتمع���ات العمرانية، أو وزير 
التنمي���ة املحلية، والوزير املعنى بالحالة املعروضة - 
التصالح عن هذه املخالفات البنائية، وفقا للش���روط 
والضواب���ط التى يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون 
س���عر التصالح للمتر املربع ثاثة أضعاف الس���عر 
املحدد، وفقا ألحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع 

املخالفة فى النطاق املكانى إلحدى جهات الوالية.
 جدل بني الحكومة والنواب 

وشهد االجتماع حالة من الجدل بني أعضاء اللجنة 
والحكوم���ة، ح���ول تعدي���ات قان���ون التصالح فى 
مخالف���ات البناء، وكان من أب���رز النقاط التى أثارت 
ج���دال خ���ال االجتماع، مصي���ر القانون الس���ابق 
للتصال���ح فى مخالفات البن���اء، وقيمة التصالح فى 
امل���دن، باإلضافة إلى مصي���ر التصالح فى املناطق 
األثري���ة، ومصي���ر الجراج���ات أس���فل العمارات، 
واش���تراطات الحماية املدنية، وقيمة النسبة املقررة 

للجان التثمني.
 و وجه النائب عصام هال، عددا  من التس���اؤالت 

للحكومة، منها مصير قانون التصالح فى مخالفات 
البن���اء الص���ادر ع���ام 2019 ف���ى ظ���ل النص فى 
التعديات املقدمة من الحكومة على بعض النصوص 
املرتبطة بالقانون الس���ابق، فهل يعد ذلك مش���روع 
قان���ون جديد ام تعديل لقانون قائ���م، وهو ما عقبت 
عليه الحكومة بأن القانون الس���ابق كان مؤقتا ولكن 
يت���م االس���تناد إليه فى بعض البنود ،  كما تس���اءل 
ه���ال عن س���بب تغيير تس���مية القان���ون بإضافة 
مصطل���ح التقنني، متابعا، هل يعد التقدم بمش���روع 
قانون جديد لتعديل قانون التصالح اعتراف صريح 
من الحكومة بالتقصير فى مجابهة مخالفات البناء.

وتس���اءل  هال  كذلك  عن مصير الجراجات أسفل 
املبانى، وهل س���يكون هناك غلق للجراجات أم سيتم 
التصالح على ما ت���م بها من مخالفات ، وتابع عضو 
مجلس الش���يوخ، أيض���ا فيما يتعل���ق بالتصالح فى 
املبان���ى املوجودة بمناطق تابعة لآلث���ار واملباني ذات 
الط���راز املعماري، حيث يصط���دم التصالح فيها مع 

نص الدستور، ما يتطلب تفسير.
 وأوض���ح  النائ���ب حس���ام الخول���ى رئي���س الهيئة 
البرملانية لحزب مس���تقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن 
مش���روع القانون لم يوضح آلية التعامل مع الحاالت 
الحالي���ة للجراجات، متابع���ا، فأغلبها تحول لوحدات 
سكنية ودوبلكس ، الفتا إلي  أن نسبة كبيرة مما سبق 
وتقدم���وا بطلبات وفقا للقانون الس���ابق، لم يحصلوا 
على نموذج 110، رغم انطباق شروط القانون عليهم، 
مشددا على أهمية اجراء تعديات ال نحتاج لتعديلها 

مرة أخرى.
 و أك���د النائب خالد س���عيد، رئيس لجنة اإلس���كان 
بمجل���س الش���يوخ، أن  هناك  مش���كلة ف���ى تطبيق 
القوانني على أرض الواقع، وهو ما اتضح فى القانون 
الس���ابق بش���أن التصالح فى مخالفات البناء وغيره 
م���ن القوانني ، فيما ح���ذر النائب محمود صبري أبو 
إبراهيم عضو لجنة اإلس���كان بمجلس الش���يوخ من 
شبة عدم الدستورية ملشروع القانون الجديد، بسبب 
نصه على جواز التصالح فى مخالفات املباني املقامة 
على األراض���ي التابع���ة لوالية اآلث���ار، حيث يحظر 
الدس���تور املصري البناء على تلك األراضي، مشيرا 
إل���ى ضرورة خ���روج تلك األراضي م���ن والية االثار 
إل���ى أماك الدولة قبل إجراء التصالح عليها، حتى ال 

يصطدم القانون بنص الدستور.
 م���ن جانب���ه أكد  ممث���ل وزارة العدل   أن���ه لن يتم 
الس���ماح   بأى تعديات فى األراضي الخاصة باآلثار 
والسياحة إال الحالة الوحيدة التى تستحيل إزالتها«.

استضافت مدينة اإلسكندرية خال األسبوع املاضي  اجتماعات 
ال���دورة ال�35 ملجلس وزراء النقل العرب، برعاية أحمد أبو الغيط، 
األمني العام لجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة جمهورية العراق 
التي تسلمت رئاس���ة الدورة الحالية من اململكة األردنية الهاشمية 

رئيس الدورة السابقة.
 وبحثت  االجتماعات توحيد مواصفات األبعاد واألوزان املحورية 
للش���احنات العاملة بني الدول العربي���ة، ومتطلبات تحديث وتفعيل 
موقع الس���امة الطرقية تنفي���ًذا للقرار الصادر ع���ن الدورة 34 
ملجل���س وزراء النقل العرب بتكليف االتح���اد العربي للنقل البري 
بالتنس���يق مع لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

أسيا )إسكوا( إلنشاء مرصد عربي متكامل للسامة الطرقية. 
 وف���ي مجال النقل البحري،  بح���ث مجلس وزراء النقل العرب ما 
يختص باملسودة السادسة ملش���روع اتفاقية تنظيم النقل البحري 
لل���ركاب والبضائع بني الدول العربية، تنفيذًا للقرار رقم )2349( 

الصادر عن املجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ال�110.
 كما  ناقش املجلس ومكتبه التنفيذي س���بل تمويل تكلفة دراس���ة 
الجدوى الش���املة ملشروع إنش���اء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم 
مج���ال صناعة إصاح وبناء الس���فن في ال���دول العربية، وأهمية 
تأس���يس صن���دوق عرب���ي لدع���م البح���ث والتطوير ف���ي الذكاء 
االصطناع���ي ليتماش���ى م���ع االتجاه���ات الحديثة ف���ي تطبيقات 
الذكاء االصطناعي في قطاعات النقل واللوجس���تيات ومستقبلها 
في املنطق���ة العربية، إضافة إل���ى الدليل االسترش���ادي للتدابير 
االحترازي���ة في قطاع النقل العربي للتعام���ل مع حاالت الطوارئ 

الذي أعدته األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
 وفي مجال النقل الجوي،  ناقش املجلس واملكتب التنفيذي اعتماد 
املس���ودة املعدلة التفاقية تب���ادل اإلعفاء من الضرائب والرس���وم 
الجمركية على نش���اطات ومعدات الناقل الج���وي العربي املعدلة، 
باإلضافة إل���ى دعم كل من اململكة العربية الس���عودية وجمهورية 
مصر العربية للترش���ح لعضوية مجلس منظمة “اإليكاو” عن الفئة 
الثانية للفترة )2025-2023(. كما يناقش املجلس املبادئ العامة 
العربية لتوحيد إجراءات تس���جيل واعتماد اللقاحات واستخدامها 

بني الدول العربية.
وأك���د وزراء النقل الع���رب،   أهمية قطاع النق���ل في إحداث نمو 
اقتصادي واجتماعي للدول واملجتمعات العربية، معتبرين أنه أحد 

أبرز دعائم التقدم، وجزء ال يتجزأ من التطوير الحضارى.
وق���ال وزير النقل املهندس كامل الوزير  خ���ال  فعاليات  الدورة 
ال����35 من مجل���س وزراء النقل الع���رب  ، إن النقل يعد أحد أهم 
عناص���ر التطور في العالم من خال تأثيره على النمو االقتصادي 
واالجتماع���ي للدول واملجتمع���ات ، مضيفا أن جمي���ع القطاعات 
االقتصادية تعتمد عل���ى البنية التحتية لنظم النقل املختلفة وتوفير 
الش���بكات والربط بينها وتس���هيل إجراءات حرك���ة نقل البضائع 
وزي���ادة التبادل التجاري؛ بما يس���اعد على التنمي���ة االقتصادية 
ويش���جع انتق���ال رؤوس األم���وال لاس���تثمار، كما يس���هم في 
تيس���ير حركة املواطنني في التنقل فيما بني دولنا لكافة األغراض 
االقتصادية والتجارية والس���ياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية 

والعاجية.
وأوض���ح أن التحديات التي يواجهه���ا العالم حالًيا تفرض تكاتف 
الجمي���ع محلًيا ودولًيًا للتغلب عل���ى تأثيراتها للتعامل مع أوضاع 

غير تقليدي���ة تفتقر لاس���تقرار واليقني، لكن النج���اح يظل رهًنا 
بقدرتنا عل���ى التأقلم مع األوضاع الجدي���دة، والعمل على تجاوز 
آثار األزمة الحالية الكبيرة للتخفيف من تداعياتها من خال تعزيز 

التعاون والترابط بني دولنا وشعوبنا. 
وتاب���ع إن رؤي���ة وزارة النقل املصرية تتخط���ى مجرد نقل الركاب 
والبضائ���ع إل���ى املش���اركة الفعالة في ترس���يخ مفه���وم التنمية 
املستدامة للدولة لتحقيق التوازن املطلوب بني املتطلبات االجتماعية 
واالقتصادي���ة والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياس���ة مرنة 
ومتطورة ش���املة تش���مل التوس���ع في وس���ائل النقل لربط مصر 
بمحيطها اإلقليمي والدولي من خال تطوير مختلف وس���ائل النقل 
لتحقيق مزيد من التواصل والتعاون لتحقيق مصالحنا املشتركة. 
    وأك���د الوزير  أن  مصر  تول���ى اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون 
مع الدول العربية الش���قيقة في كافة املجاالت وفى مقدمتها قطاع 
النقل، فعلى املس���توى العربي تقوم مصر بتنفيذ خطه للتعاون مع 
السودان الش���قيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي مليناء وادي حلفا 
لتفعيل دور هيئة وادي النيل للماحة النهرية لتظل جسرًا للتواصل 
بني شعبي البلدين الشقيقني ، وكذلك مشروع الربط السككى الذى 
انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ ملا يعود بالنفع على 

البلدين من خال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع.
وأش���ار إلي أنه يتم حاليًا تنفيذ املرحلة االولى من مشروع القطار 
الس���ريع الس���خنة/ مطروح بالقرب من الح���دود املصرية الليبية 
كمنظومة نقل س���ريع ترب���ط ألول مرة بني البح���ر االحمر والبحر 
املتوس���ط، ويمكن ان تكون نواة ملشروع اس���تراتيجي أكبر للربط 
الس���ككى بني الدول العربية في شمال افريقيا، اما املرحلة الثانية 
من املش���روع فتربط بني شمال مصر وجنوبها مما سيسهم بدوره 
أيضًا فى تعزيز العاقات بني مصر والسودان الشقيق ، موضحا  
أن هناك تعاون وثيق مع األش���قاء ف���ي االردن والعراق من خال 
شركة الجسر العربي   في اطار آلية التعاون الثاثي في عدد من 
املشروعات الهامة ، مضيفا نتطلع الى العمل على تعزيز الربط مع 
أش���قائنا في دول املغرب العربي من خال دراسة احياء مشاريع 
الربط بني دول ش���مال افريقيا في اطار رؤية اس���تراتيجية لتعزيز 

التعاون اإلقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب االستثمارات.
ولفت  إلى التعاون والتطور الذى يش���هده قطاع النقل مع األشقاء 
بدول مجلس التعاون الخليجي خاصًة في االس���تثمار بمشروعات 
النق���ل املختلفة ، وأضاف      أن  النق���ل البحري يحظى باهتمام 
خاص وذلك بالعمل على رفع كفاءة املوانئ الحالية وانش���اء موانئ 
جدي���دة بطاقة اس���تيعابية ضخم���ة تتجاوب م���ع طموحات مصر 
لتصبح مركزا اقليميًا للنقل واللوجستيات،  موجها الشكر  وزراء 
النقل العرب لدعمهم الستضافة مصر مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة 
البحرية الدولية باإلسكندرية بموافقة لجنة التعاون التقني باملنظمة. 
. من جهته ، قال وزير النقل باململكة األردنية الهاش���مية املهندس 
ماهر حمدي أبو الس���من إنه بالرغم من الظروف االستثنائية التي 
مر به���ا العالم خال العامني املاضيني إال أنن���ا تمكنا من تحقيق 
املزيد من اإلنجازات على مستويات التعاون بمجاالت النقل وتعزيز 

العمل العربي املشترك.

 

خالل استضافة اإلسكندرية اجتماع الدورة العادية رقم  35  برئاسة العراق 

وزراء النقل العرب يتعهدون بإقامة شراكات
 عربية ملواجهة التحديات العاملية 

عق���د املكتب التنفي���ذى للمجلس األعل���ى للمجتمع الرقمى 
اجتماعا برئاس���ة الدكتور عمرو طلع���ت، وزير االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلوم���ات، حيث ناقش االجتم���اع عددا من 
امللفات املهم���ة الخاصة بدعم التحول الرقمى للوصول إلى 
مصر الرقمية، باإلضافة إلى استعراض مستهدفات املجتمع 
 الرقمى، والرؤية العام���ة للخدمات والبيانات والتطبيقات.
وخالل االجتماع، اس���تعرض الدكتور عمرو طلعت أهداف 
استراتيجية املجلس األعلى للمجتمع الرقمى والتى تتمثل 
فى توفير خدمات حكومية سهلة، وخلق فرص عمل رقمية، 
وتطوير العمل الحكومى، مش���يرا إلى رؤية »مصر الرقمية 
منظ���ور 360 درج���ة« والتى تع���د نتاج الجه���ود املبذولة 
لتحقي���ق تكام���ل وتش���ارك قواع���د بيانات الدول���ة.  حيث 
تس���تهدف التحول م���ن منظومة التطبيق���ات إلى املنصات 
لتس���هيل تقديم الخدمات الرقمي���ة وذلك فى إطار 3 محاور 
رئيس���ية وه���ى »مواطن 360 درج���ة« والتى تع���د بمثابة 
منصة تش���مل كاف���ة بيانات املواطنني ومنه���ا الدعم املقدم 
ل���ه، ومهاراته، وممتلكاته، وس���كنه، و»أص���ل 360 درجة« 
وتشمل كافة بيانات األصول ومنها التراخيص والتسجيل 
والضرائب، و»ش���ركة 360 درجة« وتش���مل كاف���ة بيانات 
 الشركات ومنها املتعلقة بالتصدير والعاملني والتأمينات.

بحث خال���د عبدالغفار وزير الصحة والس���كان، مع 
هالل الس���بتي نظيره العماني، عدًدا من املشروعات 
واألولوي���ات ذات االهتم���ام املش���ترك ف���ي القطاع 
الصح���ي بالبلدين، وذلك على هامش انعقاد املؤتمر 
الوزاري الثالث، حول مقاومة مضادات امليكروبات، 

بالعاصمة العمانية “مسقط«.
وبحث الوزي���ران، تبادل الخبرات في مجال مكافحة 
االس���تخدام غي���ر الرش���يد ملض���ادات امليكروب���ات، 
ومواجه���ة األزمات الصحي���ة، والجوائح، والترصد 
الوبائ���ي، إلى جان���ب التعاون في تدري���ب الكوادر 
الطبي���ة في البلدي���ن، وكذل���ك التعاون ب���ني مراكز 

األبحاث.
وتط���رق اللقاء إلى بحث االس���تفادة م���ن الخبرات 
املصري���ة في مج���ال التغطي���ة الصحية الش���املة، 
مضيًف���ا أن الوزي���ر اس���تعرض التج���ارب الرائدة 
للدولة املصرية في مكافحة األمراض السارية، وغير 
الس���ارية، من خ���الل املبادرات الرئاس���ية في مجال 

الصحة العامة.

 إسكان الشيوخ« توافق على مشروع قانون التصالح  .. والحكومة: نموذج 10 سيكون بمثابة رخصة

تقدم مصر فى تصنيف مؤشر نضج 
احلكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى

مصر وعمان تبحثان التعاون
 يف القطاع الصحي

مصير اجلراجات وأراضي السياحة واآلثار أمام البرملان يف قانون التصالح مبخالفات البناء 

داليا احمد اسالم عبدالفتاح

نيفني يوسف

البريد املصري يحقق 3.8 مليار جنيه فائض 
ميزانية يف 2022-2021

تعاون بني كارجاس وتوتال لتقدمي خدمات 
التموين بالغاز الطبيعي يف محطات توتال

إعادة تشكيل مجلس العقار املصري وخطة عمل لدعم التصدير

إعادة تشكيل مجلس العقار املصري وخطة عمل لدعم التصدير
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يقدمها:  أسامة المنياوى

08
شركات

 

أعلنت ش���ركة أونتاري���و للتطوير العقاري، عن ش���راكة 
اس���تراتيجية م���ع الش���ركة العربية املتح���دة للمقاوالت 
والتطوير العقاري الس���عودية، الستثمار نحو 5.6 مليار 
جنيه في السوق املصري خالل الخمس سنوات القادمة.

وق���ال محمود حام���د، املدير التنفيذي لش���ركة أونتاريو 
للتطوير العقاري، إن الشركة تنفذ مشروع تجاري إداري 

ب���ي في منطقة الداون ت���اون بالعاصمة اإلدارية الجديدة 
على مس���احة 2680 متًرا مربًعا باستثمارات 550 مليون 

جنيه.
وأضاف حامد، أنه من املقرر االنتهاء من املشروع خالل 
عام 2026، مشيًرا إلى إسناد االستشارات الهندسية في 

املشروع إلى مكتب محمد حافظ.

شراكة مصرية سعودية الستثمار 
5.6 مليار جنيه يف قطاع 

العقارات مبصر خالل 5 سنوات

أعلنت شركة املصريني 
لإلسكان والتنمية والتعمير، 

توقيعها عقود تأجير ملساحات 
 )B2210( املبنى اإلداري

اململوك للشركة بالقرية الذكية.
وأوضحت الشركة في بيان 
لبورصة مصر، أنها وقعت 
عقد لتأجير مساحة 3420 
مترًا مربعًا باملبنى ملدة 5 
سنوات قابلة للتجديد مع 
شركة هوواي للتكولوجيا 

مصر بقيمة إيجارية تبلغ 21 
مليون جنيه سنويًا مع زيادة 

سنوية %8.
وأضافت الشركة أنها وقعت 
كذلك عقدين لتأجير مساحة 

4800 متر مربع ملدة 4 
سنوات قابلة للتجديد لشركة 
ترانسكون وورلد وايد -شركة 
سويدية- بقيمة إيجارية تبلغ 

19 مليون جنيه سنويًا مع 
زيادة سنوية %8.

وأشارت إلى أنه بذلك بلغت 
قيمة عقود اإليجار الحالية 

من الشركتني نحو 40 مليون 
جنيه سنويًا.

يشار إلى أن املصريني 
لإلسكان والتنمية والتعمير، 

سجلت صافي ربح بلغ 18.88 
مليون جنيه منذ بداية يناير 
حتى نهاية سبتمبر املاضي، 

مقابل 25.38 مليون جنيه 
أرباحًا خالل الفترة نفسها من 

العام املاضي، مع األخذ في 
االعتبار حقوق األقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة 
خالل تسعة األشهر األولى 

من العام الجاري إلى 56.31 
مليون جنيه بنهاية سبتمبر، 

السويدي إليكتريك
 تقرر تأسيس شركة جديدة 

في السعودية

تفق���د املهندس محمود عصمت وزير قط���اع األعمال العام، 
في إطار الج���والت امليدانية والزي���ارات املفاجئة التي يقوم 
بها ملتابعة سير العمل بالشركات التابعة وموقف مشروعات 
التطوي���ر، بزيارة مفاجئة لش���ركتي مصان���ع الدلتا للصلب 

والعربية لألدوية.
خالل زيارته لش���ركة الدلتا للصل���ب، تفقد املهندس محمود 
عصمت مصانع الش���ركة، حي���ث تابع املوقف التش���غيلي 
ومراح���ل العملية اإلنتاجية في املرحل���ة األولى من التطوير 
التي تبلغ طاقتها التصميمية 250 ألف طن بيليت، إلى جانب 
متابعة مس���تجدات تنفيذ املرحلة الثاني���ة من التطوير والتي 

تبلغ طاقتها اإلنتاجية 250 ألف طن.
أثنى الوزير على جهود العاملني، داعًيا إياهم لبذل مزيد من 
الجهد إلنجاز مشروع التطوير ورفع نسبة الطاقة اإلنتاجية 
لزي���ادة املبيع���ات واإلي���رادات وزي���ادة الربحية وتحس���ني 
مؤش���رات أداء الشركة كافة، وفتح أسواق خارجية لتنشيط 

الصادرات.
كم���ا تفقد املهندس محم���ود عصمت وزير قط���اع األعمال 
الع���ام، خ���الل زيارته لش���ركة العربي���ة لألدوي���ة، مصنع 
االيروسول إلنتاج بخاخات االستنشاق، وموقع تطوير خطي 
إنتاج األش���ربة الدوائي���ة لتحديث ورفع الطاق���ة اإلنتاجية، 
وتابع موقف توفر املواد الخ���ام الالزمة للعمليات اإلنتاجية 
وكفاءة التش���غيل ونسب الطاقة اإلنتاجية وعمليات الصيانة 
الدورية، ومش���روعات التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد 

.»GMP«
وأك���د املهن���دس محم���ود عصم���ت عل���ى اهتم���ام الدولة 

بتوط���ني صناع���ة األدوية، وح���رص وزارة قط���اع األعمال 
الع���ام على تطوي���ر ش���ركاتها التابعة العامل���ة في مجال 
إنتاج املس���تحضرات الطبي���ة التي تمثل أح���د الصناعات 
االس���تراتيجية الهامة، في س���بيل تلبية احتياجات السوق 
املحل���ي وزيادة حج���م الص���ادرات لألس���واق الخارجية، 
وضرورة االهتمام بالبحوث والتطوير ملواكبة التطور العلمي 
ف���ي صناعة األدوية، وكذلك العمل على جذب ش���ركات من 
القط���اع الخاص املحل���ي واألجنبي للتصني���ع على خطوط 
الشركات التابعة والتعاون في إنتاج مستحضرات جديدة.

يش���ار إلى أن »العربية لألدوية« تعد من الشركات الرائدة 
محلًيا في إنتاج بخاخات االستنشاق، إلى جانب منتجاتها 
من األدوية املُس���كنة لآلالم والصداع النصفي وموس���عات 
الش���عب الهوائي���ة والكورتي���زون ومض���ادات الفطري���ات 

والحساسية ومستحضرات التجميل.

قررت شركة السويدى 
إليكتريك، تأسيس شركة 

جديدة أو أكثر تملكها الشركة 
سواء منفردة أو بالشراكة 

مع الغير في مدينة الرياض 
بالسعودية.

وأوضحت الشركة في بيان 
لبورصة مصر، أن نشاط 

الشركة الجديدة سيكون إدارة 
الشركات التابعة للشركات 

القابضة، واستثمار أموالها، 
وامتالك العقارات واملنقوالت 

الالزمة للشركات القابضة.
كما ستقوم الشركة الجديدة 

بتقديم القروض والكفاالت 
والتمويل للشركات التابعة 
للشركات القابضة، وامتالك 

حقوق امللكية الصناعية 
لها، مع تأجير حقوق امللكية 
الصناعية للشركات التابعة.

ونوهت إلى أن الكيان 
القانوني عبارة عن شركة 

مساهمة أو شركة مساهمة 
مبسطة أو شركة ذات 

مسؤولية محدودة أو قابضة 
أو أي شكل قانوني يتوافق 

مع غرض الشركة.

شيماء مرسي

وزير قطاع األعمال العام يتفقد شركتي الدلتا 
للصلب والعربية لألدوية

ألول مرة.. ميناء السخنة 
يستقبل الفندق العائم 

MSC Splendid برحالت 
سياحية منتظمة

شركة المصريين لإلسكان 
توقع عقود تأجير لمساحات 

إدارية بقيمة 40 مليون 
جنيه سنويًا

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة 
االقتصادية لقناة السويس، 
في بيان صادر لها عن بدء 

استقبال ميناء السخنة التابع 
لها، رحالت السفينة السياحية 

Splendid التابعة للخط 
.MSC املالحي

وبحسب بيان صحفي، هي 
واحدة من السفن السياحية 

الشهيرة في العالم، التي تصل 
أولى رحالتها البحرية مطلع 
األسبوع القادم ومن املنتظر 
استمرار توافدها على مدار 

ستة أشهر مقبلة ضمن زيارات 
وجوالت سياحية للسفينة حول 

العالم.
وتعد هذه السفينة من السفن 
السياحية العمالقة التي تضم 
غرفًا فندقية وأسواقًا تجارية 

وحمامات سباحة ومواقع 
ترفيهية بداخلها، فهي بمثابة 

الفندق العائم تقوم برحالت 
بحرية حول العالم، تحمل ما 

ال يقل عن 1500 سائح من 
جنسيات مختلفة.

استقبل املهندس محمد صالح الدين مصطفى، وزير الدولة 
لإلنتاج الحربى، ميكيلى كوارونى س���فير دولة إيطاليا لدى 
مص���ر؛ وذلك لبحث س���بل دعم أطر التعاون املش���ترك بني 
الجانب���ني فى عدد من املجاالت، جاء ذلك في مقر ديوان عام 

وزارة اإلنتاج الحربى.
ووجه السفير اإليطالي التهنئة لوزير الدولة لإلنتاج الحربي، 
مل���ا قامت به الدولة املصرية من تنظي���م وإعداد جيد ألعمال 
الدورة 27 ملؤتمر األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بش���أن تغير املن���اخ )COP 27(، الذي عقد بمدينة ش���رم 

الشيخ.
بدوره، أكد الوزير محمد صالح أن هذا النجاح املبهر أثبت 
قدرة الدولة املصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات 
العاملي���ة عل���ى أرض الكنانة، كم���ا أنه يش���كل مبعث فخر 
واعتزازا لنا جميعا كمصريني باالنتماء لهذا الوطن العظيم.

وعقب ذلك، أش���ار الوزير إل���ى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء 
الس���عي الحثيث لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع املحلي 
ف���ى ضوء تنفي���ذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، 
موضح���ًا أن ه���ذه الخطة معتم���دة على اتجاه���ني: األول، 
هو االس���تفادة من القدرات والخب���رات التي يمتلكها قطاع 
الصناعة املصرية س���واء التاب���ع للدولة أو القطاع الخاص، 
واالتجاه الثاني هو الشراكة مع املُصنعني العامليني من أجل 
نق���ل وتوطني أح���دث التكنولوجيات فى مج���االت التصنيع 

املختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وناقش االجتماع مس���تجدات التعاون بني ش���ركات اإلنتاج 
الحربي والش���ركات اإليطالية في مجاالت التصنيع املختلفة 
وإمكاني���ة تعزيزها خاصة ف���ى مجال “الغ���از الطبيعي”، 
حيث أعرب املهندس محمد صالح عن س���عادته باستمرار 
التع���اون الناجح بني الجانبني في العديد من املجاالت ومنها 

التعاون القائم بني الهيئ���ة القومية لإلنتاج الحربي ومصنع 
45 الحربي وشركة “الندى رينزو” اإليطالية بهدف التعاون 
ب���ني األطراف الثالثة لتأس���يس ش���ركة مس���اهمة مصرية 
إلقامة وتش���غيل مجم���ع صناعي إلنت���اج وتصنيع وتجميع 
مجموعات الغاز الطبيعي املضغوط لسوق السيارات وكذلك 
التع���اون القائم بني “ش���ركة اإلنتاج الحربي للمش���روعات 
واالستش���ارات الهندس���ية والتوريدات العامة” و”الشركة 
املصري���ة القابضة للصوامع والتخزين” و”ش���ركة ماملكس 
اإليطالي���ة “ للتعاون فى نق���ل تكنولوجي���ا تصنيع مهمات 

الصوامع لتخزين الحبوب والغالل.
كما جرت مناقش���ة إمكانية التعاون فى مستلزمات سالسل 

إنتاج الطاقة والصناعات الدفاعية.
وأكد وزي���ر الدولة لإلنتاج الحربي أن ه���ذا التعاون املثمر 
يخلق مناخا صناعيا يعتمد عل���ى التكنولوجيا الحديثة في 
التصنيع؛ مما يش���جع ش���ركات اإلنتاج الحربي على فتح 
آفاق جديدة للتعاون املش���ترك وتبادل الخبرات واالستثمار 

بني الجانبني.

اإلنتاج احلربي تبحث التعاون مع الشركات اإليطالية يف 
مجاالت التصنيع وخاصة الغاز الطبيعي

 أك���دت  الدكتورة نيفني القب���اج، وزيرة التضامن 
االجتماع���ُى   أن خطة التنمية املس���تدامة تحتاج 
فى التنفيذ للش���راكة ب���ني الحكوم���ات والقطاع 
الخ���اص واملجتمع املدنى مثلث التنمية،  موضحة  
أن املجتمع املدنى يلع���ب أدواًرا متعددة متناغمة 
مع الحكومة لتنمية املجتمعات املحلية، حيث تتمثل 
مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان 
االس���تثمارات االجتماعية وتعزي���ز ثقافة االدخار 
وجهوده فى س���وق امل���ال وتقلي���ل البطالة، ورفع 

مستوى املعيشة للمواطن.
ج���اء ذل���ك خ���الل مش���اركة وزي���رة التضامن 
االجتماعي  فى اطالق فعاليات النسخة الخامسة 
لقم���ة “فينجربرينت “ تحت عنوان “امللتقى األول 
لتروي���ج الفرص االس���تثمارية ف���ى القطاع العام 
والخاص”، تح���ت رعاية رئيس مجل���س الوزراء 
الدكت���ور مصطفى مدبولى، وبحض���ور الدكتورة 
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، 
والس���فيرة هيفاء أبو غزالة األمني العام املساعد 
لجامع���ة الدول العربية، واملهن���دس هانى محمود 
رئيس مؤسس���ة تروس مصر للتنمية وزير التنمية 
اإلدارية األس���بق، والدكتورة زهرة املدنى الخبير 

فى البورصة وأسواق املال.
وأعرب���ت الدكتورة نيفني القب���اج وزيرة التضامن 
االجتماعى عن سعادتها باملشاركة فى هذا امللتقى 
األول لترويج الفرص االس���تثمارية بالقطاع العام 
والخاص، والذى يأت���ى مواكبا للجهود املتعاظمة 
للحكومة املصرية فى الترويج للفرص االستثمارية 
الحكومي���ة واس���تقطاب املزيد من االس���تثمارات 

املحلية والدولية ملساندة االقتصاد املصري.
وأوضحت  القباج  أن وزارة التضامن االجتماعى 
تعم���ل على تحفيز عدد من الفرص االس���تثمارية 
الخاصة من خالل إيجاد الش���راكات مع القطاع 
الخ���اص والحكومى ومؤسس���ات املجتمع املدنى 
ممثل���ة فى ع���دد من اإلج���راءات أوله���ا خفض 
تكلفة التأمين���ات االجتماعية، حيث إصالح نظام 
التأمين���ات االجتماعي���ة واملعاش���ات م���ن خالل 
القان���ون املوح���د الجديد والذى ق���دم العديد من 
املزايا أهمها خفض معدالت االشتراكات التأمينية 
للقط���اع الخ���اص والحكوم���ى، بما يس���اهم فى 
النهاية فى خفض تكلفة اإلنتاج، وتيسير إجراءات 
التامني على العمال���ة، وميكنة الخدمات التأمينية، 
والس���ماح بالتأمني على العمالة األجنبية، وهو ما 
ترجم فى س���عى العديد من ال���دول األجنبية لعقد 
اتفاقي���ات ثنائية فى مجال الضم���ان االجتماعى 
م���ع جمهوري���ة مص���ر العربية بم���ا يحافظ على 
حق���وق العمالة ف���ى الدولت���ني ، وكذلك  صندوق 
اس���تثمار أموال التأمينات االجتماعية، حيث منح 
قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات رقم 148 
لس���نة 2019 الحق فى إنشاء صندوق الستثمار 
أموال املعاش���ات، وشركات مس���اهمة، وصندوق 
لالس���تثمارات العقاري���ة، وذلك بهدف تش���جيع 
االس���تثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال 
التأمينات فى أدوات استثمارية مختلفة، مؤكدة أن 
توفير مناخ صالح لالستثمار يحقق نقلة ملموسة 
فى حياة املجتمعات األمر الذى يحتاج إلى إحداث 
ثقافة اس���تثمارية حقيقية وجه���ود فعالة متكاملة، 
حيث أن االستثمار يتسع ليشمل البشر واالموال 
وأن االس���تثمار ف���ى الصحة والتعلي���م والحماية 

االجتماعية يساهم فى النمو االقتصادى.
وح���ول صندوق دعم الصناع���ات البيئية والريفية 
واإلنع���اش الريف���ى التاب���ع ل���وزارة التضام���ن 
االجتماع���ى أكدت أن الصندوق يعمل على إيجاد 
بيئة داعم���ة لتعزيز الصناعات وبناء الش���راكات 
مع الجهات التنموية الدولية، وتس���ويق املنتجات 
إضاف���ة إل���ى توفي���ر التدري���ب الفنى وإنش���اء 
حاضن���ات ومس���رعات أعم���ال وتوفي���ر تمويل 
لألفراد والجمعي���ات األهلية إلقامة املش���روعات 
وقروض متناهية الصغر وتمويل تكافلى بالتعاون 
مع الكيان���ات املصرفية والغي���ر مصرفية بفوائد 

منخفضة وإجراءات ميسرة. 
وأشارت القباج إلى التعاونيات االنتاجية ودورها 
امله���م، ويبلغ عددها فى مص���ر 484 جمعية على 
مستوى الجمهورية بحجم أعمال يتجاوز 70 مليار 
جني���ه س���نويا موزعة على األنش���طة االقتصادية 
والخدمية املختلفة اضافة إلى ما يش���هده مراكز 
التكوين املهنى الخاصة التابعة للوزارة من تطوير.

وأضاف���ت أن وزارة التضام���ن االجتماعى تعمل 
على االرتق���اء بحياة املواطن املصرى وتحس���ني 
مس���توى معيش���ته ومواجهة الفقر متعدد االبعاد 
وتحقيق العدالة واملس���اواة ونمو اقتصادى قائم 

على املعرفة.
م���ن جانبها ، أكدت الس���فيرة هيف���اء أبو غزالة 
األم���ني الع���ام املس���اعد رئيس قطاع الش���ئؤون 
االجتماعي���ة بجامعة ال���دول العربي���ة أن االمانة 
العام���ة لجامعة الدول العربية قامت بإطالق وثيقة 
“ العق���د العربى ملنظم���ات املجتمع املدنى 2016-
2026 الت���ى تهدف إلى خلق بيئة مناس���بة وبناء 
الية ش���راكة ناجحة بني منظم���ات املجتمع املدنى 
العربية والحكومات العربي���ة واملنظمات االقليمية 
والدولية لتعزيز وتمك���ني منظمات املجتمع املدنى 
م���ن االضطالع بدورها فى تحقيق اهداف التنمية 
املس���تدامة، مشيرة إلى أن عقد هذا امللتقى األول 
لترويج الفرص االس���تثمارية ينسجم مع أهداف 
رؤية مصر 2030 والتى أطلقت فى فبراير 2016 
بهدف وض���ع الخطة االس���تراتيجية طويلة املدى 
للدول���ة املصرية لتحقيق مب���ادئ وأهداف التنمية 
املس���تدامة ف���ى كل املجاالت وتوطينه���ا باجهزة 
الدولة باالس���تناد على مبادى التنمية املس���تدامة 
الش���املة والتنمي���ة االقليمية املتوازن���ة بمختلف 

ابعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 
وخ���الل كلمته، ق���ال املهن���دس هان���ى محمود، 
مستشار رئيس الوزراء لإلصالح اإلدارى، رئيس 
قم���ة فينجربرينت، رئيس مؤسس���ة تروس مصر 
للتنمية، أن املؤسس���ة قررت تنظيم هذا املؤتمر فى 
ضوء إعالن  الرئيس عبدالفتاح السيس���ى رئيس 
الجمهوري���ة ع���ام 2022 عاًما للمجتم���ع املدنى، 
بغرض املس���اهمة فى دعم جه���ود الدولة لجذب 
املزيد من االس���تثمارات األجنبية، وذلك فى ضوء 
توجيه���ات القيادة السياس���ية بالعمل على جذب 

االستثمارات األجنبية املباشرة.
 ووجه “محمود” خالل كلمته، الش���كر إلى رئيس 
مجلس الوزراء املهن���دس مصطفى مدبولى، على 
رعايته الكريم���ة لفعاليات املؤتمر، وجميع الوزراء 

الذين تفضلوا باملش���اركة فى فعاليات النس���خة 
الخامس���ة لقم���ة فينجربرينت، وجمي���ع الهيئات 
وال���وزارات املعني���ة، الذين س���اهموا فى إنجاح 
فعاليات القمة، بطرح الفرص االستثمارية الواعدة 
ف���ى القطاعات املختلفة، مش���يدا بال���دور الكبير 
ال���ذى لعبه املكتب الفنى فى تحقيق التواصل بني 
املستثمرين العرب واألجانب واملصريني والجهات 
واملسؤولني فى مصر، لتحقيق التقارب واملساهمة 
فى إزالة العقبات بغرض تيس���ير جميع الس���بل 
التى تضمن نجاح املشروعات االستثمارية محل 
الع���رض، مؤكًدا أن ه���ذا الدور س���يكون ممتًدا 
للفترة التى يظهر معها استقرار ونجاح املشروع.

كما أعرب رئيس قم���ة فينجربرينت، عن أمله فى 
توقيع بعض العقود للمشروعات الكبرى للحصول 
عل���ى الرخصة الذهبي���ة التى أعلنه���ا   الرئيس 
عبدالفت���اح السيس���ى رئي���س الجمهورية، األمر 
الذى سيس���هل الكثير على املستثمرين، الفًتا إلى 
أن الفرص االستثمارية محل العرض فى امللتقى 
األول لترويج الفرص االس���تثمارية، س���تكون فى 
قطاع���ات األمن الغذائى والنق���ل البحرى وإعادة 
تدوي���ر املخلف���ات، كم���ا أش���ار إلى وج���ود 20 
مس���تثمرا فى املش���روعات الكبرى من اإلمارات 
والس���عودية وقطر واليابان مشاركني فى فعاليات 
قمة فينجربرينت عالوة على 40 من رواد األعمال 

للمشروعات الصغيرة الواعدة.
شراكة مع القطاع الخاص 

وخ���الل كلمتها أكدت   الدكتورة هالة الس���عيد، 
وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية    علي أهمية 
وج���ود املثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة 
والقطاع الخاص واملجتم���ع املدني، وبالتالي فإن 
الدور األساسي الذي تقوم به املؤسسة هو تأكيد 
لتوج���ه الدولة املصرية نحو تفعيل الش���راكة مع 
القطاع الخاص واملجتم���ع املدني في تنفيذ رؤية 

الدولة 2030.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة 
املصري���ة لتش���جيع وتحفيز نمو االس���تثمارات 
املحلية واألجنبية املباش���رة، مش���يرة إلى أنه منذ 
إط���الق املرحل���ة األولى م���ن برنام���ج اإلصالح 
االقتص���ادي ع���ام 2016، ب���دأت الدولة في أخذ 
مجموع���ة م���ن الخط���وات املتوازي���ة، الفتة إلى 
حزم���ة اإلصالحات التش���ريعية، وتحديث قانون 
االستثمار، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون 

الخروج من السوق.
كما أش���ارت السعيد إلى أنه على مدار السنوات 
م���ن 2016 إل���ى 2020/2019، قام���ت الدول���ة 
املصرية باس���تثمارات كبيرة في البنية األساسية 
التحتي���ة جاذب���ة لالس���تثمار الخ���اص املحل���ي 

واألجنبي، وتوفر جودة حياة للمواطن املصري.
وأوضحت وزيرة التخطي���ط والتنمية االقتصادية 
أن مصر أطلقت البرنام���ج الوطني لإلصالحات 
الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور، يتضمن 
املح���ور األول التأكيد على أن املكون األساس���ي 
ف���ي النم���و ه���و قطاع���ات الزراع���ة والصناعة 
واالتص���االت وتكنولوجيا املعلومات، وذلك بهدف 
أن يصب���ح االقتص���اد املصري أكث���ر قدرة على 
الصم���ود ومواجهة األزمات، متابع���ة أن املحور 
الثان���ي يتضمن زيادة مش���اركة القطاع الخاص 
في عملية التنمية، مش���يرة إلى “وثيقة سياس���ة 
ملكية الدولة”، لتوّضح للمس���تثمرين دور الدولة 
في مختلف القطاعات كُمنّظم للنشاط االقتصادي 
وف���ق آلّيات الس���وق، وكيفية تخ���ارج الدولة من 
األنشطة، الفتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة 
بتوطني الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات 

االقتصاد األخضر. 
وأش���ارت الس���عيد إلى قانون مش���اركة القطاع 
الخ���اص، والذي تم تحديث���ه للقضاء على بعض 

املعوق���ات، الفتة إل���ى صندوق مصر الس���يادي 
كذراع استثماري مهم للدولة يعمل كشريك للقطاع 
الخاص، من خالل دراس���ة الفرص االستثمارية 
بالدولة وإتاحة تلك املنتجات االس���تثمارية للقطاع 
الخ���اص. موضح���ة أن الصن���دوق ل���ه عدد من 

الصناديق الفرعية.
ولفتت السعيد إلى مشروع مجمع التحرير الذي 
تم طرحه على مس���توى االستثمار الدولي، وتلقي 
األفكار من قبل مجموعة من املستثمرين الدوليني، 
والذي تم ترس���يته على أحد املستثمرين الدوليني 
“مؤك���دة أن كل ه���ذا يجعل من صن���دوق مصر 
السيادي ش���ريك أمثل للقطاع الخاص في عملية 

التنمية.
كما أشارت السعيد إلى املحور الثالث من محاور 
برنامج اإلص���الح الهيكلي، والذي يرتبط باألمور 
املؤسس���ية وإعادة الهيكلة وإع���ادة ترتيب بعض 
املؤسسات من أجل تسريع عملية التنمية، كما يأتي 
املحور الرابع والخاص بإطالق مصر ملجموعة من 
املبادرات التنموية، مؤكدة أن االستقرار السياسي 
واألمن االجتماعي محور مهم بالنس���بة للمستثمر 
لذلك أطلقت مصر أكبر مشروع تنموي في العالم 
هو مش���روع “حياة كريمة” الذي يستهدف توفير 
جودة حي���اة ألكثر م���ن 60% م���ن املواطنني في 
مص���ر، وألول مرة يتم اس���تهداف تطوير وتنمية 
الق���رى املصري���ة بتوفير كل الخدم���ات بما فيها 
الصرف الصح���ي والكهرباء والغ���از واإلنترنت 
واملس���اكن واملستش���فيات واملدارس، بما يضمن 
تحقيق س���الم وأم���ن الدولة املصري���ة من خالل 
توفير الحي���اة الكريمة للمواطنني على مس���توى 
كل القرى، وهو ما يعد عامل مهم ألي مس���تثمر، 
مشيرة إلى ربط مش���روع حياة كريمة باملشروع 
القومي لتنمية األس���رة املصرية والذي يستهدف 

توفير مليون فرصة عمل للمرأة املصرية .
وأش���ارت إلى األزمات التي يمر بها العالم والتي 
تؤثر بش���كل مباشر على الدول النامية وتعرضها 
للصدمات الخارجية غي���ر املتوقعة، مؤكدة أهمية 
برنام���ج اإلصالح الهيكل���ي وتقوية االس���تثمار 
ف���ي القطاعات الحقيقية ف���ي االقتصاد املصري 
واالس���تثمار في العنصر البش���ري، مشيرة إلى 
“مش���روع رواد 2030” التاب���ع لل���وزارة والذي 
يستهدف تدريب الشباب على مستوى الجامعات 
املصري���ة وامل���دارس للتدري���ب على فك���ر ريادة 
األعم���ال وذل���ك بالتعاون مع اتح���اد الصناعات 
والجامع���ات من خ���الل رب���ط منظوم���ة التعليم 
بمنظوم���ة التعلي���م الفني. وأوضح���ت أن املحور 
االخير لبرنامج اإلصالح الهيكلي هو محور سوق 
العم���ل، الفتة إل���ى أن  مصر دول���ة كبيرة لديها 
60% من الش���باب، ومصر تعمل على اس���تغالل 
ه���ذه امليزة الديموغرافية من خالل وضع منظومة 
جديدة لس���وق العمل وذلك بالتع���اون مع اتحاد 
الصناعات ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 
واتحاد الغرف املصرية لربط مكون التعليم الفني 
والتكنولوجيا  بسوق العمل إلى جانب زيادة عدد 

الخريجني من التعليم الفني والتعليم املهني .
وفي ختام كلمتها أش���ارت الس���عيد إلى إطالق 
املبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على 
مس���توى املحافظات برعاية   رئيس الجمهورية، 
والت���ي تمت ف���ي إطار مؤتم���ر COP27 بهدف 
إشراك املجتمع املحلي في املشروعات الخضراء، 
الفتة إلى فوز 18 مش���روع يتم تشبيكهم االن مع 
املؤسسات املالية واملصرفية، مشيرة إلى أن بنك 
مصر هو ش���ريك رئيس���ي في تموي���ل مثل هذه 

األفكار املبتكرة.

      وزيرة التضامن االجتماعي أمام  قمة » قادة التنمية  »  : 

نعمل على   الفرص االستثمارية الخاصة من خالل إيجاد الشراكات 

مع القطاع الخاص والحكومى ومؤسسات المجتمع المدنى

   وزيرة التخطيط : صندوق مصر السيادي  ذراع 
استثماري مهم للدولة يعمل كشريك للقطاع الخاص 

ويعمل علي دراسة  الفرص االستثمارية   

املنياوى.. 

70 مليار جنيه حجم أعمال اجلمعيات 
التعاونية اإلنتاجية سنويا

أعلنت الش���ركة املصرية لالتصاالت وش���ركة ميتا، أعضاء 
تحالف الكابل البحري 2Africa، عن اإلنزال األول للكابل 
البح���ري في مص���ر بمدين���ة رأس غارب بمحافظ���ة البحر 
األحمر، على أن تتم عملية إنزال أخرى في مدينة بورس���عيد 
بالبحر املتوس���ط في وقت الحق، ويعقبها العديد من عمليات 
اإلن���زال املخطط لها خالل األش���هر املقبلة، حيث س���يمتد 
الكاب���ل البحري 2Africa إلى 46 موقع���ًا بقارات أفريقيا 
وآس���يا وأوروبا عند اكتمال املش���روع بحل���ول عام 2024، 
وستتيح مشاركة شركتي ميتا واملصرية لالتصاالت في هذا 
الكابل للمزيد من املس���تخدمني ح���ول العالم الحصول على 
املزيد من خدمات اإلنترنت بأفضل األسعار والتمتع بتجربة 

استخدام أفضل.
وكان قد تم اإلعالن في مايو من عام 2020 عن نظام الكابل 
البح���ري 2Africa، وامت���داده Pearl extension، بما 
يضمن توفير الربط الدولي السلس لنحو 3 مليارات شخص 
يمثل���ون نحو 36% من س���كان العالم، حيث يربط الكابل بني 

قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا.
ويمت���د الكابل البحري 2Africa بط���ول 45 ألف كيلومتر، 
ليصبح أط���ول نظام كابل بحري يت���م تنفيذه على اإلطالق، 
ويساهم املش���روع في تعزيز قدرة املجتمعات املعتمدة على 
اإلنترنت لتحقيق العديد من املزايا االقتصادية واالجتماعية 
من خالل تقديم املزيد من الخدمات بكفاءة عالية مثل خدمات 
التعليم، والرعاية الصحية واألنشطة التجارية، حيث تساهم 
الكاب���الت البحرية في إرس���اء القواعد لخدم���ات االنترنت 
الدولي، وتحقيق التواصل بني البش���ر ف���ي مختلف قارات 
العالم، وس���يكون لها دورا محوريا في تطوير منطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا.
وغالبا ما يس���اهم االس���تثمار في أنظمة الكابالت البحرية 
في تحقيق نم���و اقتصادي متزايد للمجتمعات املحيطة، مما 

يحقق مكاسب اقتصادية لألفراد والشركات. إذ يتوقع معهد 
البحوث الدولي )RTI( أن يس���اهم نظ���ام الكابل البحري 
2Africa ف���ي النات���ج املحلي األفريقي بنح���و 26.2 إلى 
36.4 ملي���ار دوالر أمريكي )في معدالت القوة الش���رائية( 
في غضون عامني إلى ثالثة أعوام منذ بدء عملية التشغيل.

وق���ال املهندس ع���ادل حام���د، العضو املنت���دب والرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة املصري���ة لالتصاالت، قائاًل: “س���عداء 
باإلنجازات املتواصلة التي تحققها املصرية لالتصاالت في 
تطوي���ر بنيتها التحتية الدولية وكذا تطوير ش���بكتها الدولية 
من خالل االس���تثمار في أنظمة الكابالت البحرية الجديدة 
ملواكبة الطلب املتزايد على خدمات االتصاالت، لقد احتفلنا 
 Red2Med مؤخ���ًرا بإنزال نظام الكابل البحري املصري
في رأس غارب. ونحتفل باإلعالن عن إنزال الكابل البحري 
2Africa م���ن نف���س املكان ال���ذي يعد هو نقط���ة االنزال 
األولى للكابل في مصر حيث س���تتم عملي���ة اإلنزال الثانية 
في بورس���عيد خالل األش���هر القليلة املقبلة.” مضيًفا “إن 
مس���اهمتنا في تقدي���م خدمة العبور لكاب���ل 2Africa عن 

طريق توفير حل متنوع وشامل.

املصرية لالتصاالت تعلن جناح اإلنزال األول للكابل 
البحري 2Africa يف مصر

اسالم عبدالفتاح

خالل “الملتقى األول لترويج الفرص االستثمارية فى القطاع العام والخاص”

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة 
في العاصم���ة اإلدارية الجديدة؛ مراس���م توقيع بروتوكول 
تع���اون بني وزارة العدل، والش���ركة املصري���ة لالتصاالت، 
بش���أن تقديم خدمات الش���هر العقاري والتوثيق من خالل 
مقار الش���ركة، وذلك بحض���ور عمر م���روان، وزير العدل، 

وعمرو طلعت، وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ووقع بروتوكول التعاون كل من أش���رف حجازي، مس���اعد 
وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، وعادل حامد، 
الرئيس التنفيذي للش���ركة املصرية لالتصاالت؛ وفقًا لبيان 

صحفي.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن بروتوكول 
التعاون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الش���هر 
العقاري، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيس���ي، 
رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، والخاصة بأهمية التوسع 
في إقامة املزيد من فروع التوثيق على مس���توى الجمهورية، 
وذلك بما ُيس���هم في إتاحة املزيد من التيسيرات للمواطنني 
الراغب���ني في الحصول عل���ى الخدم���ات املقدمة من خالل 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وأش���ار مروان، إلى جه���ود الوزارة بالتع���اون مع مختلف 
الجهات املعني���ة لتقديم املزي���د من التيس���يرات للمواطنني 
الراغب���ني في الحصول عل���ى الخدم���ات املقدمة من خالل 
الجه���ات التابعة لل���وزارة، وم���ن ذلك ما يتعل���ق بخدمات 
مصلحة الش���هر العق���اري والتوثي���ق، الفتًا إل���ى أنه وفقًا 
لبروتوك���ول التعاون، الذي تم توقيعه، س���يتم تقديم خدمات 
الش���هر العقاري والتوثيق من خالل منافذ ومتاجر الشركة 

املصرية لالتصاالت على مستوى الجمهورية.
ون���ّوه عمرو طلعت، إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار 

جه���ود قطاع االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلومات إلحداث 
طفرة تنموية في مختلف مناحي الحياة، والعمل على تطوير 
وتحسني مس���توى منظومة الخدمات املقدمة للمواطنني في 

مختلف القطاعات.
وأوضح أنه س���يتم توفي���ر خدمات التوثي���ق داخل الفروع 
واملنافذ الخاصة بالش���ركة املصرية لالتصاالت، واملنتشرة 
على مس���توى محافظات الجمهوري���ة، على أن يتم البدء في 
تقدي���م الخدمات من خالل العش���رين فرع���ًا املحددة بهذا 
البروتوكول، والتوسع في تقديم الخدمات في فروع أخرى.

ولفت أش���رف حجازي إل���ى أنه وفقًا لبروتوك���ول التعاون 
مع الش���ركة املصرية لالتصاالت، س���يتم اتخ���اذ مختلف 
اإلجراءات وإصدار الق���رارات الالزمة حيال تقديم خدمات 
التوثيق بالفروع املحددة التابعة للش���ركة، كما تلتزم وزارة 
العدل بتوفير مختلف املس���تندات واألجهزة الخاصة بتقديم 
الخدمة، وإدراج الفروع املتفق عليها مع الش���ركة من خالل 
ه���ذا البروتوكول ضم���ن قائمة الفروع ال���واردة بتطبيقات 
وزارة الع���دل، ومصلحة الش���هر العقاري والتوثيق أس���وة 

بمكاتب التوثيق مسبقة الحجز.

بروتوكول تعاون لتقدمي خدمات الشهر العقاري 
والتوثيق يف مقار »املصرية لالتصاالت«

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  27  نوفمبر  2022  •  العدد  670
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كش���فت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، فى تقرير رس���مى، مس���تهدفات 
واس���تثمارات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بخطة العام املالى الجارى 

 .2023/ 22
وقالت الدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة التخطيط والتنمي���ة االقتصادية، إن قطاع 
ا ورئيًس���ا فى تعزيز مقومات  االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات يلعب دوًرا ُمهًمّ

التنمية ال�ُمس���تدامة، بما ُيهّيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون ُمحّفزة 
ومرش���دة لقرارات االستثمار واإلنتاج والتش���غيل، الفتة إلى أنه من ال�مستهدف 
أن ُتوجه خطة »22 /2023« اس���تثمارات قدرها 67.1 مليار جنيه لهذا القطاع 
مقاب���ل 58.2 مليار جنيه اس���تثمارات ُمتوقعة بنهاية الع���ام املاضى بمعدل نمو 

15%، حيث تصل نسبة استثماراته إلجمالى استثمارات الخطة إلى %5.

67.1 مليار جنيه استثمارات 
مستهدفة لالتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات يف 2023

اس���تعرضت هالة الس���عيد، وزي���رة التخطي���ط والتنمية 
االقتصادي���ة ورئي���س مجل���س إدارة صن���دوق مص���ر 
الس���يادي، دور الصندوق في جذب االس���تثمار الخاص 
س���واء املحل���ي أو األجنب���ي، والقطاعات االس���تثمارية 

للمشروعات التي يشرف عليها الصندوق.
ج���اء ذلك خ���الل اجتماع لجن���ة الش���ؤون االقتصادية 
بمجلس النواب، بحضور النائب محمد س���ليمان، رئيس 
اللجنة، وبمش���اركة النائب محمد علي عبدالحميد ونيفني 
الطاه���ري، وكيلي اللجن���ة، كما حض���ر االجتماع أيمن 

سليمان، املدير التنفيذي للصندوق السيادي.
وأوضحت هالة الس���عيد خالل كلمتها، أنه عند إنش���اء 
الصندوق الس���يادي تمت مراجعة كل قوانني الصناديق 
السيادية في الدول األخرى، مشيرة إلى أن الصندوق يعد 
ذراعًا اس���تثماريًا للدولة يتفق مع توجهات وخطط الدولة 
التنموي���ة، ويتمت���ع الصندوق بمرونة تمكن���ه من التحرك 
واكتساب ثقة القطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على 
االنتساب إلى املنتدى الدولي للصناديق السيادية بهدف 

اكتساب ثقة املجتمع الدولي في الصندوق.
وأكدت الس���عيد، أن���ه عند وضع مص���ر خطة اإلصالح 
الهيكلي، كان هناك تأكيد على ضرورة وجود آلية يتعامل 
من خاللها القطاع الخاص بش���كل مرن، مشيرة إلى أن 
خطة الصندوق الس���يادي تتماشى مع رؤية مصر 2030 
وأجن���دة التنمية املس���تدامة 2030، بما يحق���ق التنمية 

والعدالة املكانية باالستثمار في املحافظات املختلفة.
وأشارت الس���عيد إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتكون 
م���ن خب���رات في مج���ال االس���تثمار غالبيته���م أعضاء 
مس���تقلني، مس���تعرضة إجراءات نقل األصول املستغلة 

وغير املستغلة إلى الصندوق.
وحول أهداف صندوق مصر السيادي؛ قالت السعيد إن 
الصندوق يستثمر في األصول غير املستغلة، أو الدخول 

في االس���تثمار املباشر، مش���يرة إلى الصناديق الفرعية 
التابع���ة للصندوق، مثل الصناديق في مجال الس���ياحة 
واالس���تثمار العق���اري، واملراف���ق والبنية األساس���ية، 
والخدم���ات الصحية، وفي مج���ال الرقمنة والتكنولوجيا 
والخدمات املالية، مؤكدة حرص مصر على التواجد على 

خريطة االستثمار الدولي.
من جانبه، أشار أيمن سليمان، املدير التنفيذي لصندوق 
مصر الس���يادي، إلى عدد من القطاعات التي يستهدف 
الصندوق جذب االس���تثمار األجنبي لضخ اس���تثمارات 
فيه���ا مثل مش���روعات تحلي���ة املياه والطاق���ة املتجددة، 
موضحًا أن اس���تراتيجية الصندوق االس���تثمارية تركز 
عل���ى وجود وفرة في الطاقة املتجددة والطاقة الخضراء، 
واس���تغاللها للحص���ول على ع���دد من املنتج���ات مثل 

الهيدروجني األخضر.
وأضاف س���ليمان أن األزمة الجيوسياسية التي يتعرض 
لها العالم حاليًا أدت الرتفاع سعر الغاز الطبيعي، مؤكدًا 
أن مص���ر أصبح عندها حاليًا وفرة ف���ي إنتاج الكهرباء 
مما يمنحها ميزة تنافس���ية ويزيد من فرص الدولة لبناء 
ومركز إقليمي كذل���ك  املتج���ددة  مركز إقليمي للطاق���ة 

لتصدير الوقود األخضر.

 

إطالق برنامج لتعزيز قدرات 
الشركات الناشئة بقطاع 
تكنولوجيا البناء في مصر

إيجاس: %4.27 ارتفاعا في 
مبيعات الغاز خالل العام 
المالي الماضي

تشكيل لجنة برلمانية 
لحل أزمة تسويات 
شركة النصر بالمحلة
 

قال التقرير السنوى الصادر 
عن الشركة القابضة للغازات 
الطبيعية »إيجاس«، إن 
إجمالى مبيعات الغاز فى 
العام املالى املاضى، ارتفع 
بنسبة 4.27%، ليصل إلى 
2.44 تريليون قدم مكعب، 
بمتوسط يومى 6.691 
مليار قدم، مقابل نحو 2.34 
تريليون قدم مكعب بمتوسط 
يومى 6.409 مليار قدم خالل 
العام املالى 2021/2020.

وبحسب التقرير، شهد العام 
املالى املاضى، وضع 35 بئرا 
على اإلنتاج بمتوسط إنتاج 
1.255 مليار قدم مكعب من 
الغاز يوميا و23.7 ألف برميل 
من املتكثفات، حيث تضمنت 
اآلبار 20 بئرا تنموية و15 
بئرا جديدة من مشروعات 
التنمية.

وبلغت كميات الغاز املستخدم 
كوقود فى عمليات حقن اآلبار 
والرفع الصناعى بالحقول، 
نحو 150 مليار قدم مكعب، 
بمتوسط معدل يومى 441 
مليون قدم.

 Flat6Labs أطلقت شركة
املتخصصة في مجال التمويل 
األساسي واالستثمار املبكر 
لرأس املال املخاِطر، وأحد 
مشغلي برامج الشركات 
الناشئة في املنطقة، برنامج 
Makers لدعم الشركات 
الناشئة في قطاع تكنولوجيا 
البناء، بالتعاون مع كل 
من شركة  SIACللتشييد 
والبناء، ودار الهندسة  
)Dar(لالستشارات في 
القطاع الهندسي.

وقالت الشركة في بيان، إن 
البرنامج يهدف إلى تعزيز 
قدرات الشركات الناشئة في 
قطاع حلول تكنولوجيا البناء 
 Makers في مصر، مضيفة أن
ConTech  يتضمن 
برنامج ما قبل املسرعة لدعم  
الشركات الناشئة خالل 
مراحلها املبكرة، وبرنامج 
تسريع األعمال ذا مكون 
استثماري للشركات الناشئة 
األكثر تطوًرا.

يهدف برنامج ما قبل املسرعة 
إلى تعزيز االبتكار في قطاع 
البناء من خالل التواصل 
والتفاعل مع مختلف األطراف 
املعنية ذوي الخبرة الواسعة، 
باإلضافة إلى إنشاء بيئات 
أعمال ابتكارية مستدامة 
وقادرة على التعامل مع 
التحديات التي تواجه مجال 
 Darو SIAC البناء داخل
وفي قطاع التشييد والبناء 
بشكل عام.

أوصت لجنة القوى العاملة، 
في اجتماعها ملناقشة طلب 
اإلحاطة املقدم من النائب 
أحمد بالل البرلسي، عن أزمة 
التسويات في شركة النصر 
باملحلة الكبرى، بتشكيل لجنة 
من إدارة الشركة بمشاركة 
رئيس اللجنة النقابية لتسوية 
أوضاع العمال فرًدا فرًدا، مع 
مراعاة الدرجة املالية وعدد 
سنوات الخدمة، على أن 
تنتهي اللجنة من أعمالها في 
خالل شهر.

كما قررت اللجنة تنظيم عدد 
من الزيارات امليدانية لشركات 
الغزل والنسيج وعلى رأسها 
شركة مصر للغزل والنسيج 
باملحلة، لالطالع على أوضاع 
العاملني في خطة التطوير 
التي تنفذها الدولة، إلى جانب 
توصية للشركة القابضة بعمل 
دراسة لحل مشكلة الترقيات 
املتوقفة منذ سنوات تسلم 
للجنة القوى العاملة بعد 
شهر، وذلك بعد تعهد رئيس 
القابضة بحل املشكلة نهاية 
يونيو املقبل ليتم التنفيذ مع 
بداية العام املالي املقبل أول 
يوليو 2023.

وزيرة التخطيط تستعرض دور صندوق مصر
 السيادي يف جذب االستثمار

القوى العاملة: اتفاقية جماعية حلَفظ حقوق 
عمال »النيل لإلنشاء والرصف«

ش���هد  حس���ن ش���حاتة، وزير القوى العاملة، الخميس 
املاضي، مراس���م التوقيع عل���ى اتفاقية العمل الجماعية، 
التي تمت بالتوافق بني ممثلي الشركة القابضة ملشروعات 
الطرق والكباري والنقل البري، وإدارة شركة النيل العامة 
لإلنشاء والرصف -الصادر بتصفيتها قرار من الجمعية 
العمومية غير العادية،والنقابة العاملة للعاملني بصناعات 

البناء واألخشاب،وممثل عن العاملني.
وتضمن���ت االتفاقية، حف���ظ حق���وق 1200 عامل، وذلك 
بص���رف التعويض���ات املقررة وفق���ًا ألح���كام القانون، 
واملس���تحقات املالية األخ���رى التي نص���ت عليها لوائح 
“الشركة”،حيث ش���ملت تلك التعويضات صرف مكافأت 
نهاية الخدمة، واملقابل النق���دي لرصيد األجازات، وذلك 
للعامل���ني الذين تنته���ي خدمتهم بعد تصفية الش���ركة، 
م���ع اإلحتفاظ بعدد م���ن العاملني للمش���اركة في اعمال 

التصفية، وفقا لبيان صحفي.
وأش���ارت االتفاقية، إلى إمكانية نق���ل البعض األخر من 
العاملني إلى إحدى الش���ركات التابعة للشركة القابضة، 
وجهات تابعة لوزارة النق���ل، بكافة املزايا املالية والعينية 
الت���ي كانوا يتمتع���ون بها،واحتفاظه���م بأقدميتهم ومدد 
خدمتهم، ورصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها ،إلى 
جان���ب إجراء تس���وية نهائية لكافة مس���تحقات العاملني 
بالش���ركة عن  املبالغ الصادر بها ُحكم التحكيم رقم 15 

لسنة 136 ق.
وج���اء في االتفاقي���ة، أنه في ضوء الخس���ائر املتالحقة 
الت���ي حققتها ش���ركة النيل العامة لإلنش���اء والرصف، 
واملح���اوالت العديدة ملدة س���نوات والت���ي حاولت ًتًجُنب 
التصفي���ة بقرارات دمج هذه الش���ركة في ش���ركة النيل 
للط���رق الصحراوية لعدد من الس���نوات، إال أن كل هذه 
املحاوالت لم ُتجدي بش���ئ، مما دف���ع الجمعية العمومية 
غيرالعادي���ة ب���أن تصدر قرارها ف���ي اجتماعها رقم 60 

واملؤرخ في 16-2-2022، بحل وتصفية الشركة.

رضوى عبداهلل

نظم���ت الهيئ���ة العام���ة للرقاب���ة املالي���ة برنامج���ا تدريبيا 
متخصصا للكوادر املهنية بش���ركات التأمني املصرية، وذلك 
بالتع���اون مع اتحاد املحاس���بني واملراجعني العرب بمجلس 
الوحدة االقتصادي���ة التابعة لجامعة ال���دول العربية، حيث 
تضمن البرنامج ش���رحا كامل ومفصال ملعايير املحاس���بة 
الدولية )IFRS 9( مع تحليل املتطلبات الخاصة به وشرحا 
مفص���ال ملعي���ار )IFRS17( وكيفية تطبيقه، حيث اس���تمر 
البرنام���ج ملدة أربعة أيام تدريبي���ة وذلك بهدف دعم وتدريب 

الكفاءات املهنية واالطالع على أحدث املستجدات الدولية.
ق���ال الدكتور محمد فريد، رئي���س الهيئة، إن تطوير وتدريب 
الك���وادر الفني���ة العامل���ة فى جمي���ع األنش���طة املالية غير 
املصرفية من خالل االستعانة بأفضل الخبرات واملمارسات 
الدولية يس���اعد على رفع الق���درات واإلمكانيات بما يتوافق 
مع التطورات ف���ى هذا الصدد. وأضاف »فريد« أن املعيار 
الدول���ى )IFRS17( تتفق مبادئه مع متطلبات الرقابة، ومن 
تل���ك املبادئ وقد تك���ون أبرزها االهتمام ب���إدارة املخاطر، 
الش���فافية والقدرة عل���ى قياس هامش امل���الءة ومدى قدرة 
الشركات على الوفاء بالتزاماتها. كما أنه تم إصدار املعيار 
)IFRS9( عامليا فى ضوء االستجابة للدروس املستفادة من 

األزمة املالية العاملية.
فى ذات الس���ياق، قال الدكتور إس���الم ع���زام نائب رئيس 
الهيئ���ة، إن البرنامج التدريبى تضمن ش���رح عملية االنتقال 
إلى املعي���ار الدولى للتقري���ر املالى رق���م 17، والصعوبات 
والتحدي���ات ذات الصل���ة وإع���داد امليزاني���ة وقائمة الدخل 

الش���امل، بحس���ب متطلبات املعيار الدول���ى للتقرير املالى 
رق���م 17، وقواعد االنتقال لتطبيق املعي���ار الدولى للتقارير 
املالية رقم 9، وقواعد التصنيف والقياس حس���ب متطلبات 
املعيار الدولى للتقارير املالية رقم 9، مع تقديم حاالت عملية 

ومسائل تطبيقية.
 وأض���اف »ع���زام« أن تطبي���ق املعيار املحاس���بى الدولى 
الجديد 17 يش���كل فرصة للشركات ملواكبة كافة التطورات 
العاملي���ة بخصوص املعايير املحاس���بية ألنش���طة التأمني، 

وكذلك فرصة للجهات الرقابية.

ش���هد الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات مراس���م توقي���ع اتفاقية تعاون بني الش���ركة 
املصري���ة لالتص���االت، أول مش���غل متكام���ل لخدمات 
االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلومات فى مصر، وش���ركة 
Cloud4C وكيل شركة SAP العاملية، لتطوير وإنشاء 
البني���ة التحتية الدولي���ة، وذلك العتماد مرك���ز البيانات 
االقليمى RDH الخاص بالش���ركة املصرية لالتصاالت 
كأحد مراكز البيانات الدولية املعتمدة الستضافة أجهزة 

.RISE With SAP لتقديم خدمات Cloud4C
وتتي���ح ه���ذه االتفاقي���ة للش���ركة املصري���ة لالتصاالت 
استضافة نقطة ارتكاز محليه لشركة Cloud4C لتقديم 
خدمات RISE with SAP من مركز البيانات اإلقليمى 
RDH الخاص باملصرية لالتص���االت، والذى يعد أكبر 
 Tier III مركز بيانات فى مصر والحاصل على شهادة
Uptime، كما تمنح شركة SAP الفرصة لدعم وتعزيز 
اس���تراتيجية الحكومة املصرية للتح���ول الرقمى وكذلك 
الشركات الصغيرة واملتوس���طة فى مصر، والتوسع فى 
خدم���ه عدد أكبر من العمالء محليا وإقليميا اعتمادا على 
البنية التحتية الدولية واإلقليمية املتميزة للشركة املصرية 

لالتصاالت.
تأتى هذه الخطوة فى إطار توجه الدولة نحو اإلسراع من 
خط���ى التحول الرقمى بما يصاحبه م���ن زيادة االعتماد 
عل���ى الخدمات الس���حابية وزيادة الطل���ب على خدمات 
البيانات وضرورة العمل على تحسني األمن السيبراني ، 
حيث تقوم شركة Cloud4C من خالل هذا التعاون مع 
املصرية لالتصاالت بإنشاء مركز بيانات سحابى لتوفير 

خدمات استضافة البيانات داخل مصر، بما يلبى الطلب 
املتزايد على خدماتSAP من مختلف القطاعات الحيوية 

كقطاع الخدمات املالية والرعاية الصحية وغيرها.
وأكد الدكتور عم���رو طلعت وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات عل���ى أن توقيع هذه االتفاقي���ة يأتي فى إطار 
ح���رص الدول���ة املصرية عل���ى توطني صناع���ة مراكز 
البيان���ات، وخل���ق البيئ���ة الجاذب���ة لالس���تثمارات في 
مج���ال إنش���اء وإدارة مراكز البيان���ات، وتقديم خدمات 
االس���تضافة والحوس���بة الس���حابية خاصة مع تسارع 
وتيرة التحول الرقمى في مصر والجهود املبذولة لتوفير 
الخدمات الرقمية للمواطنني؛ مش���يرا إلى اهتمام وزارة 
االتص���االت وتكنولوجي���ا املعلوم���ات بإع���داد الكفاءات 
الرقمية املتخصص���ة في تكنولوجي���ات التحول الرقمى 
الس���يما ف���ي التقنيات املتقدم���ة والتى م���ن بينها علوم 

البيانات والحوسبة السحابية.

هيئة الرقابة املالية تختتم البرنامج التدريبى لشركات 
التأمني بشأن معايير املحاسبة الدولية اجلديدة

توقيع اتفاقية تعاون بني »املصرية لالتصاالت« 
و »Cloud4C” إلنشاء مركز بيانات سحابى

 بعد أيام من انتهاء مؤتمر املناخ بش���رم الشيخ ، تلقي 
البرملان مقترحا بمش���روع قانون يع���د األول من نوعه 
، حي���ث   تقدم���ت النائبة أميرة صاب���ر، عضو مجلس 
الن���واب عن تنس���يقية ش���باب األحزاب والسياس���ني، 
بمش���روع قان���ون متكامل بش���أن التكيف م���ع التغير 
املناخ���ي والتخفي���ف من آث���اره، وال���ذي أحالة رئيس  
مجلس النواب  املستش���ار الدكتور حنفي جبالي خالل 
الجلس���ة العامة قبل أيام  إلي لجنة مش���تركة من لجنة 
الطاق���ة والبيئة ومكاتب لجان الش���ؤون الدس���تورية، 

الخطة، الصناعة، السياحة والطيران.
ويأتي مش���روع القانون، ملعالجة القصور التش���ريعي 
املوجود في التش���ريعات الخاصة بالبيئة، مس���تهدفا 
اتخاذ الحياد املناخي، بالوصول الي صافي صفر من 
االنبعاث���ات الدفيئة في كل القطاعات، كهدف رئيس���ي 
للدول���ة، وفي س���بيل ذلك يق���رر العديد م���ن الحقوق 

االلتزامات واآلليات.
ويقصد بالحياد املناخي، تحول األنش���طة االقتصادية 
املختلف���ة إلي صاف���ي صفر م���ن انبعاث���ات الغازات 
الدفينة، وعرف »الغازات الدفينة« بأنها ثاني أكس���يد 
الكربون وامليثان، وأكس���يد النيت���روز، والهيدرو كلورو 
فل���ور وكربونات والهيدرو فلورو كربونات، وسداس���ي 
فلوري���د الكبريت، وغيرها مم���ا يحدده املجلس الوطني 
للتغي���رات املناخي���ة بناء عل���ى تطور املعرف���ة العلمية 

واملعاهدات الجديدة التي تصبح مصر عضوا بها.
وانتظم مش���روع القانون في 40 مادة موضوعية، ألزم 
الدول���ة بجميع مؤسس���اتها باتخاذ التدابي���ر الالزمة 
للوصول إلى الحياد املناخي في كافة القطاعات بحلول 
ع���ام 2050، ومنحت وزارة البيئ���ة أن تتولي بالتعاون 
مع الجه���از املركزي للتعبئة العام���ة واإلحصاء القيام 
بمسح مرجعي ش���امل لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة 
لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023 
وتمد الحكومة املجلس الوطني للتغيرات املناخية بنتائج 

املسح بشكل دوري.
وألزم التش���ريع جميع املنش���آت املخاطبة بأحكام هذا 
القانون من أش���خاص القانون الخاص بالقيام بقياس 
البصمة الكربونية املرجعية وتس���ليمه إلى املجلس في 
موعد أقصاه 6 أش���هر من دخول القانون الحالي حيز 
النفاذ، وكذا ألزم كل ش���خص طبيعي أو اعتباري عام 
أو خاص بتقديم دراس���ة لتقييم األثر املناخي للمنشأة 
أو املشروع إلى الجهات اإلدارية املختصة املشار إليها 
في قانون االس���تثمار وغيرها من القوانني ذات الصلة 
قبل البدء في تنفيذ املش���روع، وتحدد الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون طبيعة املنشآت أو املشروعات التي تسري 

عليها أحكام هذا القانون.
وأف���رد املش���روع فص���ال كامال عن إنش���اء تش���كيل 
وصالحيات املجلس الوطن���ي للتغيرات املناخية، أقرت 
انضمام لتش���كيل املجلس الوطني للتغي���رات املناخية 
املنش���أ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1913 لس���نة 
2015 واملعدل بقرار 1129 لس���نة 2019 كل من وزير 
البت���رول والث���روة املعدنية - عضًوا ف���ي اللجنة العليا 
للمجلس ومن يمثله عض���ًوا في املكتب التنفيذي، وزير 
النق���ل - عضًوا في اللجنة العلي���ا للمجلس ومن يمثله 
عضوا في املكتب التنفيذي، و وزير الصناعة والتجارة 
- عض���وا في اللجنة العليا للمجل���س ومن يمثله عضًوا 
في املكتب التنفيذي، وزي���ر الكهرباء والطاقة - عضًوا 
في اللجنة العليا للمجلس واملكتب التنفيذي، فضال عن 
ممثل عن املجلس القومي لحقوق اإلنسان - عضوا في 

اللجنة العليا للمجلس.
وبموجب املش���روع، ُيش���كل باملجلس لجنة ذات صفة 
استشارية، تس���اعد في تحقيق أهداف املجلس، مكونة 
من علماء وباحثني مقيدي���ن بجامعات أو مراكز بحوث 
مصرية أو أجنبية ذوو خبرة في مجاالت عمل املجلس، 
ويص���در بتعيينهم ق���رارًا من مقرر اللجن���ة العليا بعد 
ترش���يح وعرض وزير التعليم العال���ي والبحث العلمي 
ووزي���ر الدولة للهجرة وش���ؤون املصريني في الخارج، 
وتتمت���ع بصف���ة استش���ارية وتعم���ل ف���ي إط���ار من 
االستقاللية البحثية واإلدارية عن باقي أجهزة املجلس 
وتس���لم تقاريره���ا الفنية بش���كل متواز ومباش���ر إلي 
رئيس املجلس، ويعاملون مالًيا كس���ائر أعضاء املكتب 
التنفيذي، كما أنشا املش���روع بداخل املجلس الوطني 
للتغيرات املناخي���ة وحدة للرص���د والتبليغ تعمل على 
تلقي الشكاوى الخاصة باألثر املناخي ومخالفة أحكام 
هذا القان���ون وغيره من القوانني ذات الصلة، وإحالتها 

إلى الجهات القضائية للتحقيق بها.
ووفقا ملشروع القانون يعمل املجلس الوطني على توفير 
املشورة ملجالس املحافظات في مصر في صياغة خطط 

واس���تراتيجيات قطري���ة على نط���اق املحافظة خاصة 
بالتكيف واالس���تعداد للتغير املناخ���ي، وكذا التعاون 
مع منظمات املجتمع املدني والشباب والنساء وشركاء 
التنمية الدوليني لتنفيذ برامج مش���تركة لنش���ر الوعي 
البيئي حول التغير املناخ���ي وتقليل البصمة الكربونية 
لألفراد بالشراكة مع وزارت الشباب والرياضة التربية 
والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي 
في مراكز الش���باب واملدارس والجامع���ات واملعاهد، 
ويكلف الجه���از املرك���زي للتعبئة العام���ة واإلحصاء 
بإجراء بحث ش���امل عن الوعي املناخي في مصر قبل 

البدء في البرامج املشار إليها أعاله.
ضريبة كربون 

نقطة هامة تطرق لها مش���روع القانون، تتعلق بضريبة 
الكربون، فجاءت املادة )15( لتقر فرض ضريبة كربون 
على كافة الصناعات والقطاعات التي تس���اهم بشكل 
كبي���ر في التغي���ر املناخ���ي ومنها: الطاق���ة والكهرباء 
البت���رول والكيماوي���ات والتعدين النق���ل واملواصالت 
والطي���ران الزراعة والغذاء اإلس���كان واملرافق وغيرها 
حس���ب ما يحدده املجلس الوطن���ي للتغيرات املناخية، 
وذلك ش���ريطة ع���دم اإلخ���الل بمقتض���ي االتفاقيات 
املوقعة سلفا بني الحكومة املصرية والدول األجنبية أو 
املنظم���ات الدولية قبيل صدور القانون، ويقدر الس���عر 
الع���ام للضريب���ة بمبلغ 1000 جني���ة مصري على كل 
طن من االنبعاثات الكربونية، على أن تخصص نس���بة 
) 50%( م���ن قيم���ة الحصيلة الضريبي���ة لإلنفاق على 
البرامج واألنش���طة الخاصة بالتكيف املناخي والتحول 
األخضر، وتزداد القيمة املس���تحقة للضريبة كل خمس 
س���نوات بنس���بة )20( ف���ي املئة، و يتم الش���روع في 
تطبيقها بعد )12( شهر من صدور الالئحة التنفيذية.

بيانات اإلفصاح الكربوني 
وفيما يخص بيانات اإلفصاح الكربوني على املنتجات 
والس���لع، ألزم املش���روع املورد بأن يض���ع في بطاقة 
الوس���م الخاص���ة باملنتج أو الس���لعة بيان���ات رقمية 
لإلفص���اح الكربوني على أن تكتب بلغة عربية س���هلة 
الق���راءة وتل���ون بلون أخضر حال خل���ت من انبعاثات 
كربوني���ة أو احتوت على نس���بة قليلة منها، وتلون بلون 
احمر في حال تجاوزت النسبة التي ستحددها الالئحة 
التنفيذي���ة حس���ب كل صناعة، مع وجوب أن تش���مل 
بيان���ات اإلفصاح الكربوني عل���ى رقم يوضح البصمة 
الكربونية املباش���رة والغير مباش���رة للمنتج أو السلعة 
وال���ذي يكون حصيلة املواد املس���تخدمة في الصناعة 
س���واء في الس���لعة نفس���ها أو في تغليفها االنبعاثات 
الناتجة في عملية التصنيع على س���بيل اس���تخدامات 
الطاقة واآلالت املختلفة الشحن واملواصالت والتخزين 
االنبعاث���ات النابعة من اس���تخدام املنت���ج االنبعاثات 
الناتجة من التخلص من املنتج وغيرها من املؤش���رات 

ما تحدده الالئحة التنفيذية.

وألزم املش���روع املورد باإلعالن ع���ن بيانات اإلفصاح 
الكربوني لكل منتج وس���لعة بش���كل ظاهر إلى جانب 
املنتج أو السلعة وقبل عملية الشراء في حال تم التعاقد 

عن بعد عبر استخدام الوسائل اإللكترونية.
وت���دارك التش���ريع نقطة أخ���ري ذات أهمي���ة للبيئة، 
بحظر التوزيع املجاني ألكياس البالس���تيك، حيث أقر 
بأن يحظر عل���ى جميع املحال وتج���ار التجزئة توزيع 
األكياس البالس���تيكية دون مقاب���ل مادي على أال يزيد 
س���عر الكيس الواحد عن مبلغ جنيه���ا واحًدا يتحمله 
املس���تهلك ويكتب في فاتورة الش���راء، ويس���تثني من 
أحكام تلك امل���ادة األكياس املصنوعة م���ن مواد قابلة 
للتحلل العضوي، وألزم وزارة املاليه، مع عدم اإلخالل 
بالحواف���ز واملزايا واإلعفاءات املنصوص عليها في أي 
قان���ون أخر، بتطوي���ر برنامج من الحواف���ز الجمركية 
والضريبية وغير الضريبية لصناعة واس���تيراد وتوفير 
بدائل صديقة للبيئة ملنتجات البالستيك ذو االستخدام 

الواحد.
وألزم التش���ريع جميع الجهات املخاطب���ة بقانون رقم 
182 لسنة 2018 شأن التعاقدات التي تعقدها الجهات 
العامة قبل اإلعالن أو الدعوة لألش���راك في التعاقد أن 
تضع في كراسة الشروط معايير بينية يأتي من ضمنها 
بحث األثر الكربوني للتعاقد ونسبة مساهمته في تقليل 
األثر املناخي، كما نص علي أنه باإلضافة إلى الشروط 
الواردة ف���ي القانون رقم 182 لس���نة 2018 ومذكرته 
التنفيذي���ة والق���رارات املكملة له تتم ترس���ية املناقصة 
أو املمارس���ة علي صاحب العطاء األقل مس���اهمة في 
انبع���اث الغازات الكربونية واألقل مش���اركة في زيادة 
األث���ر املناخي، كما أج���از للجهات اإلداري���ة املختلفة 
طلب االستش���ارة الفنية من املجلس الوطني للتغيرات 
املناخية في تحديد معايير تقييم املمارسات والتعاقدات 

أو تقييمها من حيث األثر املناخي.
كما تطرق املش���روع بالتنظيم للمالح���ة الجوية، وألزم 
القائمني بأعباء الس���لطة العامة بترش���يد اس���تخدام 
الطائ���رات في قيامه���م بمهام وظيفتهم، وبحث س���بل 
س���فر بديلة أقل تكلفة للبيئة، ويح���دد مجلس الوزراء 
قيمة ضريبية على استخدام الطائرات الخاصة للسفر 
الخارجي تحسب مقابل املرة الواحدة ويستثني من تلك 
املادة الطائرات التجارية، أو التابعة للحكومة املصرية، 
أو أحد مؤسس���اتها املدنية أو العسكرية، أو الطائرات 
الخاصة التي تس���تخدم الوقود الحيوي املستدام. في 
جميع األحوال يحظر اس���تخدام الطائ���رات الخاصة 
ألغراض التنقل الداخلي داخل جمهورية مصر العربية 
إال في حالة صدور اس���تثناء بق���رار من وزير الطيران 
املدن���ي بعد تقيي���م األثر البيئي وضرورة االس���تخدام 

والبدائل املتاحة. النزوح الداخلي والتغير املناخي.

اس���تقبلت الس���فيرة س���ها جندي، وزي���رة الدولة 
للهجرة وشئون املصريني بالخارج،   أوكا هيروشي 
س���فير اليابان لدى مص���ر والوفد املرافق له، وذلك 
لبحث ملفات التعاون املشترك، وكان اللقاء بحضور 
السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون 
الدول���ي، والس���فير عم���رو عباس مس���اعد وزيرة 

الهجرة لشئون الجاليات.
وفي مس���تهل اللقاء، رحبت الس���فيرة سها جندي 
بس���فير اليابان وثمنت العالقات املصرية اليابانية 
املبنية على أسس تاريخية وتجارية، ولفتت سيادتها 
إلى الش���راكة االقتصادية القوية القائمة بني مصر 
واليابان والتي تتجس���د في عدة مشروعات تنفذها 
الدول���ة املصرية في مجاالت التعليم والبنية التحتية 
والطاق���ة والصحة والزراعة والثقافة، مؤكدة أن من 
أهم سمات وتوجهات الجمهورية الجديدة هو تعزيز 
العالقات مع الدول الصديقة وتوثيق الروابط معها.
كما استعرضت السفيرة سها جندي جهود وزارة 
الهجرة في ملف رعاية الجاليات املصرية بالخارج، 
وه���ذه الجهود لم تش���مل فق���ط التواص���ل معهم 
واالستماع إلى مقترحاتهم وشكاواهم وإنما أيضا 
توفير عدد م���ن املزايا واملحفزات لهم بما يعزز ثقة 
املواطن املصري املقيم بالخ���ارج في دولته، عالوة 
عل���ى التواصل مع علماء وخبراء مصر في الخارج 
لتحقي���ق أقصى اس���تفادة من عقوله���م وخبراتهم 
وإدماجهم ف���ي عملية التنمي���ة الجارية على أرض 

الوطن.
وأضاف���ت وزي���رة الهج���رة أن من ضم���ن ملفات 
ال���وزارة ذات األولوية – إلى جانب رعاية الجاليات 

املصرية بالخ���ارج - هو ملف مكافحة الهجرة غير 
الش���رعية، حيث إن الوزارة تتعاون مع ش���ركائها 
املحليني والدوليني في هذا امللف تحت مظلة املبادرة 
الرئاسية “مراكب النجاة” التي تنفذها الوزارة على 
مدار 3 س���نوات وحتى اآلن وتس���ير بالتوازي مع 
املبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتابعت أنه لم يتم 
االكتفاء في هذا الصدد بنش���ر التوعية من مخاطر 
الهجرة غير النظامية بني الشرائح املستهدفة، ولكن 
عقدت الوزارة شراكات وأطلقت برامج مشتركة مع 
منظم���ات دولية وحكومات دول صديقة، وأش���ارت 
إلى م���ا يقوم به املركز املص���ري األملاني للوظائف 
والهج���رة وإعادة اإلدماج، حيث وجهت س���يادتها 
دعوة للسفير الياباني لزيارة املركز واالطالع على 
كل ما يقوم به من مهام وأنشطة للتدريب والتأهيل، 
الفتة إلى أن اليابان مش���هود لها االهتمام بالتعليم 

الفني وتدريب العمالة الفنية.
م���ن جانبه، اس���تعرض الس���فير محم���د خيرت، 
مس���اعد وزيرة الهج���رة للتع���اون الدولي، خالل 
اللقاء، دور ونش���اط املركز املصري األملاني بصدد 
مكافح���ة الهجرة غير النظامي���ة، حيث يقدم املركز 
خدمات املش���ورة والنصائح بشأن فرص التوظيف 
والتدريب ف���ي مصر وخاصة للعائدين من الخارج 
أو ملن يرغبون في تعزيز مس���يرتهم املهنية، وكذلك 
تقديم النصائح بش���أن متطلبات الهجرة النظامية، 
والنصائح لتوجيه األفراد بشأن مستقبلهم الوظيفي 
س���واء ملن هم داخل مصر أو خارجها، فضال عن 
إعداد برامج تدريب عل���ى مهارات مختلفة وتأهيل 
املصري���ني العائدين من الخ���ارج لتمكينهم من بدء 
مش���روعات وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا 

في املجتمع املصري.

    مشروع  قانون  مقدم من »تنسيقية األحزاب«  يلزم 
الدولة بالوصول للحياد المناخي بحلول 2050   

   مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس 
البصمة الكربونية في موعد اقصاه ديسمبر 2023 وزيادة 

الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ بـ5% سنوًيا 

البرملان ينظر تشريعا جديدا بفرض » ضريبة كربون« 
علي القطاعات املسببة للتغير املناخي 

محيي السعيد

داليا أحمد

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  27  نوفمبر  2022  •  العدد  670

آفاق  جديدة للتعاون بين مصر واليابان 

وزيرة الهجرة تؤكد : عالقات القاهرة وطوكيو قوية ونتطلع 
إلى استمرار التواصل والتعاون يف عدة ملفات
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يقدمها : مهاب العجمى بورصة

10 مساهمو سيدي كرير 
للبتروكيماويات يقررون زيادة 

رأس املال لـ1.5 مليار جنيه

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، 
على زيادة رأس املال املصدر واملدفوع من 1.26 مليار جنيه إلى 1.51 

مليار جنيه بزيادة قدرها 252 مليون جنيه.
وقالت الش���ركة في بيان لبورصة مص���ر، إن الزيادة موزعة على 630 
مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم تموياًل من أرباح العام املاضي 
2021، وذلك بواقع 1 س���هم إلى كل 5 أس���هم مع جبر الكسور لصالح 

صغار املساهمني.
كم���ا وافقت العمومية غير العادية على تعدي���ل املواد 6 - 7 من النظام 

األساسي للشركة في ضوء زيادة رأس املال املقترحة.
يشار إلى أن سيدي كرير للبتروكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 744 
ملي���ون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية س���بتمبر املاضي، مقابل 358 

مليون جنيه أرباحًا خالل نفس الفترة من العام املاضي.

واف���ق مجل���س إدارة ش���ركة بلت���ون املالية 
القابضة، تقديم مقت���رح للجمعية العامة غير 
العادية، بش���أن زيادة رأس املال املرخص به 

للشركة من مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه.
وقالت الش���ركة في بي���ان لبورصة مصر، إن 
سيتم عرض على العمومية كذلك زيادة رأس 
املال املصدر م���ن 926.95 مليون جنيه إلى 
10.92 مليار جنيه بزي���ادة قدرها 10 مليار 

جنيه.
وأضاف���ت أن الزي���ادة عن طري���ق االكتتاب 
النق���دي من خالل دعوى قدامى املس���اهمني 
لالكتتاب في أسهم الزيادة من خالل إصدار 
5 مليار س���هم يت���م االكتتاب فيه���ا بالقيمة 
االسمية 2 جنيه للسهم، مع اعمال تداول حق 

االكتتاب في أسهم الزيادة.

يش���ار أن بلت���ون املالي���ة القابض���ة، حققت 
خس���ائر بلغت 139.88 ملي���ون جنيه خالل 
الفترة من يناير حتى نهاية س���بتمبر 2022، 
مقابل أرباح بقيم���ة 10.45 مليون جنيه في 
الفت���رة املقارنة م���ن 2021، م���ع األخذ في 

االعتبار حقوق األقلية.
وارتفع���ت إيرادات الش���ركة خالل التس���عة 
أش���هر إل���ى 257.66 مليون جني���ه بنهاية 
س���بتمبر املاض���ي، مقابل إي���رادات قدرها 
264.12 ملي���ون جنيه في الفترة املقارنة من 
2021.. وعلى مس���توى األعمال املس���تقلة، 
ارتفعت خس���ائر الشركة إلى 66.49 مليون 
جنيه في الفترة من يناير حتى نهاية س���بتمبر 
2022، مقابل 49.07 مليون جنيه خس���ائر 

في الفترة املقارنة من العام املاضي.

اس���تقبل رام���ي الدكاني رئي���س البورصة 
املصرية وفدًا من سلطنة ُعمان يضم قيادات 
بورصة مس���قط، برئاس���ة محم���د محفوظ 
العارض���ي رئي���س مجل���س اإلدارة، وهيثم 
س���الم الس���املي الرئيس التنفيذي وكل من 
مثلى صالح الش���قصية عضو مجلس إدارة 
البورص���ة الُعمانية، ونض���ال مصطفى آل 

حميد مدير أول دائرة املخاطر وااللتزام.
ج���اء ذلك في خط���وة جدي���دة لتعزيز آليات 
التعاون املشترك بني أس���واق املال العربية، 
وفي إطار تعزيز التعاون املشترك السيما في 
س���ياق تطوير القدرات البشرية التكنولوجية 
بما ينعكس إيجابًا على كفاءة عمل أس���واق 
امل���ال بالبلدين، حيث اس���تهل أعضاء الوفد 
زيارتهم للقاه���رة بافتتاح جلس���ة التداول؛ 

وفقًا لبيان صحفي.
وأوضح الدكان���ي، أن ق���وة العالقات التي 
تربط بني الشعبني وإدارة البورصتني سوف 
تنعكس على االجتماعات التي ينتظر عقدها 
خالل يوم���ي الزيارة، مؤك���دًا ترحابه بكافة 
أوجه التعاون املقترحة على كل املس���تويات 
م���ع الجان���ب الُعمان���ي وأيض���ًا التع���اون 
آفاق التعاون املش���ترك ف���ي كافة املجاالت 
وخصوصًا تلك املتعلقة باإلدراج املزدوج بني 
الش���ركات املدرجة في البورصتني ووسائل 
وقنوات تبادل الخب���رات واملعلومات بينهما، 

وكذلك اآلليات الفنية والتقنية التي من شأنها 
تس���هيل هذا التعاون بما يشجع على زيادة 

حركة االستثمارات بني البورصتني.
وم���ن جهته َثمن محم���د محفوظ العارضي، 
رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، مستوى 
وق���وة العالقات بني الس���لطنة ومصر التي 
وصفها بالعالقات املمتدة والقديمة، مشيدًا 
بدور البورصة املصرية التاريخي في خدمة 
االقتصاد الوطني وكذلك اإلنجازات املحققة 

التي تستحق الوقوف عليها والتعلم منها.
وأوضح العارضي، أن الزيارة تسعى لبحث 
سبل التعاون بني بورصة مسقط والبورصة 
املصري���ة خصوصًا مع التوجه���ات العاملية 
في رب���ط البورصات والتط���ور التقني الذي 
الغ���ى الح���دود الجغرافية في عال���م املال 

واالستثمار.
وف���ي نف���س الس���ياق، أثن���ى هيثم س���الم 
الس���املي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط 
عل���ى العالق���ات الثنائية القوي���ة التي تربط 
البورصتني التي اس���تمرت لعقود، مضيفًا: 
“كثي���ر من أعمالن���ا هي نم���اذج مطبقة في 
البورص���ة املصري���ة ونعم���ل عل���ى تبادل 
الخبرات املس���تمر بني املؤسستني للمساندة 

في تطوير أعمالهما«.

ربحت األس���هم املقيدة فى البورصة املصرية  
19.5 ملي���ار جنيه خالل تعامالت األس���بوع 
املاضي ، ليغلق رأس املال الس���وقي لألسهم 
املقي���دة عند مس���توى 841.2 ملي���ار جنيه، 
مقاب���ل 821.7 مليار جنيه بنهاية األس���بوع 

السابق.
وعلى صعيد املؤش���رات أغلق مؤش���ر ايجى 
اك���س 30 عن���د 12,779 نقط���ة, مس���جال 
ارتفاعا بنحو %2.11، بينما س���جل مؤشر 
EGX70 EWI صع���ودا بنس���بة 5.37% 

مغلقا الفترة عند 2,516 نقطة.
بينما س���جل مؤش���ر S&P ارتفاع���ا بنحو 

%0.07 مغلقا الفترة عند 2,099 نقطة.
 EGX30 capped ملؤش���ر  بالنس���بة  و 
فقد س���جل ارتفاع���ا بنح���و %2.26 مغلقا 
عن���د 15,387 نقطة، بينما س���جل مؤش���ر 
EGX100 EWI ارتفاع���ا بنحو 4.44% 

مغلقا الفترة عند 3,637 نقطة.
 وأغلقت تعام���الت البورص���ة املصرية، فى 
نهاية تعامالت جلسة الخميس، نهاية جلسات 
األس���بوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، 
بدعم مش���تريات املصري���ني  والعرب، وربح 

رأس املال الس���وقي 7.6 ملي���ار جنيه ليغلق 
عند مستوى 841.239 مليار جنيه.

وارتف���ع مؤش���ر “إيجي إكس 30” بنس���بة 
%1.42 ليغلق عند مس���توى 12779 نقطة، 
وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1% 
ليغلق عند مستوى 2210 نقطة، وقفز مؤشر 
“إيج���ي إكس 30 مح���دد األوزان” بنس���بة 
%1.31 ليغلق عند مس���توى 15387 نقطة، 
وزاد مؤش���ر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” 
بنس���بة %1.42 ليغلق عند مس���توى 5256 

نقطة.
كم���ا ارتف���ع مؤش���ر الش���ركات الصغيرة 
واملتوس���طة “إيج���ى إك���س 70 متس���اوى 
األوزان” بنسبة %4.37 ليغلق عند مستوى 
2516 نقط���ة، وصعد مؤش���ر “إيجى إكس 
 3.41% بنس���بة  األوزان”  100 متس���اوى 

ليغلق عند مستوى 3637 نقطة.
وارتف���ع مؤش���رات 13 قطاًع���ا بالبورص���ة 
املصرية، خالل تعامالت األس���بوع املنتهي، 
عل���ى رأس���ها التج���ارة واملوزعون بنس���بة 
%25.4، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن 

بنسبة 10.4%.

بلتون القابضة تقرر زيادة رأس املال إلى 10.9 
مليار جنيه عن طريق االكتتاب

بورصة مصر وسوق مسقط يناقشان فرص 
التعاون واإلدراج املزدوج للشركات

األعلى منذ فبراير 2020

البورصة تربح 19.5 مليار جنيه خالل 
تعامالت األسبوع املنتهي

احلكومة تبدأ خطة  الترويج جلذب مزيد من االستثمارات لسوق رأس املال

أعلنت البورصة املصرية، عن تنفيذ صفقة 
على أسهم شركة إي فاينانس لالستثمارات 
املالية والرقمية، في إطار نقل ملكية أس���هم 

في إطار نظام اإلثابة والتحفيز.
وقالت البورصة، إن جلسة األربعاء شهدت 
تنفي���ذ صفق���ة عل���ى أس���هم إي فاينانس 
لالس���تثمارات لعدد 4,181,114 س���همًا 
بقيم���ة إجمالي���ة 60,208,042 جنيهًا فى 

إطار نظام اإلثابة والتحفيز للعاملني.
يش���ار إلى أن إي فاينانس لالس���تثمارات 
املالي���ة والرقمية، س���جلت صافي ربح بلغ 
691.57 ملي���ون جني���ه خ���الل الفترة من 
يناير حت���ى نهاية س���بتمبر 2022، مقابل 

أرباح بقيم���ة 374.82 مليون جنيه خالل 
نفس الفترة من الع���ام املاضي، مع األخذ 

في االعتبار حقوق األقلية.
وبلغ نصيب مس���اهمي الش���ركة األم من 
األرباح خالل الفترة نحو 682.455 مليون 
جني���ه بنهاية س���بتمبر، مقاب���ل 380.38 
ملي���ون جنيه خالل نفس الفت���رة من العام 

السابق له.
وس���جلت حقوق أصح���اب الحصص غير 
املس���يطرة أرباحًا بقيمة 9.12 مليون جنيه 
خالل التس���عة أشهر، مقابل خسائر بقيمة 
5.56 مليون جنيه خ���الل نفس الفترة من 

.2021

كشفت القوائم املالية املجمعة لشركة 
مصر لألسواق الحرة، عن الربع األول 
من العام املالي الجاري، ارتفاع صافي 

ربح الشركة بنسبة 5 باملائة على أساس 
سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة 
مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 

48.87 مليون جنيه منذ بداية يوليو 
حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 46.63 

مليون جنيه أرباحًا خالل نفس الفترة 
من العام املالي املاضي، مع األخذ في 

االعتبار حقوق األقلية.
وتراجعت إيرادات الشركة خالل الثالثة 

أشهر لتسجل 232.84 مليون جنيه 
بنهاية سبتمبر، مقابل 237.01 مليون 

جنيه خالل نفس الفترة من العام املالي 
املاضي.

وكانت القوائم املالية املستقلة، أظهرت 
تحقيق مصر لألسواق الحرة، صافي 

ربح بلغ 48.68 مليون جنيه منذ بداية 
يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 
46.38 مليون جنيه أرباحًا خالل نفس 

الفترة من العام املالي املاضي.

البورصة تقر قيد أسهم 
زيادة رأسمال بنك البركة 

مصر لـ5.08 مليار جنيه

أرباح مصر لألسواق الحرة 
ترتفع إلى 49 مليون جنيه 

خالل الربع األول

القلعة تقرر العدول عن نظام اإلثابة 
والتحفيز لعدم تطبيقه واستبداله

"شيني" تقرر فتح
 اعتماد مستندي بقيمة 

432 ألف يورو

قررت لجنة قيد األوراق املالية، قيد 
زيادة رأس املال املرخص به لبنك 

البركة مصر، من 2 مليار جنيه إلى 10 
مليار جنيه.

وقالت البورصة، في بيان، إنه تقرر 
قيد أسهم زيادة راس املال املصدر 

واملدفوع لبنك البركة مصر من 1.855 
مليار جنيه إلى 5.089 مليار جنيه 

بزيادة قدرها 3.234 مليار جنيه 
موزعة على عدد 462,033,889 سهم 
)بواقع 1.7428319683 مجاني لكل 

سهم أصلى قبل الزيادة( و القيمة 
االسمية للسهم 7 جنيه.

وأضافت أن الزيادة ممولة من حصة 
املساهمني في توزيعات أرباح عام 
2021 ، وفًقا للقوائم املالية في 31 

ديسمبر 2021.

قررت شركة القلعة لالستشارات 
املالية، العدول عن مشروع نظام 

اإلثابة والتحفيز الذي عرض على 
الجمعية غير العادية املنعقدة في 

ديسمبر 2018.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة 
مصر، أن قرارها نظرًا لعدم تطبيقه 

وعدم اكتمال إجراءات صدور موافقة 
الرقابة املالية على النظام.

وقرر مجلس اإلدارة العرض على 
الجمعية غير العادية للشركة املوافقة 
على اقتراح العدول عن مشروع نظام 

اإلثابة والتحفيز واستبداله بنظام 
جديد.

وبحسب البيان، اعتمد مجلس 
اإلدارة مشروعًا جديدًا لنظام اإلثابة 
والتحفيز واملزمع تطبيقه للعاملني 
واملديرين وأعضاء مجلس اإلدارة 

التنفيذيني بالشركة واعتماد نموذج 
عقد منح األسهم.

 قررت شركة  العامة ملنتجات الخزف 
والصيني، فتح اعتماد مستندي 

بقيمة 432 ألف يورو لعمل عمرات 
خاصة باملكابس لزيادة اإلنتاج.

وقالت الشركة في بيان لبورصة 
مصر، إنه تقرر مخاطبة الشركة 

القابضة لتمويل شراء خامات 
ملصنع البورسلني بتكلفة 200 ألف 

يورو وعمل عمره لعدد 2 مكبس 
بتكلفة 500 ألف يورو وكذلك تغطية 

التكاليف الخاصة باملؤتمر الدولي 
للنحت والتشكيل.

يشار أن العامة ملنتجات الخزف 
والصيني، سجلت صافي خسائر بلغ 

9.33 مليون جنيه منذ بداية يوليو 
حتى نهاية سبتمبر املاضي، مقابل 

خسائر بلغت 14.6 مليون جنيه 
خالل نفس الفترة من العام املالي 

املاضي.

تنفيذ صفقة على أسهم إي فاينانس لالستثمارات 
بقيمة 60.2 مليون جنيه

داليا احمد

تولي الدولة اهتماما كبيرا لتنشيط البورصة 
املصري���ة عبر العديد م���ن اإلجراءات ، وفي 
هذا اإلطار ، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئي���س مجلس الوزراء، في اجتماع عقده  ، 
جهود الترويج لجذب مزيد من االستثمارات 
لس���وق رأس املال املصرية، وذلك بحضور  
حس���ن عبداهلل، محاف���ظ البن���ك املركزي 
املص���ري، والدكتورة هالة الس���عيد، وزيرة 
التخطي���ط والتنمية االقتصادي���ة، والدكتور 
محمد معيط، وزير املالي���ة، والدكتور محمد 
فري���د، رئيس مجل���س إدارة الهيئ���ة العامة 
للرقاب���ة املالي���ة،  و رام���ي الدكاني، رئيس 

البورصة املصرية. 
وخالل االجتماع، استعرض الدكتور محمد 
فريد أب���رز القرارات واإلج���راءات التي تم 
اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة املالية 
منذ تكليفه باملسئولية في أغسطس املاضي، 
سواء فيما يتعلق باإلجراءات التي تسهم في 
تنش���يط البورصة املصرية بشكل خاص، أو 

باألنشطة املالية غير املصرفية بشكل عام.
وفيما يتعلق بالجهود املبذولة لتطوير وتنشيط 
أداء البورص���ة املصري���ة، أش���ار الدكتور 
محم���د فريد إلى عدد من اإلجراءات التي تم 
اتخاذها من بينها إق���رار تعديالت إضافية 
على قواعد القيد لتيس���ير اإلجراءات تنفيذا 
لتوصيات املؤتمر االقتصادي؛ منها تسهيل 
الش���ركات  اس���تحواذ  ومتطلبات  إجراءات 
املقيدة على الشركات غير املقيدة لتعزيز نمو 
الشركات من خالل سوق رأس املال وتحقيق 

مستهدفاتها املالية والتشغيلية.
وأوض���ح فري���د أن���ه ت���م اعتم���اد القواعد 
التنفيذي���ة لتس���وية العملي���ات املنفذة على 
سندات الشركات املقيدة بالبورصة في ذات 
جلسة التداول؛ لتخفيض تكلفة التداول على 
السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات، 
كما ت���م اعتماد مقت���رح البورصة بتصويب 
التعام���الت من خ���الل بيع ما تم ش���راؤه، 
وش���راء ما تم بيعه، حفاظًا على اس���تقرار 

السوق وحماية املستثمرين حَسني النية. 
وتطرق إلى قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض 
أحكام الالئحة التنفيذية لقانون س���وق رأس 
املال لتيسير عمل صناديق االستثمار، ودعم 
جهود تحقيق أهداف التنمية املستدامة عبر 
تنظيم عملية إصدار مختلف أنواع س���ندات 
االستدامة التي تتسق مع التوجهات الدولية.
وأض���اف أنه ت���م عقد مباحثات م���ع وزيرة 
الدول���ة للهج���رة وش���ئون املصري���ني ف���ي 
الخ���ارج؛ لزيادة فرص اس���تثمار املصريني 
بالخارج في البورص���ة، وذلك ضمن جهود 
الهيئ���ة لرف���ع مس���تويات الوع���ي واملعرفة 
املالية للمصريني بالخارج بكيفية االستثمار 
واالدخار من خالل البورصة، واالس���تفادة 
من خدم���ات الهيئة ومنها التأمني وأنش���طة 

التمويل األخرى.
وفيم���ا يتعلق باإلج���راءات املتخذة في إطار 
تعزيز عدد من األنشطة املالية غير املصرفية، 
أوض���ح فريد أن���ه تم إص���دار أول رخصة 
ملزاولة نش���اط التمويل متناهي الصغر، وفق 
صيغ التمويل اإلس���المي، فى إطار س���عي 
الهيئة لتعظيم األثر التنموي لكافة أنش���طتها 
وخدماتها التمويلية دعما للنمو االقتصادي، 
كم���ا تم إج���راء ح���وار مجتمعي م���ع كافة 
الجمعيات املهنية واالتحادات للتشاور حول 
كيفي���ة تطوي���ر وتنمية األس���واق املالية غير 
املصرفية في إط���ار تأكيد الهيئة على أهمية 
مبدأ الش���راكة من أجل التنمية واالستقرار 
وتحقيق مستهدفات القطاع ليقوم بدور أكبر 

في دعم نمو االقتصاد القومي.
وأضاف أن���ه تم���ت املوافقة عل���ى إصدار 
س���ندات توريق بنصف ملي���ار جنيه إلحدى 
محافظ التمويل االس���تهالكي ضمن جهود 
الهيئ���ة لتنويع الحل���ول التمويلية التي تدعم 
النش���اط االقتصادي، كما تمت املوافقة على 
3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار 
جنيه، هى األكبر في تاريخ الهيئة، بما يعزز 
م���ن أهمية وإمكاني���ات القط���اع املالي غير 
املصرف���ي ف���ي توفير حل���ول تمويلية كبيرة 

تدعم النمو االقتصادي.
وخالل االجتماع، أش���ار  رام���ي الدكاني، 
رئيس مجلس إدارة البورصة املصرية، إلى 
ارتفاع املؤش���ر الرئيسي EGX 30 بنسبة 
32.8٪ منذ بداية شهر أغسطس؛ مصحوبًا 
بارتفاع متوس���ط الت���داول اليومي إلى 1.6 
 EGX70 ملي���ار جنيه. كما ارتفع مؤش���ر

بنسبة 30٪ خالل الفترة ذاتها. 
وأض���اف أن ق���رار تحرير س���عر الصرف 
واإلعالن عن التوصل التفاق على مس���توى 
الخب���راء مع “صندوق النق���د الدولي” أدى 
إلى ارتفاع متوس���ط التداول اليومي خالل 
الش���هر التال���ي للقرار، مؤكدا أن األس���هم 
املقي���دة تتمتع بتقييمات ربحي���ة مرتفعة مع 

إمكانات كبيرة للصعود. 
الج���والت  نتائ���ج  الدكان���ي  واس���تعرض 
الترويجية لالستثمار في البورصة املصرية، 
وكانت الجولة الترويجية األولى خالل الفترة 
م���ن 18 إلى 21 أكتوب���ر 2022 في أبوظبي 
ودبي، حيث اس���تهدفت الزي���ارة لقاء أكبر 
عدد من املس���تثمرين وصناديق االستثمار 
واس���تطالع آرائهم بشأن السوق، الفتا إلى 
أنه س���يتم تكثيف الجوالت الترويجية خالل 

املرحلة املقبلة.
كم���ا تطرق إلى جهود التنس���يق مع جهات 
الدولة املعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، 
مش���يرا إلى أن الطروحات الجديدة ستؤدي 
إلى زيادة معدالت السيولة وجاذبية السوق 
للمس���تثمرين، وكذلك تحقي���ق أكبر قدر من 
االس���تقرار للس���وق، ومؤك���دا أهمية زيادة 
تدفقات االستثمارات املؤسسية نحو األسهم 

املدرجة بالبورصة. 
واس���تعرض جهود تنش���يط وإعادة تفعيل 
آليات التداول لزيادة قدرة املس���تثمرين على 
التحوط من مخاطر االستثمار، وكذا الجهود 
املبذول���ة لجع���ل البورص���ة وجه���ة مفضلة 
الس���تثمارات األفراد، كما أش���ار إلى البدء 
في الخطوات التنفيذية إلنش���اء أول س���وق 
أفريقي���ة طوعية لتداول ش���هادات الكربون، 
حيث تستهدف البورصة املصرية أن تصبح 
مص���ر املركز الرئيس���ي لتداول ش���هادات 

الكربون بالقارة اإلفريقية.
أعلي مستوي 

 كان  املؤش���ر الرئيسي للبورصة املصرية، 
الخمي���س قب���ل املاض���ي ، أعلى مس���توى 
إغالق أس���بوعي في نحو 33 شهرا، وذلك 
بعدما س���جل ارتفاعا أس���بوعيا بنحو 760 
نقطة، بما يع���ادل حوالي 6.5 باملائة، وذلك 
بالتزامن مع استضافة  مصر  ملؤتمر األمم 

املتحدة للمناخ “كوب 27«.
 واعتب���ر خبراء و محللون  أن  اس���تضافة 

مص���ر ملؤتمر  املناخ س���اهمت في أن  تلفت 
األنظار إلى البالد وتخلق زخما لالس���تثمار 
ينعكس بش���كل إيجابي على أداء البورصة 
املصري���ة، عالوة على محف���زات أخرى مثل 
أنباء عن صفقات اس���تحواذ جديدة وعودة 
االستقرار لألسواق بعض الشيء بعد الهزة 

التي أعقبت انخفاض سعر صرف العملة.
 وأنه���ى املؤش���ر الرئيس���ي لبورصة مصر 
“إي ج���ي إك���س 30” تعام���الت الخميس  
قب���ل املاضي عن���د مس���توى 12505.71 
نقط���ة، ارتفاعا من 11756.56 نقطة بنهاية 
األس���بوع املاض���ي، إذ حقق مكاس���ب في 
جميع جلس���ات األسبوع  ، وكان ذلك أعلى 
إغالق أس���بوعي للمؤشر منذ 27 من فبراير 
2020، عندما س���جل نح���و 13009 نقطة، 
كم���ا أنها املرة الثالثة من���ذ ذلك الحني التي 
ينهي فيها تعامالت األس���بوع فوق مستوى 
12 أل���ف نقطة، إذ لم يتخطاه س���وى مرتني 
في أول أسبوعني من العام بتسجيله 12043 

نقطة و12012 نقطة على الترتيب.
وخفضت مصر س���عر صرف العملة بنحو 
14 باملائة في أواخر الش���هر املاضي تزامنا 
م���ع اتفاق البالد على تس���هيل تمويل ممدد 
مدته 46 ش���هرا بقيمة ثالثة مليارات دوالر 
م���ع صن���دوق النق���د الدولي ال���ذي رحب 
بتحرك السلطات نحو “مرونة دائمة ألسعار 
الصرف”، وش���هدت العملة فيما بعد مزيدا 
م���ن االنخفاض ليجري تداوله���ا حاليا عند 

مستوى 24.5 جنيه للدوالر.
وكانت مصر   بدأت محادثات مع الصندوق 
بش���أن حزمة دعم مالي في مارس بعد فترة 
وجيزة من ان���دالع األزم���ة األوكرانية التي 
أدت لتفاق���م األوض���اع املالي���ة املضطرب���ة 
بالفعل ودفعت املس���تثمرين األجانب لسحب 
ما يقارب 20 مليار دوالر من س���وق سندات 

الخزانة املصرية خالل أسابيع.
 ثمار التعويم 

وق���ال محللون كذلك إن قرار تحرير س���عر 
الص���رف )التعوي���م( دف���ع س���وق األوراق 
املصرية إلى ش���اطئ األم���ان والثقة،  حيث 
وصل���ت البورص���ة املصري���ة إل���ى أعل���ى 
مس���توياتها منذ عامني، تحديدًا منذ فبراير   
2020 عندما كسر مؤشرها الرئيس حاجز 
ال�14 ألف نقطة وأنهت سوق األوراق املالية 
األس���بوع قبل  املاضي   عند 12515 نقطة 

للمرة األولى العام الحالي.
 وق���ال   الخبي���ر   املصرفي  وائل النحاس    
إن���ه  من���ذ أن اتبع البن���ك املركزي املصري 
س���عر ص���رف مرن���ًا تنافس املس���تثمرون 
واملس���اهمون، خصوص���ًا من املؤسس���ات 
املالي���ة الكبرى للش���راء بكثاف���ة واملضاربة 

لتعويض فارق س���عر العملة املصرية مقابل 
الدوالر األميركي .

 ورأت  عضو مجلس إدارة البورصة املصرية 
رانيا يعقوب أن   قرار لجنة السياسة النقدية 
بالبن���ك املركزي باتباع س���عر صرف مرن 
فتح ش���هية املس���تثمرين املصريني والعرب 
واألجانب على ضخ اس���تثمارات جديدة في 
س���وق املال ، فيما توقع رئيس ش���ركة “إم 
باور لالستش���ارات املالية” أسامة مراد أن 
تواصل س���وق املال املصري���ة األداء الجيد 
حتى ع���ام 2023  ، قائال في تصريحات له 
إن حزمة اإلصالحات التي طاولت السياسة 
املالية والنقدي���ة واالقتصادية بما فيها منح 
دور أكب���ر للقطاع الخاص دفع مؤش���رات 

البورصة إلى االرتفاع  .
 حسابات راكدة 

م���ن ناحي���ة أخري دع���ا خب���راء املتعاملني 
بالبورصة إلي تنش���يط الحس���ابات الراكدة 
تمهيدا إلعادة التعام���ل ، مرجعني ذلك إلي 
أنه ينتظ���ر أن تنعك���س ق���رارات الحكومة 
األخيرة، س���واء الحصول عل���ى تمويل من 
صن���دوق النق���د الدول���ي، أو نج���اح جذب 
اس���تثمارات أجنبية جدي���دة وتنفيذ برنامج 
الطروح���ات الحكومية، في صعود البورصة 

املصرية خالل الفترة املقبلة.
ه���ي  بالبورص���ة،  الراك���دة  والحس���ابات 
حس���ابات املتعاملني الذين ل���م يقوموا بأي 
عملية ش���راء أو بيع من خالل أي شركة من 
شركات السمسرة في األوراق املالية خالل 
عام، وال يعتد بتجزئة األس���هم أو الحصول 
عل���ى أس���هم مجاني���ة منها، وتقوم ش���ركة 
اإلي���داع والقي���د املركزي بنهاية كل ش���هر 
بتصنيف الحس���ابات على قاع���دة بياناتها 

على أنه راكد بعد مرور عام.
وأوضح الخبراء أن تنش���يطها يتم بناء  على 
طل���ب م���ن العميل أو وكيله  وفق���ا لعدد من 
الضواب���ط بينها أن  يعتمد مجلس إدارة كل 
ش���ركة من شركات السمس���رة فى األوراق 
املالي���ة أو ش���ركات تكوي���ن وإدارة محافظ 
والجه���ات  الش���ركات  أو  املالي���ة  األوراق 
املرخ���ص لها بنش���اط أمناء الحف���ظ قائمة 
تضم االسم واملسمى الوظيفى والتوقيع لكل 
من تفوضهم الش���ركة إلقرار نماذج تنشيط 
حس���ابات العمالء، ويش���ترط أن تعتمد تلك 
النماذج بواسطة اثنني مفوضني من القائمة، 
ويتم إخطار ش���ركة اإلي���داع املركزى بتلك 
القائمة، وتحديثها سنوًيا فى النصف األول 
من ش���هر يناير من كل ع���ام، أو كلما تطلب 

األمر ذلك خالل السنة.

محمود معروف

العجمي ..

برنامج الطروحات .. ترقب يف البورصة واألوساط االقتصادية املصرية 
عق���د الدكتور مصطف���ى مدبول���ي، رئيس 
ملتابع���ة  اجتماع���ا؛  ال���وزراء،    مجل���س 
مس���تجدات برنامج الطروح���ات العامة في 
البورصة املصرية، وذلك بحضور الدكتورة 
هالة الس���عيد، وزي���رة التخطي���ط والتنمية 
االقتصادية، والدكت���ور محمد معيط، وزير 
املالي���ة،  و أيمن س���ليمان، املدير التنفيذي 
لصن���دوق مص���ر الس���يادي،  وش���يرين 
الشرقاوي، مساعد أول وزير املالية للشئون 
االقتصادية،  و عب���د اهلل اإلبياري، رئيس 
قطاع االس���تثمار بالصندوق السيادي،  و 
نهى خليل، رئيس قطاع عالقات املستثمرين 
محمود  واملستشار  الس���يادي،  بالصندوق 

محرم، املستشار القانوني للصندوق.
واس���تهل رئيس مجلس الوزراء االجتماع، 
باإلش���ارة إل���ى أهمية مل���ف برنامج طرح 
أس���هم الش���ركات اململوكة للدولة أو التي 
تس���اهم فيها في األسواق، وتوسيع قاعدة 
امللكي���ة، مؤكدا أن الهدف األساس���ي من 
برنامج الطروحات يتمثل في تحقيق أفضل 
عائ���د مادي للدولة وتعظيم االس���تفادة من 
أصولها من خالل إتاحة الفرصة؛ س���واء 
للطرح العام للمواطنني أو للقطاع الخاص، 
للمش���اركة مع الدول���ة في زي���ادة فعالية 
ونجاح ه���ذه األصول، وج���ذب املزيد من 

االستثمارات املباشرة.
وق���ال الدكتور مصطف���ى مدبولي إن هناك 
ع���ددا من املح���ددات التي تفرض نفس���ها 
على وضع توقيتات مواتي���ة لعملية الطرح، 
من أهمها أوضاع البورصة وس���وق املال، 
وهو ما يجعلنا كحكومة ندرس تفاصيل كل 
العناص���ر املؤثرة عل���ى البرنامج؛ من أجل 

اختيار التوقيت املناسب لعملية الطرح.
وص���رح الس���فير ن���ادر س���عد، املتحدث 
الرسمّي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن 
االجتماع شهد تناول عدد من املوضوعات 
الخاص���ة بمل���ف الطروح���ات، م���ن بينها 
تقيي���م الوض���ع االقتص���ادي الحالي على 
الصعيدي���ن العاملّي واملحل���ي، في ظل ما 
تشهده األس���واق الناشئة من تحديات منذ 
مطلع العام الحال���ي، وعقب اندالع األزمة 
الروسية األوكرانية، وما تبعها من تداعيات 
س���لبية أثرت على اقتصادات مختلف دول 
العالم، وألحقت مشكالت عديدة بها ومنها 
اضطرابات سالس���ل اإلم���داد، فضال عن 
تغير السياسات االس���تثمارية، مضيفا أن 
االجتماع تناول أيًض���ا أوضاع البورصة 
املصري���ة، باإلضاف���ة إلى آخ���ر تطورات 
الش���ركات التي يمكن إدراجها في برنامج 

الطروح���ات العام���ة ، وأض���اف املتحدث 
الرس���مي أن االجتماع ش���هد كذلك تناول 
املوقف التنفيذي لصن���دوق مصر الفرعي 

للطروحات.
 وكان الرئيس عبد الفتاح السيس���ي  عقد 
اجتماعا م���ع الدكتور مصطف���ى مدبولي 
رئي���س مجلس ال���وزراء، وع���دد من قادة 
الق���وات املس���لحة املس���ئولني ع���ن إدارة 
مشروعات وش���ركات وطنية تابعة للقوات 
املس���لحة لبحث ومناقش���ة طرح الشركات 
التابع���ة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في 

سوق املال املصري-البورصة-
واطل���ع الرئيس خالل االجتم���اع  على بدء 
اإلجراءات تمهيدًا لط���رح حصص من تلك 
الش���ركات لتداول أس���همها في البورصة، 
خاصًة الش���ركة الوطنية للبترول وش���ركة 
املي���اه “صاف���ي«، به���دف توس���يع قاعدة 
ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص، 
على نحو يهدف إلى تعظيم مس���اهمة جهاز 
الخدمة الوطنية بش���ركاته املتنوعة في دعم 
االقتص���اد الوطني، الس���يما ف���ي ضوء ما 
تتمتع به ش���ركاته من إمكان���ات ومقومات 
كبيرة تؤهلها للمس���اهمة بفاعلية في عملية 
التنمية الش���املة التي تس���عى إليها الدولة 

حاليًا في مختلف القطاعات.

االجتماع اس���تقبله املؤيدون لدور الحكومة 
والدول���ة عموم���ا ف���ي تدعيم س���وق املال 
ف���ي  باإلش���ادة والترح���اب، فالدول���ة – 
نظرهم- ال بد أن يك���ون لها دور ضروري 
للتدخل إلنعاش أو »إنقاذ السوق« وجذب 
مزي���د من أموال املس���تثمرين لتأكيد الثقة 
في الس���وق ولتحقيق الهدف األس���مى من 
الطروحات الحكومية وهو توفير الس���يولة 
الالزمة لخطط التنمية الطموحة. فيما يرى 
أصحاب وجه النظر األخرى ان التدخل ال 
يتوافق مع سياسة السوق الحر واالقتصاد 

املفتوح.
وفي س���بتمبر املاض���ي ،  صرحت  وزيرة 
التخطي���ط الدكت���ورة هالة الس���عيد،  بأن  
مصر تس���تهدف جم���ع نح���و 6 مليارات 
دوالر، قبل شهر يونيو من العام املقبل، عبر 

بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.
 و قال���ت الس���عيد إن برنام���ج الطروحات 
الحكومي���ة العامة قد يتضمن طرح أس���هم 
للجمهور، أو عملي���ات بيع حصص مجّمعة 
م���ن  بدع���م  اس���تراتيجيني،  ملس���تثمرين 

الصندوق السيادي املصري.
ويس���تهدف برنام���ج مص���ر للطروح���ات 
الحكومية جم���ع 40 مليار دوالر على مدار 
5 س���نوات ، حيث تبحث مصر عن مصادر 

لجلب العم���الت األجنبية منذ أن دفع الغزو 
الروسي ألوكرانيا املس���تثمرين إلى سحب 
مليارات الدوالرات من أسواق الخزانة، مما 
دف���ع البنك املركزي إلى خفض قيمة العملة. 
مع تأكي���دات لتقاري���ر اقتصادي���ة أجنبية 

بجاذبية االستثمار في األسهم املصرية
  إحصاءات 

ووفقا لبيانات الس���وق فان عدد الش���ركات 
املقي���دة واملتداول���ة في البورص���ة املصرية 
يبلغ عددها حتى نهاية أكتوبر املاضي 218 
ش���ركة  ، ويقدر حجم التداول أو رأس املال 
السوقي للشركات حتى نهاية العام حوالي 
672 ملي���ار و70 مليون جني���ه  ، فيما يبلغ 
نصيب األجانب غير العرب فى إجمالي قيمة 
التداول 19.3٪   ، ويبلغ نصيب العرب فى 
إجمالي قيمة التداول 6.5٪ ، كما يبلغ عدد 
الشركات املقيدة سوق الشركات الصغيرة 
واملتوس���طة 26 ش���ركة ، ويبلغ رأس املال 
السوقي حتى نهاية العام 2.1 مليار جنيه.

تدخل ضروري 
 ويؤك���د  العدي���د من املحلل���ني   أن تدّخل 
الحكومة ض���رورة دائمة ع���ن طريق طرح 
نس���بة من رأس مال الش���ركات الحكومية 
التي تملكها أو تمتلك نس���بة من أسهمها ، 
مش���يرين إلي أن  الطرح الحكومي يصبح 
ض���رورة في الظ���روف االس���تثنائية التي 
تواجه األس���واق بس���بب عدم االس���تقرار 
محلي���ا وإقليميًا أو عاملي���ًا- جائحة كورونا 
وتباط���ؤ  األوكراني���ة  الروس���ية  واألزم���ة 
االقتص���اد العاملي مثال- وم���ا يترتب عليه 
من تدني الت���داول وانخفاضه ونقص قيمة 
األس���هم الس���وقية في س���وق املال، وهنا 
تبدو الضرورة لإلجراءات الحكومية سواء 
بالطرح أو بضخ األموال إلى األس���هم عبر 

محافظ حكومية تقوم بالشراء، 
  كم���ا يؤكد اقتصاديون أن الحكومة لديها 
مؤسسات استثمار ترصد أوضاع السوق 
وتخت���ار التوقيت املناس���ب، وق���د رأت أن 
التوقيت الحالي مناس���ب لتثبيت الثقة في 
الس���وق والعودة إلى االس���تقرار للتداول 
على أسهم الشركات واملؤسسات املدرجة 
، وهو ما يفسر اإلعالن عن  بدء اإلجراءات 
تمهيدًا لطرح حصص من الشركات التابعة 
للق���وات املس���لحة للتداول ف���ي البورصة 
املصري���ة ضمن التوجهات االس���تراتيجية 

لتطوير السوق املالي. 

يهدف إلي جمع 40 مليار دوالر على مدار 5 سنوات

 فريد : قرارات وإجراءات متواصلة  من قبل الهيئة العامة للرقابة 
المالية  سواء فيما يتعلق بتنشيط البورصة  بشكل خاص  أو باألنشطة 

المالية غير المصرفية بشكل عام     الدكاني : األسهم المقيدة تتمتع 
بتقييمات ربحية مرتفعة مع إمكانات كبيرة للصعود

   رئيس الوزراء يتابع مستجدات برنامج 
الطروحات العامة في البورصة  .. ويؤكد أن الهدف 

الرئيسي هو  تحقيق أفضل عائد مادي للدولة 
وتعظيم االستفادة من أصولها 
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 واردات مصر من الشاي 
تتخطى 217 مليون دوالر 

منذ بداية 2022

حققت الواردات املصرية من الش���اى ارتفاع���ا ملحوظا خالل الفترة 
األخي���رة، حيث رص���دت بيان���ات الجهاز املرك���زي للتعبئ���ة العامة 
واإلحص���اء، ارتفاع إجمالى الواردات خالل األش���هر ال�8 األولى من 

العام الجارى، مقابل نفس الفترة من 2021.
وأظهرت بيانات الجهاز، أن واردات الش���اى اإلجمالية س���جلت نحو 
217 مليوًن���ا و371 ألف دوالر ف���ي 2022، مقابل 175 مليون و191 

أل���ف دوالر في نفس الفترة من العام املاضي، بزيادة بلغت 42 مليوًنا 
و180 ألف دوالر.. وش���هدت واردات مصر من الشاي تبايًنا ملحوًظا 
منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمة الواردات في أغسطس فقط 
نح���و 16 مليوًنا و386 ألف دوالر، مقابل 14 مليون و893 ألف دوالر 
في نفس الشهر من العام املاضي، بزيادة بلغت نحو مليون و493 ألف 

دوالر، بينما شهدت الواردات تراجًعا في فترات أخرى.

اطل���ع الرئي���س املص���ري عب���د الفت���اح 
توفي���ر اآلالت  عل���ى جه���ود  السيس���ي، 
االس���تخدامات لصالح  واملركبات مختلفة 

عملية التنمية الشاملة في الدولة.
ووجه السيس���ي بالتوسع في جهود توطني 
صناع���ة اآلالت واملع���دات الثقيلة بالتعاون 
بني مختلف الجه���ات املعنية من القطاعني 
العام والخاص، وذلك في إطار استراتيجية 
التوطني املحلي لصناعة مستلزمات اإلنتاج 
كهدف اس���تراتيجي وفق���ًا ملعايير الجودة 

باس���م  املتحدث  العاملية، وفق���ًا لصفح���ة 
رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك.

ج���اء ذلك خالل اجتماع هش���ام س���ويفي 
رئيس الهيئة الهندس���ية للقوات املس���لحة، 
وأحم���د الش���اذلي رئيس هيئة الش���ئون 
املالية للقوات املس���لحة، وعصام الش���يخ 
مدي���ر إدارة املركبات بالقوات املس���لحة، 
الس���تعراض جهود توفير املعدات واآلالت 
الخاصة باملشروعات القومية التنموية على 

مستوى الجمهورية.

ش���ددت وزارة التموين والتج���ارة الداخلية 
على جمي���ع الفالحني وأصح���اب الحيازات 
الزراعي���ة، واملنزرعة لألرز الش���عير ملوس���م 
2022 ض���رورة االلتزام الت���ام بنص ما ورد 
بالق���رار الوزاري رق���م 109 لس���نة 2022 
لتنظي���م عملية التداول والتعام���ل على  األرز 

الشعير املحلي لهذا املوسم.
وأش���ار القرار في بنوده إلى إلزام املزارعني 
بتوريد طن أرز ش���عير ع���ن كل فدان  مزروع 
حي���ث إن إنتاجية الفدان تتراوح ما بني 3.5 
إلى 4 أطنان أرز ش���عير، وبالتالي تستهدف 
ال���وزارة الحص���ول على 25% م���ن الكميات 
الت���ي تم حصادها لتحقي���ق الوفرة واإلتاحة 
املطلوب���ة، وزيادة املعروض من هذه الس���لعة 
االس���تراتيجية، بكميات وأس���عار عادله في 
املنظوم���ة التموينية ولألس���واق الحره طوال 

العام.
وأكدت الوزارة -في بي���ان لها- أنه في حالة 
االمتناع عن  التس���ليم يعاق���ب املزارع بعدم 
الس���ماح له بزراعة األرز في الع���ام التالي، 
وعدم صرف األس���مدة واملبي���دات الزراعية 
املدعمة ملدة عام لكافة أنواع  الزراعات، ويعد 
عدم التس���ليم مخالفة تموينية، ويتم حس���اب 
قيمة األرز الش���عير  غير املسلم بمبلغ عشرة 
آالف جنيه لكل طن ويلتزم بس���دادها كل من 

يمتنع  عن تسليم الكميات املحددة. 
وش���ددت عل���ى كل املتعاملني ف���ي منظومة 
توريد األرز الش���عير واألبيض على ضرورة 
تطبيق كاف���ة القرارات والتوجيهات الصادرة 

من رئاس���ة مجلس ال���وزراء ووزارة التموين 
والتج���ارة الداخلي���ة واملنظم���ة لقواعد عمل 
منظومة التوريد ملوس���م 2022 وعدم ارتكاب 
أي مخالف���ة وف���ي حال���ة ارتكابه���ا س���يتم 

مواجهتها بإجراءات رادعة.
وأش���ارت إلى أن���ه طبق���ا للقرار ال���وزاري 
رقم 166 لس���نة 2022 والخ���اص بضوابط 
وإجراءات التعامل مع س���لعة األرز باعتباره 
من املنتج���ات االس���تراتيجية، فقد نص في 
أحد بنوده على تحديد مهلة أس���بوع اعتبارا 
م���ن يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم األحد 
املواف���ق 27 نوفمبر 2022 لكاف���ة الحائزين 
لألرز الش���عير ولس���لعة األرز األبيض سواء 
م���ن مزارعني أو تجار أو مض���ارب وغيرهم 
لتوفي���ق األوضاع والقي���ام بإخطار مديريات 
التموين املختصة ببيانات األرز املخزنة لديهم 

طبقا  للنموذج املعد لذلك.
كما ش���مل القرار الوزاري حظر حبس األرز 
عن التداول  س���واء من خالل إخفائه أو عدم 
طرح���ه للبيع أو االمتناع عن  بيعه بأي صورة 
من الصور عدا االس���تعمال الشخصي، وأن 
الكميات التي يتم ضبطه���ا بعد  انتهاء املهلة 
املح���ددة ينطبق  عليها أح���كام قانون حماية 
املس���تهلك وقرار رئيس مجلس  الوزراء رقم 
4148 ع���ام 2022 الت���ي توج���ب لدى ثبوت 
 املخالفة الحبس مل���دة ال تقل عن عام وتوقيع 
غرام���ة ال تقل  عن مئة أل���ف جنيه وال تجاوز 
مليون���ي جنيه أو ما يع���ادل قيمة  األرز محل 

الجريمة أيهما أكبر. 

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع يف جهود توطني 
صناعة اآلالت واملعدات الثقيلة

 

قال املستش���ار عالء الدين ف���ؤاد، وزير ش���ئون املجالس 
النيابية، إنه سينقل ما دار في املجلس بشأن البيان العاجل 
املوجه للحكومة بشأن وقف تصفية 5 خطوط إنتاج بشركة 

إدفينا بمنطقة عزبة البرج.
وأوضح ف���ؤاد، في تعقيبه على البي���ان العاجل الذي ألقاه 
النائ���ب ضياء الدين داوود، خالل الجلس���ة العامة ملجلس 
الن���واب - الثالثاء املاضي-  برئاس���ة املستش���ار الدكتور 

حنفي جبالي، أنه سيتم الرد على املجلس خالل أسبوع.
ووج���ه النائب ضي���اء الدين داود، عضو مجل���س النواب، 
بيانا عاجال للحكومة بش���أن تصفية 5 خطوط إنتاج بشركة 

إدفينا.
كما وجه النائب انتقادات حادة للحكومة التي تقوم بعمليات 
التصفية بدال من التطوير، ال سيما وأن املصنع يمثل أهمية 

كبيرة في دمياط التي يوجد بها أسطوالن للصيد.
وق���ال إن املصن���ع بالفعل متهال���ك، معقب���ا: “األولى على 
الحكومة تطوي���ره وتهيئته بدال من تصفيته، ال س���يما وأن 
به مصنعا لتعبئة األسماك ومصنع عبوات األسماك وكذلك 
مصن���ع صناعة مخلفات األس���ماك”، مش���يرا إلى أنه كان 

يكفي للسوق املحلية ويتم التصدير.
وتس���اءل داود: “ملصلحة من تتم تصفية املصنع؟”، قائال: 
“ب���دال من تحوي���ل املصنع ل����10 مصانع تق���وم الحكومة 
بالتصفي���ة”، متابعا: “حاس���بوا حس���بة هلل ولصالح هذا 

الوطن”.

وّقع���ت مصلح���ة الجم���ارك املصري���ة خطة عمل م���ع الغرفة 
التجاري���ة العربية- البرازيلية، لب���دء خطوات الربط اإللكترونى 
لتبادل املستندات والبيانات الخاصة بالشحنات )الصادرات- 
ال���واردات( إلكترونًي���ا، مع الجمارك البرازيلي���ة عبر املنظومة 

اإللكترونية اململوكة للغرفة.
وقال الش���حات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك املصرية، إن 
خطة العمل التى تم توقيعها تهدف لدعم وتس���هيل التجارة بني 
جمهورية مصر العربي���ة وجمهورية البرازي���ل لزيادة التبادل 
التجارى وتحقيق التنمية االقتصادية املنشودة، باإلضافة إلى 
تحقيق أكبر استفادة من اتفاق التجارة الحرة املوقع بني مصر 
وتجم���ع امليركس���ور فى 2010، والتى دخل���ت حيز النفاذ فى 

سبتمبر 2017.
وأوضح أن املصلحة تس���عى إلى االستفادة من خبرات الغرفة 
التجاري���ة العربية- البرازيلية فى عمليات الربط اإللكترونى مع 
الجم���ارك البرازيلية لتبادل املس���تندات والبيانات والتأكد من 

صحتها.
وأضاف أن املذكرة التى تم توقيعها تتضمن خطة عمل وجدواًل 
زمنًيا واضًحا لدراس���ة املنظومة والتدري���ب عليها، من خالل 
الفني���ني التابعني للغرفة، وصواًل إلى صيغ���ة لالتفاق النهائى 

وبدء تطبيق املنظومة.
وق���ال »غت���ورى« إن مصلحة الجمارك املصرية تس���عى إلى 
تس���هيل حركة التجارة م���ع كافة دول العال���م، وفى مقدمتها 
البرازيل الت���ى تربطنا بها عالقات تجاري���ة واقتصادية قوية، 
حيث تس���تقبل مصر من البرازيل الكثير م���ن املنتجات، منها 
اللح���وم وال���ذرة وفول الصويا والس���كر، كم���ا تصدر مصر 
للبرازيل بعض املنتجات مثل الكيماويات واألسمدة والصناعات 

الغذائية والحاصالت الزراعية. 

 

انطلقت النس���خة الثالثة والعش���رين من املع���رض الجزائري 
الدولي للصناعات التقليدية، يوم الخميس املاضي، وتس���تمر 

حتى 2 ديسمبر املقبل بقصر املعارض بالجزائر العاصمة.
وتش���ارك مصر للمرة األول���ى في هذا املع���رض الدولي عبر 
جناح مميز نظمه جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة 
ومتناهي���ة الصغر؛ يض���م مختلف املنتج���ات الحرفية التراثية 
واملش���غوالت الفضية املتنوعة والفريدة املستوحاة من التراث 

املصري العريق.
وحرص الوزراء الجزائريون في قطاعات السياحة والصناعات 
التقليدي���ة ياس���ني حمادي، والتج���ارة كمال رزي���ق، والثقافة 
صوري���ة مولوجي، واقتص���اد املعرفة واملؤسس���ات الصغيرة 
والناش���ئة ياس���ني املهدي على زيارة الجناح املصري وأبدوا 
إعجابهم باملش���اركة املصرية في هذا املع���رض الدولي الهام 
ال���ذي يهدف إلى دعم الصناع���ات التراثية والحفاظ عليها من 
االندثار وتس���ويق منتجاتها وتعريف كل بل���د بثقافات وتراث 
اآلخ���ر، في إط���ار أهمية تبادل الخبرات م���ع مصر التي تظل 

رائدة في املجال التراثي والحرفي.
يذكر أن الس���فارة املصرية ومكتب التمثيل التجاري بالجزائر 
قاما باتخاذ كافة اإلجراءات لتيس���ير املشاركة املصرية األولى 
به���ذا املعرض، في إطار التطور والتقارب امللموس بني البلدين 

في شتى املجاالت.

»اجلمارك« و»العربية- البرازيلية« توقعان 
خطة عمل لتبادل البيانات إلكترونًيا

سيد اجلارحي

داليا احمد

التموين تشدد على أهمية تطبيق قواعد العمل 
ملوسم توريد أرز الشعير 2022

غرفة تكنولوجيا املعلومات تستعرض خطتها املستقبلية 
لبعثات الترويج و التوسع اإلقليمي يف القارة السمراء 

أعلنت غرف���ة صناعة تكنولوجي���ا املعلومات 
واالتص���االت عن مالمح خطتها املس���تقبلية 
لبعث���ات التروي���ج وبحث التوس���ع اإلقليمي 
ف���ي الق���ارة الس���مراء حتي نهاي���ة 2023، 
وق���د تضمنت ه���ذه الرؤي���ة 8 دول أفريقية 
رئيسية هي زامبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا 
وزيمبابوي وكوتفوار وغانا والس���نغال، جاء 
ذلك على هامش فعالي���ات املؤتمر الصحفي 
ال���ذي انعقد لإلعالن ع���ن نتائج بعثة الغرفة 
بمصاحب���ة 10 ش���ركات م���ن األعضاء إلى 
دول���ة زامبيا لعقد عدد م���ن اللقاءات الثنائية 
واملش���اركة ضم���ن أعم���ال قم���ة االبت���كار 

اإلفريقية .
وقال املهندس خال���د إبراهيم رئيس مجلس 
إدارة غرف���ة صناعة تكنولوجي���ا املعلومات 
واالتصاالت قائاًل: “إنه ملن دواعي س���روري 
أن التقي بكم لإلعالن عن رؤيتنا املس���تقبلية 
للتوس���ع ف���ي القارة الس���مراء ، وذلك تحت 
مظلة مبادرة GoToAfrica التي أطلقتها 
الغرفة يونيو املاضي لتعزز مكانة الش���ركات 
املصرية في األسواق اإلقليمية وتواكب رؤى 
وطموحات القيادة السياسية في مصر وتعمل 
على ترس���يخ التع���اون املص���ري اإلفريقي 
في مج���االت التحول الرقم���ي وتنمية البنية 
التحتية وتتماشى مع اإلتجاهات الحديثة في 

الثورة املعلوماتية بما يضمن تحقيق مباديء 
اإلستدامة لكافة دول املنطقة ».

أض���اف: “إنن���ا ملس���نا اهتمام���ًا بالغًا من 
الحكوم���ة بدولة زامبيا والحكومات اإلفريقية 
التي التقين���ا بها على هام���ش فعاليات قمة 
االبت���كار اإلفريق���ي بالتع���رف عل���ى حلول 
وتطبيق���ات وخب���رات الش���ركات املصرية ، 
ورصدنا من خ���الل الدراس���ات التفصيلية 
التي سبقت الزيارة ومن خالل مياحثتنا إننا 
أمام فرصة عظيمة لتنمية الطلب على الحلول 
املصري���ة ل���دى العدي���د م���ن القطاعات في 
أفريقيا أهمها التج���ارة والصناعة والتعليم 

والصحة ».
تجدر اإلش���ارة إل���ى أن بعث���ة غرفة صنعة 
تكنوجيا املعلوم���ات واالتصاالت التقت عدد 
من الجهات الحكومية اإلفريقية خالل بعثتها 
لدولة زامبيا وهم وزارة العلوم والتكنولوجيا 
 Smartبدولة زامبيا ومعه���د زامبيا الذكي
Zambia )إدارة السياس���ات والتخطيط – 
إدارة البني���ة التحتية التكنولوجية( ، وجامعة 
مولونجوش���ي – لوس���اكا وهيئ���ة التعلي���م 
العالي بدولة زامبيا وهيئ���ة الكفاءات املهنية 
بدول���ة زامبي���ا ووزارة التج���ارة والصناعة 
بدول���ة زامبي���ا ووزارة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وخدمات الشحن بزيمبابوي.

اسالم عبدالفتاح

بيان عاجل داخل البرملان  للحكومة بشأن 
تصفية 5 خطوط إنتاج يف شركة إدفينا

مبشاركة مصرية مميزة.. انطالق املعرض 
الدولي للصناعات التقليدية باجلزائر

وزير التجارة: االنتهاء من االستراتيجية املتكاملة 
للصناعة 18 يناير املقبل

قال أحمد س���مير وزير الصناع���ة والتجارة، 
إنه س���يتم االنته���اء من وضع االس���تراتيجية 
املتكامل���ة للصناعة فى 18 يناير املقبل، مؤكدا 
أن االس���تراتيجية يتم إعداده���ا بالتعاون مع 
اتحاد الصناعات املصرية، وكل من لديه رؤية 

تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.
وأضاف س���مير، خالل الن���دوة التي نظمتها 
األمان���ة العامة لحزب مس���تقبل وطن، بعنوان 
“دعم الصناعة ف���ي الجمهورية الجديدة”، أن 
االستراتيجية تس���تهدف أن نكون أمام قطاع 
صن���اع مرن يتحم���ل الصدم���ات، من خالل 
التعميق للصناعة املصري���ة بجانب 5 محاور 
أخرى منها التمويل بش���روط ميسرة، مع ُيسر 
ُمدخالت اإلنتاج، وتدريب للعمالة املهارة التى 
تعم���ل عل���ى التكنولوجيا، ودع���م الصادرات 

والسعي نحو أسواق جديدة.
وذكر أن املنظومة الصناعية ال تحتاج تشريعات 
جديدة بنسبة 95%، وما تحتاجه فقط هو تفعيل 
للتش���ريعات الحالي���ة، الفتا إل���ى العمل على 
إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجارى بالخارج 
بم���ا يخدم اس���تراتيجية الصناع���ة الجديدة، 
بهدف فتح أسواق وصناعات جديدة لتوطينها 

فى مصر.

وأض���اف أن إع���ادة التأهيل ملكات���ب التمثيل 
التجارى س���تكون م���ن خالل ك���وادر جديدة 
قادرة عل���ى تحقيق نتائج إيجابي���ة، قائال إن 
البع���ض لدي���ه رؤى مختلف���ة بش���أن املكاتب 
التجاري���ة ولك���ن ن���رى اآلن أن لديهم فرصة 
كبيرة فى أن يقوموا بدور فعال لخدمة الدولة.

وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن مستقبل 
الصناع���ة املصري���ة وخطة ال���وزارة لالرتقاء 
باملنتج املحلي، وزيادة التدفقات االس���تثمارية 
املحلي���ة والعاملية باالقتص���اد القومي، مؤكدا 
أن الصناع���ة الوطني���ة تمتل���ك مقومات كبيرة 
قادرة على الوفاء باحتياجات الس���وق املحلى 

والتصدير لألسواق اإلقليمية والعاملية.
وبش���أن الش���كاوى املتكررة من هيئة التنمية 
الصناعية، أكد أن الفترة املقبلة س���يتم العمل 
على أن يكون له���ا دور مختلف وغير مقتصر 
على تقديم الرخص واألراضى ونعمل على أن 

تكون كل خدماتها إلكترونية.
وأوض���ح أن أول رخصة إلكترونية س���تتم فى 
30 نوفمبر الجارى دون أن يقوم املستثمر بأى 
تحركات ملقر الهيئة، قائال: “رخصة الصناعة 
هتكون إلكترونية وندرس أن تصل للمس���تثمر 

حتى البيت«.

  البورصة السلعية  تنطلق اليوم  بطرح كميات من القمح للمطاحن

وزير املالية: تأجيل التطبيق اإللزامي ملنظومة »ACI« باملوانئ اجلوية 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن 
قيام هيئة الس���لع  التموينية بطرح كميات من 
مخزون األقماح لديه���ا للمطاحن عبر منصة 
البورص���ة املصرية للس���لع، وبمع���دل طرح 
 مرتني أس���بوعيًا، ابتداء  من  اليوم  األحد  ، 
ليمثل ذلك موعد االنط���الق الفعلي للبورصة 

 املصرية للسلع. 
 ويأتى ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة املصرية 
في تنظيم أس���واق الس���لع  وطبقًا لتوجيهات 
القيادة السياس���ية لضبط واستقرار أسعار 
 الس���لع في السوق املصري، ونظرًا لتداعيات 
أزمة الحرب  الروس���ية األوكراني���ة وتأثيرها 
عل���ى إمدادات القم���ح عاملي���ًا،  وحرصًا من 
وزارة التموي���ن والتج���ارة الداخلي���ة عل���ى 
اس���تقرار  األس���عار وتفعيل أدواتها وآلياتها 
الس���وقية في هذا الخصوص،  ومساهمة في 
تدبي���ر احتياجات ش���ركات مطاحن القطاع 
الخاص  من القمح املستورد حتى ال يؤثر ذلك 

على األسعار في السوق  املحلي.
 وس���وف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية 
طرفًا بائعًا  للكميات املتاحة حتى ال يؤثر ذلك 
عل���ى االحتياطي  االس���تراتيجي، وس���تكون 
الش���ركة القابضة للصوام���ع الجهة  امللتزمة 

بالتسليم.
 وحتى تتمتع شركات املطاحن من االستفادة 
من ه���ذه ) املتاجرة( عل���ى منصة البورصة 
املصرية للسلع واالشتراك  كمشتري لألقماح 
في تلك املزايدات فأنه يستوجب على  شركات 
املطاح���ن ) الراغب���ة ف���ي التق���دم على هذه 
املزايدات (  التس���جيل في عضوية البورصة 
املصرية للسلع اواًل، وذلك من  خالل الدخول 

على  رابط  حددته التموين وهو 
h t t p : / / w w w . e m x . c o m . e g /

MembersReg.aspx
وكان الدكت���ور إبراهيم عش���ماوي مس���اعد   
وزي���ر التموي���ن والتجارة الداخلي���ة ورئيس 
جه���از تنمية التج���ارة الداخلي���ة، أعلن في 
تصريحات س���ابقة أنه من املتوقع بدء تداول 
الذه���ب ف���ى البورصة الس���لعية نهاية العام 
الجارى، عقب االنته���اء من مؤتمر املناخ 27 
، مش���يرا إلي أنه من املقرر، أن يتم ذلك بعد 
املوافقات والتنس���يقات العرضي���ة مع البنك 
املرك���زى، خاصة أنه يتم التعامل مع س���لعة 
حجم التداول به���ا يصل إلى 2 مليار دوالر، 
حي���ث أن مص���ر من أكبر ال���دول فى تجارة 

الذهب.
 وأش���ار عشماوي، إلى أن الذهب يعتبر زينة 
وخزينة، ففي وس���ط تقلبات السوق وتحرير 
س���عر الصرف وزي���ادة مع���دالت التضخم، 
يلجأ املواطنون إلى بيع وش���راء الذهب، الفتا 
الًى ان البورصة الس���لعية تستهدف القضاء 
َعلى الس���وق الس���وداء والحد من الوسطاء 
فى ت���داول منتجات الس���لع، الفت���ا الى أن 
هذه الخطوة ال تعنى إعالن أس���عار مختلفة 
عن الس���عر العاملي، ولكن س���يتم تحديد في 
البورص���ة الس���لعية حج���م الطل���ب وأيضا 

املعروض من الذهب.
 وأوض���ح مس���اعد اول وزي���ر التموين، أن 
أول  س���لعة تم طرحها في البورصة السلعية 
كان���ت القمح في إبري���ل 2020، كما تم طرح 
مؤخرا س���لعة األرز خالل موسم توريد األرز 
في مصر، مش���يرا إلى أن البورصة السلعية 
تس���تهدف القضاء على الس���وق الس���وداء، 
وأيضا تحديد أسعار الس���لع وحجم الطلب 
عليه���ا، من أج���ل وجود ش���فافية في إعالن 
األسعار وإنه س���يتم طرح سبائك الذهب في 
البورصة الس���لعية املصرية، خ���الل الفترة 
املقبلة، مؤكدا أن هذا القرار ال يعني التالعب 

في أسعار البورصة العاملية.
 ج���اء ذل���ك َعل���ى هام���ش فاعلي���ات توقيع 
بروتوكول تعاون بني وزارة التموين والتجارة 
الداخلي���ة ممثلة ف���ي جهاز تنمي���ة التجارة 
الداخلي���ة والبنك األهل���ي املصري، في إطار 
تعزيز التعاون بني القطاع املصرفي من خالل 

فروع البنك األهلي املصري ووزارة التموين، 
تيس���يرًا على العمالء في القي���ام بإجراءات 
بالسجل  والتسجيل  والتجديد  االس���تخراج 
التج���اري ،وذل���ك بحض���ور الدكت���ور على 
املصيلحى وزي���ر التموين والتجارة الداخلية 
والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير 
التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية 
وهش���ام عكاش���ة رئيس مجلس إدارة البنك 

األهلي املصري.
 ويه���دف بروتوك���ول التع���اون تعزيز العمل 
املش���ترك بني  جهاز التجارة والبنك األهلى 
املص���رى ف���ي أعم���ال الس���جل التجاري، 
البيان���ات  وتب���ادل  التجاري���ة  العالم���ات 
واملعلوم���ات ،حي���ث س���يتم انش���اء مكاتب 
الس���جل التجاري بفروع البنك وذلك تنفيذا 
لتوجيه���ات الرئي���س عبد الفتاح السيس���ي 
رئيس الجمهوري���ة بالتحول الرقمي من أجل 
مس���تقبل أفضل لالقتصاد وتيسير حصول 

املواطنني على الخدمات.
 وأش���ار عش���ماوي  إلى أن هذه الخطوة ال 
تعن���ى إع���الن أس���عار مختلفة عن الس���عر 
العامل���ي، ولكن س���يتم تحديد ف���ي البورصة 
الس���لعية حجم الطلب وأيضا املعروض من 

الذهب.
وحول إط���الق املنطق���ة التجاري���ة الجديدة 
بطنطا ، قال الدكتور إبراهيم عشماوى،   إن 
املنطقة التجارية الجديدة بطنطا لها أكثر من 
محور، وتضم 12 نش���اطا تجاريا وتخزينيا 
ولوجيس���تيا، موضًحا أن البورصة السلعية 

تساهم فى تخفيض األسعار بنسبة %15 .
وأض���اف  أن 90% م���ن هذه األنش���طة بها 
لوجستيات وأماكن ترفيهية، وتم وضع حجر 
أساس على مس���احة 2.5 فدان ألول سوق 
تجارى خ���ارج القاهرة بطنط���ا في محافظة 
الغربي���ة ، وتابع أن هذا الس���وق يخدم 4 أو 
5 محافظات من خالل بيع الُخضر والفاكهة، 
ومص���ر ال يوج���د بها أس���واق نصف جملة 
منظمة، والرئيس عبد الفتاح السيس���ي وجه 
بوجود 28 س���وق نصف جملة لبيع الخضر 
والفاكهة بأسعار الجملة؛ مثل أسواق العبور 

و6 أكتوبر.
وأوض���ح أن هذه األس���عار تك���ون أقل من 
مثيالتها الدارجة في املحالت التجارية، وكان 
هناك تنسيقات مع الجهات املختصة فى هذا 
الصدد، وس���يتم إنش���اء ش���ركة إلدارة هذه 
األسواق على مستوى الجمهورية، مؤكًدا أنه 
تم تحديد أماكن هذه األس���واق على مستوى 
الجمهورية )بمس���احات م���ن فدانني إلى 10 

أفدنة(، ومنها موقعني في القاهرة.
وأكد أن أس���عار السلع بهذه األسواق تكون 
بتخفيض���ات تصل إل���ى 25%، مؤكًدا أنه تم 
االتف���اق مع الجانب الفرنس���ي على إنش���اء 
س���وق جملة بتكلفة 2 مليار جنيه، واليوم تم 
البدء بالس���وق املركزي في محافظة الغربية 

واملق���ام على مس���احة فدانني م���ن أجل بيع 
الس���لع للمواطنني ، مش���يرا  إلى أن أسواق 
الجمل���ة مخصص���ة لخدم���ة كب���ار التجار 
واملنتجعات الس���ياحية واملستش���فيات؛ أما 
املس���تهلك فيمكنه الشراء من أسواق نصف 
الجمل���ة أو املتاج���ر،  مبينا أنه  ت���م افتتاح 
متاجر لسالس���ل كبيرة من الس���يراميك في 
املنطقة اللوجستية بطنطا؛ والتي يتردد عليها 

10 آالف مواطن يومًيا.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على توطني الكثير 
م���ن الصناعات؛ من أج���ل توفير احتياجات 
املواطن���ني، وع���ن البورص���ة الس���لعية أكد 
أنها بدأت عملها في موس���م القمح باملوس���م 
املنصرم، ومن املوس���م املقبل س���يتم صرف 
مستحقات املزارعني عبر تحويل مباشر على 
القطاع املصرفي؛ وهذا األمر س���يتم تطبيقه 

على سلعة القطن أيًضا.
 خفض األسعار 

بدوره اكد أحمد كمال، معاون وزير التموين 
واملتحدث باسم الوزارة سعى الدولة لخفض 
أس���عار السلع في الس���وق،  مشيرا إلي أن  
التج���ارة الداخلية على مس���توى الجمهورية 
ومنذ عش���رات الس���نوات  عانت من س���وء 
البنية األساس���ية لتلك التجارة، والتي دائما 
م���ا تخلق اقتص���اد منظم واس���تثمارات في 
التجارة الداخلية، “البنية األساسية كاملناطق 
التجارية واللوجيس���تية والبورصة الس���لعية 

وأسواق الجملة والنصف جملة«.
وأضاف “كم���ال”،   أن الرئي���س عبدالفتاح 
السيس���ي   وج���ه منذ أكثر من ش���هر مضي 
بإنشاء أسواقا منظمة على مستوى الجمهورية، 
حيث أن عدد أسواق الجملة املنظمة في مصر 
ال تتعدي ال�4 أس���واق ، واس���تطرد: “توجيه 
الرئيس السيس���ي قضي بأن يكون فيه سوق 
جملة وسوق أخر للنص جملة في كل محافظة،  
مبينا أن وزير التموين  وضع حجر األس���اس 
لن���واه أس���واق الجملة في محافظ���ة الغربية، 
واملس���تهدف أن  يكون  هناك  28 سوق نص 
جملة على مس���توى الجمهورية لبيع الخضار 
والفاكهة بأس���عار الجملة، ويس���لموا لصغار 

التجار أو البيع املباشر للمستهلكني«.
وأوضح أن تلك األسواق ستوفر سلعا بنسب 
تخفيضات على األقل تصل ل�25% عن سعر 
التجزئة، مش���يرا إلى أنه ومع تقليل الحلقات 
الوسيطة بني التاجر واملستهلك فسيعمل ذلك 
على تقليل س���عر التكلفة بش���كل ملحوظ  ، 
وتابع  أنه س���يكون هناك  تعاون مع الجانب 
الفرنسي عبر ش���ركة متخصصة في إنشاء 
مثل تلك األسواق، و س���يكون بكل األسواق 
منطق���ة خدمات متكاملة ومنطقة لوجيس���تية 

معها أسواق للجملة .

 

قال الدكت���ور محمد معيط وزير املالي���ة، إنه تم مد 
الفترة التجريبية ملنظومة التسجيل املسبق للشحنات 
»ACI« باملوان���ئ الجوية الت���ي كان من املقرر أن 
تنته���ي في 31 ديس���مبر املقبل، وتأجي���ل التطبيق 
اإللزام���ي الذي كان من املقرر أن يبدأ في األول من 
يناير 2023، لحني اس���تقرار الظروف االقتصادية 
العاملية واملحلية، وذلك استجابة ملجتمع األعمال من 
املتعاملني مع املنظومة الجمركية، وتيس���يًرا عليهم 
في ظل ما يشهده االقتصاد العاملي من اضطرابات 
حادة ومتغيرات غير مس���بوقة تلق���ي بظاللها على 
اقتص���ادات كل الدول بما فيه���ا مصر، في أعقاب 
الحرب بأوروبا التي تش���ابكت تداعياتها مع تبعات 
جائح���ة »كورونا«، على نح���و أدى إلى ارتباك في 
سالس���ل اإلمداد والتوريد العاملية، وارتفاع شديد 

في معدالت التضخم.
وأضاف الوزير، أننا حريصون على إتاحة أطول فترة 
زمنية ممكنة للمستوردين واملستخلصني الجمركيني 
ووكالء الش���حن الجوي والشركات املصدرة ملصر 
والش���ركات العاملية متعددة الجنس���يات الستكمال 
اس���تعداداتهم للتعامل على املنظومة الجديدة؛ بما 
يضمن االس���تفادة من التيس���يرات الت���ي يتيحها 
»ACI«، والوص���ول إلى أعل���ى درجات الحوكمة 
لل���واردات الس���لعية للموانئ املصري���ة، وااللتزام 

بمعايير الجودة للسلع املستوردة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة منى ناصر، مساعد 
الوزي���ر للمتابع���ة ومش���روعات تطوي���ر الجمارك، 
أننا مس���تمرون في االنتق���ال التدريجي إلى النظم 
اإللكتروني���ة املطورة وفق أح���دث الخبرات العاملية؛ 
ضماًنا لتحقيق املس���تهدفات املنشودة؛ بما ُيساعد 
في تقليص زمن اإلف���راج الجمركي، وخفض تكلفة 
عملية االس���تيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات 
املصرية، وتبسيط اإلجراءات، والتيسير على مجتمع 
األعم���ال، خاصة فيما يتعلق بواردات مس���تلزمات 

اإلنتاج والخدمات والسلع االستراتيجية.
ومن جانبه أش���اد أحمد عبدالواحد، رئيس ش���عبة 
الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزير املالية 
الخاص بتأجيل التطبيق اإللزامي ملنظومة الش���حن 
املسبق للشحنات »ACI« باملوانئ الجوية، والتي 

كان مقررا أن تنتهي في 31 ديسمبر املقبل.
وق���ال »عبدالواح���د« إن ق���رار وزارة املالية، جاء 
اس���تجابة ملطالب مجتمع األعم���ال، بتأجيل موعد 
التطبيق اإللزامي، مؤكدا أن قرار التأجيل س���وف 
يمنح فرصة للمس���تخلصني، لرجال املال واألعمال 
للتدريب الجيد على النظ���ام، كما أن قرار التأجيل 
يؤكد اس���تجابة الحكوم���ة ملجتمع األعم���ال، وأن 
الجميع يعم���ل معا في منظومة واح���دة وليس في 
جزر منعزلة، خاص���ة في ظل الظروف االقتصادية 
الحالي���ة غير املس���تقرة عل���ى املس���تويني العاملي 

واملحلي.
وأضاف رئيس ش���عبة الجمارك بالغرفة التجارية، 
أن ق���رار تأجيل تطبيق نظام التس���جيل املس���بق 
للش���حنات، يمن���ح املس���توردين واملس���تخلصني 
الجمركي���ن ووكالء الش���حن الج���وي، املزيد من 
الوقت الستكمال استعداداتهم للتعامل مع املنظومة 

الجديدة، ويقلص زمن اإلفراج الجمركي، ويخفض 
تكاليف االستيراد والتصدير.

ودعا الش���حات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، 
املتعاملني مع املنظومة الجمركية الذين يس���توردون 
بضائع من الخارج عبر املوانئ الجوية، إلى سرعة 
االنضمام ملنظومة التس���جيل املس���بق للش���حنات 
»ACI«، م���ن خ���الل البواب���ة اإللكترونية ملنصة 
واالس���تفادة   www.nafeza.gov.eg »نافذة« 
من التس���هيالت الت���ي تقدمها املنظوم���ة الجديدة، 
موضًحا ح���رص املصلحة على تذلي���ل أي عقبات 
أم���ام املس���توردين ووكالئه���م من املس���تخلصني 
الجمركيني ووكالء الشحن الجوي وتقديم كل سبل 
الدعم الفني لهم من أجل تس���هيل انضمامهم إلى 

.»ACI« نظام التسجيل املسبق للشحنات

   البدء بسلعة القمح يأتي نظرا لتداعيات أزمة الحرب 
 الروسية األوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالميًا،   

 ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص   

  رئيس »جمارك القاهرة التجارية«: قرار وزارة المالية 
بتأجيل التسجيل المسبق فرصة للمستخلصين

       توجيهات رئاسية بضبط واستقرار أسعار  السلع في السوق المصري

احمد ابراهيم

رضوى عبداهلل

أعل���ن املجل���س التصدي���ري للمالبس الجاهزة مش���اركة 10 
ش���ركات تتبع قط���اع املالبس الجاه���زة، بجن���اح مصر في 
ال���دورة ال� 14 من »املعرض الدولي للمالبس واملنس���وجات - 
 ،»International Apparel & Textile Fair IATF
واملق���رر تنظيمه بمدينة دبي باإلم���ارات العربية املتحدة، خالل 

الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2022.
وذك���ر املجلس التصديري- ف���ي بيان، أنه على م���دار ال� 13 
دورة السابقة حقق املعرض نجاحا بارزا ليصبح عالمة تجارية 
رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعرض أفضل 
املالبس، واملنس���وجات، واألقمش���ة، وإكسس���وارات األحذية 

والطباعة.
وأض���اف أن املعرض يضم أكثر من 1300 عارض من أوروبا، 
الهند، الصني، إندونيس���يا، اليابان، وغيرها من أش���هر الدول 
الصناعية واألس���واق العاملية، كما اس���تقطب أكثر من 1800 

زائر من دول الخليج ومن مختلف أنحاء العالم.
تجدر اإلش���ارة إل���ى أن صادرات املالب���س الجاهزة ارتفعت 
بنس���بة 29% لتسجل 1.91 مليار دوالر خالل الفترة من يناير 
إلى سبتمبر 2022، مقابل 1.47 مليار دوالر في الفترة نفسها 
من العام املاضي، ويتوق���ع املجلس مع نهاية العام الحالي أن 

تتجاوز الصادرات حاجز 2.1 مليار دوالر.

التصديري للمالبس: غدا ..  10 شركات 
مصرية تشارك مبعرض دولي يف دبي 
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