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الصيغة النهائية لوثيقة سياسة
ملكية الدولة علي مكتب الرئيس 

 

 

»احلصاد« تستعرض تفاصيل اتفاقيات اإلغالق املالي بني »أمييا باور« و مؤسسات متويل دولية

 

حلقة جديدة يف سلسلة 
»مدن اجليل الرابع«

قــــــطاع االتصــــــاالت أولـــــوية
 فـي خــــطــــط الــــــدولة املــــصــــرية 

• السنة الرابعة عشر   •    العدد  671    •  الثمن 3 جنيه

األحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب
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فى أسبوع عاصف .. انـــتفاضة حكــــومــيـــة وخـــارطـــة طــــريق مصرفية للتغـــلب عــلــي أزمــة نـدرة الدوالر

االقتـــصــــاد املــــصــــري ..
 مؤشرات تتحدي األزمات العاملية 

131%  زيادة في معدالت الشمول المالي خالل 5 سنوات ..والبنك المركزي 
يصيغ  استراتيجية جديدة لدفعها ما بين  )2022 - 2025(

 

أعل���ن الدكت���ور عاص���م الج���زار، وزير 
اإلس���كان واملرافق واملجتمعات العمرانية، 
ع���ن ط���رح ال���وزارة، ممثل���ة ف���ي هيئة 
املجتمع���ات العمرانية الجدي���دة، 19866 
قطعة أرض س���كنية )إسكان أكثر تميزا �� 
إس���كان متوسط "محور  إسكان متميز - 
األراضي"( بم���دن الصعيد، موضحًا أن 
هذا الطرح يشتمل على محورين، أولهما، 
مرحلة تكميلية للعم���اء املتقدمني بالطرح 
بتاريخ 2022/6/19، وثانيهما،  الس���ابق 

مرحلة جديدة للعماء الجدد.
وأوضح وزير اإلسكان، أنه يتم التخصيص 
بنظام أس���بقية الحج���ز "online"، من 
خ���ال موق���ع الحج���ز اإللكترون���ي لبنك 
www.hdb–( واإلس���كان  التعمي���ر 
reservation.com(، مش���يرًا إلى أن 
ش���روط الطرح، وأسلوب الحجز، واملواقع 
واملساحات، واألس���عار وأسلوب السداد، 

س���تكون متاح���ة على املوق���ع اإللكتروني 
للبن���ك، اعتبارًا من اليوم  األحد ، للمرحلة 
التكميلي���ة، واعتب���ارًا م���ن ي���وم األح���د 

2023/1/15، للمرحلة الجديدة.
وأوض���ح  املهندس حاتم محمود حس���ن، 
نائب رئيس هيئ���ة املجتمع���ات العمرانية 
والتجارة  العقاري���ة  للش���ئون  الجدي���دة، 
أن  الط���رح يش���مل  12807 قطع أراض 
باإلس���كان املتوس���ط "محور األراضي"، 
بمدن )س���وهاج الجديدة - قنا الجديدة - 
الفيوم الجديدة - أس���يوط الجديدة - بنى 
س���ويف الجدي���دة(، و6228 قطعة أرض 
باإلس���كان املتمي���ز، بمدن )قن���ا الجديدة 
- س���وهاج الجديدة - أس���يوط الجديدة - 
طيبة  ناصر الجدي���دة "غرب أس���يوط" - 
الجدي���دة - الفيوم الجديدة(، و831 قطعة 
أرض باإلس���كان األكث���ر تمي���زًا، بم���دن 
)أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - بنى 
سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - املنيا 

الجديدة(.

اس���تقبل الرئيس عبد الفتاح السيس���ى أمس، السبت، 
ف���ي قصر االتحادية امللك عبد هلل الثاني بن الحس���ني، 
ملك اململكة األردنية الهاش���مية، حيث أقيمت له مراسم 
االس���تقبال الرس���مي، وتم عزف الس���امني الوطنيني 

واستعراض حرس الشرف.
وصرح السفير بس���ام راضى، املتحدث الرسمي باسم 
رئاس���ة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه امللك 
عبداهلل إلى القاهرة، مش���يدًا بالعاقات األخوية املتينة 
ب���ني مصر واألردن، وما بلغته من مس���توى متقدم على 
مختل���ف األصعدة، ومعرب���ًا عن التطل���ع لتعزيزها بما 
يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبني الشقيقني، 

س���واء على الصعيد الثنائي أو في إط���ار آلية التعاون 
الثاثي مع العراق الش���قيق، الس���يما على املس���تويني 
االقتص���ادي والتجاري، كما ثمن الجه���ود التي تبذلها 
الحكوم���ة األردني���ة فى إط���ار رعاية الجالي���ة املصرية 

املتواجدة في األردن.
من جانبه؛ أعرب مل���ك األردن عن التقدير العميق الذي 
تكنه األردن ملصر على املس���تويني الرس���مي والشعبي، 
واعتزازه���ا بالرواب���ط املمتدة التي تجمع ب���ني البلدين 
الش���قيقني، وكذلك مس���يرة العاقات على مستوى آلية 
التع���اون الثاثي م���ع العراق الش���قيق، مؤكدًا حرص 
األردن على االستفادة من جهود مصر التنموية في كافة 
املجاالت من خال تبادل الخبرات واالستثمار املشترك.
وأوض���ح املتحدث الرس���مي أن اللقاء ش���هد التباحث 

حول مس���تجدات األوضاع في املنطقة، خاصًة تطورات 
القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق حول تعزيز جهود 
مص���ر واألردن نحو تقديم الدعم الكامل لألش���قاء في 
فلس���طني، وم���ن أجل العمل على إحياء عملية الس���ام 
للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما 
يضمن الحقوق املشروعة للش���عب الفلسطيني الشقيق 

وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
كم���ا تم التباحث حول عدد م���ن القضايا ذات االهتمام 
املش���ترك، حيث أك���د الجانبان أهمي���ة تكاتف وتضافر 
جهود الدول العربية للتص���دي لألزمات القائمة ببعض 
دول املنطق���ة، وذل���ك في إطار م���ن احترام س���يادتها 
ووحدته���ا وبهدف إنهاء املعاناة اإلنس���انية لش���عوبها 

الشقيقة.

أزال الجه���از القومي لتنظي���م االتصاالت، 
ش���بكات اتصاالت الس���لكية غير مرخص 
له���ا بالعمل م���ن الجهاز بمناطق رئيس���ية 
بمحافظتي الجيزة والبحيرة، وذلك بالتنسيق 
والتعاون مع إدارة شرطة االتصاالت، حيث 
كان���ت تؤثر س���لًبا عل���ى ج���ودة الخدمات 
الصوتية املقدمة للمستخدمني بمناطق الهرم 
وفيصل واللبيني وبمدن دمنهور وكفر الدوار 
واملناطق املحيطة بها في دائرة قطرها يصل 
إل���ى 7 كيلومترات والتي كان���ت تعاني من 
مش���اكل في جودة الخدمات الصوتية، مما 
ترتب عليه رفع وتحس���ني مستوى الخدمات 

املقدمة بتلك املناطق، وذلك وفًقا للقياس���ات 
التي أجراها الجهاز بعد عملية اإلزالة.

وأسفرت سلس���لة الحمات عن ضبط 69٤ 
راوت���ر ملعالج���ة البيان���ات وتوزيعها، و11 
هوائيا خارجيا للرب���ط بني 5 محطات لنقل 
وتوزي���ع خدم���ات االتصاالت بش���كل غير 
ش���رعي، و27 مقوي شبكة غير معتمد، كما 
ضبط الجهاز أحد أكبر الشركات املستوردة 
ألجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في 
محافظ���ة الدقهلية بمدينة املنصورة حيث تم 
ضبط 118 جهاز تقوية غير ش���رعي وعدد 

300 هوائي.

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات 
املصرية، برئاسة النائب طارق حسانني رئيس 
مجل���س إدارة الغرف���ة، ان إط���اق البورصة 
املصرية للسلع سيقلل حلقات تداول املنتجات 
واملس���اهمة ف���ي الحد م���ن احتكار الس���لع 
واملنتجات بم���ا يصب في صالح املس���تهلك، 
وتداول القمح في أولى جلس���اتها أتاح توفير 

االقماح ملطاحن القطاع الخاص إلنتاج الدقيق 
استخراج %72.

وصرح طارق حس���انني رئي���س مجلس إدارة 
غرفة صناعة الحبوب، بأن العديد من املطاحن 
سجلت في البورصة الس���لعية لشراء القمح، 
بما يس���اهم بصورة كبيرة ف���ي ضبط حركة 
أس���عار القمح بالس���وق، وتلبي���ة احتياجات 

املطاحن من األقماح.

تنظيم االتصاالت ينفذ حمالت موسعة إلزالة 
شبكات غير شرعية لرفع اجلودة باجليزة والبحيرة

 " اإلسكان" تعلن  طرح 19866 قطعة أرض باإلسكان 
املتوسط واملتميز واألكثر متيزًا مبدن الصعيد

غرفة احلبوب: البورصة السلعية ساهمت
 يف انخفاض سعر طن الدقيق

كتبت - رضوى عبداهلل

 كتب - اسامة السيد
قال وزير النق���ل، املهندس كامل 
الوزير، إن الفت���رة املقبلة لن يتم 
استيراد حافات النقل الجماعي 
من الخارج واالعتماد على مكون 
التصني���ع والتجمي���ع املحل���ي، 
وذل���ك بناء على توجي���ه الرئيس 
عبدالفتاح السيس���ي بتش���جيع 
بالتع���اون مع  القط���اع الخاص 
الدول���ة لزيادة الدف���ع بالتصنيع 

املحلي لوسائل النقل.
جاء ذلك خال توقيع 
 100 توري���د  عق���د 
ت���رددي  أتوبي���س 
"BRT"، بحضور 
النق���ل  وزي���ري 
كام���ل  املهن���دس 
وقط���اع  الوزي���ر، 

الع���ام  األعم���ال 
محمود  املهن���دس 

عصمت.
ولف���ت الوزي���ر إلى 

املحلي  التصنيع  أهمي���ة 
لوس���ائل النق���ل الجماع���ي بما 
يوف���ر العمل���ة الصعب���ة وفرص 
العم���ل، موضًح���ا أن التصنيع 
)بمكون محلي س���يصل  املحلي 
إل���ى 85%( س���يمكن الدولة من 
فتح أسواق تصدير إلى الخارج، 
خاصة ش���مال إفريقي���ا والدول 

العربية.
وأض���اف أن كل دول العال���م ال 
االس���تعانة  دون  بالكامل  تصنع 
إلى  مش���يًرا  أجنب���ي،  بمك���ون 

تس���تهدف  الدول���ة  خط���ة  أن 
التصني���ع املحل���ي ألتوبيس���ات 
النق���ل الجماع���ي بمواصف���ات 
أن  وأوض���ح  للبيئ���ة،  صديق���ة 
إنتاج أتوبيسات مصرية الصنع 
على مس���توى عال من الجودة، 
وتختبره���ا لجن���ة فنية مش���كلة 
الرئيس  وتوجيه  بقرار جمهوري 
أتوبيس���ات  لتصنيع  السيس���ي 
النص���ر بالتدري���ج ف���ي املكون 

املحلي من 50 إلى %100.
تعاون  الوزير  واس���تعرض 
)شراكة بني  أكتا  شركة 
ش���ركتي السوبر جيت 
مصر(،  ومواص���ات 
الحرب���ي  واإلنت���اج 
أتوبيس   100 لتوريد 
كهربائي ترددي تعمل 
على الطريق الدائري 
ك���م   72 بط���ول 
الشمالي  األقواص 
والجنوبي،  والش���رقي 
االنتهاء  إل���ى  مش���يًرا 
األتوبيس  محط���ات  م���ن 
الت���رددي خ���ال الع���ام املقبل، 

وكذلك املرحلة األولى.
النص���ر  ش���ركة  أن  وأوض���ح 
األتوبيس���ات  تصني���ع  ب���دأت 
الت���ي تعم���ل بالغ���از الطبيعي، 
ث���م س���تبدأ بالكهرب���اء وصواًل 
األخض���ر،  الهيدروج���ني  إل���ى 
وه���و األحدث في عال���م صناعة 
السيارات الصديقة للبيئة، وذلك 
ما تس���عي له الدول���ة في الوقت 

الحالى.

انتش���ر ف���ي بع���ض املواق���ع 
اإللكترونية وصفحات التواصل 
االجتماعي أنباء بشأن انتشار 
م���رض الحم���ى القاعي���ة بني 
املاش���ية في مصر نتيجة غياب 
لحمايتها،  التحص���ني  حمات 
وردا عل���ى ذل���ك  ق���ام املركز 
ال���وزراء  ملجل���س  اإلعام���ي 
الزراعة  وزارة  م���ع  بالتواصل 
واس���تصاح األراضي، والتي 
نفت تلك األنب���اء، ُمؤكدًة أنه ال 
صحة النتش���ار مرض الحمى 
القاعية بني املاش���ية في مصر 
التحصني  غياب حمات  نتيجة 
لحمايتها، وأن الوضع الصحي 
محافظ���ات  بكاف���ة  للماش���ية 
ُمشددًة  تمامًا،  آمن  الجمهورية 
التطعيمات  على توفي���ر كاف���ة 
والتحصين���ات الوقائية لرؤوس 
املاشية بش���كل دوري ضد أي 
أمراض وبائية، ُمشيرًة إلى أنه 

تم إطاق الحملة القومية الثالثة 
املاش���ية ضد مرض  لتحصني 
الحمى القاعية وحمى الوادي 
املتصدع منذ 19 نوفمبر 2022 
بجميع محافظ���ات الجمهورية، 
املربي���ني  جم���وع  ُمناش���دًة 
لحمات  االس���تجابة  بضرورة 
التحصني حفاًظ���ا على الثروة 

الحيوانية.
وفي س���ياق متص���ل، تم تنفيذ 
ميداني���ة  متابع���ة  لجن���ة   13
بواس���طة الهيئة ملتابعة االلتزام 
باإلج���راءات الصحية البيطرية 
ف���ي أعم���ال التحص���ني، إلى 
ن���دوات   1910 عق���د  جان���ب 
املواطن���ني  لتوعي���ة  إرش���ادية 
بأهمية التحصني، كما تم ترقيم 
وتسجيل 19 ألفًا و577 رأسًا، 
في  الوزارة  لجهود  اس���تكمااًل 
حصر الث���روة الحيوانية ودعم 

قاعدة البيانات الرقمية.

كتب - أحمد ابراهمي

كتبت - نيفني يوسف

وزارة النقل توقع عقد توريد
»BRT« 100 أتوبيس ترددى 

احلكومة ترد على شائعة  انتشار مرض 
احلمى القالعية بني املاشية يف مصر 
وتؤكد : الوضع الصحي للماشية آمن متاما 

 

 البورصة تربح 1.9 مليار جنيه
وسط تباين املؤشرات.. وتسـجـــل أعـــلى 

عدد عمليات منفذة منذ 2009

• السنة الرابعة عشر   •  االحد    2022  •  العدد  671

جمهورية البناء والعمران 
 مدن جديدة لتغيير خريطة احلياة يف مصر

الرئيس السيسي يقود نهضة في كل المجاالت ويرفع شعار “حياة كريمة “ لكل المصريين

منافسة مفتوحة أمام الشركات القتناص 
حصة مبشروعات الطاقة املتجددة 

والهيدروجني األخضر ..ومصر تختار ٥3 
شركة لتحويل املخلفات لطاقة

باألرقام 
بنهاية 
نوفمبر

هشام آمنة : نستعد لبدء  
تطبيق قانون املحال  العامة 

باملحافظات خالل الفترة القادمة

أمام البرملان .. مشروع  
حكومي جديد لتعديل 
قانون حماية املنافسة 

املنصورة اجلديدة

قمة بني الرئيس السيسى وملك األردن بقصر االحتادية..
وتوافق تام حول التصدى لألزمات القائمة ببعض دول املنطقة

احتفلت سفارة اإلمارات بالقاهرة، يوم الجمعة 
أم����س األول، بمناس����بة العيد الوطن����ي ال�51، 
تح����ت رعاي����ة س����فيرة الدولة بالقاه����رة مريم 
الكعبي وبمشاركة محافظ البنك املركزي وزراء 
الكهرب����اء والتضامن والع����دل والتنمية املحلى 
والثقاف����ة واإلنت����اج الحربي والق����وي العاملة 
والزراعة والتموين واملجالس النيابية وس����فراء 
ال����دول العربي����ة واألجنبي����ة ولفيف م����ن كبار 

الشخصيات العامة ومشاهير الفن واألعام.
ش����ارك بالحض����ور املستش����ار ع����اء عاب����د 
املستشار القانوني لس����فارة اإلمارات املتحدة 
العربية ونائب رئي����س البرملان العربي والنائب 
عم����رو هندي وكي����ل لجنة الش����ؤون األفريقية 
بمجلس النواب املصري واملستشار السياسي 
محي بدراوي وحرمه رش����ا بدراوي والدكتور 
عم����رو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات 
منظمة التعاون اإلس����امي واإلعامي الدكتور 
أيم����ن رش����وان واإلعامية هالة جبر وس����يدة 
املجتم����ع ميرف����ت عط����ااهلل والس����فير محمد 
العرابي وزير الخارجية األس����بق واللواء خالد 
عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد 
محاف����ظ الجيزة واملهندس عب����د الحكيم جمال 
عبد الناصر وعاء الس����بع وإبراهيم القاضي 
ومن نجوم ونجمات الفن هاني س����امة ووفاء 
عام����ر وإين����اس عز الدي����ن وأم����ل رزق وليلي 

غفران.
وخ����ال االحتفالي����ة قال����ت س����فيرة اإلمارات 
بالقاه����رة مري����م الكعب����ى ؛ لقد أطلق����ت دولة 
اإلمارات حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية 
محف����زة عل����ى التنوي����ع االقتص����ادى، بعيدا 
عن النفط، حي����ث توفر زخما لاس����تثمار فى 
االقتص����ادات الرقمية، فضا ع����ن القطاعات 
القائم����ة عل����ى ال����ذكاء االصطناع����ى والثورة 

الصناعي����ة الرابع����ة. ومنه����ا إط����اق برنامج 
اإلم����ارات الوطن����ى للفضاء وتأس����يس قطاع 
العل����وم والتكنولوجيا ونق����ل املعرفة والتعاون 

الدولى.
وأضاف����ت مريم الكعبى ف����ى كلمتها؛ أن العام 
املاض����ى قد احتفل����ت دولة اإلم����ارات العربية 
املتح����دة باليوبي����ل الذهبى لتأسيس����ها. ومنذ 
ذلك التاري����خ والدولة بدأت فى العمل من أجل 
خمس����ني عاما جديدة من التط����ور واالزدهار 
وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف أقرت اإلمارات 
»وثيقة مبادئ الخمسني«، وهى عشرة مبادئ 
تمثل مرج����عً ا للدولة خال الخمس����ني عامً ا 
القادمة، حيث ترس����م املس����ار االس����تراتيجى 
لدول����ة اإلم����ارات ف����ى املج����االت االقتصادية 

والسياسية والتنموية لتعزيز أركان االتحاد.
واستطردت السفيرًة قائلة ؛«لقد ازداد التقدير 
فى ش����تى بقاع العال����م لألجندة املس����تقبلية 
لدول����ة اإلم����ارات وقيمه����ا الراس����خة، وذلك 
نتيجة ملب����ادرات مثل معرض إكس����بو 2020 
دبى، ومتحف اللوف����ر أبوظبى، ووثيقة االخوة 

االنس����انية، عاوة على العديد م����ن املبادرات 
األخ����رى، منها االخوة االنس����انية، عاوة على 

العديد من املبادرات األخرى.
مؤك����دة أن دول����ة اإلم����ارات أصبحت حاضنة 
لقي����م التس����امح والس����لم واألم����ان والتعددية 
الثقافية حيث تضم  أكثر من 200 جنسية، 
ينعمون بالحياة الكريمة واالحترام، وبممارسة 
ش����عائرهم الديني����ة، حيث كفل����ت قوانني دولة 
اإلم����ارات للجميع العدل واملس����اواة، وجرمت 

الكراهية والعنصرية.
كما يؤكد املبدأ التاس����ع من املبادئ العش����رة 
للخمس����ني ع����امً ا القادم����ة على الت����زام دولة 
اإلمارات باملس����اعدات الخارجية والتى تنطلق 
من مبدأ إنس����انى، والتى ال ترتبط بالتوجهات 
السياس����ية للدول املس����تفيدة منها، وال البقعة 
الجغرافي����ة أو العرق أو الل����ون أو الطائفة أو 

الديانة.
وعلى مدى مسيرة امتدت خمسني عاما، قدمت 
دولة اإلمارات مس����اعدات خارجية بقيمة 322 
مليار درهم إماراتى، لتصل إلى أكثر من 175 

دولة ومنطقة جغرافية حول العالم.
ان دولة اإلم���ارات ترتب���ط بعاقات عميقة 
ومتميزة مع كافة ال���دول، ما يعزز ويعكس 
مبادئه���ا القائمة على االنفتاح والش���راكة 
وبناء الجسور والعمل على ترسيخ السام، 
واملصالح املش���تركة للدول والشعوب وبما 
يس���هم فى تحقيق األمن والسلم الدوليني، 
وعدم التدخل فى الش���ؤون الداخلية للدول. 
وتؤك���د دول���ة اإلم���ارات أنه يج���ب علينا 
تعزيز ثقافة التس���امح واالنفت���اح وتمكني 
املرأة وإعاء الحداث���ة والعقانية، والتى ال 

تتعارض مع قيم اإلسام السمحة.
وعن العاقات بني مص���ر واإلمارات قالت 
الس���فيرة أن البلدي���ن تجمعهم���ا ش���راكة 
استراتيجية مستمرة وعاقات ناجحة على 
كافة املس���تويات سماتها الصداقة واألخوة 
وهناك وعى وفهم مشترك لطبيعة املتغيرات 
اإلقليمي���ة والدولية التى تش���هدها املنطقة 
وانط���اقً ا م���ن هذه األس���س املتينة، وقد 
تمكن���ت اإلمارات ومصر م���ن بناء عاقات 
اقتصادي���ة قوي���ة، ترتك���ز عل���ى محورين 
رئيس���يني، وهما التعاون التنموى والتعاون 
التجارى واالس���تثمارى، وتطوير شراكات 
ناجحة، س���واً ء على املستوى الحكومى أو 

على صعيد القطاع الخاص.
من جانبه ق����ال وزير الكهرباء محمد ش����اكر؛ 
فى كلم����ة ألقاها باحتفالية العيد الوطنى ال�51 
لإلم����ارات نيابة ع����ن رئيس مجل����س الوزراء 
الدكتور مصطف����ى مدبولي؛ أن هن����اك روابط 
قوية تجمع مصر واإلمارات وعاقات تاريخية 
ومواق����ف دعم متب����ادل ؛ تل����ك العاقات التى 
أس����س لها الرئي����س الراحل الش����يخ زايد بن 

سلطان آل نهيان ؛ وامتدت على مر األجيال.

قيادات شعبية ورسمية من للمشاركة بحفل العيد الوطني الـ٥1 لإلمارات
13 وزير ومستشار رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء البرلمان والشيوخ والمشاهير واألعالم 

املهندس كامل الوزير

 "online" الجزار: التخصيص بنظام أسبقية الحجز 
بموقع بنك التعمير واإلسكان
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انطالق أولى الرحالت الدولية  
من مطار سفنكس إلى جدة

تعيني املهندس احمد الظاهر قائما بأعمال 
الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة 

تكنولوجيا املعلومات “إيتيدا”

شهد األس���بوع املاضي عددا من االجتماعات ملتابعة 
أداء االقتص���اد املصري ، في ظ���ل تداعيات الظروف 

واألحداث املحيطة.
وعق���د  الرئيس عبد الفتاح السيس���ي،  اجتماعا  مع 
الدكت���ور مصطفى مدبول���ي رئيس مجل���س الوزراء، 
والدكت���ورة هال���ة الس���عيد وزيرة التخطي���ط والتنمية 
االقتصادي���ة ملتابعة املؤش���رات االقتصادية في ضوء 

استمرار تداعيات األوضاع العاملية  .
وخالل االجتماع ، استعرضت الدكتورة هالة السعيد 
تطور املؤش���رات االقتصادية على مستوى العالم في 
ظ���ل تأثره���ا بتداعيات األزم���ة الروس���ية األوكرانية، 
وتباطؤ معدل النمو العاملي، وانعكاسات تلك التداعيات 

على النشاط االقتصادي الوطني.
 ووج���ه الرئي���س باس���تمرار وتعمي���ق الدراس���ات 
املتخصص���ة ذات الصل���ة باألوض���اع االقتصادي���ة 
العاملية وانعكاس���اتها على االقتصاد املصري وعملية 
التنمي���ة، خاصًة ما يتعل���ق بتصاعد معدالت التضخم 
العاملي وارتفاع اسعار الغذاء والطاقة في ضوء نقص 
املعروض العاملي منهما، إلى جانب استمرار اضطراب 
األسواق املالية العاملية وسالسل اإلمداد الدولية، وذلك 
بهدف الحفاظ على مكتس���بات الجهود الناجحة التي 
تمت خالل الس���نوات املاضية في مجال اإلصالحات 

االقتصادية.
 وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه من املتوقع أن يحقق 
االقتص���اد املصري نموًا إجمالي���ًا بنهاية العام املالي 
الحالي مق���داره حوالي 5%، وهو م���ا يفوق التوقعات 
االقتصادية املسبقة في هذا اإلطار من قبل املؤسسات 
الدولي���ة املختلف���ة، نتيج���ة الصالبة والصم���ود التي 
أظهره���ا االقتصاد املصري بس���بب انتهاج سياس���ة 
التوس���ع ف���ي االس���تثمارات العام���ة باعتباره���ا من 

املحركات الرئيسية للنمو والتشغيل.
 وفيما يتعلق بالقمة العاملية للمناخ التي انعقدت بشرم 
الشيخ، أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تم اإلعالن عنه 
خالل القمة من استضافة القاهرة ملركز األمم املتحدة 
اإلقليمي لتوطني أهداف التنمية املس���تدامة، واملقرر له 
أن يكون داخ���ل إطار املقر اإلقليمي للمنظمات الدولية 
بالحي الدبلوماس���ي في العاصم���ة اإلدارية الجديدة 
، كما عرض���ت وزيرة التخطيط أيض���ًا أهم مبادرات 
الوزارة خالل القمة خاصًة مشروعات صندوق مصر 
الس���يادي لج���ذب االس���تثمارات في مج���ال التحول 
األخضر، مش���يرًة إلى أن الصندوق باعتباره الذراع 
االستثماري للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهيدروجني 
األخض���ر، وذلك بالتنس���يق م���ع الجه���ات الحكومية 
املعنية، كما وقع صندوق مصر الس���يادي خالل القمة  
على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأس���يس 
أول صن���دوق للكربون بقيمة مليار جنيه، والذي يهدف 
إلى تخفيض االنبعاثات الكربونية من خالل االستثمار 
املستدام، والتي ستساهم في دعم املشروعات املحلية 

التي تهدف إلى نزع الكربون، مع وضع معايير محددة 
لقياس خفض االنبعاثات والتحقق من كمياتها.     

 وفيم���ا يتعلق باملب���ادرات التنموية األخ���رى التي تم 
إطالقها خالل قمة شرم الشيخ، أشارت الدكتورة هالة 
الس���عيد إلى املبادرة الوطنية للمش���روعات الخضراء 
الذكي���ة ف���ي مصر، والتي يت���م تنفيذها تح���ت رعاية 
الرئي���س، وذلك للتأكيد على جدي���ة التعامل مع البعد 
البيئي وتغيرات املناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية 
املس���تدامة، حيث س���اهمت في إعداد قاع���دة بيانات 
للمش���روعات الخضراء الذكية، وبناء قدرات الكوادر 

في هذا الخصوص.
 كم���ا اطلع الرئي���س على تطورات دع���م مصر للدول 
األفريقية ملواجهة تداعي���ات التغيرات املناخية، بهدف 
تحس���ني جودة الحياة ف���ي القرى األكث���ر فقرًا على 
مس���توى القارة وفقًا ملعايير التنمية املس���تدامة، وذلك 
في إط���ار مبادرة “حياة كريمة م���ن أجل تعزيز قدرة 
أفريقيا على الصمود في مواجهة تغير املناخ”، والتي 

ستتم تحت رعاية الرئيس.
مؤشرات مبدئية 

كذل���ك ، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
ال���وزراء،   اجتماع���ا؛ الس���تعراض أهم املؤش���رات 
االقتصادي���ة املبدئية لالقتص���اد املصري خالل الربع 
األول من العام املالي الجاري، وذلك بحضور الدكتورة 
هالة الس���عيد، وزيرة التخطي���ط والتنمية االقتصادية، 
والدكتورة ندى مسعود، املستشار االقتصادي لوزيرة 
التخطيط، والسيد محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط 
للمش���روعات القومية،  وأماني عبدالخالق، مستشار 

وزيرة التخطيط للحس���ابات القومي���ة، والدكتور أحمد 
ُس���ليمان، املُش���رف على إدارة اإلحصاءات القطاعية 

بوزارة التخطيط. 
وخ���الل االجتم���اع، اس���تعرضت وزي���رة التخطيط 
التداعي���ات املختلفة لألزمة الروس���ية-األوكرانية على 
االقتص���اد املصري، موضحة أن هذه األزمة نتج عنها 
اضطراب سالس���ل اإلمداد الدولية، وهو ما أدى إلى 
ارتفاع األسعار العاملية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث 
تصاُعد في معدالت التضخ���م العاملي وتداعياته على 

االقتصاد املصري. 
وأشارت الدكتورة هالة السعيد في هذا الصدد إلى أن 
األزمة تسببت في ارتفاع أسعار الفائدة العاملية، ومن 
ثم اضطراب األس���واق املالية، وارتفاع تكلفة التمويل، 
وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات األسعار في 
مختل���ف البلدان ح���ول العالم، كما نت���ج عن ذلك كله 
تباطؤ ملحوظ في مع���دالت النمو االقتصادي، في ظل 

بوادر ركود عاملي. 
ولفتت إلي تباطؤ  نمو االقتصاد العاملي من 6% خالل 
الع���ام 2021 إل���ى 3.2% خالل الع���ام الجاري، مع 
توقعات باس���تمرار هبوط مع���دالت النمو لتبلغ %2.7 
خ���الل العام املقبل؛ مع تراجع بنس���ب أكبر في حالة 

االقتصادات املتقدمة. 
وأرجعت  وزيرة التخطيط التراجع في مستويات النمو 
االقتص���ادي العاملي إلى تزايد املخاوف من عدم قدرة 
السياسات النقدية على احتواء التضخم، وشيوع أزمة 
الديون في األسواق الناشئة، وتوقع انخفاض اإلنتاج 
في أوروبا تأُثرًا بنقص إمدادات الغاز الروسي، فضال 

عن تفاقم أزمة العقارات في الصني. 
وتابع���ت الوزيرة أن���ه من املتوقع ح���دوث تراُجع في 
نش���اط التجارة العاملية خ���الل العامني املُقبلني، حيث 
ش���هد العام الجاري تراجعا حادا ف���ي معدالت نمو 
التجارة العاملية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباُطؤ 
إل���ى 2.5% خالل العام 2023؛ تأُث���رًا بتبعات األزمة 

الروسية-األوكرانية. 
وأضافت في هذا الس���ياق أن نسب معدالت التجارة 
العاملية ش���هدت تراجعا نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، 
واس���تمرار االضطرابات في سالس���ل اإلمداد، إلى 

جانب ارتفاع تكلفة النقل والخدمات اللوجيستية. 
وانتقلت الدكتورة هالة الس���عيد بعد ذلك للحديث عن 
املستهدفات الرئيس���ية للسياسات االقتصادية الكلية 
لالقتصاد املصري، مش���يرة إلى أن هذه املستهدفات 
تتمث���ل ف���ي ضب���ط الت���وازن ب���ني مؤش���رات: النمو 

االقتصادي، والتضخم، والبطالة. 
وف���ي هذا اإلطار، أش���ارت الوزيرة إل���ى أن البيانات 
األولي���ة ل���وزارة التخطيط ُتظهر اس���تمرار االقتصاد 
املص���ري في تحقي���ق معدل نمو مرتف���ع خالل الربع 
األول م���ن العام املال���ي 2023/2022، بواقع %4.4، 
رغ���م التحديات الت���ي فرضتها ثالثة أح���داث عاملية 
هي: اس���تمرار تداعيات في���روس “كورونا”، واألزمة 
الروسية-األوكرانية، فضال عن التأثيرات غير املواتية 

للتغيرات املناخية. 
ورجوع���ًا إلى مؤش���رات الرب���ع األول للع���ام املالي 
الجاري، عرضت وزيرة التخطيط القطاعات الس���بعة 
األكثر إس���هاما في الناتج املحلي خ���الل هذا الربع، 
وه���ي قطاعات: الزراع���ة بواقع 0.7 نقط���ة، وتجارة 
الجمل���ة والتجزئ���ة )0.6 نقطة(، واملطاع���م والفنادق 
نقط���ة(،   0.4( والبن���اء  والتش���ييد  نقط���ة(،   0.5(
واألنش���طة العقارية وخدمات األعم���ال )0.4 نقطة(، 
والخدم���ات االجتماعي���ة )0.4 نقط���ة(، واالتصاالت 

واملعلومات )0.4 نقطة(. 
وتابعت الدكتورة هالة السعيد أن نشاط قناة السويس 
ش���هد تنامي���ا نتيج���ة السياس���ات التس���ويقية التي 
انتهجته���ا الهيئة ف���ي جذب خطوط مالحي���ة جديدة، 
وانعكاس���ا لبعض املتغي���رات العاملية الت���ي أدت إلى 
زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق 
البديلة، في ظل ارتفاع أس���عار تأجير السفن ونوالني 
الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية 

العاملية. 
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت الوزيرة أنه ارتفع 
بقدر طفيف ليبل���غ 7.4% خالل الربع األول من العام 
املال���ي الجاري مقارنة ب���� 7.2% في الربع املُناظر من 
العام الس���ابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا 

مدفوعا باالتجاهات الصعودية التضخمية العاملية.

تس���تعد وزارة التنمية املحلية، لبدء التطبيق الفعلي 
لقانون املحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والئحته 
التنفيذي���ة بمحافظ���ات الجمهورية، خ���الل الفترة 

القادمة. 
وأوضح هشام آمنة وزير التنمية املحلية، في بيان، 
أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط اإلجراءات التي 
يقوم به���ا طالب الترخيص وذلك من خالل التعامل 
مع جهة واح���دة وهي مراكز إص���دار التراخيص 
التي تم إنشاؤها في الوحدات املحلية وأجهزة املدن 
الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناس���ب خالل 90 
يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفي االشتراطات 

العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وأوضح أن فلس���فة قانون املح���ال العامة الجديد 
تق���وم على اختصار ال���دورة املس���تندية والقضاء 
على البيروقراطية تس���هياًل عل���ى املواطنني؛ بهدف 
دمج االقتصاد غير الرسمي في منظومة االقتصاد 
الرسمي ليمارس املواطن نشاطه تحت مظلة الدولة 
بغرض املس���اهمة ف���ي جهود التنمي���ة ودفع عجلة 

االقتصاد وفتح مجاالت جديدة لالستثمار.
وق���ال هش���ام آمنة، إن���ه تطبيقًا لذل���ك فقد نص 
القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة 
وزير التنمية املحلية وعضوية الوزارات والجهات 
املعني���ة ومن بينه���ا وزارات الداخلية واإلس���كان 
والبيئة والصحة والق���وى العاملة والهيئة القومية 

لسالمة الغذاء.
وأش���ار إلى أن القانون الجديد كف���ل لهذه اللجنة 
املرون���ة الالزمة لوض���ع تصنيفات املح���ال العامة 
واالش���تراطات العام���ة والخاص���ة ل���كل نش���اط 
ومراجعته���ا وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك؛ 
بهدف ترخيص جميع املحال العامة على مس���توى 
الدول���ة بما يحق���ق املصلحة العامة ويس���اهم في 
تحقيق فلس���فة القان���ون دون الحاج���ة ألي تعديل 

تشريعي جديد.
ونوه وزير التنمية املحلية، إلى أن مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف املحال 
العامة بإجمالي 316 نشاطًا األمر الذي يساهم في 

تحديد األنشطة املخاطبة بأحكام هذا القانون.
ولفت إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول 
عل���ى رخصة مؤقتة مل���دة خمس س���نوات للمحال 
العام���ة املقامة بعقارات غير مرخصة لحني االنتهاء 

من تقنني أوضاعها.
وأضاف هشام آمنة، أن القانون الجديد استحدث 
وألول مرة نظام الترخيص باإلخطار، الذي يسمح 
للمواطن الترخيص لألنش���طة التي ال تمثل درجة 
كبيرة من املخاطر على الصحة والبيئة والسالمة 

واألمن.

انطلق���ت  أولى الرح���ات “ الدولية “ 
من مطار س���فنكس  الدولى إلى مطار 
جدة باململكة العربية السعودية حيث 
نظمت شركة إير كايرو إحدى الشركات 
التابعة لوزارة الطيران املدني والذراع 
منخف���ض التكالي���ف لش���ركة مص���ر 
للطي���ران أول رحلة بطائ���رة من طراز 

إيرباص 320.
ويأت���ي ذلك ف���ى إط���ار خط���ة وزارة 
الطي���ران املدن���ي لتنش���يط الحرك���ة 
باملط���ارات  والس���ياحية  الجوي���ة 

املصرية.
وص���رح الفري���ق محمد عب���اس وزير 
الطي���ران املدن���ى، أن تش���غيل أول���ى 
الرح���ات الدولي���ة الي���وم م���ن مطار 
سفنكس الدولي بعد تشغيل الرحات 
الداخلي���ة من املط���ار مطل���ع نوفمبر 
املاضى يعد خطوة جديدة نحو تنفيذ 
الدولة املصرية للوصول  استراتيجية 
إلى 30 مليون سائح، من خال برامج 
تحفيزي���ة لجذب مزيد من الس���ائحني 

إلى مصر.

أص���در الدكت���ور/ عم���رو طلع���ت وزي���ر 
االتصاالت وتكنولوجي���ا املعلومات قرارا 
بتعي���ني املهن���دس/ أحمد حس���ن الظاهر 
حس���ن قائما بأعمال الرئي���س التنفيذى 
لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 
“إيتي���دا” اعتبارا من 1 ديس���مبر 2022 
عمرو محف���وظ لبلوغه  خلفا للمهن���دس/ 

السن القانونية.
أحمد الظاهر منصب  ويش���غل املهندس/ 
مس���اعد وزي���ر االتص���االت وتكنولوجيا 
املعلومات لش���ئون تطوير بيئ���ة األعمال 

منذ أكتوبر املاضى.
ويمتل���ك املهن���دس/ أحم���د الظاهر خبرة 
واسعة تمتد ألكثر من 2٧ عامًا فى مجاالت 
تكنولوجيا املعلومات اكتس���بها من خال 
عمله فى أكثر من دولة ) مصر، واالمارات، 
وكيني���ا، والجزائ���ر ( ف���ى ع���دة مجاالت 
تكنولوجيا  تتضمن خدم���ات  متخصصة 
الخط���ط  وتنفي���ذ  وإع���داد  املعلوم���ات، 
التس���ويقية، وتأهيل القيادات التنفيذية، 

ونمو األعمال.

احلكومة تبحث موقف محطة حتويل املخلفات 
إلى طاقة كهربائية مبنطقة أبو رواش

وزير اآلثار: املتحف املصري الكبير يقدم 
لزائريه جتربة سياحية خاصة ومتميزة

بحث محمد صاح الدين مصطفى 
وزير الدول���ة لإلنتاج الحربي، مع 
ياسمني فؤاد وزيرة البيئة، املوقف 
التنفيذي ملش���روع محطة تحويل 
املخلف���ات إل���ى طاق���ة كهربائي���ة 
بمنطقة أبو رواش وكذلك عددًا من 
موضوعات التعاون املش���ترك بني 

الجانبني.
وق���ال محمد ص���اح، ف���ي بيان، 
املخلف���ات  تدوي���ر  مش���روع  إن 
واالنتقال إلى الطاقة النظيفة يعد 
من اإلج���راءات التي تس���اهم في 
الحفاظ على البيئ���ة والتكيف مع 
التغي���رات املناخي���ة املحتملة إلى 
جانب ما تحقق���ه من عائد صحي 
للمواطن���ني فض���ًا ع���ن فوائ���ده 

االقتصادية للدولة.
وأوض���ح أن هذا املش���روع الهام 
يتم في إط���ار البروتوكول املوقع 
الحرب���ي،  اإلنت���اج  وزارات  ب���ني 
التنمي���ة املحلية، البيئة ومحافظة 
والتنسيق بشأن  للتعاون  الجيزة 
تخصيص قطعة أرض بمنطقة أبو 
الجيزة لصالح  بمحافظ���ة  رواش 

املش���روع الذي يس���تهدف تحويل 
ط���ن/ املخلف���ات بطاق���ة )1200( 
ي���وم إلنتاج كهرب���اء بمقدار )30( 

ميجاوات/ساعة.
وأش���ار إل���ى أن جمي���ع األطراف 
تس���عى حاليًا إلى تفعيل التعاون 
وتنفي���ذ هذا املش���روع ف���ي أقرب 
وقت ممكن بما يساهم في تحسني 
والصحي���ة  البيئي���ة  األوض���اع 
واملعيش���ية للمواطنني والحد من 
مع���دالت التلوث وإقام���ة صناعة 
وطنية إلدارة املخلفات إلى جانب 

ما سيوفره أيضًا من فرص عمل.
وأك���د حرص الجمي���ع على تذليل 
أي تحدي���ات قد تط���رأ على تنفيذ 
املش���روع، أيضًا تم خ���ال اللقاء 
مناقشة املوقف التنفيذي لعدد من 
مشروعات التعاون بني الوزارتني.

ومن جانبها، أكدت ياس���مني فؤاد 
وزي���رة البيئ���ة أهمي���ة التكام���ل 
بني مؤسس���ات الدول���ة املختلفة، 
فالجميع ش���ركاء ف���ي فريق واحد 
تنمية ش���املة  لتحقي���ق  يس���عى 

ومستدامة.

وزي���ر  عيس���ى  أحم���د  عق���د 
الس���ياحة واآلثار، مجموعة من 
اللق���اءات اإلعامية مع عدد من 
ممثلي وس���ائل اإلعام العربية 
والدولية والت���ي من بينها لقاء 
تليفزيون���ي مع قن���اة بلومبرج 
الش���رق، ولق���اء آخ���ر صحفي 
م���ع وكالة أنب���اء الس���عودية، 
وذل���ك عل���ى هامش مش���اركته 
الثانية  القم���ة  اجتماع���ات  في 
الدولي  للمجل���س  والعش���رين 
 WTTC والس���ياحة  للس���فر 
املُقام���ة ف���ي مدين���ة الري���اض 
باململك���ة العربي���ة الس���عودية 
“الس���فر ملستقبل  تحت عنوان 
أفض���ل” خ���ال الفت���رة من 28 

وحتى 30 نوفمبر الجاري.
وخال تلك اللقاءات، استعرض 
أحمد عيسى مستهدفات الدولة 
املصرية لتنمية قطاع السياحة 

في مصر وزيادة حركة السياحة 
الواف���دة إليها بمعدالت تتراوح 
ما بني 25 و30% وخاصة في ظل 
تزايد الطلب على زيارة املقصد 
الس���ياحي املص���ري، الفتا إلى 
تحديد 3 مح���اور للعمل عليهم 
خال الفترة املقبلة وهي العمل 
عل���ى زي���ادة الغ���رف الفندقية 
املوج���ودة ف���ي مص���ر، وكذلك 
زيادة الفرص املتاحة لش���ركات 
الطيران في عدد املقاعد املتاحة 
ملص���ر، والعم���ل على تحس���ني 
مناخ االس���تثمار في مصر بما 
يس���اهم في جذب املس���تثمرين 
املحلي���ني والدوليني وتحقيقهم 
للعائد املرجو من استثماراتهم، 
وتحس���ني التجربة الس���ياحية 
للسائحني في مصر، مشيرًا إلى 
مبادرات الدول���ة لدعم وتمويل 

القطاع السياحي املصري.

أحمد ابراهيم

أصدر مرك���ز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 
ال���وزراء، ع���ددا  جديدا ضمن سلس���لة “اتجاهات 
العال���م” والت���ي ته���دف إل���ى رصد وتحلي���ل أبرز 
التغيرات والتطورات اإلقليمية والعاملية، حيث ناقش 
التقري���ر موضوع “هدر الطعام” والذي يش���ير إلى 
األطعمة الصالحة لالس���تهالك ولك���ن يتم التخلص 
منها في مراحل البيع بالتجزئة أو االستهالك، حيث 
يؤدى تحلل مخلف���ات الطعام إلى إنتاج غاز امليثان، 
وه���و أحد الغ���ازات الدفيئة التي تس���هم في ظاهرة 

االحتباس الحراري.
و  أش���ار تقري���ر األمم املتحدة األخي���ر حول التغير 
املناخ���ي إلى أنه ينبغي اتخاذ إجراءات مهمة لتجنب 
االحت���رار العاملي ف���وق 1.5 درجة مئوي���ة بحلول 
2030، وم���ن ثمَّ يكون فق���د األغذية وهدرها من بني 

أكثر التحديات إلحاًحا التي البد من حلها.
اس���تعرض املركز في تقريره حج���م األغذية املهدرة 
عاملي���ًا باألرق���ام، حيث ٌق���در الحج���م العاملي لهدر 
الغ���ذاء وفقًا لتقدي���رات منظمة الفاو ب���� 1.6 مليار 
ط���ن من معدات اإلنتاج األَوَل���ى، ويبلغ إجمالي هدر 
الغذاء الصالح ل���ألكل 1.3 مليار طن وتقدر “األمم 
املتحدة” العواقب االقتصادية املباشرة لهدر الطعام 
بنحو 750 مليار دوالر س���نوًيا، بينما ُتقدر البصمة 
الكربونية لهدر الطع���ام بنحو 3.3 مليارات طن من 
ثاني أكس���يد الكربون والغازات الدفيئة املنبعثة في 
الغالف الجوي س���نوًيا، وتمثل انبعاثات امليثان من 
مدافن النفايات أحد أكبر مصادر انبعاثات الغازات 

الدفيئة من قطاع النفايات.
 United( »ووفًقا ل� “برنامج األم���م املتحدة للبيئة
Nations Environment Program(، يبلغ 
إجمال���ي نفايات الطع���ام املنزلية - تل���ك العناصر 

املنتهية الصالحية، أو الفاس���دة ف���ي الخزانات أو 
الثالجات- ما يقرب من 570 مليون طن س���نويُّا، أي 
11% م���ن إنتاج الغذاء العامل���ي، ويتم إهدار 8% من 
األغذية عند الحصاد، و14% في طريقها إلى س���وق 
التجزئ���ة )أثناء النقل أو التخزين أو املعالجة(، و%7 
على مستوى البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية وما 
يق���رب من 40% من جميع األغذي���ة املنتجة ال تصل 

أبًدا إلى األفراد األكثر حاجة.
تن���اول العدد تأثي���ر هدر الطعام عل���ى البيئة، حيث 
أف���ادت “منظم���ة األغذية والزراعة لألم���م املتحدة” 
أنه إذا كانت نفايات الطع���ام دولة لكانت ثالث أكبر 

مص���در النبعاث ثاني أكس���يد الكرب���ون في العالم 
بعد الص���ني والواليات املتحدة األمريكية، ويعد هدر 
الطعام هدر أيًضا للمياه، حيث يتم إهدار 250 كيلو 
مترًا مربعًا م���ن املياه العذبة س���نوًيا إلنتاج الغذاء 
الضائع، وُيس���تخدم رب���ع املياه العذب���ة في العالم 
لزراع���ة طعام لن يؤكل أب���ًدا، ويأتي ذلك في الوقت 
نفسه الذي يتزايد فيه عدد األشخاص الذين يعانون 
م���ن نقص حاد في املياه بالثانية، والذين من املتوقع 
أن يصل عددهم إلى ما يقرب من 4 مليارات شخص 

بحلول عام 2050.
كما اس���تعرض العدد إشكالية فقد األغذية وهدرها 

وما تؤدي إليه من تقويض الستدامة األنظمة الغذائية، 
فعندما ُيفقد الطعام أو ُيهدر فإن جميع املوارد التي 
تم استخدامها إلنتاج هذا الغذاء - بما في ذلك املاء 
واألرض والعمالة والطاقة ورأس املال- تذهب هباًء، 
وعل���ى صعيد التهديد البيئي له���در الطعام، أوضح 
التقري���ر أن 58% من جميع األغذية املنتجة في كندا 
يت���م إهدارها، وهي تمث���ل 35.5 مليون طن متري، 
وتعد الفواكه والخض���روات األكثر هدًرا، كما ينتج 
عن الطعام غاز امليثان الذي يضر بالبيئة بمقدار 25 

مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون.
أشار العدد إلى توقعات نمو سوق وحدات التخلص 
من نفاي���ات الطعام العاملية م���ن 1.90 مليار دوالر 
في عام 2021 إل���ى 2.12 مليار في 2022 بمعدل 
س���نوي مركب يبلغ 11.3%، ومن املتوقع أن تصل 
السوق إلى 2.80 مليار دوالر في عام 2026 بمعدل 

نمو سنوي مركب %7.3.
وتش���مل األن���واع الرئيس���ية لس���وق التخلص من 
نفاي���ات الطع���ام؛ أجه���زة التخلص م���ن النفايات 
املحطم���ة، والنفايات الجاف���ة، وأجهزة التخلص من 
النفايات من خالل الطحن وهي تش���تمل على غرفة 
الستقبال القمامة بها قرص قابل للدوران عند قاعها 
أو بجوارها مزود بأجزاء دافعة ش���بيهة بالش���فرة، 
وم���ن املتوقع زي���ادة الطلب على وح���دات التخلص 
م���ن النفايات الغذائية ويرجع ذلك للنمو الس���كاني 
والتوس���ع الحضري الس���ريع وزيادة االستهالك، 
ووفًق���ا للبن���ك الدولي م���ن املق���در أن يصل حجم 
النفايات املتولدة من الفرد يومًيا 1.42 كجم بحلول 

.2025

الرئيس السيسي يكلف باإلسراع يف خطوات امتالك 
القدرة التصنيعية لألطراف واألجهزة التعويضية

 افتتاح مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخى 
بالعتبة بعد ترميمه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
باإلسراع في خطوات امتاك القدرة 
التصنيعي����ة لألط����راف واألجه����زة 
املواصف����ات  وف����ق  التعويضي����ة 
القياس����ية املعتم����دة دولي����ًا بغض 
املالي����ة  التكالي����ف  ع����ن  النظ����ر 

والتحديات االقتصادية.
وقال السيس����ي، إن ذل����ك من خال 
إقام����ة مجم����ع صناع����ي متكام����ل 
لتقديم تل����ك الخدمة النبيلة إلى كل 
إنس����ان في حاجة إليه����ا، وذلك من 
إنس����اني وأخاقي وديني،  منظور 
م����ع األخ����ذ ف����ي االعتب����ار امكانية 
تطوي����ر ذل����ك املجم����ع الصناع����ي 
ليصبح مركزًا إقليمي����ًا لتقديم تلك 

الرسالة اإلنسانية لكل دول املنطقة 
من منظور احت����رام وصون حقوق 
اإلنس����ان عل����ى خلفية م����ا تعانيه 
املنطقة من أح����داث عنف وإرهاب، 
وفقًا لصفحة املتحدث باسم رئاسة 

الجمهورية على موقع فيس بوك.
جاء ذل����ك خال اس����تقبال الرئيس 
السيس����ي، ش����ابال  الفت����اح  عب����د 
كس����نابس رئيس وحدة الوس����ائل 
التكنولوجي����ة املس����اعدة واألجهزة 
الطبي����ة بمنظمة الصح����ة العاملية، 
وكل����ود تاردي����ف رئي����س الجمعية 
العاملية لألطراف الصناعية وتقويم 
العظ����ام، ونعيم����ة القصي����ر ممثل 

منظمة الصحة العاملية في مصر.

افتتح الدكت���ور عمرو طلعت، وزير 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
مكت���ب بري���د القاه���رة الرئيس���ي 
التاريخ���ي بالعتب���ة بع���د تطويره 
وترميم���ه برؤية مبتك���رة للحفاظ 
على قيمت���ه التاريخية والتصميم 
املعم���اري األصل���ي للمبن���ى، إلى 
جان���ب تزوي���ده بأح���دث األنظمة 
لتقدي���م  التكنولوجي���ة  والحل���ول 
جميع الخدم���ات املالية والبريدية 
والحكومية وخدمات مصر الرقمية 
للمواطنني؛ رافقه الدكتور ش���ريف 
فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد 

املصري.
وخال زيارته للمكتب؛ أكد الدكتور 
عمرو طلعت على أن البريد املصرى 
مؤسسة عريقة يمتد تاريخها ألكثر 
م���ن 150 عاًم���ا؛ وهو م���ا يجعلها 
تمتلك العديد م���ن املكاتب األثرية، 
والتي يعود بعضها إلى عام 18٧0؛ 
مش���يًرا إلى أن افتتاح مكتب بريد 
»القاه���رة الرئيس���ي« التاريخ���ي 
بالعتب���ة يأتي في إطار رؤية وزارة 

املعلومات  االتصاالت وتكنولوجيا 
لتحديث مكاتب البريد ذات الطابع 
التاريخ���ي للحف���اظ عل���ى تراثها 
والتي  املصرية،  والهوية  املعماري 
تم ف���ي إطارها أيًضا تطوير مكتب 

بريد أسوان التاريخي.
بري���د  مكت���ب  أن  بالذك���ر  جدي���ر 
»القاه���رة الرئيس���ي« يق���ع عل���ى 
مساحة 1220 متر مربع، ويحتوى 
عل���ى 32 كاونتر لخدم���ة العماء، 
باإلضافة إلى غرفة مخصصة لكبار 
العماء مع 3 نوافذ، وكاونتر لذوى 

االحتياجات الخاصة.

أكدت نيفني جام���ع الرئيس التنفيذي لجهاز 
تنمي���ة املش���روعات الصغي���رة واملتوس���طة 
ومتناهية الصغ���ر، أن هناك حرصا من قبل 
الجهاز على تعزيز أوجه التكامل االقتصادي 
والتجاري مع الدول العربية األش���قاء وتبادل 
الخبرات لدعم قطاع املش���روعات الصغيرة 
بوج���ه عام، والعم���ل على النه���وض بقطاع 

الحرف اليدوية والتراثية بوجه خاص.
وأوضحت نيفني جامع، أن عدد من أصحاب 
املش���روعات التراثي���ة م���ن عم���الء الجهاز 
يشاركون في فعاليات النسخة 23 للصالون 
 2022 SIAT ( الدولي للصناع���ة التقليدية
( املق���ام بالجزائ���ر خ���الل الفت���رة من 24 
نوفمبر وحتى 2 ديس���مبر، استمرارا لجهود 
الجهاز في إشراك أصحاب هذه املشروعات 
في مختل���ف املع���ارض املحلي���ة واإلقليمية 

ملساعدتهم على تسويق منتجاتهم.
يأت���ي ذلك ف���ي إطار ح���رص جه���از تنمية 
املش���روعات على فتح آفاق تسويقية جديدة 
والتراثية  اليدوي���ة  املش���روعات  ألصح���اب 
بما ينعكس على اس���تقرار تلك املش���روعات 

ونموها.
وأضاف���ت أن الجه���از يقوم بالتنس���يق مع 
الش���ركاء اإلقليمي���ني والجه���ات املعنية في 
الدول األش���قاء لتقديم مختل���ف أوجه الدعم 

املالي والفني للمش���روعات اليدوية والتراثية 
ومس���اعدة أصحابها على تطوير منتجاتهم 
ألهمي���ة هذه املش���روعات ف���ي توفير فرص 
عمل كثيفة الئقة ومس���تقرة للشباب وللمرأة، 
ولكونه���ا تعبر عن الهوي���ة والثقافة املصرية 

العريقة.
وأش���ارت الرئي���س التنفيذي لجه���از تنمية 
املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة ومتناهية 
الصغ���ر، إلى اهتم���ام الدول���ة وتوجيهاتها 
برعاية ه���ذا القطاع ودعمه تأتي لقدرته علي 
توفير فرص عمل كثيفة خاصة في املحافظات 
الحدودي���ة و الصعيد وألن املنتجات التراثية 
تش���كل مورد مالي ضخم للعدي���د من دول 
العالم كم���ا أن هذه النوعية من املنتجات لها 
مقومات تس���ويقية عالية ف���ي مصر ومطلوبة 

عاملًيا.

جهاز تنمية املشروعات يشارك يف الصالون 
الدولي للصناعة التقليدية باجلزائر

داليا احمد

وزير الزراعة ُيسلم 23 متدربا من 18 دولة إفريقية شهادات البرنامج التدريبي حول التغيرات املناخية

آمنة : نستعد لبدء تطبيق قانون املحال العامة 
باملحافظات خالل الفترة القادمة

   وزيرة التخطيط : استمرار االقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع 
خالل الربع األول بواقع 4.4%   وزير المالية  : أداء االقتصاد المصري جيد   رغم كل 

التحديات العالمية شديدة الصعوبة  وسجلنا نمًوا ٦,٦% وفائًضا أولًيا ١,٣% خالل 
العام المالي المنتهي في يونيه ٢٠٢٢ 

   »معلومات الوزراء«  : 75٠ مليار دوالر  سنويا تكلفة  
العواقب االقتصادية المباشرة لهدر الطعام 

 الرئيس يوجه بالحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة خالل السنوات الماضية  واستمرار وتعميق 
الدراسات المتخصصة ذات الصلة باألوضاع االقتصادية العالمية وانعكاساتها على  مصري

1.3 مليار طن إجمالي هدر الطعام الصالح لألكل حول العالم 

ف���ي إطار قي���ام وزارة الزراعة املصري���ة بتفعيل مخرجات 
مؤتم���ر األطراف املتعلق باملن���اخ COP 27 والتزام مصر 
نح���و تقديم الدعم الى األش���قاء األفارقة وفق���ًا لتوجيهات 
القيادة السياس���ية، س���لم الس���يد القصير وزي���ر الزراعة 
واس���تصالح األراض���ي، 23 متدربا م���ن 18 دولة أفريقية 
 الذين اجتازوا البرنام���ج التدريبي تحت عنوان “ التغيرات 
املناخي���ة وتأثيره���ا علي األم���ن الغذائ���ي “، والتي قامت 
العالقات الزراعية الخارجية بالوزارة بتنظيمها بالتعاون مع 
 الوكالة املصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.
وخ���الل كلمت���ه رح���ب “القصي���ر” باملتدربني م���ن الدول 
االفريقي���ة، موجها الش���كر ل���وزارة الخارجي���ة ممثلة في 
الوكالة املصرية للش���راكة م���ن أجل التنمي���ة، لتنفيذ هذه 
ال���دورات للمتدرب���ني م���ن ال���دول الش���قيقة والصديق���ة، 

 بالتع���اون م���ع وزارة الزراع���ة واس���تصالح األراض���ي.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح 
السيس���ي، بتقديم كافة اوج���ه الدعم لالش���قاء من الدول 
 االفريقية، وتكثيف س���بل التعاون املشترك ونقل الخبرات.
وأوض���ح القصي���ر أن ه���ذا البرنام���ج للتدريب���ي يأت���ي 
أهميت���ه أن���ه جاء توافق���ا مع قم���ة املن���اخ cop27، الفتا 
إل���ى أنه خ���الل الفترة األخي���رة، واجه العال���م العديد من 
التحدي���ات، بداية م���ن أزمة كورون���ا، والحرب الروس���ية 
 االوكراني���ة، فض���ال ع���ن قضي���ة التغي���رات املناخي���ة.
وأك���د وزي���ر الزراع���ة أن تل���ك التحديات أظه���رت أهمية 
قضي���ة األم���ن الغذائي وبناء النظ���م الزراعي���ة والغذائية، 
الفت���ا إل���ى أن مس���اهمة ال���دول االفريقي���ة ت���كاد تكون 
مح���دودة م���ن حج���م االنبعاث���ات، مؤكدا عل���ى ضرورة 

برام���ج  ضم���ن  مس���ئوليتها  الكب���رى  ال���دول  تحم���ل 
 التكي���ف للح���د من التأثي���رات الس���لبية له���ذه التغيرات.
وقال القصير إن الدولة املصرية استضافت هذه القمة نيابة 
عن الدول االفريقية، وكان صوت مصر هو املعبر عن الصوت 
االفريقي، وأنه ألول مرة جاء ش���عار القم���ة “قمة التنفيذ” 
معبرا عنها، كما وجه الش���كر للسفير سامح شكري وزير 
الخارجية حيث استطاع املفاوض املصرى من إدراج قضية 
 الخسائر واالضرار، خالل القمة، مع تخصيص يوم للزراعة.

ولفت إلى أنه تم اطالق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول 
املستدام، لحش���د التمويل لتمكني الدول االفريقية والنامية، 
 لبرامج التكيف، وقدرتها على الصمود ملواجهة هذه التغيرات.
وم���ن ناحيته الوزير املفوض حس���ن ش���وقي، نائب األمني 
الع���ام للوكالة املصرية للش���راكة من أج���ل التنمية بوزارة 

الخارجية تقدم بالش���كر لوزارة الزراع���ة وللمركز الدولي 
املص���ري للزراع���ة بال���وزارة، للتعاون املش���ترك في تنفيذ 
 ال���دورات التدريبي���ة للمبعوث���ني م���ن ال���دول االفريقي���ة.
كم���ا أك���د أن هن���اك توجيه���ات وتكليف���ات م���ن الرئيس 
السيس���ي، بتقديم كافة أوج���ه الدعم لالش���قاء من القارة 
األفريقي���ة، وخاص���ة في مج���ال التدريب ونق���ل الخبرات 
الت���ي تقوم ب���ه الوكالة، والتي يش���ملها القط���اع الزراعي 
 بالتع���اون م���ع وزارة الزراع���ة واس���تصالح األراض���ي.

وأش���ار إلى أن الوكالة قامت بتدريب أكثر 16 ألف متدربا 
 افريقي���ا من���ذ إنش���ائها ع���ام 2014 في جمي���ع املجاالت
وقال د س���عد موس���ى املش���رف على العالق���ات الزراعية 
الخارجية بوزارة الزراعة أن عدد املشاركني 23 متدرب من 

)18( دولة من قارة إفريقيا.

االقتصاد املصري .. مؤشرات تتحدي األزمات العاملية 

شيماء مرسي
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أكد وزير املالية الدكت���ور محمد معيط، اليوم الثالثاء، أن 
طلبات املصريني في الخارج بلغت 30 ألف طلب الستيراد 

السيارات خالل أسبوعني فقط من فتح باب التسجيل.
وق���ال معي���ط إن هن���اك إقباال كبي���را على مب���ادرة منح 
املصريني في الخارج تيسيرات الستيراد سيارات معفاة 
م���ن الجم���ارك والضرائب مقابل وديع���ة دوالرية لصالح 

وزارة املالي���ة يت���م اس���تردادها بعد 5 س���نوات بالجنيه 
املصري«.

وأضاف أن هناك تقديرات تش���ير إلى أنه سيتم تقديم ما 
بني 500 ألف إلى مليون طلب الس���تيراد السيارات خالل 
فترة األربعة أش���هر وهي م���دة املبادرة”، مؤكدا أن حجم 

الطلب من املصريني في الخارج في زيادة مستمرة.

وزير املالية: تقدمي 30 ألف 
طلب الستيراد سيارات املصريني 

باخلارج خالل أسبوعني
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  اإلنجاز املتحقق خالل الس���نوات األخي���رة ، وقيام الدولة املصرية 
بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بإنشاء نحو أربعني مدينة ذكية 
يأتي  فى إطار اس���تيعاب الزيادات السكانية ومنع نشوء عشوائيات 
جدي���دة ، وهو إنجاز يفتح املجال واس���عا أم���ام تنفيذ خطط التنمية 
الش���املة ، بما تتضمنه من خلق فرص عمل لنحو 5 ماليني أس���رة 
مصري���ة ، ما يمثل إعجازا حقيقيا    بكل املقاييس ، خاصة فى ظل 

موجة تضخم عاملية غير مسبوقة تضرب اقتصاديات العالم كله.
يجم���ع الخبراء ف���ي مختلف املج���االت علي أن جزءا أساس���يا من 
اإلنج���از التنموي املتحقق خالل الس���نوات الثمانية املاضية ، يتعلق 
برؤي���ة الرئيس عبد الفتاح السيس���ي ، إلعادة تقييم م���وارد الدولة 
واستخدامها االس���تخدام الصحيح بما يحقق عوائد كبيرة تستطيع 
تحقيق الخطط التنموية املوضوعة وتخلق فرص عمل باملاليني وتفتح 
الباب النتعاش االقتصاد وجذب اس���تثمارات جديدة ، ورأينا رصد  
رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الش���يوخ محمد حالوة لهذه 
اإلنجازات   ، وبيانه أن  املشروعات اإلنشائية العمالقة التي تصدت 
لها الدولة املصرية خالل الس���نوات القليلة املاضية ، كان لها الدور 
الحاس���م في مواجهة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، كما كان 
لها أكبر األثر في جذب استثمارات كبيرة لشركات العقارات العربية 
واألجنبية لالستثمار في السوق املصري وبناء الشراكات مع القطاع 
الخ���اص فى مصر ، وأيضا كان لها أبلغ األثر في إعادة إحياء ملف 

تصدير العقار املصري بما يعود بالنفع على االقتصاد بعامة.
 نع���رف جميعنا أن  العال���م أجمع يمر بأزمات عنيف���ة، جراء توابع 
جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية ، وتتابع موجات 
التضخم الكبرى الت���ى تعانى منها االقتصاديات الكبرى ، ومع ذلك 
اس���تمرت الدول���ة املصرية في تطوير البنية التحتي���ة فى كافة أنحاء 
الجمهورية وخلق مجتمعات متكاملة من س���يناء ش���رقا إلى العلمني 
والضبع���ة غربا ومن الدلتا ش���ماال إلى أس���وان جنوبا ، وترافق مع 
ذلك إصالح اقتصادي جذري وجهود تش���ريعية من مجلسي النواب 
والش���يوخ لتعديل القوانني الخاصة باالس���تثمار ، األمر الذى أوجد 
بيئة استثمارية متفردة فى مصر، رغم كل األزمات التى تجتاح العالم 
، وهو ما انعكس على ش���هادات كبريات املؤسسات املالية وتوقعاتها 

بخصوص معدالت نمو االقتصاد املصري ودرجة استقراره.
خريطة عمران جديدة 

املالح���ظ ل���كل ذي بصيرة أنه ف���ي كل أنحاء مص���ر، تتغير خرائط 
العمران بشكل أفقي ورأس���ي ، فاملدن الجديدة والطرق والخدمات، 
تتحرك بشكل سريع صمن خطة تحاول استيعاب الزيادة السكانية، 
ضمن ممرات التنمية التي تنطلق فى كل االتجاهات، وهى مدن قابلة  
للبقاء والتطور واس���تيعاب املتغي���رات والحداثة ، وبجانب إعادة بناء 
الخدمات كلها تأتى املحاور والطرق لتمثل أهم خطط محاور التنمية، 
ألنها تخلق فرصا وتضاعف من إمكانات العمران والتحديث، وتضع 
الوجه البحري والصعيد على قدم املساواة مع العاصمة واملحافظات 
الت���ي تركزت فيه���ا الخدمات وحرم منها الري���ف واالن يعود العمل 
ف���ى حياة كريمة إلعادة بناء الريف بالعم���ران، وتأتي  الصعوبة فى 
عمران يأتي  ضمن خطط تطوير العمران فى الدلتا ، التي عانت على 
مدى عقود من اهمال وتش���وه وخضعت لتغيرات انتهت الى تش���وه 
البني���ة العمرانية، وهو ما يضاعف جهود العم���ران فى هذه املنطقة 

من مصر .
نم���وذج مدين���ة املنصورة الجديدة ف���ى قلب الدلت���ا، والتى افتتحها 

الرئيس عبد الفتاح السيس���ى  كانت مناس���بة الستعراض 
خطة الدولة فى بناء عش���رات امل���دن الجديدة من الجيل 
الرابع ،  وهي تبني   جهد  الدولة واضحا في  السنوات 
األخيرة ، فالدلتا تعرض���ت علي مدى العقود األخيرة 
لتشويه وتشوه عمراني  ، ذلك أن   إقليم الدلتا مكون 
من 5 محافظات، يسكنه 20.6 مليون نسمة ومساحته 

1.2 % من مس���احة الجمهوري���ة، وهو ثاني أكبر 
إقليم من حيث حجم السكان بعد القاهرة 

الكبرى الذى يسكنه 25 مليون نسمة.
 ويعتم���د اقلي���م الدلتا عل���ى الزراعة 
س���كانية  كثافات  وتس���كنه  والصيد 
مرتفع���ة تص���ل ألكث���ر م���ن 400 
نس���مة في الفدان، وسط محدودية 
للخدم���ات واملناط���ق الخض���راء، 
االمت���داد، خاصة  وانعدام فرص 
ف���ي  الحض���ر     نس���بة  وان 
الجمهوري���ة 45 % وفى الدلتا 28 
% فق���ط ، وبالتوازي مع كل ذلك ، 
ش���هدت  الدلتا بكثافتها السكانية   

تشوها في البناء   .
وزير  اإلسكان حينما تحدث أمام الرئيس 

س���رد  أسباب تش���وه البيئة العمرانية في 
الدلتا  ، مرجع���ا ذلك إلي تجاوز الحدود 
القص���وى لكثافة الس���كان واألنش���طة 
التداخلي���ة باإلقلي���م، والتركي���ز عل���ى 
األس���باب املادية فقط،  قائال  : »عمران 
بال هوية.. اس���تغالل جائ���ر لألراضي 

والس���كن .. ونجد س���كن مع عي���ادات مع 
ورش، مفي���ش أى قواعد وال نظ���م يتم الرجوع 
وبناء عليه تم وضع املخطط القومي 2052 بهدف 
مضاعفة املعمور وما أضافته مدن الجيل الرابع 
، لتوس���يع عوائ���د التنمية ووضع اس���تثمارات 
فيها«  ، موضحا أن  خطة التنمية تقوم على أن 
العمران في مفه���وم الدولة هو وعاء التنمية، وال 

تنمية دون هذا الوعاء   .
مدن جديدة 

خالل 5 س���نوات تغيرت خريط���ة مصر، زادت 
املساحة العمرانية من 7% إلى 14%، وذلك بفضل 
مدن الجيل الراب���ع التي انطلقت بدايتها فى عام 
2018 و  كانت بمثابة مش���روع مصر للمستقبل 
وحلمها في التوس���ع العمراني وزيادة املس���احة 
املعم���ورة وانقاذ امل���دن الجديدة م���ن التكدس ، 
فض���ال عن ان هذا الجيل م���ن املدن ضمن املدن 

الذكية .

حسيب على ظروفك«.
وواص���ل : الل���ى احنا بنعمله بتعمله ش���بكة طرق لي���ه؟ إيه الكبارى 
دي؟ ادون���ا ناكل ل���و معملتش كده هظلم الجي���ل ده والقادم واهلل..

اذا منكت���ش البلد تتعاد والخطة االس���تراتيجية من قبل انا ما اجى 
واللى قبلي يبقا احنا بنضيع البلد دي والناس واهلل العظيم احنا في 
خير ونعمة والحمد هلل رب العاملني.. اوعوا تفتكروا إن ربنا سبحانه 
وتعالى والجهد اللى بنعمله جهد مخلص وأمني ومبدع بمنتهي القوة 
اللى ربنا بيعنا بيها كلنا اوعوا تفتكروا أن اللى بيعمل فى البلد دى«.

 مشروعات للمستقبل 
نظ���رة موضوعية إلي املدن الجديدة التي تم إنش���اؤها ، أو الجاري 
العم���ل فيها تكش���ف أو تؤكد أن القيادة السياس���ية دائما ما تضع 
مس���تقبل البالد واألجيال القادمة نصب عينيها ، وال تنظر فقط تحت 
قدميه���ا ، وإنما تعمل من أجل بناء متواصل الحلقات ، ومن بني هذه 
امل���دن نجد  مدينة العلم���ني الجديدة ،  والتي تم بناؤها لالس���تفادة 
من املوقع املتميز على س���احل البحر املتوسط لتحقيق تنمية متكاملة 
وتوفي���ر أس���اس اقتصادي متن���وع، و دعم االتص���ال  بني قطاعات 
برج العرب ومرس���ى مطروح وسيدي برانى؛ لتيسير انتقال السكان 
والعمالة وتحقيق االنتش���ار السكاني واألنشطة االقتصادية املتنوعة 

في الساحل الشمالي.
وتقع املدينة على س���احل البحر املتوسط شرق مطار العلمني بحوالى 
35 كم علي مس���احة 48 ألف فدان. وج���اٍر حالًيا االنتهاء من تنفيذ 
املرحلة األولى من املدينة على مساحة 14 ألف فدان، وتضم )جامعة 
العلم���ني الدولية للعل���وم والتكنولوجيا – األكاديمي���ة العربية لعلوم 
التكنولوجي���ا والنق���ل البحري – املدينة التراثية على مس���احة 260 
فدان – املمش���ى الس���ياحي بطول 7 كم – بخالف أكثر من 37 ألف 
وحدة س���كنية ب� 18 برًجا، وعمارات الداون تاون، والحي الالتيني، 

وكمبوند 700 فدان(.
كذلك هناك “العاصمة اإلدارية الجديدة “ و تم بناؤها لتوسيع الرقعة 
املعمورة على حس���اب املناطق الصحراوية غير املأهولة، بما يضمن 
خفض متوسط الكثافة الس���كانية الحالية واملستقبلية وزيادة نصيب 
املواطن من األراضي والخدمات واملناطق املفتوحة. وتبلغ املس���احة 
االجمالي���ة للعاصم���ة اإلدارية 170 ألف فدان، وج���اٍر تنفيذ املرحلة 
األولى من املدينة والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان على ستة أحياء 
س���كنية، وأهم املش���روعات الجارية بها: حي املال واألعمال، والحي 

السكني الثالث، والحي السكني الخامس، والنهر األخضر.
 وهناك أيضا  مدينة س���الم – ش���رق بورسعيد ، والتي تم تدشينها  
بهدف تعزيز دمج س���يناء في النس���يج القومي املص���ري، وإدخالها 
مج���ال اهتمام املس���تثمرين، وزي���ادة جاذبيتها لالس���تثمار الوطني 
واألجنب���ي؛ من خالل وض���ع خريطة لالس���تثمارات املتكاملة، ودعم 
البعد األمني والسياس���ي للحدود الش���رقية للدولة.  وتبلغ مس���احة 
املدينة 16 ألف فدان، ويتوقع أن تس���توعب عدًدا من الس���كان يقدر 
بحوالي 1.250.000 نسمة، وجاٍر تنفيذ املرحلة األولى على مساحة 
205 أفدن���ة، تتكون من 6 قطاعات عمرانية، و12 حًيا س���كنًيا، ويبلغ 
طول الش���اطئ على البحر املتوس���ط 12 كم، حي���ث جاٍر االنتهاء من 
تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعي شاملة أعمال املرافق والخدمات، 

باإلضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم.
ويعتم���د بناء املدينة على تحقيق تحفيزات لإلقامة وحوافز اقتصادية 
واجتماعية للمواطنني، وتحويل عاصم���ة املحافظة ملنطقة حرة تتمتع 
بقوانني اقتصادية، تعمل على توفير بيئة مناسبة لألعمال ودعم تأهيل 
املجتمع املحلي، إلى جانب إنش���اء مطار دول���ي وميناء تجاري على 
البحر املتوسط، ومستش���فيات وبنية أساسية، إضافة إلى 17 مليار 
جنيه لالس���تثمار في املوارد التعدينية، و5 مليارات جنيه استثمارات 

سياحية لتوفير37 ألف فرصة عمل.
املدن الثالثة ، هي أمثلة فقط من بني عش���رات املدن التي  تم بناؤها 
خالل الس���نوات األخيرة، وس���بقها بعض املحاوالت على اس���تحياء 
لتفريغ القاهرة وس���حب جزء من التكدس السكاني بالقاهرة الكبرى 
ألطراف املدينة بمدن كالش���روق وبدر و6 أكتوبر والعبور وغيرها من 
امل���دن الجديدة التي ت���م بناؤها خالل ثمانينيات وتس���عينيات القرن 
املاضي، إال أنها لم تنجح بالقدر الكافي في تقليل الكثافة الس���كانية 
باملحافظات الحضرية، وخاصة إقليم القاهرة الكبرى بوصفه األكثر 
جذًبا للس���كان والهجرة الداخلية من مختلف���ة املحافظات على مدار 

السنوات.
وترصد دراسة للمركز   املصري للفكر والدراسات ، أنه علي سبيل 
املث���ال فإن  إقليم القاهرة الكبرى، عام 1970 كانت مس���احته تقدر 
بحوالي 52 ألف فدان، وعدد الس���كان 5.6 مليون نس���مة، والكثافة 
الصافية تقدر ب� 250 نسمة/ فدان، فيما كانت الكثافة اإلجمالية تقدر 
ب���� 100 فرد/ فدان. فيما أصبحت املس���احة في 2015 حوالي 140 
أل���ف فدان بزيادة 240%، وبلغ إجمالي عدد الس���كان حوالي 16.8 
مليون نس���مة بزيادة 300%، فيما وصلت الكثافة السكانية الصافية 
لحوالي 500 نس���مة/فدان وهي كثافة مرتفع���ة جًدا، وقدرت الكثافة 

اإلجمالية ب� 140 نسمة/ فدان.
وتع���د القاهرة واح���دة من أكثر املدن كثافة س���كانية ح���ول العالم؛ 
فوفًق���ا لبيان���ات الجهاز املرك���زي للتعبئة العام���ة واإلحصاء، بلغت 
الكثاف���ة املأهولة بالقاه���رة 52.7 ألف نس���مة/كم2، هذا إلى جانب 
حج���م الهجرة الداخلي���ة التي تس���توعب القاه���رة النصيب األكبر 
منه���ا، فوفًقا لتعداد عام 2006 بل���غ إجمالي املهاجرين إلى القاهرة 
804.4 أل���ف نس���مة حوالي 16.8% من إجمال���ي الهجرة الداخلية 
، وه���و م���ا يؤكد على عدم ق���درة املدن التي س���بق بناؤها على حل 
املش���كلة منذ الثمانينيات. وقد يرجع ذلك إلى عدم جاذبية هذه املدن 
لغالبي���ة املواطنني في هذا التوقيت، ففي حينها كان الس���كن في هذه 
املدن بمثابة “نفي” لس���كانها، فيتطلب الذهاب إلى وس���ط العاصمة 
قطع عش���رات الكيلومت���رات وتكبد أموال باهظ���ة بخالف تكبد عناء 
الطرق الوعرة في هذا الوقت، لذا كان تحمل هذا العناء بش���كل شبه 
يومي لبعض العاملني والطالب إلتمام ش���ؤونهم العملية والدراس���ية 
أمًرا ش���به مستحيل. فكان شراء وحدة س���كنية بهذه املدن الجديدة 

مجرد استثمار عقاري إذ ربما يؤتي ثماره يوًما ما. 
هن���اك أيض���ا  عدم كفاية ما تم تنفيذه من وحدات س���كنية لتضاهي 
الزيادة الس���كنية خالل العق���ود األخيرة، فما ت���م تنفيذه خالل 38 
عاًما )1976-2013( يعادل ما تم تنفيذه في 7 س���نوات )منذ 2015 
حت���ى 2021(. فخ���الل الفت���رة )1976 – 2005( والتي تعادل 30 
س���نة تم تنفيذ 1.2 مليون وحدة س���كنية، بمتوس���ط 42 ألف وحدة 
سكنية سنوًيا، فيما زادت معدالت البناء قلياًل في ال� 8 أعوام التالية 
)2005-2013(، ليصبح إجمالي املنفذ 383 ألف وحدة بمتوسط 48 
ألف وحدة س���نوًيا ،  في حني كانت الزيادة الس���كانية خالل ال� 38 
عاًما تقدر بحوالي 48 مليون نسمة، أي بمتوسط زيادة 315.8 ألف 
أسرة س���نوًيا )بفرض أن متوسط حجم األس���رة 4 أفراد( في حني 

كان متوسط عدد الوحدات املنفذة ال يتعدى 45 ألف وحدة سنوًيا.
هذا بخالف أن غالبية الوحدات املنفذة كانت من قبل القطاع الخاص 
والذي ال يتناس���ب مادًيا مع ش���ريحة عريضة من املجتمع املصري، 
خاصة في ظل غياب حلول أو خطة للدولة على مدى عقود، مما تسبب 
في ظهور وتنامي البناء العش���وائي واملناطق غي���ر اآلمنة، والضغط 
على شبكات املرافق غير املؤهلة للزيادة العشوائية للسكان ، لذا كان 
وقوف الحكومة على أسباب ومحددات أزمة التكدس السكاني سبياًل 
أساسًيا في وضع حلول ناجعة لألزمة، على رأسها بناء مدن جديدة 
تمنع املزيد من البناء العش���وائي، وتحوي مشروعات إسكان متنوعة 
)اجتماعي – متوس���ط – فاخر – س���ياحي( ذات جودة تنفيذ عالية 
تحظى بثقة املواطن، وبوس���ائل تمويل ميسرة تتناسب مع كل الفئات 

وبخاصة محدودي الدخل.
 الش���اهد  أن العديد من املدن الجديدة واملستدامة التي تكلف الدولة 
مليارات الجنيهات يتم افتتاحها يوًما تلو اآلخر لعالج واجتثاث أزمة 
التكدس السكاني والثورة على فكرة العيش حول الوادي والدلتا التي 
توارثناها عبر آالف الس���نني، واالس���تغالل األمثل ملواردنا الطبيعية 
والتماش���ي مع نظم البناء الحديثة التي تتناس���ب مع مقدرات الدولة 

ومكانتها بني دول العالم.

ومنذ عام 2014 حتى 2022  ، بلغ معدل اإلنفاق على املدن 45 مليار 
جنيه في السنة، وكان حجم السكان  بهذه املجتمعات خالل 36 سنة  
،  بمعدل 140 ألف نس���مة في الس���نة، في حني وصل خالل الفترة 
من  2014 حتى 2022   ل�500 ألف نسمة وهو أيضا معدل تتحرك 

الخطط لكى تتجاوزه .
الهدف من املدن الجديدة وممرات التنمية هو خلق أنشطة زراعية 
وصناعية مع محاور وطرق لتس���هيل حركة النقل، ووصلها مع  
مبادرة “حياة كريمة” إل���ى ريف بحرى والصعيد ليكون جزءا 
م���ن خطط التنمية املش���اركة فى التنمية ، ويمت���د هذا املخطط   
ش���ماال وجنوبا ، وفى  الصعيد يتم تنفيذ 10 محاور من غرب 
النيل لش���رقه، طول الواحد 24 كيلومترا، تغير من شكل 
النقل والحركة والعمران فى الجنوب، وهناك مدينة 
جدي���دة وأكثر فى كل محافظ���ة، الفيوم الجديدة، 
وبنى س���ويف الجديدة واملنيا الجديدة، وأسيوط 
الجديدة، وغرب أسيوط “ناصر”، وقنا الجديدة، 
وغرب قنا، وتوشكى الجديدة، وأسوان الجديدة، 
وهى مدن من الجيل الثاني والثالث، وكل منها 
قادرة على اس���تيعاب م���ن 40 إلي  90 ألف 
نس���مة، كما ان هناك 9 مجمع���ات صناعية 
جديدة، واحد فى بنى سويف، ومجمعان فى 
الفي���وم، وواحد فى املنيا وآخر فى أس���يوط، 
ومجمع بس���وهاج، وواحد بقن���ا، ومجمع فى 
األقصر، ومجمع صناعي فى محافظة أس���وان 
التي تحتضن أكبر محطة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
من الش���مس فى “بنب���ان »  ، وفي الدلتا والش���مال 
هناك املنصورة الجديدة دمياط الجديدة وبورس���عيد 
واالس���ماعيلية واالس���كندرية الجديدة ، وصوال الى  
دمي���اط الجديدة ، وهى مدن خض���راء ذكية تتضمن 

مستشفيات ومدارس وجامعات وخدمات كاملة.
ه���ذه املدن تؤك���د أننا  أمام تحول ف���ى نظرة الدولة، 
حيث تم تطوير استراتيجية ممرات التنمية، التى تصل 
للصعيد بمدن���ه وريفه  إلقامة تنمية مس���تديمة وقابلة 
للتوس���ع واالستمرار، إلى الش���رق فى سيناء والغرب 
إل���ى القطاع الغربي والعلمني الجديدة ش���ماال باتجاه 
الس���احل وجنوبا فى الصعيد، وتأت���ي مبادرة “حياة 
كريمة”  التى تجمع كل هذه املشروعات، لتمد محاور 
التنمية فى كل االتجاهات وممرات التنمية  ، وتضيف 

إلى الجغرافيا والعمران فرصا إضافية.
الرئيس تحدث عن املش���روعات القائمة  إلنشاء هذه 
امل���دن ،  قائ���ال إن  5 ماليني ش���خص يعملون فى 
الش���ركات التى تنفذ املش���روعات الكب���رى ، وعلى 
االقل  5 آالف ش���ركة يعمل فى بعضها آالف ، يعنى 
5 ماليني أس���رة،  مضيفا : هذه املش���روعات ليست 
زيادة فل���وس معانا ولكنها أم���ور حتمية الزم نعمل 
ك���دة ولو معملناش كدة يبق���ى قصرنا في الحاضر 
واملس���تقبل  ، حتى يمكن ان نستوعب حجم الزيادة 
فى الس���كان ، وقال إن  ما نقدمه نفعله معا وانجاز 

للش���عب املصرى، واننا نعمل معا كلنا ، ومؤسسات الدولة بالكامل 
معان���ا، احنا مش في جنب لوحدنا، احنا واحد ومع بعض كلنا ولينا 

فيها زي بعض«  .
رسائل الرئيس 

خ���الل افتت���اح “املنص���ورة الجدي���دة “ ، كان الرئيس السيس���ي   
حريصا على االش���ارة إلى وجود مخططات س���ابقة بمواجهة خطر 
التحدي السكاني، الذى ظل لسنوات يؤرق كافة الحكومات املصرية 
على مدار س���نوات طويلة، وهو ما يؤكد ان الخطر قديم، والنية على 
املجابهة كان���ت موجودة، لكن كانت االرادة ناقصة، وربما الس���بب 
كما س���بق االشارة مرجعه ظروف حالت دون توفر هذه االرادة، لكن 
الي���وم ورغم ان التحديات اصعب من ذى قبل، لكن االرادة بدت منذ 
اللحظة االولى قوية ولديه���ا تصميم على املضى فى تحويل االحالم 
ال���ى واقع، الن الوضع ال يحتمل، لذل���ك ال مفر من املواجهة وتحمل 
املس���ئولية بكل قوة وثقة، وهو م���ا نلمس نتائجه اليوم، فى املنصورة 
الجديدة التي تعد حلقة ضمن سلس���لة طويلة من انجازات وتحركات 
شاهدة على قوة االرادة املصرية، والتصميم والعزيمة الرئاسية التى 

لم تلني للحظة.
 و ق���ال الرئي���س  : “كان حد كلمني نخف األعمال بتاعتنا ش���وية، 
قلتلهم حجم الش���ركات العاملة فى الدولة املصرية فى مش���روعات 
محددة، ومش بتكلم على القطاع الخاص، هنالقى هناك مش أقل من 
5 آالف شركة ش���غالني يا جماعة، يعنى متوسط مش هقول 5 آالف 
ال قول ألف عامل بس فى كل ش���ركة، يعني 5 ماليني إنسان يعنى 5 
ماليني أس���رة، لو قفلت قولولى املاليني دى كلها تعيش ؟ طيب أديهم 

تكافل وكرامة وال أخليهم يشتغلوا ويبنوا البلد؟« .
أض���اف الرئيس  : “قوتنا ف���ي فهمنا وملا بخلي زمايلي يش���رحوا 
ويتكلموا في أمور قد تكون مش محل اهتمام املواطن، في النهاية هو 
  » عاوز فلوس في جيبه والحاجات موجودة في الس���وق بسعر كويس
، وأوضح الرئيس أن  الش���واطئ املصري���ة وخاصة الدلتا معرضة 
الرتفاع منس���وب املياه بمعدل متر أو مترين، وذلك خالل الخمس���ني 
عاما املقبلة، مضيفا: “نقدر نعمل حواجز ل� 300 كيلومتر س���تكلفنا 

مليارات الجنيهات لحماية الشواطئ والناس«.
 وتابع الرئيس :  “ما لدينا من مياه أقل من 500 متر مكعب للفرد فى 
الس���نة.. أنا محتاج أقابل النمو املحتمل فى الطلب على املياه بالنمو 
اللى هيحصل على الس���كان فنجيب مياه للنمو السكاني منني؟« . ، 
ولف���ت إلي أنه في عهد محمد عل���ي كان نصيب الفرد من األراضي 
الزراعية يصل إلى ف���دان، معلقا: “محتاجني نعرف كويس قوي ليه 
احنا بقينا كده ؟، علشان متتهمش الدولة وتقول هي فني؟، ال كلنا مع 
بعض دي بلدنا ونخلي بالنا منها.. حالة الغنى اتحولت لحالة عوز”.. 
وتقول البلد س���ايبانا ليه؟ النهاردة يوم جميل بس عيب واحنا بنتكلم 
عل���ي إيماننا الجميلة نذكر بعضنا وبقول الكالم ده لكل مؤسس���ات 
الدولة ومنظمات املجتمع املدني واملؤسسات الدينية يا جماعة بصوا 
ك���ده ده!!.. يرضي ربنا؟ فيه حد ورا مني متدين يقول هي دى األمة 

اللى ك�”الشامة”؟.
أض���اف الرئي���س  : “عاوز أق���ول إذا ماكانتش مؤسس���ات الدولة 
بالكام���ل معانا، احنا مش في جن���ب لوحدنا، احنا واحد ومع بعض 
كلن���ا ولينا فيها زي بعض«  ، وأوضح ان  هناك خطة للدولة وهناك 
خبراء وعلماء، متابعا” أنا ال أضع رجل على رجل وأقول كلمتني في 

موضوع، بل هذه دولة من خيرة العلماء سواء في الجامعة والوزارات 
وضعت هذا التصور« . ، وتابع  أن هذا التصور ليس وليد اليوم، بل 

كان موجود فى السابق ولكن الظروف لم تنجح في تنفيذه.
 وقال  الرئيس: “امشوا كده على الدائرى وشوفوا العمارات وحجم 
املباني أكبر من حجم الطلب املوجود في الس���وق، وإال كانت الناس 
سكنت فيها.. القيمة الزائفة تعبير حقيقى وإحساس بالغنى الزائف.. 
ل���و كنت باني على قيراط���ني لو كنت ش���غلتهم وحافظت عليهم كان 
هيجيل���ك عوائد حقيقية أفضل من إنك تعي���ش على وهم.. فيه ناس 
بتبنى علشان خاطر أبناءها.. واللى بنعمله فى املدن مش شكل بس.. 
ال.. دى مجموع���ة أهداف بتتحقق«  ، وأض���اف : “اللقاءات فرصة 
حت���ى نتكلم مع نفس���نا وأهلنا، فنحن لس���نا موجودين لنتحدث فى 
الدقهلية أو املنصورة فقط بل فى كل الدولة ليعلموا ملاذا نفعل ذلك«.

 وحذر الرئيس مجددا من أن : “النمو السكانى هياكل البلد، وعندما 
نق���ول ذلك احنا مش بنخوفكم ونقول الكالم ده لكل املؤسس���ات في 

مصر بما فيها املؤسسات الدينية«.
وأضاف  : هل يرضى ربنا إن اللى كنا فيه من 100 س���نة كنا كدة، 
وبع���د ما الدنيا كلها تقدمت نبقى كدة اآلن، هل اللى كان موجود من 
80 و100 س���نة في املنصورة، هو الل���ى موجود فى املنصورة اآلن، 
ويقولك ده ميصعبش علينا أن نكون منذ 100 س���نة مش���هد، واآلن 

مشهد آخر«.
وقال   إن مش���روع مدين���ة املنصورة الجديدة ت���م التخطيط له منذ 
ع���ام 2010 أي قبل حالة 25 يناي���ر، وعلينا أن نبرز املخططات اللى 
كان���ت الدولة عمالها وكل اللى عملتوه والل���ى كان معمول قبل مننا 
على األقل قبل منى أنا وكان مطلوب أن يتم عمله وملا جاءت الفرصة 
جرينا نعملها ، وأضاف : : “اللى بيتعمل في املنصورة الجديدة ليس 
اعتداء على األراضى الزراعية في ظهير هذه املدينة.. لو فضل نمونا 
الس���كاني بالطريقة دي محدش هيقدر يحل املس���ألة وابقوا خالص 
ارض���وا بقا.. مافتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللى احنا بنعمله، 

واهلل ماحد هيقدر يعمل اللى احنا بنعمله ده«.
 وكعادت���ه كان الرئيس والقائد صريحا مع ش���عبه ، قائال : “البالد 
اللى زي حالتنا عاوزة واحدة من 3 حاجات يا إما صبر وعمل وشغل 
بس، وده مسار، نشوف نتايجه بعد سنني كتيرة، وتحديدا مش احنا 
ولك���ن الجيل اللى بعد كده، أو نس���يب البلد دى تضيع مفيش فايدة 
ألن املوض���وع فى اآلخر هو حجم أم���وال وطاقة دولة، الطاقة دي يا 
ق���د الدولة يا أكبر منها يا أقل منه���ا، وإذا كانت أقل منها يبقى فيه 
إحس���اس بالعوز، ولو قدها هتبقى الناس حاس���ة بالراحة، ولو أكتر 

هيبقي اإلحساس بالرضا أكتر«.
وتس���اءل الرئيس السيسى: “يا ترى بالنمو الس���كاني على املوارد 
املتاحة عندنا هل في األقل وال في العام وال فوق؟ احنا فى األقل، حد 

يقول طاملا اقل خلينا بقا نقعد في العشش.. ال يا جماعة.
وتابع الرئيس السيس���ى: “املسار التالت إن ربنا جابلنا موارد مش 
في الحسبان ومحدش بيخطط لبلده كده نقول مستنيني ملا ربنا يوفقنا 
ويبعتلن���ا حاجة ن���ورث يعني.. يا جماعة يا بت���وع ربنا مش بتقعدوا 
بقالكم 50 س���نة انتوا بتظلموا الدعاء..  دع���اء من غير عمل؟.. ربنا 
مبيعملش كده تعمل وتقول ي���ا رب فربنا يوفقك..اقفل الكتاب واقعد 
ادعى وابقا هات 90 % بقا.. بتظلموا العالقة مع اهلل ، بتقول هجيب 
وتق���ول ربنا هيرزقن���ي محدش بينام من غير عش���اء، لكن انت مش 

جمهورية البناء والعمران .. مدن جديدة لتغيير خريطة احلياة يف مصر

    استراتيجية جديدة لتطوير » ممرات التنمية » وإقامة تنمية مستدامة وقابلة للتوسع 
واالستمرار من الصعيد جنوبا  إلى الشرق فى سيناء  و القطاع الغربي والعلمين الجديدة شماال  

  رسائل الرئيس الصريحة تفاؤل بالمستقبل و أجراس إنذار من أخطار الزيادة السكانية 
وتأكيدات علي أن العمل هو األساس 

الرئيس السيسي يقود نهضة في كل المجاالت ويرفع شعار “حياة كريمة “ لكل المصريين

مشروعات عمالقة تستفيد منها 5 ماليين أسرة ..  و40  مدينة ذكية  في إطار  استيعاب الزيادات السكانية ومنع نشوء عشوائيات جديدة
يوم��ا بع��د اآلخ��ر ، يض��اف إل��ي س��جل البن��اء واإلنج��ازات ، 
مش��روع قومي جديد ، أو مدينة جديدة ، تنضم إلي مسيرة 
البن��اء والتنمية والعم��ران ، التي يقودها الرئي��س عبد الفتاح 
السيس��ي ، س��عيا نح��و تحقي��ق ه��دف بن��اء “الجمهورية 
الجدي��دة “ عل��ي أس��س تغير م��ن حي��اة المصريي��ن جميعا 
، وتق��ود مص��ر إل��ي مص��اف ال��دول المتقدم��ة ، الخالية من 
العش��وائية والعش��وائيات ، والناهض��ة بمش��روعات تحقق 
التق��دم والريادة ف��ي مختلف المج��االت ، صناعي��ة وزراعية 

وتنموية وعمرانية .
 ف��ي ه��ذا اإلطار جاء  افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيس��ي  خالل 
األس��بوع الماضي مدينة “المنصورة الجدي��دة”  ، والذي لم يكن  
مجرد افتتاح لمدينة جديدة ضمن خطة الدولة المصرية إلنشاء 
أربعين مدينة ذكية جديدة، لكنه تجس��يد للجهود الجبارة لبناء 
واق��ع جديد للمجتم��ع المصري في كافة أنح��اء الجمهورية، بما 
يعلى م��ن جودة الحي��اة للمواطنين ويوفر حي��اة كريمة لجميع 

المصريين فى الدلتا والصعيد وسيناء
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

مجلس الوزراء يقر متويل 
بقيمة 271 مليون دوالر 

مع بنك التنمية األفريقي

وافق مجلس الوزراء على مش���روع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية 
تمويل ب���ن مصر وبنك التنمي���ة األفريقي، لبرنامج دع���م األمن الغذائي 

والصمود االقتصادي، بمبلغ 271 مليون دوالر.
يأتي هذا االتفاق في إطار التنس���يق املس���تمر مع ش���ركاء التنمية لتدبير 
التمويالت الالزمة لدعم ومس���اندة اإلجراءات التي تتخذها الحكومة على 
صعيد السياس���ات االقتصادية الهيكلية للمساهمة في التخفيف من آثار 

األزم���ة العاملية وتحقيق االس���تقرار االقتصادي، ودع���م القطاع الخاص 
وتعزيز دوره في االقتصاد والحفاظ على مكتسبات االقتصاد املصري.

ويس���اهم التمويل في دع���م برنامج النم���و االقتصادي بواس���طة زيادة 
اإلنتاجية واالس���تدامة الزراعي���ة، إلى جانب تعزيز ق���درة الحكومة على 
ضم���ان بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص بما في ذلك االس���تثمارات في 

القطاع الزراعي.

حصل بنك مصر -قطاع املراجعة الداخلية- على شهادة 
األي���زو«ISO 9001:2015« ف���ي مج���ال املراجع���ة 
الداخلي���ة من قب���ل TUV southwest  املتخصصة 
والرائ���دة دوليًا في مجال االختب���ار والتفتيش والتدقيق 
واملعترف بها من قبل الهيئة املصرية العامة للمواصفات 
والج���ودة،  ه���ذا ويتم منح ه���ذه الش���هادة بعد تحقق 
الجهة املانحة من التدقيق واملراجعة لكافة السياس���ات 
واإلج���راءات الداخلي���ة وأنه���ا تتماش���ى م���ع املعايير 
 واألس���س املعتم���دة دولي���ًا ف���ي نظ���م اإلدارة العاملية.

وأش���ار محمد اإلتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر 
أن هذه الش���هادة تعد تأكيدًا على نجاح البنك وفعاليته 
في إدارة عملياته وخدماته املصرفية وانعكاس���ًا لريادته 
ف���ي إدارة عمليات���ه وتقدي���م كافة الخدم���ات املصرفية 
لقاع���دة عمالئه العريض���ة البالغة أكثر م���ن 13 مليون 
عمي���ل بالكف���اءة والج���ودة املطلوبة بما يخ���دم ويحمي 
االقتص���اد القومي، ويدع���م دور البنك في مجال التنمية 
املستدامة بكافة عناصرها، البيئية، املجتمعية والحوكمة 
)ESG( وأيض���ا دوره ف���ي تحقيق االس���تقرار املالي 
 واملصرف���ي وتعظي���م العائد على رأس املال املس���تثمر.

وم���ن جانب���ه ص���رح محم���د يحي���ى أحم���د – رئيس 
قطاع املراجع���ة الداخلية ببنك مصر ب���أن ذلك التقدير 
الدول���ي يأت���ي كنتيج���ة مباش���رة لدع���م اإلدارة العليا 
بالبن���ك ولجن���ة املراجع���ة ومجل���س اإلدارة ومجه���ود 
 جمي���ع الزم���الء العاملن بقط���اع املراجع���ة الداخلية.
ويعد حصول البنك على هذه الشهادة  الدولية استكماال 
لنجاح���ات البنك في مج���ال املراجع���ة الداخلية، حيث 
س���بق للبنك الحصول على جائزة أفضل بنك في مجال 
املراجع���ة الداخلية –  مصر لعام���ي 2021 و 2022 

من مجلة إنترناش���يونال بيزن���س، و ُيعد حصول  البنك 
عل���ى  تلك الجوائز و الش���هادات ترجمة حقيقة للجهود 
املبذولة والتحديث املس���تمر ألنظم���ة العمل بما يضمن 
 تهيئ���ة الُس���بل نح���و تحقي���ق أعل���ى معدالت ل���أداء.
ويس���عى بنك مصر دائما إل���ى تحديث عملياته وأنظمته 
الداخلية بش���كل مس���تمر ملواكبة التط���ورات املوجودة 
على الس���احة، ويحرص البنك دائمًا على تزويد كوادره 
البش���رية بالتدريب املس���تمر واملتخص���ص على أحدث 
املمارس���ات العاملية في هذا املجال وتحسن القدرة على 
العمل فى املواقف املختلفة، والحد من حدوث اضطرابات 
تش���غيلية واالس���تمرار في توفير كافة الخدمات البنكية 
للعم���الء بأعلى ج���ودة، فضال عن الق���درة على الوفاء 
بمتطلب���ات الرقابة الداخلية للمنتج���ات والخدمات التي 

يقدمها البنك لعمالئه.

»ISO 9001:2015«  بنك مصر يحصل على شهادة األيزو
 فى مجال املراجعة الداخلية  
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قال أشرف القاضي رئيس املصرف املتحد ،  أن كل 
10% اس���تثمارات في مجال الطاق���ة النظيفة = نحو 
100 مليار دوالر عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية 

معا.
لذل���ك تضمنت محاور اس���تراتيجية املصرف املتحد 
2023 التوس���ع في نطاق التمويل األخضر املستدام. 
وذل���ك من خالل طرح مجموعة م���ن املنتجات البنكية 
والحل���ول املصرفية الجديدة واملبتك���رة التي تتواكب 
مع احتياجات رجال الصناعة واملستثمرين واملواطن 
وتتوافق مع املعايير البيئية العاملية للحد من االنبعاثات 

الكربونية وتقليل اآلثار السلبية للتغيرات املناخية.
وأوض���ح القاض���ي أن تح���دي التموي���ل املس���تدام 
يتطل���ب تكاتف الدولة بأجهزته���ا املختلفة مع البنوك 
واملؤسسات التمويلية ومؤسسات املجتمع املدني ملنح 
تمويالت تنافس���ية وحوافز ومميزات لرجال الصناعة 
واملس���تثمرين خاص���ة أن ه���ذه املش���روعات تتميز 
بتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية.  فضال 
تأثيراتها في الحد من االنبعاثات السلبية للمناخ مما 

يعود بالنفع على املجتمع واملواطن سويا.
ومن ضم���ن املنتجات البنكية والحلول املصرفية التي 
يقوم املصرف املتحد بدراسة طرحها بالسوق 2023 
مش���روعات الطاقة املتج���ددة.  فاالس���تثمارات في 
مجال الطاقة املتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة 
س���يؤدي إلى زيادة العائد املس���تثمر في هذا املجال 

على املستوى االقتصادي واالجتماعي معا. 
فض���ال ع���ن تنمي���ة سالس���ل القيم���ة الت���ي تغذي 
مشروعات الطاقة النظيفة وتس���رع من وتيرة تعميق 
استخداماتها.  األمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة 
املواطن االستهالكية وتوجيهها ناحية الطاقة املتجددة 
والنظيفة.  مما له من آثار إيجابية كبيرة على املواطن 

واملجتمع ككل.  
ه���ذا وي���درس املصرف املتحد التوس���ع ف���ي تمويل 
مش���روعات النق���ل األخضر س���واء عملي���ة تحويل 
الس���يارات للعم���ل بالغ���از الطبيعي والت���ي كان قد 
طرحه سابقا في 2021.  كذلك تمويل أساطيل النقل 

الجماعي وتحويلها لنقل أخضر.
وأكد أش���رف القاضي أن املص���رف املتحد يعد أحد 
الق���وى املحركة لنمو قط���اع املش���روعات الصغيرة 
واملتوسطة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو 
االقتص���اد القوم���ي وفقا لرؤية مص���ر 2030.  مما 
له من تأثير مباش���ر على تحس���ن مس���توى معيشة 
املواطن املصري اقتصادي���ا.  كذلك تأثيره اجتماعيا 
في والقضاء على البطالة والتمكن االقتصادي للمرأة 
والش���باب.  فضال عن تأثيره الغير مباشر في تطوير 
البنية التحتية األساس���ية للمجتمع والتصدي للهجرة 

الغير شرعية وتطوير العشوائيات.  

وأش���ار القاضي أن املصرف املتحد يقدم حزمة من 
الحلول التي تعمل على تعظيم دور قطاع املشروعات 
الصغيرة واملتوس���طة.  وذلك من خالل 5 آليات بنكية 

وفنية هم:
1-الحل���ول التمويلية املبتكرة واملختلفة التي تناس���ب 
احتياجات رجال الصناعة واملستثمرين وفق لشروط 

وقواعد البنك املركزي املصري.  
2-حزم���ة الخدمات الرقمية مث���ل: الخدمات الرقمية 
للش���ركات والت���ي تمنح ممي���زات كبيرة للش���ركات 
منه���ا: إجراء كاف���ة التحوي���الت الداخلية – إصدار 
خطاب���ات الضم���ان – س���داد كام���ل للمدفوع���ات 
الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك.  
 Cash فتح االعتمادات املس���تندية وإدارة الس���يولة
Management بأحدث األس���اليب االس���تثمارية 
والتي تضمن تعظيم أرباح الش���ركات واملؤسسات.  

فضال عن االطالع على كافة حسابات الشركات.  
3-حلول تمويلية متخصصة للتمويل املتناهي الصغر 
الس���ريع من خ���الل محفظة UB الرقمي���ة وإمكانية 
الس���داد عبرها.  وذلك بهدف تنمية سالس���ل القيمة 
األم���ر الذي يس���اهم ف���ي القضاء عل���ى العديد من 
البطالة  املش���اكل االجتماعي���ة واالقتصادية منه���ا: 
والجريمة والفس���اد.. الخ.   فضال عن دورها الفعال 
في دمج االقتصاد املوازي بالرس���مي وتحسن حياة 
املواطن وتغيير ثقافة االستهالك نحو الطاقة النظيفة.

4-مجموع���ة من خدم���ات الدعم الفن���ي منها: العمل 
عل���ى تطوير الحلول البنكي���ة الرقمية لخدمة أغراض 
التنمية الشاملة والسيما املشروعات املتناهية الصغر 

وتوسيع قاعدة الشمول املالي.
5-دع���م االبتكارات والعق���ول املصرية الش���ابة في 
املجال املصرفي وغير املصرف���ي خاصة التي تعمل 
على وضع حل���ول للمش���اكل االقتصادي���ة وتعظيم 
اإلنت���اج املحل���ي ف���ي قطاع���ات هامة من األنش���طة 
االقتصادية مما يس���اهم في زيادة حجم الصادرات 
املصري���ة وذلك من خالل مب���ادرة رواد النيل وأيضا 

دعم ريادة األعمال والشركات الناشئة. 

وقع بنك أبو ظبي األول- مصر، أحد أكبر البنوك العاملة 
ف���ي مصر، عق���د رعاية مع النادي األهل���ي، أحد أعرق 
الكيانات الرياضية في مصر، ملدة أربع سنوات، ليصبح 
الراعي والبنك الرس���مي لنادي القرن ، وذلك إيماًنا من 
البنك بأهمية االس���تثمار في الرياض���ة وتنميتها، لدعم 

املواهب الشابة وقطاع الرياضة بمصر.
وت���م توقيع العقود بحضور  محمد عباس فايد، الرئيس 
التنفيذي والعض���و املنتدب لبنك أبو ظبي األول- مصر، 
والكاب���ن محمود الخطيب رئيس مجل���س إدارة النادي 
األهلي، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار مسؤولي البنك، 

وعدد من العبي الفريق.
بنك أبو ظبي األول- مص���ر يعمل على تعزيز النجاحات 

بمختلف املجاالت العملية واالجتماعية
وق���د ص���رح محمد عب���اس فاي���د، الرئي���س التنفيذي 
والعضو املنت���دب لبنك أبوظبي األول- مصر، بأن رعاية 
البنك للن���ادي األهلى، النادي األكث���ر تحقيًقا للبطوالت 
في مصر، خطوة كبيرة ومش���رفة، ويأم���ل بنك أبوظبي 
األول- مصر من خاللها دع���م النادي في تحقيق املزيد 
م���ن البطوالت، وكس���ر املزيد من األرقام القياس���ية في 

املجال الرياضي.
وأكد فايد: “يعمل بنك أبوظبي األول- مصر على تعزيز 
النجاحات بمختلف املج���االت العملية واالجتماعية، وقد 
انعكس ذلك من خالل ش���عارنا “النجاح بيبني نجاح”. 
وعليه، نس���عى دوًما لالس���تثمار في تحقي���ق املزيد من 
النجاحات، مما ينعكس على أعمالنا وانتش���ارنا محلًيا، 
مس���تفيدين من تاريخ النادي وش���عبيته الضخمة التي 
تق���در باملالين، لتعزيز انتش���ار البن���ك والوصول إلى 

قاعدة أكب���ر من العمالء، ونحن واثقون بأننا سنش���هد 
إنجازات وبطوالت عظيمة في الفترة املقبلة بالتعاون مع 
الن���ادي األهلي، صاحب الريادة ف���ي القطاع الرياضي 

في مصر.”
ومن جانبه، عبر الكابن محمود الخطيب، رئيس مجلس 
إدارة الن���ادي األهلي، عن س���عادته برعاية بنك أبوظبي 
األول- مصر، أح���د أكبر الكيانات املصرفية في مصر، 

للنادي األهلى.
 وقال: “يتش���رف الن���ادي األهلى بالتع���اون البّناء مع 
بنك أب���و ظبي األول- مص���ر، حيث يتش���ارك الكيانن 
القيم األساس���ية والتطلع الدائم للنج���اح، مما يجعلها 
ش���راكة اس���تراتيجية متكافئة؛ كما يجسد التعاون قوة 
العالم���ة التجارية للنادي األهلي، والتي تتفرد بش���عبية 
ضخم���ة وراءها تاريخ كبير من البط���والت واإلنجازات 
الرياضي���ة الهائل���ة، بما يجذب دوًم���ا الكيانات الكبيرة 
مث���ل بنك أبوظب���ي األول- مصر ليكون البنك الرس���مي 
للنادي األهلي، ونثق في قدرة البنك على تلبية احتياجات 
جماهي���ر النادي العريضة املنتش���رة ف���ي جميع أنحاء 

مصر والوطن العربي”.

كش���ف البنك املركزي املصري، عن زيادة معدالت الشمول املالي 
خالل الفترة منذ 2016 وحتي يونيو 2022، بمعدل نمو بلغ نحو 

.%131
وأوضح »املركزي« في تقرير، أن إجمالي املواطنن الذين لديهم 
حس���ابات تمكنهم م���ن إجراء معامالت مالية بل���غ 39.6 مليون 
مواطن، بما يعادل 60.6% من إجمالي املواطنن 16 سنة فأكثر، 
والبال���غ عددهم نحو 65.4 ملي���ون مواطن، وذلك وفقا لتقديرات 

السكان فى عام 2022.
وأعل���ن البنك املركزي املصري ف���ي أكتوبر املاضي، عن صياغة 
اس���تراتيجية الش���مول املال���ي 2022-2025، لتعزيز الش���مول 
املال���ي للمجتم���ع وتحقيق النم���و االقتصادي. وذل���ك في إطار 
الجهود املبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكن االقتصادي 
للمواطنن والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية املستدامة 

ورؤية مصر 2030.
9.63 مليون مواطن لديهم حسابات تمكنهم من إجراء 

معامالت مالية
وأشار البنك املركزي املصري، في بيان له  عبر موقعه الرسمي، 
أن إجمال���ي املواطنن الذين لديهم حس���ابات تمكنهم من إجراء 
معام���الت مالية بلغ 39.6 مليون مواطن، بما يعادل 60.6% من 
إجمال���ي املواطنن، 16 س���نة فأكثر، والبالغ ع���دد 65.4 مليون 

مواطن، وفًقا لتقديرات السكان فى عام 2022.
إنشاء قاعدة بيانات الشمول املالي

وكش���ف املركزي عن إنشاء قاعدة بيانات الشمول املالي مقسمة 
حس���ب النوع لأفراد الطبيعين باستخدام الرقم القومي والرقم 
التعريف���ي املوح���د ” unique identifier” كأس���اس لجمع 
البيان���ات من البنوك ومقدمي الخدمات املالية بما يش���مل البريد 

املصري.
وقال البنك املركزي إن االس���تراتيجية تم إعدادها على أس���اس 
علمي، اعتماًدا على نتائج املس���ح امليداني للخدمات املالية، الذي 
ُنفذ على عينة ممثلة لأفراد واملش���روعات املتوس���طة والصغيرة 

ومتناهية الصغر ”القطاع الرس���مي وغير الرس���مي”، بالتعاون 
مع الجه���از املركزي للتعبئة العامة واإلحص���اء، وبدعم فني من 
االتحاد األوروبي، والوكالة األملانية للتعاون الدولي )GIZ(، وهو 

ما يعكس الشراكة االستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز استراتيجية الش���مول املالي على أربعة محاور أساسية 
يتم العمل عليها بش���كل مس���تدام، أولها التثقيف املالي وحماية 
حقوق العمالء، ثم التنوع في الخدمات واملنتجات املالية املصرفية 

وغي���ر املصرفية طبقا الحتياجات العم���الء، وتهيئة بيئة العمل 
للمش���روعات املتوس���طة والصغيرة ومتناهي���ة الصغر ورواد 

األعمال بجانب الخدمات املالية الرقيمة.
أش���ار البنك املرك���زي املصري إل���ى أن ذلك يأت���ي في إطار 
حرصه على التعاون مع مؤسس���ات الدولة كافة، بهدف إتاحة 
الخدمات املصرفية ملختلف فئات املجتمع بعدالة وجودة وتكلفة 
مناس���بة وتمكينهم اقتصادًيا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على 
الكيانات املصرفية بما يدعم قوة الجهاز املصرفي، ويعزز النمو 
االقتصادي املستدام، ويس���هم في متابعة تطور نسب حصول 
املواطنن واملؤسس���ات متناهية الصغر والصغيرة واملتوس���طة 
عل���ى الخدمات املالية والتمويل من خ���الل تحديد مجموعة من 

املؤشرات املتعارف عليها دولًيا.
فتح حسابات مجانية

وفي سياق متصل ، بدأت البنوك العاملة في القطاع املصرفي 
املصري يوم الخمي���س املاضي ، إتاحة مجموعة من الخدمات 
واملنتجات املصرفية مجانًا، إحتفااًل باليوم العاملي لذوي الهمم 
ضمن فعاليات الشمول املالي، برعاية البنك املركزي املصري.

وتش���مل الخدم���ات املقدمة للعم���الء، إمكانية فتح حس���ابات 
مصرفية مجانًا بصورة الرقم القومي فقط، وبدون احتساب أي 
مصاريف إدارية أو حد أدني لفتح الحساب، وتستمر فعاليات 
اإلحتف���ال باليوم العامل���ي لذوي الهمم حتي منتصف الش���هر 

الحالي، وذلك طبقا ملبادرة البنك املركزي.
وكان البن���ك املركزي املص���ري قد حدد 6 فعاليات للش���مول 
املالي بهدف نش���ر الثقافة املصرفي���ة و جذب غير املتعاملن مع 
الجهاز املصرفي، وتتضمن هذه الفعاليات: اليوم العربي للشمول 
املال���ي في أبريل، واليوم العاملي للمرأة في مارس، واليوم العاملي 
للشباب في أغسطس، واحتفالية عيد الفالح في سبتمبر، واليوم 

العاملي لالدخار في أكتوبر، ويوم لذوي الهمم في ديسمبر

  ش���هد  الدكتور / علي املصيلحي - وزير التموين 
 والتج���ارة الداخلية، توقيع اتفاقيه مس���اهمن بن 
الش���ركة املصري���ة القابضة  للصوام���ع والتخزين 
والش���ركة العام���ة للصوام���ع والتخزي���ن والبنك 
 الزراعي املصري، إلنش���اء شركة تحت أسم أرض  
مصر للصوام���ع  والتخزين، وأكد املصيلحي  علي  
أن إنشاء الشركة يهدف إلى إنشاء  وتجهيز وإدارة 
وصيانة وتش���غيل واس���تغالل وتأجي���ر الصوامع 
واملس���تودعات  والبناك���ر  واملخ���ازن  والهناج���ر 
والس���احات الجمركية  واملناطق اللوجستية وغيرها 
من األنش���طة األخرى التي ترتبط بها من  خاللها أو 

باملشاركة مع الغير.
مشيرا  إلى أن الشركة  الغرض من إنشائها أيضا 
هو إدارة نش���اط الخدمات اللوجس���تية للشركة  أو 

للغير وما يتعلق به من أنش���طه أخ���رى وبما يحقق 
أغراض الش���ركة  باإلضاف���ة إلى فت���ح منافذ لبيع 
وتس���ويق وتوزيع الس���لع واملنتج���ات وكذلك  أعمال 
التخزي���ن خاص���ة الحب���وب وعلى رأس���ها القمح 
باعتباره احد  السلع اإلستراتيجية الهامة التي تهتم 

بها الدولة للحفاظ عليه.
وشدد   وزير التموين والتجارة  الداخلية على الشركاء 
بضرورة التعاون الوثيق إلدارة األصول بشكل  جيد 
بما يحقق ربحية تخ���دم في النهاية املواطن وتحافظ 
على توافر  السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة 

بالشكل الجيد.  

فيما أكد اللواء / ش���ريف باس���يلي - رئيس مجلس 
إدارة الش���ركة القابض���ة  للصوام���ع والتخزين، أن 
رأس مال الش���ركة النقدي املرخ���ص به بقيمة 500 
مليون  جنيه واملصدر بقيمة 50 مليون جنية بأس���هم 
45% للش���ركة القابضة للصوام���ع والتخزين، %40 
للبن���ك  الزراع���ي املص���ري، 15% للش���ركة العامة 
للصوام���ع والتخزين كمرحله  أولى، وأضاف إلى أن 
املرحلة الثانية تشمل مس���اهمات الشركة  القابضة 
ب 82 هنجر والبنك الزراعي ب 72 شونة، واملرحلة 
الثالث���ة  تش���مل مس���اهمات 6 صوام���ع معدنية، 3 
صوامع حقلي���ة، 9 قطع أراضي  بعد توفيق أوضاع 

ملكيته���م من قبل البنك الزراع���ي املصري - الهيئة 
 العامة للسلع التموينية. 

وم���ن جانبه اش���اد  عالء ف���اروق – رئيس مجلس 
ادارة البن���ك الزراعي  املصري، عل���ى الجهود التي 
تبذلها وزارة التموي���ن للحفاظ على  أصولها خاصة 
الصوام���ع منها بعد زيادة الق���درة التخزينية للقمح 

إلى   3.6 مليون طن.
ووج���ه الش���كر للدكتور / عل���ي  املصيلحي – وزير 
التموي���ن والتج���ارة الداخلي���ة، عل���ى دعم���ه لكل 
 املش���روعات ودعمه على التع���اون البناء بن أجهزة 
ال���وزارة  وال���وزارات األخرى بالدول���ة للحفاظ على 

املش���روعات القومية بالوزارة  وحسن إدارتها ليعود 
في النهاية العائد للمواطن.

وش���دد رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي املصري 
على استمرار التعاون والتنسيق بن البنك والوزارة 
في تحقيق الش���راكات الناجحة، وأن البنك لديه من 
األصول والتي س���يتم ادارتها واستغاللها بالشكل 
األمث���ل والذى س���يعود بالنفع عل���ى كافة االطراف 
املعنية وال سيما في االنشطة التخزينية واللوجستية 
بالتع���اون م���ع وزارة التموي���ن ممثلة في الش���ركة 
املصرية القابض���ة للصوامع والتخزين، والش���ركة 

العامة للصوامع والتخزين.

اس���تعرضت السفيرة س���ها جندي وزيرة الدولة 
للهجرة وش���ئون املصرين بالخارج، مع الجالية 
املصري���ة بالري���اض وش���رق اململك���ة العربي���ة 
الس���عودية، في أولى زياراته���ا الخارجية للقاء 
الجاليات املصرية مباش���رة، ع���دد من الخدمات 
التي تم تخصيصه���ا للمصرين بالخارج، وذلك 
من جانب وفد ملمثلي عدد من الوزارات والجهات 

املعنية بتلبية احتياجات املصرين بالخارج.
وتضم���ن الوفد عدد من ممثل���ي البنوك املصرية 
الوطني���ة الذين اس���تعرضوا خ���الل اللقاء كافة 
والخدم���ات  اإلدخاري���ة  واألوعي���ة  املمي���زات 
املخصص���ة للمصري���ن بالخ���ارج، معربن عن 
س���عادتهم لوجودهم ضمن الوفد املرافق لوزيرة 
الهجرة للق���اء الجالية املصري���ة باململكة العربية 
الس���عودية لبحث التعاون م���ع الجالية املصرية 

بالسعودية وبحث سبل تلبية احتياجاتهم.
ومن جانبه، أعلن ممثل بنك مصر عن افتتاح أول 
ف���رع للبنك بالرياض خ���الل الربع األول من عام 
2023، مش���يرا إلى أنه ت���م تخصيص منتجات 
للمصرين بالخارج ببن���ك مصر مثل “حوالتي” 
لتحوي���ل األموال من الخارج ويقوم بالتحويل من 
العملة األجنبية للعملة املصرية بسعر البيع وهذا 
س���عر مميز، مضيفا أن بنك مص���ر يوفر خدمة 
الحص���ول على قرض تموي���ل عقاري للمصرين 
بالخ���ارج، حيث إنه من املمكن أن يتقدم املصري 

املقيم بالخارج للحصول عليه وفقا لآلتي:
ادخاري���ة: اوعي���ة  بضم���ان  الق���روض   أوال: 
- يمن���ح الق���رض لعمي���ل البنك صاح���ب الوعاء 
االدخاري األصلي أو للولي الطبيعي أو للواهب.

 - يمن���ح الق���رض لعم���الء البن���ك م���ن األفراد 
املصرين أو األجانب أصحاب األوعية االدخارية 
ودائع  بالجنية املصري بأنواعها، )ش���هادات – 
– حس���ابات التوفير( فقط كما يتم منح التسهيل 
بالجني���ة املص���ري فق���ط )ال يتم املن���ح بضمان 

حساب يوم بيوم( 
- يت���م املنح بنس���بة 80% من الوع���اء االدخاري 

الضامن. 
- أكبر نسبة تمويل تصل لنسبة 100 % من قيمة 

الوحدة السكنية محل التمويل. 
- أكبر قيمة تمويل تصل ملبلغ 50 مليون جم. 

- أطول فترة سداد تصل ملدة 15 عام. 
- مصاريف إدارية 1% من قيمة التمويل.

ثانيا: القروض بضمان شخصي:
- أكبر قيمة تمويل تصل إلى 5 مليون جم. 

- أطول فترة سداد تصل ملدة 15 عام. 

- أكبر نس���بة تمويل تصل لنس���بة 80% من قيمة 
الوحدة السكنية محل التمويل. 

- يت���م التأمن عل���ى العميل ض���د مخاطر الوفاة 
والعجز الكلي يتحملها مصرفنا. 

- سعر عائد تنافسي مقارنه بباقي البنوك. 
- مصاريف إدارية 2% من قيمة التمويل.

وجاءت املستندات املطلوبة كما يلي:
1 . ص���ورة من بطاق���ة الرقم القومي الس���ارية 

للعميل والضامن
 2 . ص���ورة من جواز الس���فر الخاص بالعميل 

ساٍر. 
3 . صورة معتمدة من عقد العمل

 4 . عقد إيجار لإلقامة/ ما يثبت عنوان اإلقامة بالخارج
5 . فاتورة تليفون محمول عن آخر 3 شهور 

6 . م���ا يثبت مدة اإلقامة بالخارج )حد أدنى ملدة 
اإلقامة بالخارج عامين متتالن على األقل( 

7 . كش���ف حس���اب بنك���ي موضح ب���ه الدخل 
الشهري املحول للعميل آلخر 3 أشهر

• املستندات املبدئية املطلوبة للوحدة السكنية:
 1 . سند ملكية البائع. 

2 . تراخيص البناء 
3 . شهادة تصرفات عقارية

4 . أي مس���تندات اخري يطلبها قطاع الش���ئون 
القانونية

خ���الل  م���ن  العمي���ل  م���ع  التواص���ل  ويت���م 
ب���ه. الخ���اص  االلكترون���ي   البري���د 
الخاص���ة  املس���تندات  اس���تيفاء  يت���م   - 
بالوح���دة الس���كنية من خالل أحد األش���خاص 
 املقيمي���ن داخ���ل جمهوري���ة مص���ر العربي���ة. 
- سيتم توفير املستندات الخاصة بالحصول على 

التمويل باملوقع االلكتروني للبنك.
كما أعلن ممثل بنك مصر عن توفير منتجات 

للمصرين بالخارج لتمويل الرحالت السياحية 
 وتذاكر الطيران، من خالل البرنامج االتي:

  • أصحاب األوعية االدخارية

  الشروط العامة ملنح التمويل:
  • الحد األدنى للعمر 21 عامًا

• الحد األقصى لقيمة التمويل تصل إلى 500 
 ألف جنيه 

"• نسبة التمويل تصل إلى %100.
• الحد األقصى ملدة التمويل تصل إلى 120 

 شهر.
  من خالل توفير املستندات األساسية املطلوبة:-

"• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• عرض أسعار للرحلة معتمد من شركة 

السياحة او الفندق او شركة الطيران
والصحاب بطاقات بنك مصر االئتمانية:

تم اتاحة خدمة التقس���يط بالبطاق���ة بدون فوائد 
لتلبي���ة احتياج���ات مختل���ف العمالء م���ن كافة 

القطاعات وفيما يلي تفاصيل العرض: 
مدة التقس���يط 6 اش���هر بحد ادن���ي 500 جنيه 

مصاريف ادارية %4
مدة التقسيط 12 اش���هر بحد ادني 1000 جنيه 

مصاريف ادارية %7
مدة التقسيط 18 اش���هر بحد ادني 2000 جنيه 

مصاريف إدارية %10
مدة التقسيط 24 اش���هر بحد أدنى 3500 جنيه 

مصاريف إدارية %13
مدة التقسيط 36 اش���هر بحد ادني 5000 جنيه 

مصاريف إدارية %18
• م���ع العل���م ان التقس���يط يتم من خ���الل مركز 

االتصال الخاص ببنك مصر 19888
كما ق���دم ممثل���و البن���ك األهلي وبن���ك القاهرة 
الع���روض املقدمة والتيس���يرات لكاف���ة العمالء 
 ، ورق���م الخ���ط الس���اخن لبنك القاه���رة 1699
 والرق���م الس���اخن املختص���ر للبن���ك األهل���ي 

19632

 

 

 39.6 مليون مواطن لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معامالت مالية

131%  زيادة يف معدالت الشمول املالي خالل 5 سنوات ..والبنك املركزي 
يصيغ  استراتيجية جديدة لدفعها ما بني  )2022 - 2025(

إلنشاء وإدارة الصوامع والمخازن  والهناجروفتح منافذ تسويق السلع والمنتجات

إنشاء شركة »أرض مصر للصوامع  والتخزين« بالتعاون بني »التموين« و«البنك الزراعي املصري«   

ممثلو البنوك الوطنية يقدمون عروضا عن أهم اخلدمات 
والتيسيرات املخصصة للمصريني باخلارج

رئيس المصرف المتحد :

ناصر ..

 

لالس����تثمارات املالية  إي فاينانس«  وّقعت مجموعة» 
والرقمية، بروتوكول تعاون مع فيزا، الش����ركة الرائدة 

عامليا في مجال املدفوعات الرقمية.
ج����اء ذل����ك لتوس����يع نط����اق تعاونهما بش����أن تطوير 
املدفوعات الرقمية فى مصر، وخلق أساسًا صلبا ملزيد 
م����ن النمو فى التحول الرقم����ي والتكنولوجيا املالية، 
يشمل البروتوكول إطالق منتجات ألول مرة فى مصر 
، فضاًل عن مجموعة من املبادرات واملش����اريع الرقمية 
التى من شأنها أن تخلق أساسًا صلبًا ملزيد من النمو 
فى املدفوعات الرقمي����ة للقطاعني الحكومي والخاص 

ضمن رؤية مصر 2030.
ويتضم����ن بروتوك����ول التعاون، املش����اركة فى تطوير 
مبادرات ملس����اعدة التجار واملس����تهلكني على االنتقال 
إل����ى حقبة جدي����دة من النم����و االقتصادي املس����تدام 

والشامل.
كما يتضم����ن بروتوكول التعاون خدمات استش����ارية 
حول طرح ع����دد من الحلول املبتكرة، باإلضافة لتقديم 
أمثل����ة حول أفض����ل املمارس����ات العاملي����ة واإلقليمية 
للخدمات الحكومية الرقمي����ة وقنوات الدفع، وتطوير 
خارط����ة طري����ق للتح����ول الرقم����ي للخدم����ات العامة 
وخدمات املدفوعات ذات الصلة بالحكومة بما في ذلك 

تحصيل املدفوعات وصرف األموال.
كم����ا يش����مل التع����اون تطوي����ر عملي����ات التس����ويق، 
ومش����اركة  التوعي����ة،  ومب����ادرات  املعرف����ة  وتب����ادل 
البيان����ات والتحلي����الت املتعلق����ة باملج����االت املهم����ة 
لتطوي����ر املدفوعات الرقمية، مثل الس����ياحة والتجارة 
اإللكترونية والش����ركات الصغيرة واملتناهية الصغر، 
فضاًل ع����ن مجموعة من املش����اريع املش����تركة لتعزيز 
الش����مول الرقم����ي واملالي وتب����ادل أفض����ل الخبرات 
الدولية، باإلضافة إلى إطالق مبادرات مشتركة لتعزيز 
الش����مول املالي وبرنام����ج املعرفة الذي يس����تفيد من 
برنامج مهارات األعمال العملية الخاص بشركة فيزا.

توقيع بروتوكول تعاون بني إي فاينانس 
وفيزا لتطوير املدفوعات الرقمية مبصر  

 كل 10% استثمارات يف مشروعات الطاقة النظيفة توفر نحو 
100 مليار دوالر عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية

كأول بنك في مصر من قبل TUV southwest  الرائدة دوليا..

   2023 ستشهد توسع في التمويالت المستدامة للعمل المناخي واألغراض اإلنمائية. 
 المصرف المتحد يتميز بالمرونة العالية في ابتكار آليات تمويلية تحفز الشركات على 

تقليل اآلثار السلبية النعكاسات المناخية.

بنك أبو ظبي األول- مصر يوقع عقد رعاية مع 
النادي األهلي لـ 4 سنوات

شيماء مرسي
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

وق���ع البنك األاهل���ي املصري بروتوك���ول تعاون مع 
شركة أجري سوفت لتكنولوجيا املعلومات بهدف دعم 
املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة من 

خالل تطبيق شهبندر التجار. 
 وعق���ب التوقي���ع أكد يحيي ابو الفت���وح نائب رئيس 
مجل���س ادارة البن���ك االهل���ي املصري عل���ى الدور 
الرائ���د واملتنام���ي للبنك األهلي املص���ري في دعم و 
تنمية املشروعات الصغيرة و املتوسطة و خلق فرص 
عمل جديدة بما يس���اهم في عالج مشكلة البطالة في 
املجاالت التي تمس االحتياجات األساسية للمواطنن 
و التي يأتي علي قمتها مش���روعات التنمية الزراعية 
و الثروة الحيوانية ودعم وتمويل املش���روعات متناهية 
الصغ���ر و الصغيرة و املتوس���طة من خ���الل توفيره 
ألليات تمويل متميزة تلبي كافة االحتياجات التمويلية 
لكافة املشروعات بكافة قطاعات النشاط االقتصادي 
سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات 

التمويل املحلية و الدولية.
  وأش���ار إلي ان البنك األهلي املص���ري دائم الدعم 
لرواد األعمال س���واء الناش���ئن أو ممن يلعبون دورًا 
مهم���ًا في تنمي���ة االقتصاد املص���ري، حيث يحرص 
البن���ك على توفي���ر كافة املتطلب���ات التمويلية الالزمة 
ملختل���ف االحتياج���ات التمويلية س���واء ف���ي صورة 
قروض قصيرة أو متوس���طة األجل، مع حرص البنك 
على تشجيع القنوات التكنولوجيا الحديثة في مختلف 

القطاعات.
 وم���ن جانبه اش���ار طارق حس���ن رئي���س مجموعة 
املش���روعات الصغي���رة واملتوس���طة بالبن���ك االهلي 
املصري الى ان البروتوك���ول يعد امتدادا ملجهودات 
البنك األهلي املصري ف���ي توفير الحلول املالية وغير 
املالي���ة لتلبية احتياجات عمالئه وس���عيه الدائم لدعم 
وتنمية املش���روعات الصغيرة واملتوسطة في مختلف 
القطاعات، حيث يتيح البنك حلول تمويلية متخصصة 

ملنظمات لكاف���ة القطاعات، بما في ذل���ك ما تضمنته 
مب���ادرة البن���ك املركزي املص���ري لتوفي���ر التمويل 

للشركات الصغيرة واملتوسطة.
  مضيفا ان توقيع هذا البروتوكول سيتيح ملشروعات 
القطاع الزراع���ي بمختلف أنواعه���ا التمويل الالزم 
ألصح���اب املش���اريع املختلف���ة الت���ي تن���درج تحت 
املش���روعات الصغيرة واملتوسطة وفقا وتعريف البنك 
املركزي املصري، األمر الذي يعزز من سهولة وكفاءة 
العمليات وهو ما يخلق فرص للتوسع لأعمال القائمة 
وتوفي���ر التمويل والخدمات االستش���ارية والتدريبية، 
واالس���تفادة من خبرات الش���ركة الواسعة في قطاع 

الزراعة.
وكذلك توفير خدمات االعتمادات املستندية وخطابات 
الضمان، ليس���اعد بذلك الش���ركات على تحقيق نمو 
مس���تدام، وذل���ك في مختل���ف القطاع���ات من خالل 
وح���دات متخصصة بفروع البن���ك املتواجدة بجميع 

املحافظات.
وأكد عالء يوسف نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة أجري سوفت ، ان الشراكة مع البنك 
االهلي املصري تعد من اهم خطوات انطالق الشركة 
في الس���وق املصري وأن تمويل مش���روعات صغار 
مستثمري النش���اط الزراعي وخاصة تمويل عمليات 
ش���راء مس���تلزمات االنتاج يعد من املشروعات ذات 
األولوي���ة بالش���ركة حيث تمتلك الش���ركة باع وخبرة 
كبيرة في مجال قواعد البيانات لش���ركات مستلزمات 
االنت���اج الزراع���ي والحيواني والداجن���ي حيث تقوم 
الش���ركة من خ���الل التطبيقات االلكتروني���ة اململوكة 
لها مثل منصة “قاع���دة البيانات الزراعية” و تطبيق 
“ش���هبندر التجار” من تس���ويق  وبيع مس���تلزمات 
االنتاج الزراعي بنظام الش���راء االن والدفع الحقا مع 
توفير فترات سداد تصل الي عام بدون أي فوائد علي 

املزارعن او التجار.

دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

البنك األهلي املصري يوقع بروتوكول تعاون مع 
شركة »أجري سوفت« لتكنولوجيا املعلومات

البنك املركزي املصري يعني "تامر 
وحيد" ممثال له يف مجلس إدارة 

البنك العربي اإلفريقي

تم تعين تامر وحيد في مجلس إدارة البنك العربي اإلفريقي الدولي كعضو 
غير تنفيذي ممثال عن البنك املركزي املصري..

وق���ال البنك املركزي ف���ي بيان تلقت"الحصاد " نس���خة منه أن ذلك يأتي  
تماشيا مع قواعد الحوكمة والتي تقضي بأن يتم تعين أعضاء في مجلس 

إدارة البنوك ال يتحملون أي مسؤوليات تنفيذية.
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قام بنك مصر مؤخًرا بتوقيع عقد قرض طويل األجل بمبلغ 
يص���ل إلى 500 مليون جنيه مصري وملدة 6.5 س���نوات، 
وذلك مع الش���ركة العربية للمش���روعات الس���ياحة املالكة 
لفندق شيراتون القاهرة بغرض تمويل عملية تطوير الفندق.

  وت���م توقيع العقد في احتفالية اقامتها الش���ركة بالفندق 
املط���ل على ضف���اف النيل، وقد قام محم���د خيرت رئيس 
قطاع ائتمان الش���ركات والقروض املش���تركة ببنك مصر 
بالتوقيع على عق���د القرض مع ابراهيم الش���يباني املدير 
العام للشركة، وبحضور لفيف من قيادات البنك والشركة، 
ويستهدف القرض تمويل نس���بة 60% من اجمالي التكلفة 
االستثمارية ملشروع تجديد فندق شيراتون )املبنى الثاني 
ب���رج نفرتيت���ي( والتي تق���در بحوالي 839 ملي���ون جنيه 

مصري.
 و قد أفاد محمد خيرت بأن مشروع تجديد فندق شيراتون 
القاهرة؛ يعد أحد أهم املش���روعات الس���ياحية بالقاهرة، 
نظ���را ملكانة الفندق الراس���خة بالقطاع الس���ياحي وتميز 
موقع الفندق الذي يطل علي ضفاف النيل، هذا ويلعب بنك 
مص���ر دورًا رائدًا في دعم قطاع الس���ياحة؛ الذي يعد من 
أهم القطاعات املس���اهمة في نمو االقتصاد املصري وأحد 
أهم مصادر العملة األجنبية للبالد، وأكد محمد خيرت علي 
أن منح التمويل يعد اس���تكمااًل لدور البنك املتميز في دعم 
االقتصاد املصري، خاصًة وأن قطاع الس���ياحة من ضمن 
أهم القطاعات املؤثرة في االقتصاد املصري، حيث يساهم 
بنك مصر بتدعيم خط���ط الدولة في اإلصالح االقتصادي 
وخاصة ف���ي املوضوعات التي تحتل ص���دارة اهتمامات 
الجهاز املصرفي مثل دعم القطاع السياحة والذي ينعكس 

النه���وض به على جميع القطاعات االقتصادية االخرى بما 
يساهم في تنفيذ خطط التنمية املستدامة للدولة.

وصرح إبراهيم الشيباني ان الشركة قامت في عام 2017 
بتجديد فندق ش���يراتون القاهرة وهو فندق 5 نجوم يحمل 
العالمة الفندقية العاملية شيراتون؛ إحدى العالمات التابعة 

.)NASDAQ: MAR( ملجموعة ماريوت الدولية
 حيث يقع فندق شيراتون القاهرة في موقع يقابل ضفاف 
النيل مباش���رة ويطل على أجمل معالم املدينة الس���ياحية، 
وألكثر م���ن 45 عاما اجت���ذب الفندق أجياال م���ن النزالء 
والزائرين الذين اس���تمتعوا بحف���اوة الترحاب والضيافة 
واملناظر الخالبة املحيطة به، وُيعد ش���يراتون القاهرة أول 
فنادق ش���يراتون في أفريقيا، والذي تم إنشاؤه عام 1970 
ويتكون الفندق م���ن برجن مالصقن لبعضهما وهم؛ برج 
كليوباترا )يتألف م���ن عدد 326 غرفة وجناح تم تجديدها 
بالكامل ع���ام 2017( وبرج نفرتيتي )بتألف من عدد 334 

غرفة والجاري تجديده حاليًا(.
 هذا ويؤم���ن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل 
دع���م خطط الدولة لدعم االقتص���اد الوطني ويحرص على 
القيام ب���دوره الحيوي في مس���اندة كافة األنش���طة التي 
تس���اهم في خل���ق حياة أفض���ل للمواطن املص���ري، كما 
يسعى البنك إلى تقديم الخدمات املصرفية واملالية بصورة 
ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته 
والحف���اظ على نجاحه طويل املدى واملش���اركة بفاعلية في 
الخدم���ات الت���ي تلبي احتياج���ات عمالئه، حي���ث أن قيم 
واس���تراتيجيات عمل البنك تعكس دائم���ًا التزامه بالتنمية 

املستدامة والرخاء ملصر.

 شارك بنك مصر في فعاليات املعرض الدولي لالتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات “كايرو آي س���ي تي 2022”، الذي 
أقيم ب���أرض املعارض الدولية بالقاهرة الجديدة في الفترة 
م���ن 27 إل���ى 30 نوفمبر املاضي، وذل���ك من خالل جناح 
رقم���ي على أح���دث طراز، قدم من خالل���ه كافة املعلومات 
للزائرين عن خدم���ات ومنتجات البنك املختلفة مس���تعيًنا 
بفري���ق عمل مدرب عل���ى أعلى مس���توى للترويج ملنتجاته 
وخدمات���ه الرقمية، ويأتي ذلك تماش���ًيا مع التطور الحالي 
في مجال تكنولوجيا االتص���االت واملعلومات، وإيماًنا من 
بن���ك مصر بال���دور الرائد والفعال له���ذا القطاع في تقدم 

ورخاء املجتمع من الناحية االقتصادية واالجتماعية.
 واس���تعرض البنك خ���الل املعرض خدم���ات محفظة بنك 
مصر BM Wallet، والجيل الجديد من خدمة اإلنترنت 
واملوبايل البنكي BM Online، والتي تتيح باقة متنوعة 
م���ن الخدم���ات املصرفي���ة وتحظ���ى بالعديد م���ن املزايا 
والتخفيضات عل���ى الخدمات املقدمة م���ن خالل التطبيق 
البنك���ي BM Online، وال���ذي يتي���ح تجرب���ة أفضل 
 Chat للعمالء. وقام البنك بتجسيد خدمة “املساعد اآللي
Bot” وذلك من خالل ش���خصية “عبقرين���و”، ويعد بنك 
مصر أول بنك في مصر يقوم باستخدام تكنولوجيا الذكاء 
االصطناع���ي من خالل موقعه اإللكترون���ي لخدمة عمالئه 

على مدار الساعة والرد على استفساراتهم.

وتع���د تلك الخدم���ات التفاعلية خطوة نح���و املضي قدًما 
ف���ي التح���ول الرقم���ي حيث يتمك���ن العمالء م���ن إجراء 
ح���وار تفاعلي في كاف���ة األوقات دون انتظار، وتس���اهم 
ه���ذه التكنولوجيا في تنويع س���بل التواص���ل مع العمالء 
بما ينعكس على س���رعة ومرونة الخدم���ة املقدمة لالرتقاء 
بكفاءتها وسرعتها. كما اس���تحدث بنك مصر جزء جديد 
في الجناح الخاص ب���ه في املعرض، والذي قدم فيه فكرة 
االنع���كاس “ البي���ت املقلوب” والذي اجت���ذب العديد من 
الزائرين كون كل اجزائه موجودة بش���كل مقلوب وبطريقة 

غير تقليدية، األمر الذي حاز علي اعجاب الزائرين.

مجموعة مميزة من املنتج����ات الرقمية والتطبيقات الذكية، 
شارك البنك الزراعي املصري في معرض ومؤتمر القاهرة 
الدول����ي للتكنولوجي����ا Cairo ICT 2022  ف����ي دورته 
السادسة والعش����رين بمركز مصر للمعارض الدولية في 
الفت����رة من 27 – 30 نوفمبر املاض����ي  ، وظهر البنك من 
خالل جناحه املش����ارك باملعرض بإطالل����ة جديدة ومميزة 
تعك����س جهوده في خط����ط تطوير البن����ك وخدماته البنكية 
بش����كل عام مع التركيز على خطط التحول الرقمي ورقمنة 
كاف����ة عملياته املصرفي����ة وخدماته التمويلي����ة لتلبية كافة 
احتياج����ات عمالئه ومواكب����ة التط����ور التكنولوجي الذي 
يش����هده القطاع املصرفي بما يتماش����ى  مع رؤية الدولة 
والبن����ك املركزى ف����ى التحول نح����و االقتص����اد الرقمى 
وتشجيع استخدام وس����ائل الدفع اإللكترونية، بما يسهم 
في تحقيق الش����مول املالى كأحد دعائم استراتيجية البنك 
للمس����اهمة في تحقيق التنمية االقتصادي����ة واالجتماعية 

الشاملة واملُستدامة .
ويكش����ف البنك خالل مشاركته باملعرض عن مجموعة من 
التطبيق����ات االلكتروني����ة والخدمات الرقمي����ة التي أطلقها 
البن����ك أو املزم����ع إطالقها قريب����ا مثل مراك����ز الخدمات 
  Wallet Agri اإللكترونية ومحفظة الزراعي اإللكترونية
واملنصة الزراعية ومنظومة القروض اإللكترونية للشركات 
وغيرها م����ن التطبيقات األخرى التي يش����ارك فيها البنك 
مثل تطبيق اإلدخار تحويشة الذي أطلقه البنك مع املجلس 
القومي للمرأة لتمكن النس����اء ف����ي الريف وتطبيق مزراع 
اإللكتروني ملساعدة الفالحن وأصحاب املزارع للحصول 
على ق����رض االنتاج النبات����ي للمحاصي����ل باإلضافة إلى 
تطبيق دائرة األلكتروني مع ش����ركة دايرة للحلول الرقمية 
وال����ذي تقوم فكرته عل����ى نظام الجمعي����ة املتعارف عليها 
كأحد وس����ائل اإلدخار والتكافل بن االشخاص، وغيرها 
م����ن التطبيقات األخرى التي تفي بإحتياجات عمالء البنك 
الس����تخدام الخدمات البنكية الرقمي����ة وإيجاد قنوات دفع 
بديلة، عالوة على تيس����ير حصولهم عل����ى التمويل الالزم 
للمش����روعات واألنش����طة اإلقتصادية خاصة في القطاع 
الزراع����ي وبما يس����هم في تس����ريع وتيرة من����ح القروض 
الزراعية بكل أشكالها بما يعزيز قدرات املزراعن وزيادة 

اإلنتاج الزراعي.
وق����دم البنك الزراع����ي املصري من خ����الل جناحه البنك 
شاشات عرض إلكترونية تفاعلية تشرح وظائف التطبيقات 
الت����ي ين����وي البنك إطالقها خ����الل الفترة املقبل����ة وكيفية 
اس����تعمالها وطرق اإلس����تفادة منها من خالل شرح واف 
يقدمه موظفي البنك لجمهور املعرض وهو ما القى تفاعال 

كبيرا من الجمهور مع تلك الخدمات أثناء تجربتها.
وحول مش����اركة البنك ف����ي،  Cairo ICT ،  أكد  عالء 
ف����اروق رئي����س مجل����س إدارة البنك الزراع����ي املصري 
حرص البنك على املشاركة س����نوًيا في املعرض باعتباره 
الح����دث األهم في قطاع التكنولوجيا في مصر والش����رق 
األوس����ط وأفريقيا  ويش����هد حضور وتمثي����ل من مختلف 

الجهات الحكومية والبنوك وشركات االتصاالت واملهتمن 
بالتكنولوجيا الحديثة بكافة مجاالتها.

أش����ار فاروق إلى أن اهتمام البنك بالصيرفة اإللكترونية 
ليواكب التطور في الس����وق املصرفي����ة، حيث يضع البنك 
على رأس أولوياته اس����تراتيجية وطموحة للتحول الرقمى 
ملواكب����ة التطور الكبير في القطاع املصرفي تماش����يًا مع 
رؤي����ة الدولة وتوجهات البنك املرك����زي املصري نظرا ألن 
التحول الرقمي هو األس����اس الذي تعتمد عليه الدولة في 
تطبيق فكر “الجمهورية الجديدة” تنفيذا لتوجيهات فخامة 
الرئيس عبد الفتاح السيس����ي رئيس الجمهورية وس����عيا 
لتعزيز مبدأ الشمول املالي واجتذاب مزيد من الفئات غير 
املتعاملة مع الجهاز املصرفى وأهمها فئة الش����باب والتى 
تس����تخدم التكنولوجيا فى أنجاز كافة معامالتها وتفعيل 
مب����ادرات البنك املركزى فى التح����ول الرقمي، مؤكدا أن 
البنك يس����ير بخطى متس����ارعة لتنفيذ خطة البنك للتحول 
الرقم����ي و رقمنة كافة خدمات����ه وتحقيق األهداف الوطنية 
للش����مول املالي من خالل نش����ر أنظمة الدفع والتحصيل 
اإللكتروني بالقط����اع الزراعي والريف املصري باإلضافة 
إل����ى إطالق مجموعة م����ن املنتجات الرقمي����ة والتطبيقات 
الذكية التي تفي بإحتياجات عمالئه الس����تخدام الخدمات 

البنكية الرقيمة وإيجاد قنوات دفع بديلة .
وكش����ف فاروق عن البنك يس����تهدف افتتاح أربعة فروع 
رقمية جديدة بالتعاون مع ش����ركة أي فاينانس قبل نهاية 
العام  ليصل عدد الف����روع اإللكرتونية للبنك إلى 6 فروع 
حي����ث تعتب����ر الف����روع اإللكرتونية تجربة فري����دة للعمالء 
م����ن خالل التعامل فق����ط مع الوس����ائل التكنولوجية دون 
أي تدخل بش����ري مش����يرًا إل����ى أن التوس����ع الكبير في 
الخدم����ات الرقمية يتطلب تدعيم مس����تمر وتحديث للبنية 
التكنولوجي����ة للبنك س����عيا الس����تيعاب ه����ذا التطور وهو 
ما يجعل البنك ينفذ اس����تراتيجية طموح����ة لتطوير البنية 
التحتية التكنولوجية ملواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا 

التطبيقات املصرفية.
واس����تعرض البنك خالل مش����اركته في املعرض جهوده 
لتطوي����ر البني����ة التكنولوجية من خالل افتتاحه ملش����روع 
 « Data Center«  تطوي����ر وتحديث مركز املعلوم����ات
باملركز الرئيس����ي للبن����ك، ليمتلك البنك نظ����ام تكنولوجي 
متكام����ل وفق أحدث املواصف����ات العاملية يفي باحتياجاته 

التش����غيلية ويلب����ي احتياجات عمالئه بم����ا يواكب أحدث 
األس����اليب املتبعة ف����ي العمل املصرف����ي، ويضمن قدرته 
على التوسع في الخدمات واملنتجات الرقمية والتحديثات 
في أعمال البنك مس����تقباًل بأعلى درجات الجودة ومعايير 
األم����ان، ويضم املركز أحدث التجهيزات الخاصة بمراكز 
البيانات في العالم، وأحد املراكز املعدودة في مصر التي 
  UPTIME نجحت في الحصول على شهادة اإلعتماد
الدولية من قبل معهد institute UPTIME األمريكي 
، وقد تم انش����اء املركز على مساحة 1000 متر الستيعاب 
ومواجه����ة كاف����ة التحديثات عل����ى املدى الطوي����ل ، كما 
أن املرك����ز تم تجهي����زه وفق أح����دث النظ����م والتطبيقات 

التكنولوجية.  
ومن بن التطبيقات التي كشف عنها البنك خالل املعرض 
تطبي����ق محفظة الزراعي Wallet Agri والتي تمثل أول 
منت����ج رقمي يعتزم البنك الزراع����ي املصري إطالقه قريبا 
عل����ى الهواتف املحمول����ة ، حيث تعتب����ر محفظة الزراعي 
أس����هل وس����يلة دفع إلكترونية تتيح للعم����الء تنفيذ كافة 
معامالتهم بس����هولة وأمان حيث يمكن للعميل إس����تقبال 
وتحوي����ل أي مبالغ مالية من وإل����ى أي محفظة إلكترونية 
في مصر فضال عن إمكانية س����داد الفواتير واإللتزامات 
والش����راء أون الين في أي وقت ومن أي مكان وتعتبر أول 
محفظ����ة تتيح للعمالء دفع رس����وم الخدمات التي تتيحها 

بوابة مصر الرقمية بمنتهى السهولة .
كما يس����تعرض البنك الخدمات التمويلية اإللكترونية التي 
يقدمها عبر منصة “ أجرى مصر” بالتعاون مع ش����ركة  
e-aswaq  والت����ي تعتبر أول منص����ة إلكترونية للقطاع 
الزراع����ى حيث أن البنك الزراعي املصري يعتبر أول بنك 
في مصر يق����دم لعمالئه خدمة الحص����ول على القروض 

الزراعية للمحاصيل إلكترونيًا وبشكل كامل .
تتي����ح املنص����ة الزراعي����ة  للعمي����ل خدمة التق����دم بطلب 
للحص����ول على جمي����ع انواع الق����روض الزراعية املقدمة 
م����ن البنك الزراعي املصري عن طريق التس����جيل بكارت 
الفالح االلكتروني حيث يس����تطيع التقدم بطلب للحصول 
على قرض من البنك الزراعي باس����تخدام املنصة فى اي 
وقت ومن اى مكان بكل س����هوله ويتم دراسة الطلب أيضا 
إلكتروني����ا ثم يتم اضافة مبل����غ القرض الي كارت الفالح 

“ميزة«.

 

 

خالل مشاركته في معرض Cairo ICT بمجموعة مميزة من المنتجات والتطبيقات الرقمية

البنك الزراعي املصري يعلن عن »محفظة الزراعي« كأسهل
وسيلة دفع إلكترونية على الهاتف املحمول

لتمويل تطوير فندق شيراتون القاهرة

بنك مصر يوقع عقد قرض طويل األجل بـ 500 مليون 
جنيه مع “العربية للمشروعات السياحة«

 

انتفاضة حكومية وخارطة طريق مصرفية للتغلب علي أزمة ندرة الدوالر
فيما تش���هد سوق الصرف الرس���مية حالة من الهدوء 
واالستقرار ، يواصل البنك املركزي املصري تحركات 
مكثفة بالتعاون مع الحكومة والبنوك العاملة في السوق 
املصرية، لبحث آليات زيادة الحصيلة الدوالرية وتوفير 
العملة الصعبة في ظل اس���تمرار تكدس البضائع في 
املوان���ئ وعدم قدرة املس���توردين على توفي���ر املبالغ 

الالزمة لإلفراج عنها ..
لقاء رئيس الوزراء ومحافظ املركزي 

فمع بداية األس���بوع املاض���ي وتحديدا يوم األحد 27 
نوفمب���ر املاض���ي ، تابع الدكت���ور  مصطفى مدبولي، 
رئي���س مجلس الوزراء ، مع حس���ن عبداهلل، محافظ 
البن���ك املركزي، عدًدا من امللفات، في إطار التنس���يق 
بن الحكومة والبنك املركزي إلتاحة الس���لع األساسية 
واالطمئنان على توافر املخزون الكافي عند املستويات 

اآلمنة.
وش���هد االجتماع التأكيد على اس���تمرار التنسيق بن 
الحكوم���ة والبنك املركزي فيما يتعل���ق بإتاحة املوارد 
الدوالري���ة الالزم���ة لتدبير الس���لع األساس���ية وكذا 

مستلزمات اإلنتاج املطلوبة للقطاع الصناعي.
كما ش���هد االجتم���اع اإلش���ارة إلى أن مل���ف زيادة 
االحتياطيات من النقد األجنب���ي يحتل أولوية قصوى 
ل���دى كل من الحكوم���ة والبنك املرك���زي، وأنه يجري 
العم���ل خالل الفت���رة الحالي���ة عبر تكثي���ف الجهود 
املش���تركة لتنمية امل���وارد الدوالرية م���ن خالل جذب 
املزيد من االس���تثمارات األجنبية املباشرة، إلى جانب 
تحفيز القطاع الس���ياحي، فضال عن املبادرة الخاصة 

بسيارات املصرين العاملن في الخارج، وغيرها.
يذكر أن مؤش���ر “داموكليس” التاب���ع لبنك “نومورا” 
اليابان���ي ، قد كش���ف في وقت س���ابق أن مصر هي 
الدولة األكثر عرضة ألزمة عملة بن األس���واق الناشئة 

خالل األشهر ال�12 املقبلة.
 وتصدرت مصر القائمة بن 32 س���وقًا ناشئة مدرجة 
عل���ى مؤش���ر “داموكلي���س” التابع لبن���ك “نومورا” 
اليابان���ي، ما يلفت إلى وجود فرصة قوية بأن تتعرض 

البالد ألزمة في سعر الصرف خالل األشهر املقبلة.
وأشار تقرير “نومورا” إلى أن مصر تجاوزت مستوى 
األم���ان بكثير، إذ حصلت عل���ى 165 نقطة في نموذج 
“داموكليس”، لتنضم إلى س���تة بل���دان أخرى ضمن 
قائم���ة البلدان األكثر عرضة لحدوث أزمة عملة، والتي 
من بينها رومانيا )145(، وتركيا )138( وباكس���تان 
)120(. وق���ال البنك إنه “على رغ���م أن عمالت مصر 
وس���ريالنكا وتركيا وباكستان انخفضت قيمها بشدة 
ف���ي ال�12 ش���هرًا املاضي���ة، فإن نم���وذج داموكليس 
يش���ير إلى أنها لم تخرج من دائرة الخطر بعد، جراء 
األساس���ات االقتصادية الت���ي ال تزال ضعيفة بما في 

ذلك التضخم املرتفع«.
ونم���وذج “داموكليس” ه���و بمثابة إن���ذار مبكر تبناه 
“نوم���ورا” ألزم���ات أس���عار الصرف في األس���واق 
الناش���ئة. وهناك ثمانية مؤش���رات رئيس���ة للمؤشر، 
والتي تش���مل احتياطيات العمالت األجنبية، والديون 
الخارجي���ة قصي���رة األجل، ومعدل الفائ���دة الحقيقي 
قصير األجل، والرصيد املال���ي وغيرها. ويقول البنك 
إنه إذا تجاوز املؤش���ر مستوى 100 درجة، فإن الدولة 
لديه���ا فرصة بنس���بة 64 ف���ي املئة لتع���رض عملتها 

للصدمة في األشهر ال�12 املقبلة.
وأش���ار البن���ك إل���ى أن تخفيض قيم���ة الجنيه مقابل 
الدوالر األمريكي إلى جان���ب تأكيدات الحصول على 
قرض جديد من صندوق النقد الدولي تسببا في عودة 
تدفقات العم���الت األجنبية للبالد - في األقل لس���وق 
األس���هم، والتي ارتفعت بنحو 20 في املئة منذ إعالن 
البن���ك املركزي املص���ري قرار التعوي���م الثاني خالل 
اأكتوبر املاضي. وس���تمنح البيان���ات التي من املقرر 
صدوره���ا في األش���هر املقبلة فكرة ح���ول مدى تأثير 

سوق السندات املحلية على الحساب الجاري.
حلول منتظرة

وتعليق���ا علي أزم���ة ال���دوالر ، ذكر تقري���ر من  بنك 
س���تاندرد تش���ارترد »من املرج���ح أن يظ���ل الجنيه 

املص���ري تحت ضغط لحن تدفق املزيد من الدوالرات 
األمريكي���ة من دول مجلس التع���اون الخليجي وتحقق 

وعود االستثمارات األجنبية املباشرة«.
واس���تمرت مفاوضات مصر مع صندوق النقد سبعة 
أش���هر وقادت إلى ثاني خفض كبي���ر في قيمة العملة 
خ���الل العام الجاري. وما زال البنك املركزي يس���مح 
للجني���ه باالنخفاض بصورة مط���ردة بواقع 0.01 أو 

0.02 جنيه في كل يوم تداول.
وأفادت وكالة األنباء الس���عودية الثالثاء  املاضي بأن 
اململكة م���ددت أجل وديع���ة قيمتها خمس���ة مليارات 
دوالر ل���دى البنك املركزي املصري. دون أن تذكر مدة 

التمديد.
وأودعت السعودية خمس���ة مليارات دوالر لدى البنك 
املركزي ف���ي مارس املاضي في الوقت الذي تعرضت 
فيه مصر لضغوط مالية متزايدة عقب الغزو الروس���ي 
ألوكراني���ا ال���ذي أدى الرتفاع أس���عار النفط والقمح 

وقّلص أعداد السياح القادمن من روسيا وأوكرانيا.
ووفقا لبيانات البنك املركزي ووزارة املالية فقد أودعت 
دول الخلي���ج 13 ملي���ار دوالر على األق���ل لدى البنك 
املرك���زي املص���ري منذ مطل���ع العام الج���اري لدعم 
االقتصاد املصري مما يرفع إجمالي الودائع الخليجية 

إلى 28 مليار دوالر
وأخطر البن���ك املركزي املصري ف���ي أكتوبر املاضي 
البن���وك العامل���ة ف���ي الس���وق املصري باس���تخدام 
االعتمادات املس���تندية في عمليات تمويل االس���تيراد 
لح���ل أزمة تكدس البضائع في املوانئ املصرية والتى 
ظهرت وقتها ، تحت ضغط من شح الدوالر في البنوك. 
وتح���اول الحكوم���ة من خ���الل عدد من املب���ادرات و 
التوسع في عدد من القطاعات لتوفير الدوالر والخروج 
م���ن األزمة االقتصادية الحالي���ة إلى جانب أنها أنهت 
اتفاق���ا مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل 
مباشر بقيمة 3 مليارات دوالر بجانب تمويالت إضافية 
تصل إلى 6 مليارات أخرى من جهات دولية وصندوق 

االستدامة التابع لصندوق النقد الدولي . 
وأطلق���ت الحكوم���ة املصرية مبادرة إعف���اء املصرين 
بالخارج من الجمارك والضرائب في حالة اس���تيراد 
الس���يارات مقابل ايداع كامل املصروفات كوديعة في 
حس���اب وزارة املالية املصرية به���دف توفير الدوالر، 
والذى يتوقع أن توفر 5 مليارات دوالر بحس���ب هاني 

جنينة الخبير املصرفي.
وأضاف جنينة أن الحكومة تسعى لجذب استثمارات 
مباش���رة من خالل طرح بعض الش���ركات الحكومية 
للبي���ع واتفاق���ات مع عدد م���ن الصناديق الس���يادية 
الخليجي���ة والتي من ش���أنها املس���اعدة في حل أزمة 
ال���دوالر الحالية، ووفقا لتصريحات حكومية س���ابقة، 
فإن مصر تس���تهدف جمع 40 ملي���ار دوالر خالل 4 

سنوات من خالل عمليات بيع األصول .
وأك���د جنينة أنه وفق���ا لتصريحات املس���توردين فان 
عمليات االستيراد تعاني من البطء الشديد بسبب عدم 
توافر الدوالر ما يخلق مشكلة في إعادة تسعير املنتج 
املستورد، خاصة مع وجود سوق سوداء للدوالر يلجأ 

لها البعض لتخليص شحناتهم االستيرادية.
وتعتم���د الحكوم���ة املصري���ة في توفير ال���دوالر على 
عدد من القطاعات واملوارد الرئيس���ية التى تتمثل في 
تحوي���الت املصرين في الخ���ارج البالغة 31.9 مليار 
دوالر خ���الل العام املال���ي املاض���ي 2021 -2022، 
بجانب الصادرات التى س���جلت وفقا لبيانات الجهاز 
املركزي للتعبئة واإلحصاء في التس���عة أشهر األولى 
من الع���ام الجاري 27.5 ملي���ار دوالر ، ومن املتوقع 
وصولها إلى 36 ملي���ار بنهاية العام الجاري، بجانب 
قطاع الس���ياحة التى بلغت عوائده 10.7 مليار دوالر 
في نهاية العام املالي املاضي فيما تستهدف الحكومة 

املصرية إيرادات بقيمة 30 مليار دوالر سنويا 
وتمثل إيرادات قناة الس���ويس أحد أهم موارد الدولة 
في توفير ال���دوالر والتى بلغت وفقا لأرقام الحكومية 

7 مليارات جنيه بنهاية العام املالي املاضي.
اجتماع محافظ املركزي وقيادات البنوك 

وي���وم األثنن املاض���ي ، عقد محاف���ظ البنك املركزي  
حس���ن عبد اهلل، اجتماعا مع رؤس���اء البنوك العاملة 
في الس���وق، ناقش خالله عدة مقترحات تتعلق بزيادة 
حصيل���ة البنوك الدوالرية  وكيفية جذبها خالل الفترة 

املقبلة.
ولفتت مص���ادر من القيادات البنكية  أن املناقش���ات 
تناول���ت كيفية ج���ذب الش���ركات الس���ياحية لوضع 
حصيلته���ا الدوالري���ة في البن���وك م���ع إمكانية منح 
شركات السياحة تمويالت بالعملة األجنبية حتى يمكن 
تش���جيعها على إيداع حصيلته���ا بالعمالت األجنبية 

بالبنوك.

كما ناقش االجتماع إمكانية وجود مرونة من البنوك في 
قبول اإليداعات الدوالرية، حيث تم التأكيد  علي نجنب 
اإلج���راءات الصعب���ة التي  تلزم به���ا البنوك املودعن 
وم���ن ثم ضرورة إعط���اء تعليمات بإب���داء مرونة أكثر 
تجاه التمحيص بمص���در النقد األجنبي عند اإليداع. 
ه���ذا إضافة إلى دراس���ة إصدار ش���هادات ادخارية 
للمصرين في الخارج وناقش االجتماع ايضا  دراسة 
ضوابط تسعير الجنيه وربطه بسلة العمالت باألضافة 
إلي  التش���ديد على منح أولوي���ة قصوى لتدبير العملة 
الصعبة ملس���تلزمات اإلنتاج..باألضاف���ة إلي ذلك أكد 
االجتم���اع إلي ض���رورة  فتح حوار مجتمعي بش���أن 

املشتقات الدوالرية.
بعض الخبراء واملحللن أكد علي أن مخرجات اجتماع 
املحافظ ورؤس���اء البنوك سيكون له نتائج جيدة خالل 
الفت���رة القادمة ، حيث أكد هاني جنينة في تصريحات 
إعالمية له أن  مقترح إبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص 
بمصدر النقد األجنبى عند اإليداع من أهم املقترحات، 
واألكثر تأثيرا فى زيادة الحصيلة الدوالرية من حائذى 
العملة بدال من تحويلها للس���وق السوداء، خاصة أنه 
من ضمن شروط صندوق النقد إزالة جميع القيود على 
التعامالت الجارية فيما يخص االس���تيراد والتصدير، 
واملعامالت الرأسمالية والتى من ضمنها أى تعامالت 
بال���دوالر مع البنك، متوقعا أن ينفذ البنك املركزى هذا 
ملقترح قريبا أو طرح ودائع وشهادات ادخار سنوية من 
البن���ك األهلى ومصر بعائد مرتفع قد يصل إلى %22، 
ش���رط أن يكون تحويل قيمة املبل���غ بالعملة األمريكية، 
»ش���هادة مقتصرة ملن لديه دوالر«، متوقعا طرح هذه 
الش���هادات فى يناير بعد تسلم الش���ريحة األولى من 

قرض صندوق النقد الدولى.
وأض���اف جنينة، أنه فيم���ا يخص بإلزام الش���ركات 
السياحية بإيداع إيراداتها بالبنوك، فإنه يجب توضيح 
املقصود به خاصة أنه من الطبيعى أن تضع الشركات 
إيراداته���ا ف���ى البنوك، لك���ن »من املمك���ن أن يكون 
املقصود به إلزام املنشآت السياحية بتحويل إيراداتها 
بالعملة األجنبي���ة أو جزء كبير منها بس���عر الصرف 
الحالى للبنوك، السيما أن املنشآت السياحية ليس لها 

مطلوب دوالرى وال يستورد مستلزمات كثيرة.
وأوض���ح جنين���ة، أن هذه اإلج���راءات خط���وة فعالة 
تمث���ل 30% فقط من حل األزمة، ولكنها س���تكون أكثر 
فعالي���ة بعد اتخ���اذ االج���راءات اإلصالحية الخاصة 
بإتمام القرض مع صن���دوق لنقد الدولى، موضحا أن 
70% م���ن حل أزمة نقص ال���دوالر على املدى القصير 
س���يكون بع���د الحصول عل���ى قرض صن���دوق النقد 
الدولى واس���تثمارات م���ن الش���ركاء الدولين ومبالغ 

االستحواذات التى تحدث حاليا.
فيما قال الدكتور هشام أبراهيم الخبير املصرفى ،أن 
من اآلليات التى تس���هم فى زيادة الحصيلة الدوالرية 
زيادة اس���تثمارات من ال���دول العربية ،حيث أعلنت 3 
دول خليجي���ة وهي اإلم���ارات والس���عودية وقطر عن 
تخصيص 17 مليار دوالر كاس���تثمارات مباشرة في 
مص���ر وهو ما يعد تحوال في سياس���ة هذه الدول من 
وضع هذه األموال كودائع في البنك املركزي إلى شراء 

حصص في شركات حكومية مصرية ناجحة.
وي���ري  الخبي���ر املصرف���ي أحم���د عبدالعزي���ز  إن 
القط���اع املصرفى يحاول أن يتعام���ل مع أزمة الندرة 
الدوالري���ة بكل ما يمتلكه م���ن أدوات محدودة فى هذا 
الس���ياق، لكن يبقى عل���ى الحكوم���ة أن تتحرك على 
املس���توى االقتصادى لتحس���ن بيئة االستثمار ودعم 
اإلنتاج املحل���ى ذى القيمة املضافة املرتفعة والحد من 
االقت���راض الخارجى وإعادة هيكل���ة الدين الخارجى 
لتخفي���ض الطلب على ال���دوالر، مضيفا »ال حاجة لنا 
بالكثير من الدوالر لو لم نكن نستورد معظم استهالكنا 
من الخارج ونسدد املليارات من الدوالرات فى صورة 

أقساط الدين الخارجى«.

 دراسة كيفية جذب الشركات السياحية لوضع حصيلتها 
الدوالرية في البنوك    تعليمات بإبداء مرونة أكثر تجاه 

التمحيص بمصدر النقد األجنبي عند اإليداع

   دراسة ضوابط تسعير الجنيه وربطه بسلة العمالت
 منح أولوية قصوى لتدبير العملة الصعبة لمستلزمات اإلنتاج  

ناصر ..

مدبول���ي،  مصطف���ى  الدكت���ور  عق���د 
رئيس مجلس ال���وزراء -  اجتماعًا يوم 
الثالثاء املاض���ي- ملتابعة آليات تطبيق 
ق���رار رئيس مجلس ال���وزراء رقم 4151 
لسنة 2022، والتنس���يقات الجارية فى 
هذا الص���دد، وذلك بحضور جمال نجم، 
نائب محافظ البنك املركزي، ورنا بدوي، 
وكي���ل محافظ البن���ك املرك���زي - قطاع 
التعليم���ات الرقابي���ة، وعص���ام عم���ر، 
وكيل محافظ البنك املركزي، والدكتورة 
ندي مسعود، مس���اعد وزيرة التخطيط 

والتنمية االقتصادية.
وأش���ار الس���فير نادر س���عد، املتحدث 
الرسمى باسم رئاس���ة مجلس الوزراء، 
إلى أن االجتم���اع يأتي فى إطار متابعة 
آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء 
رق���م 4151 لس���نة 2022، والذى يتعلق 
باملبادرات القائمة ذات العائد املنخفض 

عن أسعار السوق.
باس���م  الرس���مى  املتح���دث  وص���رح 
رئاس���ة مجل���س الوزراء بأن���ه تم خالل 
االجتماع استعراض عدد من التساؤالت 
بتنفيذ  يتعل���ق  فيم���ا  واالستفس���ارات 
ق���رار رئيس مجلس ال���وزراء رقم 4151 
موقف الق���رار  وح���ول   ،2022 لس���نة 
من مب���ادرة القطاع الخ���اص الصناعي 

والزراعي واملقاوالت.
وأش����ار جم����ال نج����م، إلى أنه س����يتم 
التوق����ف عن منح تمويل أو اس����تخدام 
جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص 
واملق����اوالت  والزراع����ي  الصناع����ي 
بس����عر عائد 8٪، عل����ى أن يتم س����داد 
الرصيد املستخدم من املبادرة تدريجيًا 
املمنوحة،  التس����هيالت  وفق����ًا آلج����ال 
م����ع التأكي����د عل����ى امكانية اس����تمرار 
اس����تخدام األرصدة املتاح����ة في إطار 
الح����دود املصرح بها من التس����هيالت 
قصيرة األجل بأسعار السوق السائدة.

رسميا ..مجلس الوزراء  والبنك املركزي 
يؤكدان علي  وقف مبادرات متويل  
القطاع اخلاص الصناعي والزراعي 

واملقاوالت بسعر عائد %8

في أسبوع عاصف 

.. و يستعرض أبرز منتجاته الرقمية خالل مشاركته 
بفعاليات »معرض كايرو آي سي تي 2022 »
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وافق مجلس الوزراء برئاســـة مصطفى مدبولي، على ارجاء تطبيق نســـبة الـ 
15% املُقررة كزيادة على مقابل حق االنتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات 

العاملة باملناطق الحرة، وذلك ملدة عام اعتبارًا من 1 يناير 2023.
وقـــال املجلس فـــي بيان، إن هذه الخطوة تأتي بناًء علـــى الطلبات املقدمة من 
جمعيات مســـتثمري املناطق الحرة، مراعاة للظـــروف الراهنة التي تفرضها 

التداعيات االقتصادية العاملية.

احلكومة: إرجاء نسبة الـ%15 
زيادة مقابل حق االنتفاع 

باملناطق احلرة

اعتمد مجلس الوزراء نتائج 
دراسة وزارة املالية »اللجنة 

العليا للتقييم بالهيئة 
العامة للخدمات الحكومية«، 

والخاصة بطلب محافظة 
القاهرة التصرف بالبيع في 

قطعة أرض مساحتها 10 
أفدنة، بجوار العمرة الجسيمة 

شمال شارع الياسمني 
شرق مدينة نصر، لصالح 
شركتني متخصصتني في 

االستثمار والتطوير العقاري، 
وذلك إلقامة نشاط خدمات 

استثمارية )تجاري- إداري-
تعليمي-ترفيهي(.

جاء ذلك خالل مجلس الوزراء 
األسبوعي األربعاء املاضي، 

برئاسة الدكتور مصطفى 
مدبولي.

مجلس الوزراء يقر إنشاء 
منطقة استثمارية باسم صن 

كابيتال في حدائق أكتوبر

نظمـــت شـــركة فايـــزر مصـــر، للمســـتحضرات الدوائية 
والحيوية، مؤتمرًا صحفيًا شـــاركت من خالله نموذج أعمال 
الشـــركة لعام 2022 واســـتراتيجيتها في السوق املصري 
خالل األعوام القادمة، من خالل تسليط الضوء على رؤيتها 

املستقبلية لتعزيز تواجدها في السوق املصري. 
وأعلنـــت فايزر، عـــن نجاحها في توفير أحـــدث العالجات 
واألدوية في الســـوق املصري لـ7 مليـــون مريض في مصر 
وهدفهـــا للوصول إلى 7.6 مليون مريض بنهاية هذا العام، 
باإلضافـــة إلى خطة الشـــركة لطرح 7 منتجـــات جديدة في 

مصر خالل عام 2023.
جـــاء ذلك على هامـــش افتتاح مقر الشـــركة الجديد كجزء 
من اســـتراتيجية شـــركة فايزر للتوسع في السوق املصري 
وتوفيـــر عالجات عالية الجودة ومبتكـــرة تعتمد على أحدث 

طرق البحث والتطوير.
وحضـــر املؤتمـــر الصحفي الســـفير دانيال روبنســـتني، 
القائـــم بأعمـــال الســـفير األمريكـــي في مصـــر، وباتريك 
فـــان ديـــر لـــو، الرئيـــس اإلقليمـــي لشـــركة فايـــزر في 
منطقـــة الشـــرق األوســـط وروســـيا وأفريقيـــا، وأحمـــد 
الشـــاذلي، مدير عام شـــركة فايزر في مصر والســـودان، 
 باإلضافـــة إلـــى لفيـــف مـــن اإلعالميـــني والصحفيـــني.
 وقـــال الســـفير دانيـــال روبنشـــتاين ، القائـــم باألعمال 

األمريكي في مصر: “يواصل القطاعان العام والخاص في 
الواليات املتحدة لعب دور ًا نشطًا وحيوي في تحسني نوعية 
حيـــاة ماليني املصريني.. فمنذ بداية انتشـــار وباء كورونا، 
تبرعـــت الواليات املتحـــدة بأكثر من 29 مليـــون جرعة من 
لقاحات COVID-19 للمساعدة في إنقاذ حياة املصريني 
ومنع انتشـــار املتغيرات الجديدة الخطيرة. وتم توفير جزء 
 كبيـــر من اللقاحات املتبرع بها بواســـطة شـــركة فايزر«.
 وأضاف روبنشتاين، أن افتتاح شركة فايزر ملكتبها الجديد 
في القاهرة، باإلضافة إلى الشـــراكات التي أبرمتها فايزر 
مـــع الحكومة املصرية في وقت ســـابق من هذا العام، دليل 
إضافي على مســـاهمات والتزام القطاعني العام والخاص 
 فـــي الواليـــات املتحـــدة تجاه قطـــاع الصحة فـــي مصر.

أعلنـــت شـــركة LMD الرائدة فـــي مجال التطويـــر العقاري، 
 Cairo Design« إطـــالق أول حي لإلبداع الفنـــي في مصر
District« باســـتثمارات 12 مليار جنيه بمشـــروعها الواعد 
ONE NINETY أحـــد أهم املشـــروعات العقارية بالقاهرة 
الجديدة بواحدة من أكثر املواقع الحيوية املتميزة بأول شـــارع 
التســـعني الجنوبي بالتقاطع مع الطريق الدائري، لتكون منطقة 
 ONE إضافـــة حقيقـــة ل »Cairo Design District «
NINETY مـــن خـــالل مـــا ســـتقدمه مـــن خدمـــات مختلفة 
 ومتفـــردة ملجتمع املصميمن واملبدعني مـــن مختلف دول العالم.
Cairo Design District تعـــد أول منطقـــة متخصصـــة 
للتصميـــم الفني في مصـــر، حيث تم تصميمهـــا لتكون بمثابة 
مركًزا لإلبداع العاملي على غرار العديد من املناطق املتخصصة 
فـــي التصميم العاملية مثل منطقة دبـــي للتصميم ولندن وميامي 
وميالن والتـــي يجتمع خاللها صفـــوة املمصمني واملبدعني من 
جميـــع دول العالـــم لتقديم اعمالهـــم ومبتكراتهـــم الفنية، تقام 
منطقـــة Cairo Design District على مســـاحة 199 ألف 
متر مربع لتجمع هذه املســـاحة الشاســـعة بني جنباتها منطقة 
نابضـــة باألعمـــال الفنيـــة املختلفـــة املرتبطة بأعمـــال تصميم 
األزياء والهندســـة املعماريـــة والتصميم الداخلـــي وغيرها من 
الفنون الراقيـــة، لتكـــون Cairo Design District بمثابة 
بيـــت يحتضن جميع املبدعـــني واملوهوبني مـــن ذوي الخبرة أو 
من هـــم ببداية الطريـــق للتعبير عن ملكاتهم الفنية واملشـــاركة 

بالعديد مـــن الفعاليات الفنية وورش العمل التي تثري موهبتهم 
 LMD وتمنحهم الفرصة لإلنتشـــار محلًيا وعاملًيا، وتســـعي
 إلى أن يبدأ أول تســـليم بهـــذه املنطقة املتميـــزة خالل عامني.
تـــم تصميـــم Cairo Design District بمفهـــوم حداثـــي 
مبتكـــر يقدم صورة مختلفـــة للمراكز الفنيـــة واإلبداعية، حيث 
 SOM تم وضـــع املخطط الرئيســـي للمنطقة من قبل شـــركة
العامليـــة بالتعاون مع شـــركة Portland وPragma لتخرج 
هذه املنطقة علي هيئة ممشـــى مفتوح بهندســـة معمارية حديثة 
فريدة من نوعها، يسهل التجول به والتنقل بني العديد من بيوت 
األزيـــاء العاملية ومتاجـــر املجوهـــرات واألكاديميات واملعارض 
الفنية واملتاحف واالستديوهات واملسارح والسينمات جنًبا إلى 

جنب مع عدد هائل من املطاعم العاملية.

فازت شركة »بى بى« بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقتي 
امتياز في دلتا النيل البحرية من خالل الشـــركة املصرية 

القابضة للغازات الطبيعية.
يقع االمتياز األول »شـــمال غرب أبوقير البحرية« شرق 
منطقة شـــمال كينج مريوط وشـــمال حقـــل رافني وتبلغ 
مســـاحة ذلك االمتياز حوالـــي 1038 كيلومتر مربع على 
عمق يتراوح ما بني 600 و1600 متر حيث تمتلك شـــركة 
»بـــى بى« املشـــغل ملنطقـــة االمتياز 82.75% وشـــركة 

وينترشال ديا 17.25% من حقوق التنقيب.
كمـــا يقع االمتياز الثاني »بيالتريكس- شـــرق ســـيتي« 
شـــرق حقل آتول وامتياز شـــمال الطبية وتبلغ مســـاحة 
منطقـــة االمتياز حوالـــي 3440 كيلو متر مربع على عمق 

يتراوح ما بني 100 و1200 متر. 
تمتلك بى بى نسبة 50% من حقوق التنقيب بالتساوي مع 

شركة إيني االيطالية املشغل ملنطقة االمتياز.
وقالت انيا- ازابل دتزنـــراث نائب الرئيس التنفيذي لبى 
بى للغاز والطاقـــة منخفضة الكربـــون »لطاملا احتفظت 
مصـــر بأهمية كبيـــرة على مدار ما يقرب مـــن 60 عاًما 
اســـتثمرنا خاللهم أكثر من 35 مليار دوالر- نتطلع إلى 
مستقبل أكثر نجاًحا في تلبية احتياجات مصر املتزايدة 
من الطاقة من خالل استدامة توفير إمدادات الغاز القادر 
على املنافســـة من حيث التكلفة ودعم خطة تحول الطاقة 
للدولـــة من خالل فرص تنمية أعمال أخرى كتطوير إنتاج 

الهيدروجني على سبيل املثال«.

وقـــال كريم عـــالء، الرئيس اإلقليمي لبـــى بى في مصر 
والجزائـــر وليبيـــا: »نجحـــت بى بى خالل عـــام 2022 
بالفوز بأربع امتيازات بحرية وكذلك توســـيع نطاق أحد 
االمتيـــازات الحالية، االمر الذي يعزز فرص اكتشـــاف 
املزيـــد من االحتياطيـــات الغازية املســـتقبلية التي يمكن 
تنميتهـــا من خالل ربطها بالتســـهيالت املقامة ويعد ذلك 
جـــزًأ مـــن اســـتراتيجيتنا لإلبقاء على معـــدالت اإلنتاج 

القصوى لحقل ريفني على املدى الطويل«.
جديـــر بالذكر أنه خالل عـــام 2022 فازت بى بى بثالث 
مناطق امتياز أخرى: امتداد شمال الطبية، 100% بى بى، 
وشمال كينج مريوط، 100% بى بى، وشمال الفيروز حيث 
تمتلك بى بى نسبة 50% من حقوق التنقيب بالتساوي مع 

شركة أيني االيطالية املشغل لتلك املنطقة.
وتقوم شـــركة بى بى حالًيا بتشـــغيل مشروع غاز غرب 
دلتـــا النيل الـــذي بلغت تكلفته حوالـــي 9 مليارات دوالر 
والـــذي ينتج حالًيـــا حوالي 900 مليون قـــدم مكعب من 
الغاز وحوالي 27 ألف برميل من املكثفات يومًيا. يتضمن 
املشروع خمســـة حقول تقع في املياه العميقة في البحر 
األبيض املتوســـط. كما تتواجد أيًضا بى بى في شـــرق 
دلتا النيل من خالل الشـــركة املشتركة الفرعونية للبترول 
وكذلك التســـهيالت التي يديرها شـــركاؤنا. تعد الشركة 
الفرعونية للبترول منتج رئيسي للغاز في مصر بمتوسط 
إنتاج يصل حاليًا إلـــى 450 مليون قدم مكعب من الغاز 

وحوالي 10 آالف برميل من املكثفات يومًيا.

وافق مجلس الوزراء على 
مشروع قرار بشأن إنشاء 

منطقة استثمارية باسم صن 
كابيتال لشركة عربية للتنمية 

والتطوير العمراني، وذلك 
إلقامة منطقة خدمات متعددة 

االستخدامات )سياحي- 
فندقي- تجاري-إداري-

تعليمي-طبي-مختلط(، على 
مساحة 223 فداًنا، بالقطعة 

رقم 1 بمنطقة حدائق أكتوبر، 
بمدينة السادس من أكتوبر 

بمحافظة الجيزة.
وقال املجلس في بيان، 

إنه تم التأكيد على التزام 
الشركة بتنفيذ املشروع وفق 
االشتراطات البنائية وقيود 

االرتفاع املقررة، والجدول 
الزمني املتفق عليه بعقد 
التطوير املبرم مع هيئة 

املجتمعات العمرانية الجديدة، 
وكذا االلتزام بالحصة املقررة 

لهيئة املجتمعات العمرانية 
الجديدة.

شيماء مرسي

“فايزر” تعلن عن استراتيجيتها يف السوق املصري خالل الفترة املقبلة

كأول منطقة عالمية متخصصة لإلبداع الفني والتصميم في مصر

 ONE NINETY مبشروع Cairo Design District تدشن منطقة LMD

شركة »بى بى« تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز مبنطقتي امتياز يف دلتا النيل البحرية

مصر للتأمين تطلق تطبيقها 
اإللكتروني على الهاتف 

المحمول إلصدار وثائق تأمين 
السيارات وحياة كريمة

الحكومة توافق على نتائج دراسة 
»المالية« بشأن طلب إلقامة خدمات 

استثمارية بمدينة نصر

أطلقت شركة مصر للتأمني، 
إحدى شركات مجموعة مصر 

القابضة للتأمني التابعة لوزارة 
قطاع األعمال العام، املوبايل 

أبلكيشن الخاص بإصدار وثيقة 
تأمني السيارات ووثيقة حياة 

كريمة، بالتعاون مع شركة 
ايجي انشورتيك للتطبيقات 

اإللكترونية وخدمات السوفت 
وير.

جاء ذلك بحضور وزير املالية 
دكتور محمد معيط، ووزير 

التربية والتعليم والتعليم الفني 
الدكتور رضا حجازي، وباسل 
الحيني رئيس مجموعة مصر 
القابضة للتأمني، وعمر جوده 
عضو مجلس اإلدارة املنتدب، 

والرئيس التنفيذي لشركة مصر 
للتأمني، واملهندس أحمد عيسى 

عضو مجلس اإلدارة املنتدب 
والرئيس التنفيذي لشركة إيجي 
انشورتك، والدكتور أحمد نايل 

عضو مجلس اإلدراة املنتدب 
ورئيس القطاع التجاري لشركة 

ايجي انشورتك.

تقدم النائب عبداملنعم إمام أمني سر لجنة الخطة واملوازنة 
بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجها 
إلــــى وزير قطاع األعمال العام، بشــــأن نشــــاط شــــركة 

الصعيد لالستثمارات.
وقال النائب، إن شركة الصعيد لالستثمار التي تأسست 
في ســــبتمبر 2007 بمساهمات من بنكي األهلي املصري 
ومصر، وشــــركتي القابضة للسياحة، والقابضة للتأمني، 
برأســــمال مصرح به مليــــار جنيه، يتركز نشــــاطها في 
االستثمار في املجاالت الصناعية في محافظات الصعيد 
فقط )إجمالي نســــبة مســــاهمة قطاع األعمال العام %35 
ونسبة مساهمة املال العام 100 %(، والتي يظهر تحقيقها 
إليرادات نشــــاط صفر، وصافي خســــارة تبلع 722 الف 
جنية مصري، وذلك بحسب املوقع الرسمي لوزارة قطاع 

األعمال.
وطالب أمني ســــر لجنة الخطــــة واملوازنة بمجلس النواب، 
باإلحاطة بما قدمته الشــــركة لصعيد مصر، وخاصة في 
املجال الصناعي حسب النشاط األساسي، املؤسسة من 

أجله الشــــركة في خــــالل الـ 15 عامــــا املاضية، وما هو 
وضعها الحالــــى وميزانيتهــــا والوضع بالنســــبة لفندق 
البلينا التي قامت الشــــركة بإنشــــاءه وبيعه قبل افتتاحه، 
برغــــم تواجده بأهم املناطق األثرية بســــوهاج، على النيل 

مباشرة، وشركة التأجير التمويلي التابعة للشركة.

طلب إحاطة لوزير قطاع األعمال حول نشاط »الصعيد لالستثمار«

املنياوى.. 

مجلس األعمال المصري الكندي يحتفي بنجاح قمة المناخ

وزير قطاع األعمال يؤكد أهمية التنسيق والتكامل العربي يف صناعة األلومنيوم
أعلنت الشـــركة املصرية لالتصاالت، أول مشـــغل متكامل 
لخدمـــات االتصاالت وتكنولوجيـــا املعلومات في مصر، عن 
بدء تنفيذ مبادرة الســـتبدال األجزاء الخارجية لقوقعة األذن 
اإللكترونيـــة التي ال تعمل بكفاءة لـــدى األطفال والفئات من 
غير القادرين، من أجل تمكينهـــم من االنخراط في املجتمع 
وتيسير ممارسة حياتهم اليومية، وذلك بالتعاون مع املجلس 

األعلى للمستشفيات الجامعية.
وكانت املصرية لالتصاالت قد وقعت شـــهر أكتوبر املاضي 
اتفاقيـــة تعاون مع املجلس األعلى للمستشـــفيات الجامعية 
تســـتهدف استبدال الســـماعات أو األجزاء الخارجية منها 
لألشخاص الذين خضعوا لعمليات زراعة القوقعة منذ عدة 
سنوات دون عمل صيانة للسماعات منذ ذلك الحني، وتعتبر 
هذه املبـــادرة هي الخطـــوة الثانية للمبادرة التـــي أطلقتها 
الشـــركة عام 2019 إلزالة قوائم االنتظار في عمليات زراعة 

القوقعة لألطفال.
تأتـــى هـــذه املبادرة فـــي إطار حـــرص الشـــركة املصرية 
لالتصاالت على مواصلة دورهـــا الداعم للمجتمع املصري 
مـــن خالل اســـتراتيجيتها في مجال املســـئولية املجتمعية؛ 
لتحقيق أقصى اســـتفادة من عمليات زراعـــة القوقعة التي 
أجريت منذ سنوات، وتجنبا لحدوث انتكاسات لألطفال مرة 
أخـــرى، وتجنبا ملـــا قد يترتب على ذلك من أضرار نفســـية 
وجسدية لألطفال وذويهم بسبب عدم إتمام عمليات الصيانة 
الالزمـــة للســـماعة الخارجية، مع عدم القـــدرة على إجراء 
الصيانة أو االستبدال نتيجة الرتفاع تكاليف الصيانة وقطع 

الغيار.
وقال املهندس عادل حامد، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 

للشركة املصرية لالتصاالت إن هذه املبادرة “تأتى في إطار 
الـــدور الرائد الـــذي تقوم به الشـــركة املصرية لالتصاالت 
تجاه الفئات األولى بالرعاية؛ ســـواء من خالل ما تقدمه من 
خدمات اتصاالت متطورة، أو من خالل القيام بمســـئوليتها 
املجتمعية نحو كافة فئات املجتمع املصري” مشيًرا إلى أن 
“املصرية لالتصاالت ال تدخر جهدا لدعم ذوى االحتياجات 
الخاصة وغير القادرين والعمل على دمجهم في املجتمع بما 

يوفر لهم سبل حياة كريمة«
من جانبه، أوضح الدكتور حســـام عبد الغفار، أنه بموجب 
هذه االتفاقية، ســـيقوم املجلس األعلى باستخدام املساهمة 
التـــي قدمتها الشـــركة فـــي القيـــام بعمليات االســـتبدال 
للســـماعات الخارجية الخاصة ملستخدمي القوقعة والتأكد 
مـــن صالحيتها وإتمام عملية البرمجـــة، كما يلتزم املجلس 
األعلى بتحمـــل التكاليف اإلضافية لعالج الحاالت املرضية 
مـــن األطفال في حالة تجـــاوز املبالغ املنصرفـــة عن املبلغ 

املحدد.

املصرية لالتصاالت تبدأ تنفيذ مبادرة الستبدال السماعة 
اخلارجية لقوقعة األذن اإللكترونية لألطفال

اسالم عبدالفتاح

منافسة مفتوحة أمام الشركات القتناص حصة مبشروعات الطاقة املتجددة 
والهيدروجني األخضر ..ومصر تختار 5٣ شركة لتحويل املخلفات لطاقة

اســـتعرضت الدكتورة ياســـمني فؤاد وزيـــرة البيئة 
 COP27 واملنســـق الوزاري ومبعوث مؤتمر املناخ
التحديات التى واجهت الدولة املصرية فى استضافة 
مؤتمر املناخ cop27 والتحضير له وذلك خالل ندوة 
نظمها مجلـــس األعمال املصري الكنـــدي للدكتورة 
ياســـمني فؤاد تحـــت عنـــوان “تحديـــات وقضايا 
البيئـــة بعـــد مؤتمـــر املنـــاخ COP27«  بحضور 
ومشاركة عدد من السادة الوزراء والسفراء وممثلي 
الجهات التمويلية واملجتمـــع املدني ورجال األعمال 

واملستثمرين شركاء العمل البيئي.
وأضافـــت وزيرة البيئة أن أهم تحـــدي واجه الدولة 
املصريـــة فـــى تنظيم املؤتمر هو عامـــل الوقت حيث 
تـــم التحضير للمؤتمـــر خالل 11 شـــهر فقط  فى 
حني حظيت الدولتان املســـتضيفتان ملؤتمرى املناخ 
الســـابق والالحق علينا  cop26وcop28 بفرصة 
عامـــني كاملني لإلعـــداد لهما، مشـــيرة إلى اهتمام 
القيـــادة السياســـية بالعمـــل البيئى وضـــرورة أن 
يكـــون املؤتمر انعكاســـا لواقع ملمـــوس من خالل 
قرار فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مدينة شـــرم 
الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة وهو عمل كبير 
شـــمل جميع جوانب املدينة من طاقة ووسائل انتقال 
ومحميـــات طبيعية ومنظومة مخلفـــات متكاملة، كما 
قامت الحكومة املصرية برئاســـة دولة رئيس مجلس 
الوزراء بوضع خطة عمل متكاملة للتحضير للمؤتمر  
مشـــيرة إلى أحد مســـارات العمل على سبيل املثال 
وهو الجانب اللوجيستى والذى شمل 15 مسار عمل 
و كل مســـار يعمل به 80:60 فرد منها ما هو خاص 
بالطيران والسياحة والنقل واملتطوعني من الشباب، 
مثنية على الجهود التى بذلت على مستوى 15 وزارة 

فيما يتعلق بالجزء اللوجيستى.
وأشـــارت وزيرة البيئة إلـــى أن الدولة املصرية كان 
لديهـــا العديد مـــن الطموحات فيما يتعلـــق بالوفاء 
بالتمويـــل والوفـــاء بتعهداتنا للـــدول النامية وعلى 
رأســـها القارة االفريقية التى ننتمـــى اليها، إضافة 
إلـــى ما كنا نطمح إليه على املســـتوى الوطنى حيث 
تـــم التركيز علـــى أن يكون لـــدى كل وزارة مبادرة 
على املســـتوى العاملى إلطالقها خـــالل املؤتمر بعد 
تحديد القضايا العاملية وإطالق مبادرات تتعلق بها، 
مضيفـــة أن كل يوم من األيام املوضوعية تم خاللها 
إطالق 11 مبادرة ومنها مبادرة لألمن الغذائى وهى 
مبادرات بالتعاون مع شركاء التنمية بمنظمات االمم 
املتحدة  والـــدول املتقدمة  التي تنضم لهذه املبادرة 
وتضع اسس للحوكمة لنصل فى النهاية الى اطالق  
مبـــادرة األمن الزراعى بمؤتمر املنـــاخ بالتعاون مع 
دول متقدمة ونامية مشـــتركة فى هذه املبادرة معها 
شركاء لتقديم الدعم الفنى و التمويل “ليكون املؤتمر 

بداية للتنفيذ«.
وقالـــت  الدكتورة ياســـمني فـــؤاد  إن  قصة نجاح 
مصر فى اســـتضافة مؤتمر املنـــاخ cop27   هى 
قصة ملهمة نظرا للظـــروف والتحديات العاملية التى 
واجهت العالـــم خالل تلك الفتـــرة والتى من أهمها 
االمـــن الغذائى وأمـــن الطاقة، إضافـــة إلى وجود 
قضية عاملية وجودية تحتم على الجميع الحفاظ على 
الكوكب الوحيـــد الذى نعيش عليه وليس لدينا خيار 
اخـــر له، وهو ما يلزمنا بالعمل على قضية التغيرات 
املناخية، مشـــيرة إلـــى بدء العمل منـــذ عام 1992 
عندما اجتمعت الدول وقـــررت أن يكون هناك ثالث 
اتفاقيات هم أســـاس التنمية املستدامة وهم اتفاقية 
االمم املتحـــدة لتغير املناخ واتفاقيـــة األمم املتحدة 
للتنـــوع البيولوجى واتفاقية األمـــم املتحدة ملكافحة 
التصحـــر، مضيفة أن من أعد هـــذه االتفاقيات هو 
العالـــم املصرى الدكتور مصطفى كمال طلبه والذى 
شغل حني ذاك منصب املدير التنفيذى لبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة، كما كانت مصر سباقة فى تصديقها 

على االتفاقيات الثالث عام 1993.
وأوضحت وزيرة البيئة أن بدء اســـتغالل اإلنســـان 
املفـــرط للمـــوارد الطبيعيـــة وتدمير البيئـــة والثورة 
الصناعية والذى أعقبها ارتفاع درجة حرارة األرض 
وتدهـــور التنـــوع البيولوجى بكافـــة أنواعه وجفاف 
التربة جعل من عـــام 2015 نقطة فارقة وذلك خالل 
قمة مؤتمر املناخCOP21 الـــذى عقد بباريس وتم 
فيه االتفاق على أربعة موضوعات وهى الحفاظ على 
درجـــة حرارة األرض بحيث ال تتعدى 2 درجة مئوية 
والثانـــى وهو التكيـــف مع آثار التغيـــرات املناخية، 
والثالث التمويل والوفاء بتقديم 100 مليار سنويا من 
الدول املتقدمة، والرابع الخسائر واألضرار وهو من 
املوضوعات التى لم تنجح الدول النامية فى إدراجها 
علـــى أجندة املؤتمـــر حني ذاك، مضيفـــة أن مؤتمر 
املناخ له شـــقني الشـــق الخاص باملسار التفاوضى 
حيث قامـــت مصر باســـتكمال مفاوضـــات مؤتمر 
جالســـكو التى تتعلق بقضايـــا التخفيف والتكيف 
والتمويل وسوق الكربون كما تستكمل مصر عملها 
فى تلك القضايا خالل رئاســـتها للمؤتمر، والشـــق 

الثانى املسار غير الرسمى.
وأشـــارت وزيـــرة البيئة إلى أن تحضيـــرات مؤتمر 
املنـــاخ ركزت علـــى محـــور التنفيذ على مســـتوى 
شرم الشـــيخ  كمنظومة مخلفات، والنقل املستدام، 
واإلنتقـــال العاجل للطاقة النظيفـــة وزيادة  الطاقات 
الجديدة واملتجددة، كما ركزنا على شق برنامج عمل 
الرئاســـة املصرية، حيث تـــم الحرص على أن تكون 
البداية للمؤتمر من مدينة شـــرم الشيخ حيث يتطلب 
ذلك جهودا كبيرة على املســـتوى الحكومى والقطاع 
الخـــاص من أجـــل إدخال  15 ميجا مـــن الطاقات 
الجديـــدة واملتجـــددة للمدينة فى خالل 9 شـــهور، 

وتحويل أسطح 60 فندق للعمل بالطاقة الشمسية.  
وأشـــارت وزيرة البيئة إلى أنه خـــالل مؤتمر املناخ 
COP21 بباريـــس، قام رئيـــس الجمهورية ورئيس 
لجنـــة دول وحكومـــات إفريقيا للتغيـــرات املناخية  
بإطالق مبادرتى، إحداهما املبادرة اإلفريقية للطاقة 
الجديـــدة واملتجددة والتى حازت على زخم كبير من 
الـــدول اإلفريقية واهتمام الـــدول املتقدمة، حيث يتم 
نقـــل التكنولوجيا وتصديرها للدول النامية، والثانية 
مبادرة التكيف اإلفريقيـــة التى تهم الدول اإلفريقية 
وهـــذه املبـــادرة كان الهـــدف منها تســـريع وتيرة 
حصول الدول اإلفريقية علـــى التمويل، نظرا لتعقد 
متطلبات الحصول على مشـــروعات التكيف، مؤكدة 
علي أنـــه كان من املهم خلق مبادرة تســـاعد الدول 
االفريقية على صياغة مشـــروعات مقنعـــة وفعلية، 
كمـــا أصبح لدينا وثيقة مشـــروع ولكن غير قادرين 
علـــى تحديد مقـــرا للمبادرة لجمـــع التمويل عليها، 
مضيفـــة أن مؤتمـــر املناخCOP27  شـــهد توفير 
حوالى 150 مليون دوالر للمبادرة التى تستضيفها 
مصر لتســـهيل عملية حصول الدول على التمويل، 
مؤكـــدة أن هـــذا التمويل ليس كافيـــا لتغطية جميع 
احتياجات الدول ولكنه بمثابة بداية تســـاعد الدول 

على الحصول على التمويل الالزم .
واوضحـــت وزيرة البيئـــة أنه على مســـتوى الدول 
االفريقيـــة تم إطالق االســـتراتيجية الوطنية للتكيف 
والصمود على مســـتوى إفريقيـــا والتى تم إطالقها 
من خالل االتحاد اإلفريقـــى، مضيفة أننا بدأنا من 
خالل اجتماعات رائد املناخ بالخروج بـ50 مشروع 
على مســـتوى الدول اإلفريقية، كما تم عمل مبادرة 
بحوكمة بتمويل مبدئى يصيغ احتياجات املشروعات 
لكى تستطيع الدول االفريقية الحصول على التمويل، 
مشـــيرًة إلى وجود تفاوت بني الدول اإلفريقية نظرًا 
لوجود دول جذرية ودول أقل نموًا كما كان من املهم 
حصولهم على تمويل مباشـــر ملشروعاتهم، حيث تم 
حشد تمويل إضافى 100مليون دوالر للمشروعات 

الصغيرة واملتوسطة لهذه الدول.
ولفتـــت وزيـــرة البيئة النظـــر إلى مبادرتـــى األمن 
الغذائى والحلول من الطبيعة والتى تتناول إجراءات 
حماية  الشـــواطئ  وكيفية  الحفـــاظ  على وظائف 
الصيادين، مشـــيرة إلى الحصول على حوالى 1.5 
مليار دوالر ســـنويا من أملانيا باإلضافة إلى حوالى 
25 مليـــار دوالر مـــن الواليات املتحـــدة األمريكية 
ملبادرة الحلول من الطبيعة وصندوق الدول الجذرية 
واملبادرة االفريقية للتكيـــف، الفتًة إلى  نجاحًا اخر 
فى املســـار التفاوضى وهو نجاح الرئاسة املصرية 
فى وضع بند الخسائر واألضرارعلى أجندة املؤتمر 

بعد مشاروات تمت مع الكثير من الدول  .
وأوضحت الدكتورة ياسمني فؤاد أن التكيف مع آثار 
التغيرات املناخية يقصد به املشاكل التى تحدث بعد 
فتـــرة معينة والتى تتطلب اتخـــاذ إجراءات للتكيف، 
كما يقصد بالخســـائر واألضرار عـــالج  الكوارث 
التـــى حدثت بالفعل وتحتـــاج لتأمني وتعويض على 
ذلك، موضحة أن الدول النامية كانت ترغب كل عام 
فى وضع الخسائر واألضرار على أجندة املؤتمرات 
دون جدوي، مشيرة إلى أن الدول املتقدمة ترى أنها 
غير مســـئولة عن تســـبب الثروة الصناعية في هذه 
اآلثـــار  وعدم علمها بإحـــداث كل ذلك الضرر، كما 
أنها تعطـــى التمويل للدعم الفنـــى والخطط وإعادة 

اإلعمار  وليس للبناء من جديد .
وأكدت وزيرة البيئة أن نجاح الرئاســـة املصرية فى 
وضع بند الخســـائر واألضرار على أجندة املؤتمر 
يعد نجاحا كبيرا وإنشـــاء صنـــدوق له، فى ظل ما 
يشـــهده العالم من أزمـــات اقتصادية وطاقة وغذاء، 
إضافـــة إلى وضـــع قضية التغيـــرات املناخية على 
رأس أولويـــات وأجندة القادة وهو مـــا يبرهن عليه 
حضـــور 120 رئيس مؤتمر لهذا املؤتمر، و خطابات 
القادة والرؤســـاء التى  أكدت علـــى الوفاء بالعهود 
والتـــى ال تعنى تمويل فقط بل الحرص على  خفض 

االنبعاثات.
  وأوضحـــت وزيـــرة البيئـــة أنـــه من خـــالل خطة 

املســـاهمات الوطنية،  حرصت مصر على التوسع 
فـــى مجال الطاقة الجديدة واملتجددة،  للوصول إلى 
نســـبة 42%، بحلول عام 2035، ومـــع تحديث هذه 
الخطـــة فمن املســـتهدف الوصول إلى تلك النســـبة 
بحلول عام  2030،وتشـــمل هذه النسبة كافة أنواع 
الطاقات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وايضا 
مشـــروع تحويـــل املخلفـــات إلى طاقـــة ، فهناك 8 
مصانع ســـيتم إنشـــاؤها فى 8 محافظات فى هذا 

الصدد.
وتابعت وزيـــرة البيئة أن العامني املاضيني شـــهدا 
تسارع في وتيرة آثار تغير املناخ، وأظهرت التقارير 
العلمية الحاجة امللحة للمضي في كافة املســـارات، 
فاجراءات التخفيف ليست بديال عن التكيف، ألن ال 
مفر من تأثر الـــدول بتغير املناخ، فمثال جزيرة مثل 
املالديف أطلقت على خطة تكيفها الوطنية اسم خطة 

النجاة الوطنية، ألنها مسارها للبقاء.
وأكدت الوزيرة أن مســـار التكيف يحتاج مزيدا  من 
العمـــل لالتفاق على الهدف العاملي للتكيف، لتحديد 
آليات تمكننا من قياس التكيف، أما مسار التخفيف 
فيتضمن ســـعي الـــدول لتحقيق هـــدف 1.5 درجة 
مئوية احتـــرار بتخفيف االنبعاثـــات، ويعد االلتزام 
الحقيقي الـــذي تقدمه الدول الناميـــة واملتقدمة هو 
ضمان تقديم التقارير الالزمة في كل مؤتمر للمناخ، 
فالتعـــاون متعـــدد األطراف يقوم علـــى التوافق بني 
كافـــة األطراف، وعلى املســـتوى الوطني، نســـعى 
لتغيير أنماط االستهالك واإلنتاج، وتغيير سلوكيات 
األطفال والشـــباب، لذا حرصت الرئاســـة املصرية 
للمؤتمـــر على إطالق مبادرة I CAN للتغذية للبدء 

في هذا املجال.
وأشـــارت وزيرة البيئـــة إلى أن املنافســـة مفتوحة 
أمام شـــركات الطاقة الشمسية وسوق طاقة الرياح 
والهيدروجـــني األخضر، وخالل تجربة اســـتخدام 
الطاقـــة الجديدة واملتجددة في 60 فندق في شـــرم 
الشـــيخ، وتم ربطهم على شـــبكة الكهربـــاء مجانا 
لتشـــجيعهم على اســـتخدام هذه التقنيـــة، واتاحة 
الفرصة للشـــركات املســـتخدمة لوحـــدات الطاقة 

الشمسية بمنح قروض من البنوك الوطنية. 
وأكـــدت الوزيـــرة أن املبادرات خرجـــت بعد عملية 
إعداد تشـــاورية وتشـــاركية بني مختلف األطراف، 
فمثـــال مبـــادرة FAST الخاصة باألمـــن الغذائي 
والتي تقـــوم على نظم األغذية الزراعية بدعم صغار 
املزارعـــني في الـــدول النامية ومنهـــا أفريقيا، ومن 
خـــالل املبـــادرة األفريقية للتكيف ســـتعمل املرحلة 
األولى منها على األمن الغذائي، وتنفيذ مشـــروعات 
للمزارعـــني الصغار فـــي إفريقيا ملســـاعدتهم على 

التكيف مع آثار تغير املناخ. 
وأوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تحويل املخلفات 
لطاقة، أن مصر قامت باالختيار  ما بني 93 شـــركة 
تم االنتهاء إلى 53 شـــركة، واملرحلة األولى تتضمن 
8 شركات بتكنولوجيات من أملانيا والنمسا وهولندا 
تتحالف مع شـــركاء مصريني، ويتـــم تحديد مواقع 
التنفيـــذ والتي تعد عامل  مهم جـــدا لضمان توافر 
املخلفات طوال العام بمعـــدل ال يقل عن 1000 طن 

يوميا.
من جانبه هنأ املهندس معتز رســـالن رئيس مجلس 
األعمـــال املصـــرى الكندى جمـــوع املصريني على 
نجـــاح قمة املناخ وختامها بهذا الشـــكل املشـــرف 
من جميع املشـــاركني بهذا الحدث، مضيفا أنه تمت  
مشـــاركة 190 دوله و120 من الرؤســـاء وأكثر من 
44 ألف مشارك من جهات رسمية وممثلي منظمات 
املجتمـــع املدنـــي، كما تم بذل جهـــود مكثفة لنجاح 
هذا الحدث العاملي والذي ســـبقه تخطيط ودراســـة 
من جميع مؤسسات الدوله حتي يظهر بهذا الشكل 
الالئـــق وتحقيق املكانة الرفيعـــة التي وصلت إليها 

الجمهورية الجديدة.
  

أكـــد املهندس محمـــود عصمت وزير قطـــاع األعمال 
العام، أهمية التنسيق والتكامل بني الشركات العربية 
العاملة في صناعة األلومنيـــوم، وتبادل الخبرات بما 
يســـهم في تجاوز آثـــار األزمة االقتصاديـــة العاملية، 
وتخفيـــف تداعياتها بمزيد من التعـــاون، خاصة في 
 ضـــوء تغيرات وتذبـــذب أســـعار منتـــج األلومنيوم.
وكشـــف املهندس محمود عصمت، خـــالل كلمته في 
افتتـــاح املؤتمر العربـــي الدولي لصناعـــة األلومنيوم 
“عربال” في نسخته الـ24، والتي استضافتها مصر 
ألول مرة منذ 12 عاًما، عن التوسعات التي تستهدفها 
مصـــر في صناعة األلومنيوم ممثلـــة في وزارة قطاع 
األعمـــال العام، مـــن خالل تطوير مجمـــع األلومنيوم 
 بنجع حمادي، وإنشـــاء مصنع جديد بمدينة سفاجا.
وأوضـــح الوزيـــر، أن حجـــم اإلنتاج مـــن املصاهر 
العربيـــة يمثـــل حوالـــي10% مـــن اإلنتـــاج العاملي، 
األمـــر الـــذي يؤكـــد أهميـــة املنطقـــة العربيـــة فـــي 
صناعـــة األلومنيـــوم، خاصـــة في ضوء ما يشـــهده 
العالـــم حالًيا مـــن تباطؤ وركود وتضخـــم يؤثر على 
 اقتصاديات الدول نتيجـــة املتغيرات العاملية املختلفة.

وأكـــد وزيـــر قطـــاع األعمـــال، أن مصر تســـتهدف 
تحســـني بيئة صناعة األلومنيوم وتقليـــل االنبعاثات 
الكربونيـــة واســـتخدام الطاقـــة النظيفـــة؛ تفعيـــاًل 
للتوصيات الصادرة عن قمة املناخ »COP27« التي 
 شـــرفت مصر باســـتضافتها خالل نوفمبر الجاري.
وفـــي ختام كلمتـــه، جدد املهنـــدس محمود عصمت، 

الترحيب بضيوف مصر املشاركني في مؤتمر “عربال”، 
معرًبا عن ســـعادته باســـتضافة مصـــر لهذا الحدث 
الهـــام الذي يجمـــع املنتجني واملســـتهلكني واملوردين 
 واملهتمني بصناعة األلومنيوم بمنطقة الشرق األوسط.
وتمنى الوزير، للمؤتمر النجـــاح وأن توصي فعالياته 
بنمـــوذج للتعـــاون والنجاح واالســـتقرار، وأن يخرج 
 بتوصيات هامة لصالح دعم وازدهار صناعة األلومنيوم.

رئيـــس  النقـــي  محمـــد  رحـــب  جانبـــه،  ومـــن 
“عربـــال”،  الدولـــي لأللومنيـــوم  العربـــي  املؤتمـــر 
باملهنـــدس محمـــود عصمت وزيـــر قطـــاع األعمال 
 العـــام، وحرصـــه علـــى حضـــور ورعايـــة املؤتمر.
ووجـــه النقـــي، الشـــكر ملصر علـــى اســـتضافتها 
النســـخة الــــ24 مـــن املؤتمر، مؤكـــًدا مـــا تتمتع به 
مصـــر من مقومـــات عديدة فـــي مجاالت الســـياحة 
 واألعمـــال التجاريـــة وتنظيم املؤتمـــرات واملعارض.
وأشـــاد بجهود شـــركة مصر لأللومنيوم والشـــركة 
القابضـــة للصناعات املعدنيـــة التابعتني لوزارة قطاع 

األعمال العام، في تنظيم واستضافة املؤتمر.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  4  ديسمبر  2022  •  العدد  671

    وزيرة البيئة  :   نجاح مصر فى استضافة   cop27 قصة ملهمة نظرا 

للظروف والتحديات العالمية التى واجهت العالم خالل تلك الفترة

  الرئاسة المصرية للمؤتمر نجحت فى وضع بند الخسائر واألضرار 

على أجندة المؤتمر وإنشاء صندوق له يعد مكسبا كبيرا
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وافـــق مجلس الوزراء علـــى توقيع مذكـــرة التفاهم املعياريـــة الخاصة 
بمشـــروعات إنتـــاج الهيدروجني األخضر ومشـــتقاته بمصـــر، مع عدد 
9 شـــركات وتحالفات عاملية ومحلية، وذلك أســـوة بما تم مع الشـــركات 

والتحالفات التي سبق توقيع مذكرات تفاهم معها.
وتمت اإلشـــارة إلى أن هذه املشـــروعات تأتي في إطار توجه الدولة نحو 

تعظيم االستفادة من انتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة 
وإقامة مشـــروعات إنتاج وتـــداول الهيدروجني األخضر ومشـــتقاته من 
األمونيـــا الخضراء والوقود األخضر، وذلك تماشـــيا مع التوجه الدولي 
في هذا الشأن، وبهدف وضع مصر كمركز دولي ملشروعات الهيدروجني 

األخضر ومشتقاته.

احلكومة تقر توقيع مذكرة 
تفاهم مع 6 شركات إلنتاج 

الهيدروجني األخضر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، 
األمني العـــام ورئيس قطـــاع الصحة بمؤسســـة “ايني 
اإليطالية”، فيليبو أوبرتي، وعدد من ممثلي املؤسسة،وذلك 
ملناقشة املواقف التنفيذية التفاقيات التعاون بني الطرفني.

وفي مســـتهل االجتماع وجه وزير الصحة الشكر ملمثلي 
الشركة على حرصهم لتوطيد سبل التعاون بني الجانبني 
بما يهدف إلى تحقيق الدعـــم واالرتقاء للقطاع الصحي 
بمصر، فضاًل عن االســـتفادة من الخبرات اإليطالية في 
مجال الرعاية الصحية، بهدف تقديم أفضل خدمة ورعاية 

صحية للمواطنني.
وأوضح الدكتور حســـام عبد الغفار، املتحدث الرســـمي 
لوزارة الصحة والســـكان، أن االجتماع تناول مناقشـــة 
مســـتجدات العمل واملراحل التنفيذية إلنشـــاء وتشغيل 
وحـــدات للحروق، الفتًا إلى بدء العمل في إنشـــاء وحدة 
للحروق بمستشفى الســـالم الدولى بمحافظة بورسعيد 

للكبار واألطفال بطاقة استيعابية 12 سريرا. 
إلى مناقشـــة مســـتجدات العمل  وأضاف “عبدالغفار” 
ضمن اتفاقيـــة التعاون الخاصة بتنفيذ مشـــروع صحة 

املجتمـــع بمحافظة بورســـعيد، والتي تســـتهدف تعزيز 
خدمات الرعايـــة الصحية األولية وخدمـــات اإلحالة في 
حاالت الطوارئ، من خالل تجهيز مراكز للرعاية الصحية 
األولية باملحافظة، فضـــالً عن تعزيز قدرات العاملني في 
املجـــال الصحي من األطباء واإلداريني، من خالل تحديد 
االحتياجـــات التدريبية، وفقًا لخطط بناء القدرات وتطوير 

برامج التدريب.

رئيس المنطقة االقتصادية 
لقناة السويس يستقبل وفد 
غرفة التجارة البلجيكية

»العامة لالستثمار« تستقبل وفد 
اقتصادي من موريشيوس ورجال 
األعمال المصريين األفارقة

السفير السنغافورى 
بالقاهرة: نتطلع إلى مزيد 
من االستثمارات في مصر

استقبل وليد جمال الدين، 
رئيس املنطقة االقتصادية 
لقناة السويس ولفيف 
من قيادات الهيئة، وفدا 
بلجيكيا برئاسة جوزيف 
دي بيكر، رئيس غرفة 
التجارة البلجيكية وأعضاء 
الغرفة وممثلي عدد من 
الشركات البلجيكية، 
لتعزيز التعاون بني املنطقة 
االقتصادية ومجتمع 
األعمال الدولي حيث تحظى 
املنطقة االقتصادية لقناة 
السويس باهتمام العديد 
من املستثمرين في مختلف 
القطاعات الصناعية نتيجة 
لجاهزيتها التي جعلت منها 
مركًزا غاية في التميز على 
خريطة االقتصاد العاملية 
للصناعات والخدمات 
 البحرية واللوجستية.
أعرب جمال الدين عن 
سعادته باللقاء الذي يؤكد 
على تعاون اقتصادي واعد 
بني الجانبني، موضحا مدى 
جاهزية املنطقة االقتصادية 
لتحقيق ما يصبو إليه هذا 
 التعاون.

عقدت جمعية رجال األعمال 
املصريني األفارقة، برئاسة 
الدكتور يسري الشرقاوي، 
اجتماعات مكثفة مع الهيئة 
العامة لالستثمار واملناطق 
الحرة، و4 مجالس تصديرية 
هامة، وذلك في إطار 
مواصلة سبل تطوير عالقات 
التعاون الثنائي بني مصر 
وموريشيوس.

وكان الدكتور يسري 
الشرقاوي، أعلن خالل 
فعاليات امللتقى االستثماري 
مع موريشيوس، عن عقد 
سلسلة لقاءات مكثفة األيام 
املقبلة، مع بعض الهيئات 
واملجالس التصديرية، لبحث 
خطط زيادة الصادرات 
املصرية، وتوسع الشركات 
املصرية في السوق املوريشي.

وبدأت االجتماعات، بزيارة 
وفد مكون من حكومة 
موريشيوس EDB، و27 
شركة، وعدد كبير من مجتمع 
املال واألعمال املصري، 
للهيئة العامة لالستثمار 
واملناطق الحرة، حيث أكد 
الدكتور يسري الشرقاوي، 
أن الهدف من هذه الزيارة، 
هو مناقشة التحديات التي 
تواجه املستثمرين املصريني 
في موريشيوس والعكس، 
ومحاولة وضع حلول لتحفيز 
االستثمار بني البلدين.

قال دومنيك جوه سفير 
سنغافورة لدى مصر، 
إنه "نتطلع إلى مزيد من 
االستثمارات في مصر؛ 
خاصة بعد نجاح الشركات 
السنغافورية في خلق آالف 
فرص العمل، بمصر، الفًتا إلى 
أن منتدى األعمال املصرى 
السنغافوري، يعد فرصة 
جيدة للشركات السنغافورية 
الستكشاف شراكات جديدة مع 
رواد القطاع الخاص بجمعية 
رجال األعمال املصريني".

وأكد املهندس مجد الدين 
املنزالوي، األمني العام، رئيس 
لجنة الصناعة والبحث 
العلمي بجمعية رجال األعمال 
املصريني، خالل منتدى 
األعمال املصري السنغافوري، 
أن الدولة حريصة على 
خلق بيئة مواتية لألعمال، 
وجاذبة لالستثمارات املحلية 
د الطريق  واألجنبية، بما ُيمهِّ
للمستثمرين السنغافوريني 
لتوسيع أنشطتهم، وضخ 
استثمارات جديدة في 
املشروعات التنموية الكبرى 
في مصر؛ باعتبارهم أحد 
املستثمرين الرئيسيني 
بالعالم.

وزير الصحة يتابع مع إيني اإليطالية املوقف التنفيذي 
للمشروعات املشتركة

توقيع اتفاقية بني بيبسيكو و«إيتيدا« للتوسع يف 
عمليات تصدير خدمات التعهيد

شـــهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيـــس مجلس الوزراء، 
والدكتـــور عمـــرو طلعـــت وزيـــر االتصـــاالت وتكنولوجيا 
املعلومات توقيع بروتوكول شـــراكة بني شـــركة بيبســـيكو 
مصر وهيئة تنمية صناعـــة تكنولوجيا املعلومات “ايتيدا”، 
بهدف التوسع في عمليات تصدير خدمات التعهيد انطالقا 
 Business من مركز خدمات الشـــركة اإلقليمي في مصر
Services Center )CBS(، بما يساهم في تعزيز مكانة 

مصر الدولية في هذه الصناعة االستراتيجية.
وقـــع االتفاقية كاًل من محمد شـــلباية رئيس مجلس إدارة 
شركة بيبســـيكو شـــمال افريقيا، واملهندس عمرو محفوظ 
الرئيس التنفيـــذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 
“ايتيـــدا”، وبحضور عدد مـــن قيـــادات وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات وكبار مسئولي بيبسيكو في مصر.
تمتد االتفاقية ملدة خمس ســـنوات بداية من 2022 وصواًل 
إلـــى 2027، والتي تهدف لزيادة الصـــادرات املصرية من 
منتجـــات وخدمات تكنولوجيـــا املعلومـــات املختلفة ومنها 
خدمـــات التعهيد والخدمات املشـــتركة من خـــالل تحفيز 
وتشجيع شركة بيبســـيكو مصر على التوسع في خدماتها 
لألسواق املختلفة انطالًقا من مركزها في مصر عبر توفير 
الكوادر الشـــابة واملدربة وخلق فرص عمل جديدة للشباب 

املصري. 
 أكـــد عمرو طلعت وزير االتصـــاالت وتكنولوجيا املعلومات 
أن توقيع االتفاقية بني شركة بيبسيكو مصر  وإيتيدا، التي 
تأتى ضمـــن مجموعة من االتفاقيات مع 29 شـــركة عاملية 
تســـتهدف توفير أكثر مـــن 34 ألف فرصة عمل للشـــباب 
املصـــرى لخدمة مختلف األســـواق العاملية بقيمة تصديرية 

تصل إلـــى مليار دوالر ســـنويا؛ وهو األمـــر الذى يعكس 
جاذبية البيئة االستثمارية فى مصر، وثقة الشركات العاملية 
في قدرات الشـــباب املصرى الواعد، كما أنها تأتى كنتاج 
للجهود املبذولة لتعزيز قدرات مصر التنافســـية فى مجال 

صناعة التعهيد وتقديم الخدمات العابرة للحدود.
وقال عمرو محفـــوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة 
تكنولوجيا املعلومات “إيتيدا”: ســـعداء بتوقيع االتفاقية مع 
شركة بيبسيكو مصر ، بما يحقق مستهدفات استراتيجية 
مصـــر الرقمية لصناعـــة التعهيـــد 2022-2026 والتي تم 
إطالقها فبراير املاضي بهدف مضاعفة الصادرات الرقمية 
وخلـــق فرص عمـــل كثيفة في مجـــال تصديـــر الخدمات 
بالتـــوازي مع بناء قدرات مصر فـــي مجال الخدمات عالية 

القيمة.
رضوى عبداهلل

اســـتقبل طارق املال وزيـــر البترول والثـــروة املعدنية وفدًا 
من شـــركة أيبل النرويجية برئاسة مادس أندرسون رئيس 
مجلس إدارة الشـــركة، والتى تمثل الشـــريك األجنبى مع 
الهيئـــة املصرية العامة للبترول فى شـــركة مصر للصيانة 

“صان مصر« .
وخالل اللقاء أكد طارق املال أن مشـــاركة الوزراء ورؤساء 
الشركات العاملية ومؤسسات التمويل الدولية في يوم إزالة 
الكربـــون ضمن فاعليات قمة املناخ COP27 أعطى زخمًا 
متميـــزًا لصناعة البترول والغاز لتكـــون أحد الحلول التى 
تسهم بدور فعال فى خفض االنبعاثات والحفاظ على البيئة 
، مشيرًا إلى أن االرتقاء بمنظومة الصيانة تأتى على قائمة 
اهتمام قطاع البترول لدورها الفعال فى خفض االنبعاثات 

.
 27 COP ومن جانبه أشاد أندرســـون بنجاح قمة املناخ
التى اســـتضافتها مصـــر ، والتأكيد علـــى أهمية مرحلة 
التحول الطاقى واالســـتفادة من مصـــادر الطاقة الجديدة 

واملتجددة .
وخالل اللقاء الذى نظمته شـــركة مصر للصيانة بمناسبة 
“اليوبيـــل الفضى” ومـــرور 25 عامًا على تأسيســـها فى 
عـــام 1997 لتصبح شـــريكًا فعااًل فى دفـــع عجلة التنمية 
املســـتدامة لقطاع البترول واالقتصاد القومى، أكد املال أن 
الشـــركة ُتعد نموذجًا ناجحًا للشراكة والتعاون املثمر بني 

قطاع البترول وشـــركة أيبل النرويجية، واستطاعت تطوير 
أعمالهـــا فى ضوء برنامج تطويـــر وتحديث قطاع البترول 

الذى تم إطالقه فى عام 2016.
ونجحـــت فى تحقيق إنجازات كبيرة داخل وخارج مصر ، 
وأصبحت فى مصاف الشـــركات الكبرى العاملية وتقدمت 
فى التصنيف الدولى ألفضل مقاول على مســـتوى العالم 
خـــالل عام 2022 ، فضاًل عن كونها أحد األذرع التنفيذية 
لقطـــاع البترول بجانب شـــركتى إنبـــى وبتروجت ، ووجه 
املال الشـــكر للقيـــادات والعاملني بالشـــركة على الطفرة 

واإلنجازات التى تحققت.

أصدرت الهيئـــة العامة للرقابة املالية في مصر، قرارًا بمنح 
شـــركة “مصر للتأمني التكافلي – حياة” ترخيص بمزاولة 
نشاط تأمينات الحياة بجميع أنواعها والتأمني الطبي طويل 

األجل بمصر.
وتعد شـــركة مصر للتأمني التكافلي- حيـــاة الوليد الجديد 
الـــذي ينضم لشـــركات مجموعـــة مصر القابضـــة للتأمني 
وتسعى املجموعة بتأسيسها شركة مصر للتأمني التكافلي-
حياة الجديـــدة لتلبية احتياجات عمالئهـــا املختلفة وإتاحة 
منتجـــات وخدمـــات جديدة في الســـوق املصـــري، خاصًة 
لشـــريحة العمالء التي تتطلع ملنتجـــات تأمينية متوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية.
ومن املرتقب، أن تعمل شـــركة مصر للتأمني التكافلي – حياة 

وفق اســـتراتيجية تهدف إلـــي تحقيق موقع تنافســـي متميز 
والحصـــول علـــي حصـــة متكافئة من ســـوق تأمـــني الحياة 
التكافلي وصوال ألقساط مباشرة وقدرها مليار ونصف جنية 
في الخمس ســـنوات األولي، وذلك استنادا إلى خبرة ومكانة 
املساهمني الذين يعدوا رواد صناعة التأمني بمصر، وبشراكة 
أكبر البنوك في القطاع املصرفي الحكومي ، والتي تعد بمثابة 

قوة دفع تساعد في ترسيخ وتوثيق مكانة الشركة.
وتعتزم مصر للتأمني التكافلـــي- حياة  تقديم باقة منتجات 
مبتكـــرة ومتنوعة و مناســـبة الحتياجات الســـوق املصري، 
مـــن خدمات تأمينيـــة لألفراد ، وتأمينـــات الحياة الجماعية 
، والتأمني الطبي الجماعي للشـــركات الكبرى واملتوســـطة 

والصغيرة، والتأمني املصرفي.

أعلنـــت مجموعة بـــي إم دبليو العامليـــة اختيار مجموعة 
جلوبال أوتو للسيارات وكيال جديدا لعالمات بي إم دبليو 
وميني في مصر، بعد استحواذ جلوبال أوتو على عمليات 

املجموعة البافارية للسيارات.
وتأسســـت جلوبال أوتو من خالل شـــراكة بني مجموعة 
الغانم وأوالده للسيارات الكويتية، وشركة محمد يوسف 
ناغي موتورز الســـعودية، ومجموعة العرجاني ومجموعة 

الصافي املصريتني.
وستمنح مجموعة بي إم دبليو، بموجب صفقة االستحواذ، 
شركة جلوبال أوتو الحقوق الحصرية الستيراد وتجميع 

سيارات بي إم دبليو وميني إلى السوق املحلية.
كما ستستحوذ جلوبال أوتو على شبكة البافارية الحالية 
من مراكز الخدمة وصاالت العرض، باإلضافة إلى مصنع 
تجميع ســـيارات بـــي إم دبليو الذي يضـــم ثالثة خطوط 
إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آالف ســـيارة سنويا. وليس 
مـــن الواضح مـــا إذا كان االســـتحواذ يتضمن الحقوق 
املحلية لشركة بريليانس، العالمة التجارية الصينية التي 

كانت املجموعة البافارية وكيلها املحلي.
ومن املقرر أن تستثمر جلوبال أوتو 100 مليون دوالر في 

السوق املحلية، حســـبما قال رئيس مجلس اإلدارة فهد 
الغانم في مقابلة مع سي إن بي عربية، وأيضا في مقابلة 

أخرى مع بلومبرج الشرق .
وقال الغانم إن شـــركة جلوبال أوتو ستستأنف العمليات 

في مصنع املجموعة البافارية سابقا في يناير 2023. 
وأوضح أن الشركة تســـتهدف تجميع 1.5 ألف سيارة 
ســـنويا كمرحلة األولى، مع خطط للتوسع في السيارات 

املجمعة محليا وتصديرها في املستقبل.

أيبل النرويجية: مستعدون لنقل خبرتنا مبشروعات 
الهيدروجني األخضر إلى »صان مصر«

الرقابة املالية متنح »مصر للتأمني التكافلي – حياة« 
ترخيصًا لبدء نشاطها

100 مليون دوالر استثماراتها المتوقعة

جلوبال أوتو وكياًل لـ«بي إم دبليو« و«ميني« يف مصر

عالقات متميزة تجمع بني مصر والصني وتتســـم بالتنوع 
فـــي مختلف املجاالت علـــي مدي عقـــود متواصلة ..ذلك 
ما تؤكد عليـــه مختلف الفعاليات املشـــتركة وتصريحات 

املسؤولني في البلدين .
وخالل األســـبوع املاضي اســـتضافت العاصمة اإلدارية 
الجديـــدة فعاليـــات إطـــالق مؤسســـة »رجـــال األعمال 
املصريـــني الصينيـــني   » التـــى يرأس مجلـــس أمنائها 

التنفيذي مجد الدين املنزالوي.
وخـــالل الفعالية ، أكد الدكتـــور محمد معيط وزير املالية، 
أن مصر تفتح أبوابها أمام االســـتثمارات الصينية، التى 
تزايدت بشكل كبير، خالل العشر سنوات املاضية؛ لتصبح 
الصني عام 2017 ســـادس أكبر مستثمر فى مصر، حيث 
استثمرت 28.5 مليار دوالر باملنطقة العربية، وفرت نحو 
24 ألف فرصة عمل، كانت مصر املستفيد األكبر بها، كما 
أن هناك أكثر من 140 شركة صينية فى مصر، وأن %55 
منها يركز على املشـــروعات الصناعية، و20% على البناء، 
و12% على الخدمات، وُتعد مصر ثالث أكبر منتج لأللياف 
الزجاجية فى العالم بمنطقة السويس للتعاون االقتصادي 
والتجـــارى، موضًحـــا أن البلديـــن الصديقـــني يركزان 
على التعاون فـــى الصناعات االســـتراتيجية مثل الذكاء 

االصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، والتجارة اإللكترونية. 
وقـــال الوزير، أن   مؤسســـة »رجـــال األعمال املصريني 
ال ومســـتدام بني  الصينيني«  ُتعد منصة جديدة لحوار فَعّ
مجتمع األعمال بالبلدين الصديقني، يستهدف استكشاف 
املزيـــد من فرص االســـتثمار في املجـــاالت ذات األولوية 
الوطنيـــة، والصلة الوثيقـــة بتحقيق األهـــداف اإلنمائية؛ 
خاصة في القطاعات الواعدة والداعمة للتحول لالقتصاد 
األخضر، بما في ذلك مجاالت الطاقة املتجددة، وأنشـــطة 
البحث العلمـــي ونقـــل تكنولوجيا الصناعـــات الدوائية، 
والتقنيـــات الصناعيـــة، جنًبا إلى جنب مع املشـــروعات 
التنموية لتحســـني معيشة املواطنني، وتوفير فرص العمل، 
واالرتقـــاء بالخدمات املقدمة إليهم، على نحو يتســـق مع 
التوجيهات الرئاسية بتوطني التكنولوجيا املتقدمة في عدد 
من القطاعات االقتصادية، مؤكـــًدا أهمية الدور املحوري 
الذي تضطلع به املنطقة االقتصادية لقناة السويس لتعزيز 
مبـــادرة الصني »الحـــزام والطريق«، خاصـــًة من خالل 
املنطقـــة املصرية الصينية للتعاون االقتصادي والتجاري؛ 
بما ُيســـهم في تعظيم جهود توظيف املوقع االستراتيجي 
ملحور قناة السويس؛ باعتباره مركًزا لوجستًيا واقتصادًيا.
أوضح الوزير، أن الحكومة حرصت بالتعاون مع السفارة 
الصينية، على تأسيس مؤسسة »رجال األعمال املصريني 
الصينيني« بهدف خلق منبر  للتواصل املســـتمر ملناقشة 
ُســـبل التعاون املثمر والبناء؛ اتساًقا مع الحرص املتزايد 
من الجانبني على تعميق عالقات الشـــراكة االستراتيجية، 
واالستمرار في مد جسور التعاون االقتصادي والتجاري 
والثقافي بني مصر والصني، ونتطلع من خالل هذه املنصة 
إلي العمل املشترك على إزالة أي معوقات قد ُتواجه جهود 
تعظيم االستثمارات، على نحو يضمن االستفادة املثلي من 
مناخ األعمال ببالدنا الذى بات أكثر جذًبا لرؤوس األموال 
األجنبية؛ إدراًكا ملا تتمتع به الشركات الصينية العاملة في 

مصر من سمعة طيبة.
أشـــار الوزير، إلى أننا نستهدف إصدار سندات باليوان 
الصينى »الباندا« باألســـواق الصينيـــة؛ تعزيًزا للتعاون 
املشـــترك بني الجانبني املصـــرى والصينى ، مضيفا  أن 
االقتصـــاد املصـــري، اقتصاد واعد، وقـــادر على النمو، 
وخلق فـــرص اســـتثمارية جيـــدة، ويمتلك القـــدرة على 
الصمود والتعامل املرن مع التحديات العاملية الراهنة التي 
تتشـــابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع اآلثار الســـلبية 
القاســـية للحرب في أوروبا بما فـــي ذلك موجة تضخمية 
حادة، انعكست في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بمعدالت 
غير مســـبوقة، بما ُيشـــكل ضغوًطا هائلـــة على موازنات 
مختلف الـــدول، في ظل ارتفاع تكلفـــة التمويل، موضًحا 
أن االقتصـــاد املصرى اســـتطاع أن ينمو فى العام املالى 
املاضى بنســـبة 6,6% من الناتج املحلى اإلجمالي، و%3,6 
و3,3% خالل فترة كورونا، وتم تسجيل فائض أولي %1,3 
من الناتج املحلي اإلجمالي، وخفض العجز الكلى للموازنة 
خـــالل العام املالـــي 2021/ 2022، إلى 6,1% من الناتج 
املحلـــى اإلجمالي مقارنة بنســـبة 6,8% فـــي العام املالي 
2020/ 2021، وتراجع معدل الدين إلى 87,2% من الناتج 
املحلي اإلجمالي بنهاية يونيه 2022، نزواًل من 103% فى 
يونيه 2016، وتمكنا بالتحول الرقمي في توســـيع القاعدة 
الضريبية، وتعزيز جهود دمج االقتصاد غير الرسمي في 

االقتصاد الرسمي.
وقال وزير املالية إن  سياساتنا املالية، داعمة للنمو، حيث تم 
تصميمها لإلسهام الفعَّال في تعزيز النشاط االقتصادي 
من خالل رفع اإلنفاق الرأسمالي بزيادة االستثمارات في 
البنية التحتية والعنصر البشري، بمراعاة التنفيذ السليم 

لكل اإلصالحات الهيكلية واالقتصادية.
وأضـــاف أن  الحكومة املصرية تعمـــل حالًيا على تعظيم 
جهـــود تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص واالســـتثمارات 

الخاصة في عملية التنمية، بما في ذلك وثيقة سياسة ملكية 
الدولة، التي تحدد سياســـة الدولـــة فيما يتعلق بالتخارج 
أو اإلبقـــاء على دور الدولة في النشـــاط االقتصادي وفًقا 
للمعايير املطبقة دولًيا، وذلك إلفســـاح املجال بشكل أكبر 
للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط االقتصادي 

ودفع عجلة النمو.
أشـــار الوزير، إلى نجـــاح مصر في اســـتضافة مؤتمر 
املناخ »COP27«، الذي اســـتهدف االنتقال بالتعهدات 
الدولية للشـــق التنفيذي الحقيقي بآليـــات داعمة للتحول 
إلى االقتصاد األخضر، وســـعي الدولـــة أيًضا، في هذا 
السياق، لدمج البعد البيئي في شتى املجاالت، وفًقا لرؤية 
مصر 2030، وتشـــجيع القطاع الخاص على االستثمار 
في مشـــروعات البنية األساســـية خاصة قطاعات الطاقة 

النظيفة وتنقية املياه.
مناخ محفز لالستثمار 

من جانبـــه ، أكد عمرو موســـى، رئيس مجلـــس األمناء 
الشـــرفي ملؤسسة »رجال األعمال املصريني الصينيني«، 
إن منـــاخ األعمال في مصـــر بات محفًزا للمســـتثمرين 
األجانـــب، وأن التعاون بني الصني ومصر يمتد ألكثر من 
60 عاًما، الفًتا إلى ضرورة توجيه االستثمارات الصينية 
إلـــى تنمية محـــور قناة الســـويس، الذى يتمتـــع بموقع 
اســـتراتيجي في قلب مبادرة »الحـــزام والطريق«، على 
نحو يسهم في إقامة صناعات مشتركة وتصدير املنتجات 

للسوق األفريقية. 
وقال مجد الدين املنزالوي، رئيس مجلس األمناء التنفيذي 
ملؤسســـة »رجال األعمـــال املصريني الصينيـــني«، إننا 
نســـتهدف دعم العالقـــات املصرية الصينية املشـــتركة، 
من خالل هذا املنبر الجديـــد املحفز للتعاون االقتصادي 
واالستثماري؛ تحقيًقا للمصالح املشتركة، خاصة فى ظل 

تنامى الشراكة االستراتيجية بني البلدين الصديقني.
عالقات متواصلة 

كذلـــك عقـــدت جمعيـــة الصداقـــة املصريـــة - الصينية 
مائـــدة مســـتديرة حـــول الصـــني والعالقـــات املصرية 
الصينيـــة وعالقات الصني باملنطقـــة العربية وتحضيرات 
عقـــد القمة العربيـــة - الصينية األولى املزمـــع انعقادها 
فـــي شـــهر ديســـمبر املقبـــل، إضافـــة إلـــى مخرجات 
املؤتمـــر الـ20 للحزب الشـــيوعي الصيني الـــذي انعقد 
 فـــي أكتوبـــر املاضـــي والنتائج التـــي تمخضـــت عنه.
وخـــالل املناقشـــات ، أكد ســـفير مصر لـــدى جمهورية 
الصـــني الشـــعبية عاصـــم حنفـــي، على عمـــق عالقات 
التعـــاون بـــني مصـــر والصـــني والتفاهـــم املتزايد على 
كل املســـتويات وطمـــوح قيادتـــي البلديـــن الرئيس عبد 
الفتـــاح السيســـي، والرئيس الصيني شـــي جـــني بينغ، 
بشـــأن أهمية االرتقـــاء بعالقات التعاون خـــالل املرحلة 
القادمـــة وذلك فـــي املجاالت التـــي تعني بهـــا الدولتان 
والصينـــي. املصـــري  لالقتصاديـــن  ألولويـــة   وتمثـــل 

من جهته، عرض سفير الصني لدى مصر لياو لي تشيانغ، 
أهم ما تضمنه املؤتمر الـ 20 للحزب الشـــيوعي الصيني 
ومخرجاته، مؤكـــدا على اســـتمرارية الصني في نهجها 
الخـــاص بربط التنمية التي تشـــهدها الصـــني بالجهود 
الدوليـــة في هذا الشـــأن وما يتعلق بدعم الـــدول النامية 
عبر االستعانة بأدوات العصر الحديث والعلوم واألبحاث 
واالبتكارات متزامنا مع اســـتمرار تعزيز الصني لدورها 
 الدولي ومســـاهماتها إلرســـاء الســـلم واألمن الدوليني.
 و ألقى الســـفير أحمد والي رئيس الجمعية، الضوء على 
مجاالت التعاون التي يهتم بها البلدين ويعمالن على تنميتها 
وتعزيزها خالل املرحلة القادمة خاصة في ضوء املستجدات 

الدوليـــة والتحديـــات املتراكمـــة التي تواجههـــا املنطقة 
 العربية واإلجراءات التي تتخذها مصر في هذا الشـــأن.
شارك في  املائدة املستديرة ممثلو  مؤسسات الفكر كاملركز 
املصري للفكر والدراســـات االستراتيجية ومركز األهرام 
للدراسات السياســـية و االستراتيجية واملجلس املصري 
للشئون الخارجية وغرفة التجارة املصرية الصينية وجامعة 
عني شمس وعدد من سفراء مصر السابقني لدى الصني 
 والكتـــاب واملهتمني واملتخصصني في الشـــأن الصيني.
كما شـــارك أيضـــا أميرة أبـــو طويلة الوزيرة الســـابقة 
بالحكومـــة الســـودانية نائبـــة أمني عام رابطـــة جمعيات 
الصداقة العربية - الصينية، والتب ركزت في كلمتها على 
أهمية توظيف طاقة الشـــباب في إطار العالقات العربية - 
الصينيـــة وبصفه خاصة ما يتعلـــق بعالقات التعاون بني 
املؤسســـات األكاديمية العربية والصينية و باألخص في 

مجال البحث العلمي ألغراض التنمية.
مصالح مشتركة 

وتتمتـــع مصر بعالقات طيبة مـــع   الصني، التي يجمعنا 
بها تاريخ طويل من الصداقة واملصالح املشـــتركة، حيث 
تتطابق الرؤى بني زعيمي البلدين تجاه كثير من القضايا 

الدولية خاصة في الوقت الراهن.
وأصبحت الصني ســـادس أكبر مســـتثمر في مصر عام 
2017، حيث اســـتثمرت 28.5 مليـــار دوالر في املنطقة 
العربيـــة، وفرت نحو 24 ألـــف فرصة عمل، وكانت مصر 
املســـتفيد األكبر منها، كما أن هناك أكثر من 140 شركة 
صينية في مصر، وأن 55% منها يركز على املشـــروعات 

الصناعية، و20% على البناء، و12% على الخدمات.
ويقول  السفير على الحفني نائب وزير الخارجية السابق، 
إن العالقات املصرية الصينية هي عالقات ثابتة ومتطورة 
وقائمـــة على جميع القواســـم املشـــتركة وليس املقصود 
القواســـم التاريخية فقط ولكن هناك قاسم تتعلق بمواقف 
الدولتـــني من األوضـــاع الدولية واإلقليميـــة وهناك إرادة 

سياسية مشتركة من قبل القيادتني.
وأضـــاف الحفني  في تصريحـــات  له أن  هناك تحديات 
مشـــتركة تواجـــه الدولتني مـــن أزمة كورونا وسالســـل 
التوريـــد وأزمة الغـــذاء وغيرها من الكثيـــر من األزمات 
املشـــتركة، لذلك تتعاون الدولتان وبـــرز ذلك التعاون في 
cop 27 الـــذي نظمته مصر ، موضحـــا أن هناك الكثير 
من األمور التي تتعاون فيها الدولتني وأهمها على األجندة 
املصرية الصينية هو تغير املناخ وكيفية التحول لالقتصاد 
األخضر والطاقة الخضراء والتحول إلى الطاقة الجديدة 

التي ال تحتوي على أي شيء يؤثر على البيئة.
 ولفـــت  نائـــب وزير الخارجية الســـابق  إلـــي أن مصر 
والصـــني لديهما املجاالت التي تمكنهما من النمو ســـويا 
والتعـــاون واالعتمـــاد على بعضهما اآلخـــر، ونحن على 
مسافة قريبة من انعقاد قمة صينية عربية وستكون مثمرة 
بها تعـــاون جماعي بجانبه تعاون فـــردي بني العديد من 

الدول مثل مصر والصني ومصر والسعودية وغيرهم.
توافق بني القاهرة وبكني 

وشهدت العالقات املصرية الصينية تطوًرا بشكل ملحوظ، 
خـــالل ثمانينيات وتســـعينيات القرن املاضـــي، فى كافة 
املجاالت، وأثبتت العالقات املصرية الصينية قدرتها على 
مواكبة التحوالت الدولية واإلقليمية والداخلية، ما ســـاعد 
على استمرار تلك العالقات، منذ إقامتها، وخلوها من أي 

تعارض في األهداف االستراتيجية لكلتا الدولتني.

  الصين   سادس أكبر مستثمر فى مصر   و أكثر من 140 
شركة صينية فى مصر  و  55% منها يركز على المشروعات 

الصناعية  و20% على البناء و12% على الخدمات 

»مصر والصني« استثمارات قادمة يف الصناعات
 االستراتيجية .. وقريبًا: اصدار سندات باليوان 

محيي السعيد

التخطيط: توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول بـ49.5 مليار جنيه

داليا أحمد

اســـتعرضت وزارة التخطيط والتنميـــة االقتصادية في 
تقرير صـــادر عنها، مســـتهدفات واســـتثمارات قطاع 
البتـــرول والثـــروة املعدنية بخطـــة العام املالـــي الحالي 

.2023/22
وقالت الدكتورة هالة الســـعيد، وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصاديـــة، إن قطـــاع البترول والثـــروة الـمعدنّية ُيعد 
ُمحِرًكا رئيًســـا للتنمية الشـــاملة، وُيمثل العمود الفقري 
لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دوًرا حيوًيا 
واســـتراتيجًيا في تلبية احتياجات الســـوق الـمحلي من 
الـُمنتجـــات البتروليـــة، ولذا، ُتعتبر تنميـــة موارد الطاقة 
األولّيـــة وإدارتها من أهم ركائز التنمية الـُمســـتدامة في 
مصر، وتحـــٍرص الخطة فـــي هذا اإلطـــار على تحقيق 
االستغالل االقتصادي األمثل للثروات الطبيعية من خالل 
تكثيف مشـــروعات الثروة الـمعدنيـــة والبتروكيماويات، 
وكـــذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وَتحديث 

وحدات اإلنتاج وأنظمة العمل بها
باإلضافة إلى التوّسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي 
للـمنـــازل والـمصانع، مضيفـــة أنه وفًقا الســـتراتيجّية 
التنمية الـُمســـتدامة، تتمّثل رؤية تنمية قطاع البترول في 
تأمني احتياجـــات البالد من الـمـــواد البترولية لـُمواَكبة 

ُمتطّلبـــات التنمية الـُمســـتدامة وتعظيم ُمســـاهمة قطاع 
البترول فـــي الدخل القومي، وتحويـــل مصر إلى مركز 

استراتيجي لتداول الطاقة.
وأشـــارت الســـعيد فـــي بيـــان لوزارتهـــا إلـــى توجيه 
اســـتثمارات لتنمية قطـــاع البترول والثـــروة الـمعدنية 
قدُرها 49.5 مليار جنيه خالل عام الخطة، منها )17.6 
مليار جنيه( لنشـــاط تكريـــر البتـــرول، و)31.9 مليار 
جنيه( ألنشطة االستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي 

االستثمارات الكلية.

وأشـــار التقريـــر إلـــى التوّجهـــات الرئيســـة لقطـــاع 
البتـــرول والثـــروة املعدنيـــة بخطـــة 2023/22 وتتمثل 
في تأمـــني احتياجات البـــالد من الـُمنتجـــات البترولية 
والبتروكيماويات والثروات الـمعدنية بما يتوافق وُمعّدالت 
النمو الســـكاني من ناحية، وُمتطلبـــات دفع عجلة النمو 
االقتصـــادي من ناحيـــة أخرى، تأمني إمـــدادات الزيت 
الخام والغاز الطبيعـــي والـُمنتجات البترولية، وُمواَصلة 
الجهود الراميـــة لتحويل مصر لـمركـــز إقليمي بمنطقة 
الشـــرق األوســـط لتداول وتجارة الغـــاز والزيت الخام 
باعتبارهـــا وســـيًطا بني الـــدول الـُمنتجة والـُمســـتهلكة 
لـُمنتجـــات الطاقـــة، ولتوّفر تجهيزات البنية األساســـية 
لـمصر والـُمؤّهلة لها كمركـــز إقليمي، إلى جانب تطوير 
معامل تكريـــر البترول وصناعات البتروكيماويات لزيادة 
ُمعّدالت اإلنتاج وتحســـني مســـتوى الجودة، عالوة على 
ترشيد وتحسني كفاءة اســـتخدام الطاقة، وتوجيه مزيج 
الطاقة لصالح الطاقة الـُمتجّددة، تسريع ُمعّدالت توصيل 
الغـــاز الطبيعي للـمنازل والـمصانـــع، إلى جانب تطوير 

قطاع التعدين.
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توافق بين قيادتي البلدين واستثمارات تدعم التعاون المشترك
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أصدر الجـهاز املركـزي للتعبئة العامة واإلحصاء، األربعاء 
املاضي، البيـانات األولية للرقم القياسي إلنتاج الصناعات 

التحويلية واالستخراجية عن شهـر سبتمبر 2022.
وبلغ الرقم القيـاســـي للصناعات التحويلية واالستخراجية 
»بدون الزيـــت الخام واملنتجـات البترولية« 115.58 خالل 
شهر سبتمبر 2022 »أولي«، مقابل 117.71 خالل شهر 

أغسطس 2022 »نهائي« بنسبة انخفاض قدرها ٪1.81.
وبلغ الرقم القياســـي لصـناعـة منتجات املعادن املشـــكـلة، 
عدا املاكينـات واملعدات 128.98 خالل شـــهـر ســـبتمـبـر 
املاضـــي، مــقارنـــة بشـــهر أغســـــطس 2022، حيث بلغ 
113.81 بنســــبة ارتفـــاع قدرهـــا 13.33٪ وذلـك وفقــا 

الحتياجـات السـوق.

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة املتجددة، 
توقيع مذكرة تفاهم بني الدكتور برنارد مودي رئيس اللجنة 
األفريقية للمواصفات الكهروتقنية، والدكتور محمد موسي 
عمران رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية املستهلك، بشأن 
تعزيز تبادل الخبـــرات بني الطرفني وتطوير معايير املعدات 
األنظمة الكهروتقنية ودعم األنشـــطة املتعلقة بإجراء ندوات 
عبر اإلنترنت وبرامج تدريبية بني الجهتني وتســـهيل تعزيز 
التعاون مع املؤسسات التنظيمية ذات الصلة في أفريقيا. 

ويتضمـــن البروتوكول إشـــراك خبراء جهـــاز تنظيم مرفق 

الكهربـــاء في عمليـــة توحيد املعايير التي تقـــوم بها اللجنة 
األفريقية للتوحيد القياسي ألجل مواءمة املعايير.

ويقـــوم الطرفان بالتعاون فيمـــا بينهما لتحقيق أهداف هذه 
املذكرة وهي بناء القدرات والتدريب وتبادل املعرفة والخبرة 
من خـــالل توفير التدريـــب والندوات عبـــر اإلنترنت حول 

أفضل ممارسات التقييس وتقييم املطابقة لكال الطرفني.
ويهدف أيضًا تسهيل العمل بينهما وتبادل مشورة الخبراء 
من الهيئات التنظيمية األفريقية، وذلك بدعم من جهاز تنظيم 

مرفق الكهرباء.

وأكد شـــاكر على أهميـــة التعاون مع املنظمـــات األفريقية 
وتقديـــم كل الدعم للـــدول األفريقية وخاصـــة في مجاالت 
الطاقـــة املتجـــددة والهيدروجني األخضـــر وكافة مجاالت 
الكهرباء، وأشار إلى ما تمتلكه القارة األفريقية من إمكانات 

كبيرة إلنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة.
وأكـــد الدكتور برنارد مودي علـــى أهمية التعاون مع مصر 
في نقل الخبرات، وتوجه بالشـــكر للمجهودات التي تقدمها 
مصـــر فـــي التعاون املثمـــر اإليجابي لتحقيـــق التنمية في 

أفريقيا.

جهاز اإلحصاء: 1.81 % انخفاًضا يف 
الرقم القياسي للصناعات التحويلية 

واالستخراجية سبتمبر املاضي

بروتوكول تعاون مع اللجنة األفريقية لتعزيز التعاون باألنظمة الكهروتقنية

نظم جهاز تنظيم أنشـــطة ســـوق الغاز املصرى ورشـــة 
عمل بعنوان »دور املنظمات اإلقليمية في تعزيز االنتقال 
إلى الطاقة النظيفة في ظـــل تحديات تأمني االمدادات«، 
ألعضـــاء منظمة ُمنظمـــى الطاقة بدول البحر املتوســـط 
)MedReg( على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 
للمنظمـــة والتي ُتعقد ألول مرة فـــي القاهرة في ضيافة 

الجهاز خالل الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.
وقد شهدت ورشـــة العمل التي أقيمت تحت حواًرا بناًءا 
بني املشـــاركني والخبراء واملتخصصني من دول أوروبا 
والبحر املتوســـط بهدف تبادل الرؤي بشـــأن العمل على 
تعزيز كفاءة أسواق الطاقة في دول املتوسط في مواجهة 
التحديـــات العاملية واملســـتجدات، حيث طرحت ورشـــة 
العمل العديد من املوضوعات املُثارة على الساحة العاملية 
مثل »املبادئ التنظيمية الجيدة« التي تمثل محل اهتمام 
رئيســـى من أجهزة التنظيم الوطنية لقطاعات الطاقة بما 
يتالءم مع ما يشـــهده العالم حاليًا من أحداث وتطورات، 
حيـــث تتجســـد أهميتها فـــي العمل على تعزيـــز كفاءة 
أســـواقها ملواجهـــة التقلبات االقتصاديـــة الحالية أخذًا 
في االعتبار الخطوات الرئيسية نحو الخفض التدريجي 

للكربون.
وأشار املهندس كارم محمود نائب رئيس املنظمة والرئيس 
التنفيذي لجهاز تنظيم ســـوق الغاز، إلى أن ورشة العمل 
تناولـــت البدائل والســـيناريوهات املتوقعة لســـوق طاقة 
متوســـطي فعال، من خالل أراء وتوقعات ومســـاهمات 
نخبة رفيعة املســـتوى من كبار الخبـــراء واملتخصصني 

من املنظمات اإلقليمية واألوروبية في مجال الطاقة الذين 
شاركوا في مناقشات املائدة املستديرة.

ويســـتضيف جهاز تنظيم أنشطة ســـوق الغاز الطبيعى 
املصري اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة بالقاهرة، 
حيـــث تمثل اســـتضافة هـــذا الحدث االقليمـــى املتعلق 
بأســـواق الطاقة في أوروبا والبحر املتوسط فرصة مهمة 
إللقاء مزيـــد من الضوء على سياســـات الدولة املصرية 
ورؤيتها املنفذة لتعزيز دور مصر االســـتراتيجى كمركز 
إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، ودور الجهاز في 
هذا الشـــأن وخاصة في إقامة سوق تنافسي حر للغاز 
فـــي مصر، بما يســـهم بإيجابية في جذب اســـتثمارات 
جديدة من القطاع الخاص والشـــركات العاملية، ويعطى 

القطاع الخاص فرصة للتنافسية في كافة أنشطة تجارة 
واستقبال الغاز وتداوله وتخزينه وشحنه وتوزيعه داخل 

السوق املحلي .
جدير بالذكر أنه تم تأسيس جهاز تنظيم أنشطة سوق 
الغاز وفقا للقانون 196 لسنة 2017 في اطار خطوات 
تنفيذ الرؤية االســـتراتيجية التـــي أصبحت مصر من 
خاللها مركزًا إقليميـــًا لتداول وتجارة الغاز والبترول 
والتي تطلبت فتح وتحرير ســـوق الغاز املصري لجذب 
املزيد مـــن االســـتثمارات في مختلف أنشـــطة الغاز 
فـــي مصر، وتعزيز دورها اإلقليمـــي في منطقة البحر 
املتوسط واستنادا إلى النتائج التي حققها الجهاز منذ 
تأسيسه والتي تم االعتماد في الكثير منها على الدعم 

الفنـــي كأحد مكتســـبات عضوية الجهـــاز باملنظمات 
اإلقليمية والدولية .

وفي ســـياق متصل ، أكد املهندس طـــارق املال وزير 
البتـــرول والثروة املعدنيـــة، أن صناعة البترول والغاز 
شـــهدت تغيـــرات وتحديـــات كبيرة خالل الســـنوات 
املاضيـــة دفعتها ملواكبة التغيـــرات والتطور مما أظهر 
مدى أهمية انشاء كيانات تنظيمية لتؤدى دور أساسى 
فـــي ضمان فعالية تنظيم أســـواق الطاقة وتقليل تأثير 
هذه التحديات والتقلبات ســـواء في تسعير الطاقة أو 
تأمني اإلمدادات لحماية املستهلكني وضمان استمرار 

واستدامة األنشطة االقتصادية.
وأشـــار املال إلى أن عقد هـــذه الجمعية في مصر بعد 
أيام من انتهاء قمة املناخ COP27 بشرم الشيخ يؤكد 
الدور الذي تلعبه مصر كشـــريك اســـتراتيجى ونقطة 
محوريـــة ألجنـــدة الطاقة العاملية وخاصـــة في منطقة 
البحر املتوســـط، وأن مصر دائًما مســـتعدة للتعاون 
مع دول الجوار لتحقيق الرخاء للشـــعوب وخاصة في 
منطقـــة البحر املتوســـط والتى تمضى نحو مســـتقبل 
مشـــرق كمصدر موثوق ملصادر الطاقة وخاصة الغاز 
الطبيعى والذى يعد املحرك األساسى لعمليات التحول 
الطاقى، وأن املنطقة بالفعـــل أثبتت مؤخرًا أنها العب 
أساســـى في عمليات تأمني إمـــدادات الطاقة ألوروبا 

والعالم.

جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ينظم ورشة عمل ألعضاء »ُمنظمى الطاقة بدول املتوسط«

 تولي مصــــر اهتماما بالغا لقطاع االتصــــاالت والتكنولوجيا ، باعتباره 
القاســــم املشــــترك األكبر في مختلف خطط التنمية التي تتبناها مختلف 
قطاعــــات الدولــــة املصريــــة ، وفي هذا اإلطــــار افتتح وزيــــر االتصاالت 
الدكتــــور عمرو طلعت   فعاليــــات معرض ومؤتمــــر تكنولوجيا التصنيع  
ManuTech تحــــت رعايــــة الرئيس عبد الفتاح السيســــي ، وفعاليات  
الدورة 26 من املعرض واملؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشــــرق األوسط 
وإفريقيــــا Cairo ICT، بمركــــز مصــــر للمعــــارض الدوليــــة بالقاهرة 
الجديدة، وبمشــــاركة شــــركات محلية وعاملية ومســــؤولني من كبار قادة 

شركات التكنولوجيا.
 وشــــهدت  دورة العام الجاري إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية 
متخصصــــة مصاحبــــة، تضم النســــخة التاســــعة من معــــرض ومؤتمر 
التكنولوجيا املالية والشــــمول الرقمي PAFIX، والنســــخة الثامنة من 
معــــرض ومؤتمر تكنولوجيا األمن والســــالمة العامة DSS، والنســــخة 
األولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا االتصاالت عبر األقمار الصناعية.

 كما شهدت  الفعاليات، النســــخة األولى من معرض ومؤتمر تكنولوجيا 
التأمــــني INSURETECH والنســــخة الســــابعة مــــن ملتقى اإلبداع 
وســــاحة االبتكار Startup Africa والتي ســــتقام تحت مظلة النسخة 
الثانيــــة مــــن معــــرض ومؤتمر األلعــــاب اإللكترونيــــة واألجهــــزة الذكية 

والتكنولوجيا الترفيهية .
اهتمام رئاسي 

وانعكــــس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيســــى،   بقطاع االتصاالت فى 
تحقيقه أداء إيجابيا سواء على املستوى املحلى إذ بلغ معدل نمو القطاع 
16.3٪ - وهــــو األعلى نموا بني قطاعات الدولة - ونمو حجم الصادرات 
الرقميــــة لتصل إلى 4.6 مليــــار دوالر، أو على مســــتوى القارى بعودة 
الريادة املصرية للقارة األفريقية فى البنية التحتية، وجذب االســــتثمارات 

األجنبية املباشرة، واالهتمام بالتعليم وتدريب الشباب.
كمــــا نجحت الدولة فى تطوير البنية التحتية الرقمية وتضاعف متوســــط 
ســــرعة اإلنترنت فى مصر لتصل إلى 45 ميجا بت/ثانية مقارنة بمتوسط 
ســــرعة 5.6 ميجا بت/ ثانية فى منتصف 2018، و7 ميجا بت/ثانية فى 

نهاية 2017.
 جــــاء ذلك بعد ضخ الحكومة اســــتثمارات بنحو 60 مليــــار جنيه لتنفيذ 
املرحلة األولى من مشروع رفع كفاءة شبكة اإلنترنت، كما تم االنتهاء من 
ربط أكثر من 20 ألف مبنى ضمن مشــــروع ربط املبانى الحكومية بشبكة 
األلياف الضوئية على مســــتوى الجمهورية ، فيما سيتم ضخ استثمارات 
فى املرحلة الثانية من املشروع بنحو 40 مليار جنيه، كما يتم العمل حاليا 
لتنفيذ مشــــروع لربط أكثر من 3.5 مليون منزل ضمن قرى مبادرة حياة 
كريمة بشــــبكة كابالت األلياف الضوئية، لتوفيــــر خدمات اإلنترنت فائق 

السرعة باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه.
 وخــــالل العام املاضي تم إنشــــاء  300 برجــــا ،    ليرتفع إجمالى عدد 
أبراج املحمول من 1200 برج فى 2020 إلى 2300 برج فى 2021، فيما 
يســــتهدف إنشــــاء 2850 برجا خالل العام الحالى تم منها 2389 برجا، 
هذا بجانب إتاحة ترددات للشركات مقدمة خدمات املحمول باستثمارات 

2 مليار دوالر.
كذلك نجحت الدولة فى االنتهاء املرحلة األولى من مدينة املعرفة بالعاصمة 
اإلدارية الجديــــدة وتضم مركزا لإلبداع والبحــــث والتطوير متخصصا 
فــــى تصميم اإللكترونيات، يضم مجموعة ضخمة من الشــــركات العاملة 
فــــى هذا املجال، وكذلك مركز للبحــــث والتطوير يضم معامل على أحدث 
التقنيات العاملية لتنفيذ مشروعات تطبيقية فى مجاالت مهمة مثل الزراعة 

الذكية والخدمات الصحية.
 كما تضم املرحلة األولى جامعة مصر للمعلوماتية التى تعد أول جامعة 
متخصصــــة فى علــــوم االتصــــاالت وتكنولوجيا املعلومات فى الشــــرق 
األوسط وأفريقيا، كما تضم املدينة مركز ابتكار التكنولوجيات املساعدة، 
باإلضافة إلى مركز للتدريب وحاضنة للشركات الناشئة ضمن خطة نشر 
مراكز إبداع مصر الرقمية فى املحافظات والتى ســــيتم من خاللها تنفيذ 
العديد من األنشطة منها إقامة محافل للتشبيك بني الشباب واملستثمرين.
 وتضم جامعة مصر للمعلوماتية عددا من الكليات املتخصصة، منها كلية 
علوم الحاســــب واملعلومات، وكلية الهندســــة، وكلية تكنولوجيا األعمال، 
وكليــــة الفنون الرقميــــة والتصميم.. وتقدم مجموعة كبيــــرة من البرامج 
التعليمية املتنوعة لســــد حاجة ســــوق العمل من املتخصصني فى أحدث 
مجــــاالت تكنولوجيا املعلومــــات واالتصاالت، منها الــــذكاء االصطناعى 
وعلوم البيانات وصناعة اإللكترونيات وعلوم االتصاالت وتحليل األعمال 
والتسويق الرقمى وفنون الرســــوم املتحركة وتجربة املستخدم وتصميم 

األلعاب اإللكترونية.
 ونجحــــت وزارة االتصاالت فــــى التعاقد مع 27 شــــركة محلية وعاملية 
متخصصة فى تصميم اإللكترونيات والبرامج املدمجة للتواجد فى مركز 
واحد بمدينــــة املعرفة بالعاصمة اإلدارية الجديــــدة، وجار التفاوض مع 
مشــــغل عاملى للمعامل وحاضنة للشــــركات الناشئة، كما تم وضع خطة 
إلعادة هيكلة الحوافز املقدمة للشــــركات العاملية لتشجيعها على التواجد 

فى مصر وتصدير خدمات رقمية انطالقا من مصر.
حركة تجارة البيانات 

واستطاعت الدولة أن تحجز ملصر مكانة كبرى فى حركة تجارة البيانات، 
إذ تحجز أكثر من 90٪ من حركة البيانات بني الشــــرق والغرب تمر من 
خالل األراضــــى واملياه املصرية، وذلك من خالل زيــــادة عدد الكابالت 
البحرية، وتوســــيع وتنمية البنية الدولية داخل مصر، حيث تمت مضاعفة 
الشبكة املحلية التى تنقل البيانات من البحر األبيض املتوسط إلى البحر 

األحمر لتزيد من 2700 كم إلى أكثر من  5 آالف كيلومتر.

 هذا باإلضافة إلى التوســــع فى الشــــبكة الدولية بقارة أفريقيا من خالل 
منظومة كابل »HARP«، إلى جانب التوســــع فى مراكز البيانات لكى 
تنتقل مصر من دولة تنقل البيانات إلى دولة تستضيف البيانات، حيث تم 

إنشاء أكبر مركز بيانات تجارى دولى بمصر.
 ويسهم االستثمار فى أنظمة الكابالت البحرية فى تحقيق نمو اقتصادى 
متزايــــد للمجتمعــــات املحيطــــة، ما يحقق مكاســــب اقتصاديــــة لألفراد 
والشــــركات، إذ يتوقع معهد البحوث الدولى »RTI« أن يســــاهم نظام 
الكابل البحرى 2Africa فى الناتــــج املحلى األفريقى بنحو 26.2 إلى 
36.4 مليــــار دوالر أمريكى »فى معدالت القوة الشــــرائية« فى غضون 

عامني إلى ثالثة أعوام منذ بدء عملية التشغيل.
تشجيع الشركات الناشئة

 وفــــي إطــــار خططهــــا التنمويــــة ، وضعت الدولــــة خطــــة متكاملة لدعم 
ريادة األعمال وتشــــجيع الشركات الناشــــئة، من خالل مضاعفة أعداد 
املتدربــــني وميزانية التدريب التقنى على مدار الســــنوات املاضية لتصل 
إلى مســــتهدف 225 ألف متــــدرب بميزانية 1.3 مليــــار جنيه فى العام 
املالــــى الحالى مقارنة بعــــدد 4 آالف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه فى 
2019/2018 مع التركيز على التخصصات عالية القيمة، وذلك بالتعاون 
مع كبرى الشــــركات التكنولوجية العاملية لبناء القدرات الرقمية لكل فئات 

املجتمع ووفقا ملستويات متعددة.
 إضافــــة إلــــى زيادة مراكز اإلبــــداع التكنولوجى مــــن 3 مراكز إلى 30 
مركزا من خالل نشــــر مراكز إبداع مصر الرقمية فى جميع املحافظات 
باســــتثمارات إجمالية تصل إلــــى 4.2 مليار جنيه، حيــــث تم افتتاح 8 
مراكز فى املرحلة األولى من املشروع، وجار العمل حاليا على إنشاء 12 
مركزا جديدا فى املرحلة الثانية من املشــــروع التى ســــيتم افتتاحها فى 
العــــام املقبل، على أن يتم افتتــــاح املرحلة الثالثة التى تضم 7 مراكز فى 
2024، عالوة على إنشــــاء مــــدارس التكنولوجيا التطبيقية we، حيث تم 
إنشــــاء نحو 6 مدارس فى عدد من املحافظات وسيتم التوسع فى الفترة 

املقبلة لتشمل كل املحافظات.

 وســــاهمت اإلجراءات التــــى اتخذتها الحكومة لدعم الشــــباب، فى نمو 
اســــتثمارات الشركات الناشــــئة نحو 157 ٪ لتتضاعف من 190 مليون 
دوالر بعدد 117 صفقة فى عام 2020، إلى  490 مليون دوالر بعدد 147 

صفقة خالل عام 2021.
 وتمثل الشــــركات الدولية 32٪ من بني جميع املســــتثمرين فى الشركات 
املصرية الناشــــئة فى 2020، وتحتل مصر املركز الثانى على مســــتوى 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد االستثمارات فى الشركات 
الناشــــئة وفقا لتقرير »ماجنيــــت magnitt«، واملركز الثانى من حيث 
مناخ ريادة األعمال على مســــتوى الشــــرق األوسط وشمال أفريقيا وفقا 
لتقرير »ومضة wamda«، بينما شــــغلت املركز األول فى التكنولوجيا 

.  »Blink املالية فى الشرق األوسط وفقا لتقرير »بلينك
تحول رقمي 

مــــن جانبه أكــــد الدكتور عمــــرو طلعت وزيــــر االتصــــاالت وتكنولوجيا 
املعلومات ،على أهميــــة االبتكار الرقمى، وتبنــــى التكنولوجيات املتقدمة 
فــــى التصنيع املحلى لتفعيــــل التحول الرقمى بقطــــاع الصناعة وتعزيز 
قدراته اإلنتاجية على النحو الذى يسهم فى الدفع بجهود الدولة املصرية 
لتوطني الصناعة وتقليل الواردات للسوق املحلى؛ موضحا حرص وزارة 
االتصــــاالت وتكنولوجيا املعلومات على تشــــجيع البحث والتطوير ودعم 
الشركات الناشئة لتطوير حلول رقمية مبتكرة لكافة قطاعات الدولة ومنها 
قطــــاع الصناعة، وذلك إلى جانب تنفيذ العديد من املبادرات لبناء قدرات 
الشباب فى التقنيات املتقدمة السيما املتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة. 
وأشــــار الدكتور عمــــرو طلعت إلى أنه يتم العمل على إنشــــاء أول مركز 
إبــــداع فى الجيل الصناعى الرابــــع بمدينة املعرفة فى العاصمة اإلدارية 
الجديــــدة لتقديــــم الدعم الالزم فــــى مجاالت تحفيز االبتــــكار الصناعى 
وتصميم املصانع الذكية؛ مؤكــــدا على اهتمام الدولة بتعميق الصناعات 
التقنيــــة املحليــــة ذات القيمة املضافــــة العالية ومن ذلــــك الصناعات فى 
مجــــاالت تكنولوجيا املعلومات واإللكترونيــــات الدقيقة واألنظمة املدمجة؛ 
موضحا أنه الفترة األخيرة شــــهدت تحقيق عــــدد من النجاحات البارزة 

ومن ذلك تأسيس عدد من مصانع الهواتف املحمولة والحاسبات اللوحية 
واأللياف الضوئية واجتذاب وتأسيس ما يزيد عن عشرين شركة متطورة 

فى مجاالت اإللكترونيات الدقيقة واألنظمة املدمجة. 
  مناقشات مهمة 

شــــهد  معرض تكنولوجيا التصنيع ManuTech ؛  مناقشــــات مهمة 
حول عدد من القضايا ، وبينها قضية التصنيع ، حيث أجمع املشاركون 
في جلســــة مســــتقبل التصنيع على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتوطني 
الصناعة، واالستفادة من عائدها في تنمية معدالت الصادرات املصرية.

  وناقــــش الحضــــور في الجلســــة التــــي انعقدت علــــى هامش معرض 
تكنولوجيا الصناعة املقام بالتوازي مع معرض كايرو اي سي تي 2022 
كيفية تقديم قيمة مضافة للصناعة املصرية ، مؤكدين في الجلســــة التي 
أدارها محمد العقبي مستشار وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، على 
ضرورة املســــارعة بحــــل أبرز التحديات التي تواجههــــا خاصة التمويل 

وتدريب وتأهيل العمالة.
 وقــــال  النائب البرملاني  معتز محمود  إن  قطاع الصناعة اســــتفاد من 
دعم الدولة املصرية بشــــكل مباشــــر منذ عام 2013، بعد االهتمام الذي 
قدمته القيادة السياســــية لتطوير البنية التحتية خالل 8 ســــنوات، حيث 
لــــم يحظ قطاع الصناعة قبلها بأي اهتمام ، مطالبا  بضرورة تشــــخيص 
مــــرض الصناعة، بهــــدف تطويرها عبر عدة خطوات، أبرزها التشــــريع، 
ألن القوانــــني التي تعمل الصناعــــة املصرية بموجبهــــا “قديمة للغاية”، 
وترجع إلــــى عام 1930 ،  ولفت معتز محمود إلى أن البرملان يعمل على 
اتخاذ خطوات سريعة وإيجابية في ذلك الصدد، من خالل إصدار قانون 

الصناعة املوحد.
 وشـــدد على ضرورة التوجه نحو تحديـــث الخريطة الصناعية، عبر 
تحديد أولويات الصادرات، وتحديد رقم مستهدف للتصدير، والسعي 
لتحقيقه ، الفتا  إلى أهمية التعاون مع الحكومة في تسعير األراضي 
وتمويـــل الطاقة وخفض الضرائب، ألنهـــا العوامل األبرز تأثيرا على 
رفع تكلفة املنتج، مما يرفع ســـعره بأعلى من املستورد، مطالبا بحل 

معضلة ارتفاع تكلفة اإلنتاج وتجاوزها بالحلول املبتكرة.
   واعتبر معتز محمود أن إتاحة حوافز االستثمار أحد اآلليات الهامة 
لتحقيق التطور الصناعي، موضحا أن الحوافز يجب أن تراعى البعد 
التنافســـي للتصنيع مع الدول املنافســـة، التي تقـــدم نفس املنتج مع 

مراعاة إمكانيات الدول. 
 مـــن جانبه  أكد أســـامة الشـــاهد عضو مجلس اتحـــاد الصناعات 
املصريـــة أن تكليف الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي للحكومة بزيادة 
الصـــادرات من 32 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، فرض حالة من 
النشـــاط على القطاع الصناعي، سواء الجانب الحكومي أو الخاص، 
موضحـــا أن الصناعـــة املصرية تعـــد القاطرة القـــادرة على زيادة 

الصادرات وجلب عملة صعبة.
 وأشـــار  الشـــاهد إلى أن مصر تعمل على جذب الشركات التجارية  
لتصنيع منتجاتها محليا، خاصة أن مصر التحتاج لعنصر التسويق، 
وهو مايعد ميزة تنافســـية، نظرا للموقع الجغرافي املتوســـط الداعم 
ملسألة تقليل تكاليف واإلنتاج والنقل، ما يتيح سهولة الشحن عبر عدة 
طرق ومجـــاالت ، الفتا  إلى أهمية القـــوى الناعمة ملصر، متمثلة في 
الفنون والرياضة التي يمكن االعتماد عليها، واتخاذها منصة تجارية 

لتسويق املنتجات املصرية. 
 

باألرقام .. قــــــطاع االتصــــــاالت أولـــــوية يف خطــــط الدولة املصــــرية 
سجل معدل نمو مقداره 16.3% وحجم صادراته بلغ 4.6 مليار دوالر  

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  
خالل األسبوع املاضي ، مراسم التوقيع على اتفاقيات 
اإلغالق املالي بني شركة “أيميا باور” اإلماراتية وعدد 
من مؤسسات التمويل الدولية، بقيمة 1.1 مليار، دوالر 
إيذانا بالبدء في تنفيذ مشـــروعني إلنتاج الكهرباء من 
الطاقة املتجددة، في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر 
األحمر وكـــوم أمبو بمحافظة أســـوان؛ بطاقة إنتاجية 

تبلغ 1000 ميجاوات.
وحضر مراســـم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، 
وزيـــر الكهرباء والطاقـــة املتجددة، والدكتـــورة رانيا 
املشـــاط، وزيـــرة التعـــاون الدولي،  و مريـــم الكعبي، 
ســـفيرة اإلمارات لدى مصر،  و أوكا هيروشي، سفير 
اليابان لدى مصر،  و حســـني جاسم النويس، رئيس 
مجلس إدارة شركة “إيميا باور” اإلماراتية، وعدد من 
مسئولي الشركة اإلماراتية وممثلي مؤسسات التمويل 

الدولية.
 ووقع على االتفاقيات كل من:   أكيل بوهرا، ُممثاًل عن 
“شركة أمونت لطاقة الرياح”، وا سمير ناصف، ُممثاًل 
عن شركة “ابيدوس” للطاقة الشمسية،  و كريستوفر 
م. كانتيلمـــي، ُممثاًل عن “مؤسســـة التمويـــل الدولية 
IFC«، عضـــو “مجموعة البنك الدولي”،  و ميشـــيل 
  ،»FMO شيبينز، ُممثاًل عن “البنك الهولندي للتنمية
و كـــني كاتـــو، ُممثاًل عـــن “الوكالة اليابانيـــة للتعاون 
كينيترو كيتامورا، ُممثاًل  الدولي JICA«، والســـيد/ 

  ،« JBIC عن “مكتب دبي لبنك اليابان للتعاون الدولي
و عباس حسني، ُممثاًل عن بنك “ستاندرد تشارترد”،  
و جـــون ســـايتو، ُممثاًل عن مؤسســـة “ســـوميتومو 
ميتســـوي املصرفية  SMBC »،  و جيريمي بايفيلد، 

ُممثاًل عن “بنك سوميتومو ميتسوي ترست«.
وقال الدكتور محمد شـــاكر، وزيـــر الكهرباء والطاقة 
املتجددة، على هامش التوقيع، إن شركة “أيميا باور” 
تمكنـــت من تحقيـــق إغالق مالي ناجح بهدف إنشـــاء 
محطتني إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمســـية وطاقة 
الرياح، بقدرة 1000 ميجاوات لتعزيز اعتماد الســـوق 

املصرية على مصادر الطاقة املتجددة.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الشركات العاملية 
العاملـــة في مجال الطاقة املتجددة لديها ثقة كبيرة في 
مصر باعتبارها دولة رائدة في منطقة الشرق األوسط 
فـــي مجال إنتاج الطاقة املتجددة، حيث تمتلك مقومات 
وإمكانـــات هائلة من مصادر الطاقـــة املتجددة، كطاقة 
الريـــاح والطاقة الشمســـية، مما يؤهلها الســـتقطاب 

العديد من الصناعات املختلفة.
وأضـــاف: نجحـــت وزارة الكهربـــاء والطاقة املتجددة 
في تنفيـــذ خطة الدولة نحو جذب واســـتقطاب الكثير 

مـــن االســـتثمارات االجنبية واملحلية في مشـــروعات 
الطاقـــات املتجددة و”الهيدروجـــني االخضر’، ووضع 
مصر كمركز إقليمي إلنتـــاج “الهيدروجني االخضر’ 
ومشـــتقاته في املنطقـــة وتصديره اســـتغالال للموقع 
الجغرافـــي املميـــز والبنيـــة التحتية القويـــة واملوانئ 

املصرية املُجهزة.
وأوضح حسني جاســـم النويس، رئيس مجلس إدارة 
“أيميا باور”، أن الشـــركة تمكنت مـــن تحقيق إغالق 
مالي ناجح تبلغ قيمتـــه 1.1 مليار دوالر مع مجموعة 
متنوعة من مؤسسات التمويل الدولية؛ إلقامة املحطتني، 
وهو ما يعكس بوضوح ثقة املؤسســـات املالية العاملية 

الرائدة بمستقبل املناخ االستثماري في مصر.
يذكـــر  أن اإلغـــالق املالي في هذه الحالة ُيشـــير إلى 
التوصل التفاق مع املؤسســـات الدولية لتأمني التمويل 

الالزم إيذانا ببدء تنفيذ املشروعني.
وأضـــاف رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة اإلماراتية 
أن شـــركة “إيميا باور” ســـتقوم بعمليات بناء وإدارة 
وتشغيل املحطتني، الفتا إلى أن إحداهما تقع في مدينة 
كوم أمبو بمحافظة أســـوان؛ وهـــي محطة “أبيدوس” 
إلنتـــاج الكهربـــاء من الطاقة الشمســـية بقـــدرة 500 
ميجاوات، باســـتثمارات تصل إلى 500 مليون دوالر، 
 IFC وبتمويل من كل من: “مؤسســـة التمويل الدولية
»، عضو “مجموعة البنك الدولي”، و”البنك الهولندي 

للتنمية FMO«، و”الوكالة اليابانية.

»احلصاد« تستعرض تفاصيل اتفاقيات اإلغالق املالي بني »أمييا باور« و مؤسسات متويل دولية
اســـتعرضت مارچا ســـميث، مستشـــار بالبنـــك الدولي، 
العالقـــة الوطيدة التـــي جمعت بني البنـــك الدولي ومصر 
منذ أكثر من عقـــد من الزمان من خالل دعم أجندة تمويل 
اإلســـكان بأسعار معقولة، مؤكدة أنه يتم حالًيا دعم جهود 
مصر لتحســـني فرص الحصول على مســـاكن بأســـعار 
معقولة للفئات األقل دخال من خالل دعم برنامج سكن لكل 

املصريني بقيمة مليار دوالر.
جـــاء ذلك على هامـــش املؤتمر الثامـــن والثالثني لالتحاد 
األفريقي لتمويل اإلسكان، والذي ينظمه في دورته الحالية 
صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري بعنوان 

»مستقبل حضري أخضر لإلسكان ميسور التكلفة«.
وقالت ســـميث، إن املؤسســـات املالية لعبت دورا حاسًما 
في نجاح برنامج ســـكن لكل املصريـــني، فلقد احتاج ذلك 
وقتا طويال لتحفيز املؤسســـات املالية للدخول في البرنامج 
ووضعه على املسار الصحيح من خالل االتفاق على وضع 
عدة معاييـــر لتوفير التمويل الالزم من خـــالل )الحوافز، 
وخطـــط الدعم، وأنظمة تكنولوجيا املعلومات، والشـــفافية، 

والتحقق من املستفيدين، إلخ(.
وأضافت أن برنامج ســـكن لكل املصريني أسفر عن نتائج 
مؤثـــرة وكبيرة بشـــأن تحقيق العدالـــة االجتماعية وتوفير 
شـــبكات أمان اجتماعي ملنخفضي الدخل ودعم الشـــباب 
واملســـاواة بني الجنســـني وتحقيق الشـــمول املالي، وكان 
ذلك بسبب السياسات الرشـــيدة في حسن اختيار مواقع 
الوحدات ورقمنة عمليـــة التقديم علي الوحدات بما يضمن 

الحوكمـــة الجيـــدة والربط االلكتروني مع جهـــات التمويل 
وشركات االستعالم والبريد.

وفي ســـياق متصل ، حصلت مبادرة »العمارة الخضراء« 
التـــي أطلقها صندوق اإلســـكان االجتماعي ودعم التمويل 
ألفضل   »SHARKROOM« العقاري علـــى جائـــزة
االبتكارات واملبادرات في مجال اإلســـكان على مســـتوى 
 القـــارة األفريقيـــة، والتي عقـــدت بالقاهرة للمـــرة األولى 
وأكـــد الدكتور عاصم الجـــزار، وزير اإلســـكان واملرافق 
واملجتمعـــات العمرانيـــة، أن فـــوز صنـــدوق اإلســـكان 
االجتماعـــي ودعـــم التمويـــل العقـــاري بجائـــزة االتحاد 
األفريقي لتمويل اإلســـكان ألفضل االبتكارات واملبادرات 
فـــي مجـــال اإلســـكان، خيـــر دليل علـــى الجهـــد الكبير 
املبـــذول من الصنـــدوق خالل الفتـــرة املاضيـــة، موجًها 
الشـــكر ملســـئولي وفريق عمل الصندوق على مجهوداتهم 
 فـــي ســـبيل تقديـــم أفضـــل خدمـــة ممكنـــة للمواطنني.

وأشار وزير اإلسكان، إلى أن مبادرة »العمارة الخضراء« 
من املبادرات الرائدة في قارة أفريقيا، حيث تهدف إلى بناء 
وحدات ســـكنية صديقة للبيئة ميســـورة التكلفة للمواطنني 
منخفضي الدخل، وهو مـــا يضيف تحديا أكبر على تنفيذ 
هـــذه املبادرة، حيـــث ترتفع تكلفة بناء هـــذه الوحدات عن 
نظيراتهـــا التي يتم بناؤها بالطريقـــة التقليدية مع ضرورة 
 تقديمهـــا للمواطنني منخفضي الدخل بأســـعار مناســـبة.

البنك الدولي: دعم برنامج سكن لكل املصريني مبليار دوالر

عقدت لجنة ضم القطاع غير الرســــمي بغرفة 
الصناعــــات الهندســــية اجتماعهــــا األول في 
حضور محمد املهندس رئيس الغرفة وشيماء 
عليبــــة رئيس اللجنــــة وعضو مجلــــس إدارة 
الغرفة وذلــــك لبحث خطة عملها خالل املرحلة 
املقبلــــة ووضع تصور للمرحلة األولى من عمل 

اللجنة.
وقال املهنــــدس محمد املهنــــدس رئيس غرفة 
الصناعات الهندسية إن الهدف من هذه اللجنة 
هو مساعدة القطاع غير الرسمي لالندماج في 
املنظومــــة وكذلك توفير منتــــج صناعي متميز 
يســــتطيع املنافســــة مؤكدا أن الغرفة ومجلس 
إدارتهــــا يدعمون بكل قــــوة التوجه إلى العمل 

في منظومة متكاملة.
وأضاف أنه يجب تحديد األســــباب التي تؤدي 
إلى ظهور القطاع غير الرسمي حتي نستطيع 
حلهــــا والبد أيضــــا من تعديــــل القانون 152 
ليســــاعد القطاع غير الرســــمي على االندماج 

باملنظومة الرسمية.
وقالت شــــيماء عليبة رئيــــس اللجنه أن الهدف 
الرئيســــي للجنة هو تضافر الجهود ملساعدة 
الهندســــية  املصنفــــني صناعــــات  الصنــــاع 
وضمهم للمنظومة الرسمية دون االضرار بهم 
ثم تطويرهم وتشبيكهم مع الصناعات املختلفة 

لزيــــادة اإلنتاج املحلــــى باملواصفات والجودة 
املطلوبة، وانه تم دراســــة األســــباب الرئيسية 
لظهور القطاع الغير رســــمي والحلول القابلة 
للتنفيــــذ وأن أولى خطواتنا هي التوعية وتقديم 
الدعــــم وتفعيــــل الحوافز واالعفــــاءات املقررة 
بقانــــون 152 ومد فترة توفيق األوضاع والتي 

ستنتهى في ابريل 2023.
وقدمت شيماء عليبه عرضا ملا تم االتفاق عليه 
خــــالل املرحلة املقبلة من خالل عدد من النقاط 
ومنهــــا رصد ألســــباب انتشــــار القطاع غير 

الرسمي وآليات تحقيق أهداف اللجنة.
وأكــــدت عليبــــة أن املرحلة االولــــى من العمل 
نستهدف فيها ضم 5 مصنعني من كل صناعة 
بإجمالــــي 60 مصنع وكذلــــك تحديد املناطق 
املستهدف العمل بها كمرحلة أولى وهي منطقة 

مؤسسة الزكاه وباسوس وإمبابة.
أوضحت أن هذا العمل سيتم من خالل تشكيل 
اللجنة التــــي تضم ممثلني عن وزارة الصناعة 
والتجــــارة ومركــــز تحديث الصناعــــة ومكتب 
االلتزام البيئــــي وممثلني عن القطاع املصرفي 
وجهــــاز املشــــروعات الصغيــــرة واملتوســــطة 
واتحاد شــــباب تحيا مصر ممثال عن املجتمع 
املدنى، مع وجود اســــتراتيجية إعالمية شاملة 

في املرحلة املقبله.

غرفة الصناعات الهندسية تستهدف ضم
60 مصنعا للقطاع الرسمي كمرحلة أولى

اسامة السيد

سيد اجلارحي

       الحكومة تضخ  استثمارات بنحو 60 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة األولى من مشروع رفع كفاءة شبكة اإلنترنت و40 مليار جنيه للمرحلة الثانية 

      االنتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى ضمن مشروع ربط المبانى الحكومية بشبكة األلياف الضوئية على مستوى الجمهورية  

اسالم عبدالفتاح

     مجموعة متنوعة من أبرز جهات التمويل العالمية تشارك في 
تمويل المشروعين بقيمة 1.1 مليار دوالر

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  4  ديسمبر  2022  •  العدد  671

إلقامة محطتي طاقة متجددة في أسوان والبحر األحمر بقدرة 1000 ميجاوات
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 تعتزم شـــركة “حاج عرفة” إنشـــاء مصنع للتمور في سيوة بمحافظة مطروح 
بالشـــراكة مع أكبر منتجي البلح في واحة ســـيوة، بقيمة اســـتثمارات تتجاوز 

100 مليون جنيه على مجموعة من املراحل خالل العام املقبل .
وقـــال محمد عرفة العطـــار الرئيس التنفيذي ملجموعة العرفة، وعضو شـــعبة 
العطـــارة بالغرف التجاريـــة، إن املصنع يوفر عدة وظائـــف من خالل مراحل 
اإلنتاج، ويســـتلم التمور من املزارعني بأسعار الســـوق، ويقوم املصنع بدورة 

كاملـــة للتعبئـــة والتغليف ويعقبها التســـويق والبيع في األســـواق األســـيوية 
واألفريقيـــة.. وأضاف العطار أن املصنع ســـيتم من خالل شـــركة حاج عرفة 
احد شـــركات املجموعة، حيث من املتوقع أن يســـهم املصنع  في تنمية سيوة 
ورفع املســـتوى االقتصادي بها؛ بجانب اإلنتاج؛ كما يخلق نوعا من املنافســـة 
مـــع غيره من املصانـــع واملزيد من جودة اإلنتاج للتمور بالواحة مع شـــهرتها 

بأجود أنواع التمور.

»حاج عرفة” تعلن إنشاء مصنع 
للتمور يف سيوة باستثمارات 

تتجاوز 100 مليون جنيه

وافق مجلـــس الوزراء، خالل اجتماعه األســـبوعي  ، 
برئاســـة الدكتـــور مصطفـــى مدبولى علـــى الصيغة 
النهائية لوثيقة سياســـة ملكية الدولـــة؛ تمهيدا لرفعها 
للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك 
بعد أن تم عرض هـــذه الصيغة على أعضاء الحكومة 
إثـــر تنفيذ التعديالت النهائية التي أوصى بها الخبراء 
واالقتصاديـــون خالل مناقشـــات الحـــوار املجتمعي 

بشأنها.
 وقال رئيـــس مجلس الوزراء: الهدف األساســـي من 
وثيقة “سياســـة ملكية الدولة” هو وضع إطار تنظيمي 
واضـــح ومحدد يتم من خالله تنظيم العالقة بني الدولة 
والقطـــاع الخاص في مختلف األنشـــطة االقتصادية، 
ويعمل في الوقت نفســـه على طمأنة املســـتثمرين في 
الداخل و الخارج على استثماراتهم؛ سواء على املدى 

املتوسط أو املدى البعيد.
 وأكد رئيس الوزراء أننا بعد عرض هذه الوثيقة املهمة 
على الرئيس السيسي سنبدأ مرحلة جديدة من العمل 
والجهد وفق هـــذا اإلطار التنظيمي املحـــدد بالوثيقة؛ 
واالســـتمرار معا يد واحدة، دولـــة وقطاع خاص، في 
مواجهـــة التحديات التي تواجهنا، بســـبب التداعيات 
الســـلبية املتالحقة نتيجة األزمات التي يشهدها العالم 

أجمع.
 وخالل االجتماع، ســـرد  أســـامة الجوهري، مساعد 
رئيس الـــوزراء، رئيس مركز املعلومـــات ودعم اتخاذ 
القـــرار، املحطات التي مرت بهـــا الوثيقة منذ إطالقها 
وحتى إقرارها اليوم، والتي تنحصر في ست محطات 

بدأت بتشـــكيل مجموعـــات عمل ضمـــت 10 جهات، 
ثم مناقشـــة الوثيقة فـــي اجتماعات اللجنـــة الوزارية 
االقتصاديـــة، تالها اإلعالن عن الوثيقة خالل فعاليات 
املؤتمر االقتصادي مايو 2022، وعقب ذلك تم إتاحتها 
للحوار املجتمعي ملناقشـــة أبعادها ومحاورها تخللها 
عقـــد العديد مـــن ورش العمل واللقـــاءات مع الخبراء 
واألكاديميني، انتهاء بمناقشتها في املؤتمر االقتصادي 

) مصر – 2022 ( الذي عقد في أكتوبر املاضي.
 كمـــا ألقى “الجوهري” الضـــوء على اآلراء اإليجابية 
التي تم رصدها في وسائل اإلعالم وما جاء في تقارير 

املؤسسات الدولية حول الوثيقة، وخاصة ما يتعلق بأن 
الوثيقة تعد رســـالة طمأنة للمســـتثمر عن خطط الدولة 
املستقبلية، وأنها تسمح بإدارة األصول اململوكة للدولة 
بالشكل األمثل، وتعيد تهيئة مناخ االستثمار في مصر 
بشـــكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم في جذب املزيد 
مـــن االســـتثمارات األجنبية، وتعطي صـــورة متكاملة 
لوجود الدولة بالقطاعات واألنشـــطة االقتصادية خالل 
الســـنوات املقبلـــة، فضال عن أنها تتســـم بشـــمولية 

األهداف.
 كما عبرت املؤسســـات الدولية فـــي تقاريرها عن أن 

وثيقـــة الدولة تعد خطـــوة مهمة فـــي طريق اإلصالح 
االقتصـــادي بمصر، وتعزز الناتـــج املحلي اإلجمالي 
على املديني املتوســـط والطويل، إضافة إلى أنها تسهم 
في تحســـني مناخ األعمال املصري وزيادة مشـــاركة 

القطاع الخاص في االقتصاد الوطني.
 وعرض رئيس مركـــز املعلومات أبرز التعديالت التي 
أوصى بهـــا الخبراء والتـــي تتعلق بصياغـــة الوثيقة 
وبعـــض املصطلحـــات والتعريفـــات، وخاصـــة وضع 
تعريـــف مفصل ملختلف الشـــركات والهيئات، وغيرها 

من املفاهيم التي تم التوافق عليها.
 وقـــال “الجوهـــري”:  بعد إقرار هـــذه الوثيقة املهمة 
للغايـــة، تصبح مصـــر أول دولة على مســـتوى منطقة 
الشـــرق األوســـط وأفريقيـــا تصـــدر وثيقة رســـمية 
لشكل اســـتثمارات الدولة ملدة 10 سنوات، مع وجود 
إطـــار مؤسســـي للتنفيذ، مقارنة بـــدول أخرى اكتفت 

باستحداث إطار مؤسسّي.
 وخـــالل االجتماع، تمت اإلشـــارة إلى تشـــكيل لجنة 
عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع ممثلي 
الجهـــات املعنيـــة، على أن ينبثق منهـــا “ أمانة فنية”، 
ممثلـــة في مركز املعلومات ودعـــم اتخاذ القرار التابع 
لرئاســـة مجلس الوزراء؛ ليكون الجهة املنوطة بمتابعة 
وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات 
املختصـــة، وذلـــك على غـــرار التجـــارب الدولية بهذا 

الشأن.

 تلقي اللواء هشـــام آمنة وزير التنميـــة املحلية تقريرًا 
حول أبرز النتائج التى حققتها الوزارة بالتنســـيق مع 
املحافظات لتنفيذ قرارات مجلسى الوزراء واملحافظني 
برئاســـة د.مصطفـــي مدبولـــى ، والتى تهـــدف الى 
ترشيد استخدام واستهالك الطاقة باملحافظات سواء 
كانـــت كهرباء أو غاز لتحقيق وفـــر من الغاز الطبيعي 
املســـتخدم في تشـــغيل محطات الكهربـــاء ، بغرض 
تصديره واالســـتفادة من العملة الصعبة في تحســـني 

األوضاع األقتصادية.
ونوه وزيـــر التنمية املحلية إلى أن ترشـــيد الطاقة هو 
واجب قومى على جميع املواطنني والجهات الحكومية 
واألهلية ، وليـــس من باب الرفاهية ، موضحًا أنه كان 
لزامـــًا إتخاذ قرارات الترشـــيد في ضوء أزمة املوارد 
والطاقة العاملية ، وتأثير جائحة كورونا التى استمرت 
عدة ســـنوات وأيضًا ملواكبة التغيرات املناخية الناتجة 

عن هذه األزمات،وفقا لبيان.
وأشـــار إلى ضـــرورة العمل على تطويـــر املوارد في 
املحافظات وحسن اســـتغاللها وتشجيع االستثمار ، 
ووضع خطط لتحســـني البيئـــة ، وأن يكون لكل قيادة 
محلية رؤية وبصمة واضحة ومميزة في تطوير الوحدة 
املحلية املسئول عنها مع األلتزام التام بقرار الترشيد.

وأكد اللواء هشـــام آمنة أن التقريـــر الذى تلقاه حول 
تطبيق اجراءات ترشـــيد الكهربـــاء أوضح أن الوزارة 
قامـــت بتركيب 3,1 مليون كشـــاف موفـــر للطاقة في 
جميـــع املحافظـــات بتكلفـــة حوالى 2,6 مليـــار جنيه 

أســـهمت فى تحقيق وفر في فاتورة االستهالك قدرها 
9 مليـــار جنيه ، كما تم ترشـــيد اســـتهالك الكهرباء 
الخاصـــة بأعمـــدة اإلنـــارة العامة بمعظم الشـــوارع 
وامليادين بنسبة تتراوح بني 12-50٪ من أعمدة اإلنارة 
حيث بلغ متوســـط عدد كشـــافات اإلنارة التى لم يتم 
إضائتها 700 ألف كشاف يومى موضحًا أن تخفيض 
إنارة الشـــوارع وامليادين العمومية واملحاور والطرق 
الرئيســـية باملحافظات ، تم بما ال يؤثر على الســـالمة 
العامة واألمان للمواطنني واالحتياجات الضرورية لهم 
، وشـــدد الوزير على ضرورة إجراء الصيانة الالزمة 
ألعمدة األنارة ومتابعة تشـــغيلها لضمان عدم إنارتها 
فى الشـــوارع نهارًا دون املواعيد املقررة للتشـــغيل، 
وكذلـــك تخفيـــض إنـــارة االعالنات املضـــاءة بمعظم 

املحاور الرئيسية باملحافظات  .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هناك متابعة مستمرة 
لتطبيق القرار على مســـتوى الجمهورية وكذا اإللتزام 
بمواعيد فتح وغلق املحـــال العامة والتجارية واملطاعم 
والكافيهـــات الـــواردة بقـــرار وزير التنميـــة املحلية، 
رئيس اللجنـــة العليا للمحال العامة الفتـــًا الى انه تم 
التنبيه عليهم بتخفيـــض اإلضاءة الداخلية والخارجية 
املســـتخدمة فـــي واجهـــات املحالت ،كما يتـــم املرور 
اليومى من خالل رؤســـاء الوحـــدات املحلية واملراكز 
والقيـــادات التنفيذية باملحافظات ملتابعة تنفيذ املواعيد 
واتخاذ االجراءات القانونيـــة املقررة تجاه املخالفني ، 
مما أسفر عن تشميع أكثر من 250 ألف محل تجارى 

وتحريـــر مايزيد عن  12 الـــف محضر لغير امللتزمني 
بمواعيد الغلق .

وفـــي نفس الســـياق أوضح اللواء هشـــام آمنة انه تم 
ترشـــيد اســـتهالك الكهرباء بـــدور العبـــادة حيث تم 
تركيب 28,5 الف عدادات مســـبقة الدفع للمســـاجد 
األهلية والكنائس وملحقاتهما ، كما تم تخفيض اإلنارة 
الداخليـــة املســـتخدمة ألكثر من 7500 مقر ومنشـــأة 
حكومية ووالية املحافظـــات ومديريات الخدمة التابعة 
لها إضافة الى ترشـــيد اســـتخدام أجهـــزة التكييف 
بهـــا وعدم تقليـــل درجة اســـتخدامه عـــن 25 درجة 
مئوية، مشـــيرًا الى وجود لجـــان للمرور الدوري على 
املصالـــح الحكومية فى كافة ربـــوع املحافظات للتأكد 

مـــن قطع الكهرباء عن تلك املبانـــى بعد إنتهاء مواعيد 
العمل الرسمية من الدولة فيما عدا الوحدات التى لها 
طبيعة عمل خاصة وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة 
الكمبيوتر وأجهزة السيرفرات والتى تتطلب استمرار 
توصيـــل التيـــار الكهربائى لهـــا والتأكد مـــن تنفيذ 

االجراءات املتفق عليها .
ووجـــه اللواء هشـــام آمنة الســـادة املحافظني بأهمية 
املتابعة اليومية لخطط تنفيذ إجراءات ترشيد استهالك 
الكهربـــاء فى املنشـــآت العامة واملصالـــح الحكومية 
واملـــوالت واملحـــالت التجارية الكبرى واملشـــروعات 
والشـــركات الصناعية التى تستخدم الكهرباء بصورة 
كبيـــرة ونظام التكييـــف املركزي واألنديـــة الرياضية 
ومراكـــز الشـــباب والصـــاالت املغطـــاة وغيرها من 
املنشـــآت الحيويـــة الـــواردة فى قـــرار رئيس مجلس 

الوزراء فى هذا الشأن 
وفيما يتعلق بترشـــيد اســـتهالك امليـــاه ...أكد وزير 
التنمية املحليـــة انه تم تركيب عدادات مســـبقة الدفع 
للميـــاه في جميع املصالح الحكومية بنطاق املحافظات 
، كمـــا تم أيضًا تركيب قطع موفـــرة للمياه بها ، الفتًا 
الـــى انه تم رفـــع كفـــاءة مراكز معلومات الشـــبكات 
باملحافظات لتوفير األجهزة واملوارد البشـــرية الالزمة 
لها بما يمكنها من معرفة مســـار ومواقع جميع مرافق 

البنية التحتية على أرض املحافظة.

الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة علي مكتب الرئيس 

التنمية املحلية: تركيب 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة مبحافظات مصر

 ضمــــن عــــدد من االفتتاحــــات قام بهــــا الرئيس عبــــد الفتاح 
السيســــي ، افتتح الرئيس  رســــميا مدينــــة املنصورة الجديدة 
، والتي تم وضع حجر األســــاس لهــــا   فى العام 2017، عقب 
قــــرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيســــى، والذى 
حمل رقم 378 لسنة 2017 ، بإنشاء مدينة املنصورة الجديدة.
  مدينــــة املنصورة الجديدة، هي  إحدى مدن الجيل الرابع،  و 
تتميــــز بأنها أول مدينة ســــياحية بمواصفات عاملية على أرض 
مصرية،  كما تنفرد بارتفاعات وتصميمات وألوان وطرق وبنية 
تحتية على أعلى مســــتوى وأنواع إســــكان مختلفة من إسكان 
سياحي، وفيالت، وإسكان متوسط، واجتماعي، لتستوعب أكثر 
من مليون ونصف نســــمة، فضال عن الفنادق الســــياحية التى 

تخدم زوار املدينة بهدف السياحة العالجية.
تبلغ مســــاحة املرحلة األولى من “ املنصورة الجديدة “  2063 
فداًنــــا، ووصلت حالًيا لنحو 2500 فدان من أصل 7200 فدان 
إجمالى املســــاحة املخصصة للمدينة، بطول 15 كيلومتًرا على 
ســــاحل البحر األبيض املتوسط، باســــتثمارات تقدر بنحو 45 

مليار جنيه للمرحلة األولى.
وتعتبر مدينة املنصورة الجديــــدة أول مدينة تنتمى ملدن الجيل 
الرابع فى الدلتا، ومدن الجيل الرابع هى مدن متعددة األنشطة، 
وتعزز من ريادة األعمال ومشــــاركة القطاع الخاص فى تنفيذ 
املشــــروعات، وتتيــــح إمكانية التنقل من خــــالل الربط مع املدن 
األخــــرى، إلــــى جانب أنها أنشــــئت على أســــاس أنها تتكيف 
مــــع املتغيــــرات املناخية، من خــــالل زيادة املناطــــق الخضراء 
واملساحات العامة، واستغالل موارد الطاقة الجديدة واملتجددة.
وتقــــع املنصورة الجديدة بطول 14 كم على الطريق الســــاحلى 
بجانــــب مدينة جمصــــة كامتداد لها حتى حــــدود محافظة كفر 
الشيخ، وتبعد املدينة 54 كم عن املنصورة القديمة، وسيتم ربط 
املدينة الجديدة بالقديمة عن طريق إنشــــاء قطار مكهرب يصل 
بينهمــــا فى أقل مــــن 15 دقيقة، وتضم أنواع إســــكان مختلفة 
من إســــكان سياحى، وفيالت، وإســــكان متوسط، واجتماعى، 
لتســــتوعب أكثر مــــن مليون ونصف مليون نســــمة، فضاًل عن 

الفنادق السياحية التى تخدم السياحة العالجية.
مشروعات متكاملة 

في تصريحات له ، كشف املهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز 
مدينة املنصورة الجديدة عن جاهزية املشــــروعات   بعد انتهاء 
العمل بها ووضع اللمســــات األخيرة ملختلف املشروعات التى 
يتم تنفيذها باملدينة، مشــــيًرا إلى أن مســــاحة املدينة اإلجمالية 
تصــــل لـ7200فدان ويتم حالًيا العمــــل باملرحلة األولى باملدينة 

على مساحة 2500 فدان باستثمارات بلغت 22 مليار جنيه.
وأوضــــح املهندس ياســــر عبد الحليــــم، أن أبرز املشــــروعات 
التــــى يتم تنفيذها باملدينة هى مشــــروعات ســــكن مصر وجنة 
ومشــــروعات اإلســــكان االجتماعى ذات الطابع املتميز فضال 
عن حزمة من املشروعات واملبان واإلنشاءات الخدمية التعليمية 
والرياضية والصحية والترفيهية، مشــــيرا إلى أن املدينة تتميز 
بموقعها الجغرافى الجذاب والفريد نظرا لوقوعها على ساحل 
البحر املتوسط وقربها من مختلف املدن واملحافظات الساحلية 
كالدقهلية وجمصة ودمياط ورأس البر وبلطيم وكفر الشيخ فيما 
ســــتكون هذة املدينة واعدة  وجاذبة لجميع  ســــكان هذة املدن 

واملحافظات املجاورة.
وقــــال رئيس جهــــاز املدينة  إنه  تم االنتهاء مــــن تنفيذ  4704 
وحدات ضمن مشــــروع سكن مصر  كاملة التشطيب واملرافق 

والخدمات بتكلفة 1.4مليار جنيه .
وأضاف أن املشروعات تضمنت تنفيذ 2200 فيال ضمن املرحلة 
األولى  كاملة التشطيبات الخارجية وسيتم تسليمها للحاجزين 
لتشــــطيبها بمعرفتهم باإلضافة إلى تنفيذ  1392 وحدة سكنية  
ضمن مشــــروعات اإلســــكان االجتماعى املتميــــز ذات الطابع 
الساحلى فيما تم االنتهاء من أعمال التنفيذ  واستالم الوحدات 
من الشــــركات املنفذة,فضال عن تنفيذ  11232 وحدة ســــكنية 
ضمن مشــــروع  “جنة السكنى” بتكلفة 5مليارات جنيه  شاملة 

العمارات وأعمال التشطيبات واملرافق والالند سكيب.
وأشار إلي   أن املشروعات الخدمية باملدينة تشمل تنفيذ وإنهاء 
مدرســــتني للتعليم األساسى و8 أسواق تجارية ,تم االنتهاء من 
عــــدد منها وتشــــغيلها ومركز طبى,  و8مســــاجد وكنائس يتم 
تنفيذها حاليا, وتنفيذ مجموعة مالعب وأماكن للقراءة, وأماكن 
ألعــــاب  خاصة باألطفال, وإنشــــاء منطقة تفصــــل بني الطريق 
الدولى الســــاحلى ومدينــــة املنصورة الجديدة والتى ســــتكون 
متنزهــــا للمواطنني وتضم الند ســــكيب و زراعات ومســــاحات 
خضــــراء، ومســــارات للمشــــاة والدراجات ومقاعــــد ومظالت 
وبرجــــوالت لراحــــة املواطنني,كما يتم العمــــل حاليا بكورنيش 
املدينة بطول 4.2كم ويشــــمل ممشــــى وكافتيريات وبرجوالت 

ومقاعد ومسارات للدراجات.
وأكد رئيس الجهاز أن املشروعات الخدمية تشمل أيضا  تنفيذ 
محطة كهرباء باملدينة بطاقــــة إجمالية 500 ميجا وات حيث تم 

االنتهاء من املرحلة األولى منها  بطاقة 300 ميجا وات ، كما تم 
االنتهاء بنســــبة 95٪من محطة تحلية املياه  باملنصورة الجديدة 
بطاقة إجمالية 160 ألف متر مكعب يوميا واملرحلة األولى منها 
بطاقــــة 40 ألف متر مكعب يوميا,كمــــا يتم حاليا إنهاء عدد من 
املشــــروعات الخدمية األخرى مثل مبنى جهــــاز املدينة ومبنى 

الشرطة والدفاع املدنى.
وأوضح   رئيس جهــــاز تنمية مدينة املنصورة الجديدة، أنه تم 
البدء فى ترفيق املرحلة الثانية، منذ ســــتة أشهر، على مساحة 

1500 فدان ومن املقرر أن تنتهى بالكامل العام املقبل.
وكشــــف عبدالحليم عن أن املدينة تضم كافة مستويات السكن 
التــــي تالءم كافة الشــــرائح املجتمعية، وفقــــا لتعليمات القيادة 
السياســــية، وهو ما يعني أن هناك وحدات إســــكان اجتماعي 
ملحدودى الدخل وهناك وحدات إســــكان ملتوسطي الدخل مثل 
سكن مصر وجنة، وهناك وحدات إسكان ملرتفعي الدخول مثل 

الفيلالت.
وأوضح رئيــــس جهاز مدينــــة املنصورة الجديــــدة أن املرحلة 
األولى من املشــــروع بها 58 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 
1392 وحدة، بجانب مشــــروع ســــكن مصر الذي يضم 196 
عمــــارة بإجمالي 4704 وحدات و11332 وحدة في مشــــروع 
جنــــة، فضال عن 2000 فيال؛ ليصبح إجمالي الوحدات بمدينة 
املنصورة الجديدة في املرحلة األولى نحو 17 ألف وحدة، وبها 
خدمات متطورة تشــــمل 8 أسواق، وجامعة املنصورة الجديدة، 

ومدرستني وأماكن خدمات للمواطنني.
وتضم املدينــــة الجديدة كورنيش طوله نحــــو 15 كيلومترا، تم 
االنتهــــاء من املرحلــــة األولى بالكامــــل بطــــول 4 كيلومترات، 

ويســــتقبل زوار منذ فترة، من كافة املدن واملحافظات املحيطة، 
حيث تمثل املدينة الجديدة متنفســــا للمدن واملحافظات املحيطة 

فى كل دلتا مصر.
وأكــــد أن جامعة املنصورة الجديدة بــــدأت العمل بالفعل وبها 
طــــالب حاليا، مــــن خالل 8 كليــــات، هي املعامــــالت القانونية 
الدولية، وكلية األعمال، وكلية العلوم األساســــية املتقدمة، وكلية 
علوم وهندسة الحاسب، وكلية الهندسة، وكلية الصيدلة، وكلية 
طب األســــنان، وكلية الطــــب وهناك نحو 12 عمارة اشــــترتها 
الجامعة كســــكن للطالب، بخــــالف الجامعــــات األخرى التي 

يجري تنفيذها.
كما تم وجار تنفيذ عدد من املشــــروعات الخدمية، التي تشمل 
)2 مدرســــة تعليم أساسي - مركز صحي - 8 أسواق تجارية 
- مركز شــــرطة وإطفاء - وغيرها(، بجانب االنتهاء من املرحلة 
األولــــى ملحطة تحلية املياه بطاقة 40 ألــــف م3/يوم، والتي تبلغ 

الطاقة اإلجمالية املخططة لها 160 ألف م3/يوم.
وأكــــد رئيس جهاز تنمية مدينة املنصورة الجديدة، أن ما تحقق 
هناك على أرض الواقع هو نتاج عمل جماعي مســــتمر، بقيادة 
وإشــــراف ومتابعة الدكتــــور عاصم الجزار، وزير اإلســــكان، 
واملهندس عبداملطلب ممدوح، نائب الوزير لشئون تنمية وتطوير 
املدن الجديدة، وكل قيادات هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة

وأكد أن املدينة ذكية ومســــتدامة وســــكنية وخدميــــة كما أنها 
واجهة بحرية ملنطقة الدلتا بمواصفات عاملية، وتعد نواة للتنمية 
االقتصادية ملنطقة الدلتا الساحلية، وتتمتع بالعديد من املقومات 
السياحية والجمالية التى تؤهلها لتكون وجهة سياحية ملختلف 

املستثمرين واملطورين العقاريني.
وأشــــار إلي أنه  تم اختيار املوقع طبقا لالستراتيجية اإلقليمية 
ملنطقــــة الدلتا وكذلك الرؤيــــة التنموية ملصر 2050 وذلك بهدف 
إنشــــاء تجمع خدمى للمنطقــــة املحيطة وعلى محــــاور التنمية 
العرضية بني شــــرق وغرب الدلتا وعلى محاور حركة رئيســــية 
وفــــى موقع متوســــط بني تجمعــــات ذات ثقل ســــكانى وقاعدة 
اقتصادية بحيث تحقق التوازن والتنمية الشاملة ملنطقة الدلتا.

واضاف املهندس ياســـر عبد الحليم  أن الهدف من إنشـــاء 
املدينـــة كان واضحـــًا ومحـــددًا وهو إنشـــاء واجهة بحرية 
بمستويات عالية من الرفاهية وجودة الحياة وتحقيق التناغم 
بني االقتصاد واملجتمع من خالل العمران املستدام وتحقيق 
االســـتغالل األمثل للموقع الشريطى الســـاحلى من خالل 
توجيـــه املبانى والطـــرق والتوزيع األمثـــل ألماكن الخدمات 
واألنشطة بما يخدم التنمية املستدامة فى املدينة ويتالءم مع 
توزيع شبكات الحركة والبنية التحتية وإنشاء مراكز خدمية 
ذكية للمدينة تعتبر قلب املدينة ، إضافة إلى مجمع لألنشطة 
ذات الكثافـــة العالية فـــى املدينة وربطها بمحـــاور الحركة 
الرئيســـية وخطوط نقل مســـتدام، وإنشـــاء شـــبكة محاور 
خضـــراء طولية وعرضية تتالءم مع التشـــكيل الشـــريطى 
للمدينـــة وتتمتع برؤية مفتوحة على ســـاحل البحر ومراعاة 
الظروف البيئية الخاصة ملوقع املدينة وحماية الشـــواطئ من 

النحر والتآكل.

سياحة وعمران .. »املنصورة اجلديدة« حلقة جديدة يف سلسلة »مدن اجليل الرابع«

أصـــدر املستشـــار عمر مـــروان، وزيـــر العدل، عدة 
قرارات وزارية بإتاحة العمل في 44 فرع توثيق موزعة 

على 20 محافظة.
وذكـــرت وزارة العـــدل -فـــي بيـــان- أن القـــرارات جاءت 
تنفيذا لتوجيهـــات الرئيس عبد الفتاح السيســـي بمواصلة 
فتح وتشـــغيل فروع توثيق وإتاحة العمـــل بها خالل الفترة 
املسائية؛ تيسيرا ًعلى املواطنني، وتلبية االحتياجات وظروف 

كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وأوضـــح البيـــان، أن املحافظـــات هـــي ) القاهرة – 
الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية 
– اإلسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – املنيا – 
بني ســـويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج 
– البحـــر األحمر -األقصر – الســـويس – الغربية – 
املنوفية ( خالل الفترة املســـائية من الساعة الخامسة 
مساء حتى الساعة التاسعة مساء، والتي تشمل فروع 
التوثيـــق التابعة ملكاتب الشـــهر العقاري وســـيارات 

التوثيـــق املتنقلـــة وفـــروع التوثيق بمقرات شـــركتي 
اتصاالت وأورانج.

وتابـــع، أن هذه الفروع تعمل اعتبارا من 3 ديســـمبر 
الجاري، وبنظام الحجز املسبق من خالل بوابة مصر 
الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، مع الســـماح 
بإجراء املعامالت دون التقيد بالحجز املســـبق وإعطاء 
أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة ملصلحة الشهر 

العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق املتنقلة.

وزير العدل: إتاحة خدمة التوثيق بالفترة املسائية يف 44 فرًعا بـ 20 محافظة

كشــــفت وزارة القــــوى العاملــــة عن إنشــــاء 27 وحدة 
فرعية لوحدة املســــاواة بني الجنســــني فــــي مديريات 
الــــوزارة باملحافظــــات، كتشــــكيل مــــوازي للوحــــدة 
املركزيــــة، حيث تعمل على تنفيذ الخدمات واألنشــــطة 
 فــــي إطــــار الخطــــط املوضوعــــة لتحقيــــق األهداف.
وأضافــــت الوزارة في تقرير أصــــدره املركز اإلعالمي 
بشــــأن “وحــــدة املســــاواة بــــني الجنســــني”، أن هذه 
الوحدات تســــهم بشــــكل إيجابي في تحقيق عنصري 
التكامــــل والترابــــط بني الوحــــدة املركزية وشــــركات 
القطــــاع الخــــاص، وتــــم بالفعــــل إنشــــاء أول نموذج 
 للوحــــدة في أحــــد املصانــــع بمحافظة اإلســــماعيلية.
وأوضحت أن إنشاء وحدة املساواة بني الجنسني تهدف 
إلى دعم قضايا املساواة بني الجنسني، وحماية املرأة في 
مواقع العمل، تماشيًا مع سياسات الدولة املصرية التي 
 تعتبر املرأة نصف املجتمــــع، وأنجبت النصف الثاني.
وأشــــارت الوزارة إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة 
لدعــــم املرأة في كافــــة املجاالت، وإرســــاء مبدأ تكافؤ 
الفرص، ونشر الوعي فيما يخص حقوق املرأة وواجباتها 
وفــــي مجال العمــــل، كما أنها حريصــــة على مواصلة 
 إشــــراك املرأة فــــي العمل واإلنتــــاج، وصناعة القرار.
ونوهــــت إلــــى أن هنــــاك توجيهــــات من وزيــــر القوى 

العاملة حســــن شــــحاتة باالســــتمرار فــــي تفعيل دور 
اللجنــــة، خاصــــة وأن “الوزارة”، ومــــن خالل “وحدة 
املســــاواة بني الجنســــني” التابعة لهــــا تواصل دورها 
فــــي خدمــــة قضايا املــــرأة خاصة في مجــــال العمل، 
 كون هــــذه “الوحدة” تجربة رائــــدة وفريدة من نوعها.
وأوضحــــت الــــوزارة أن الوحدة املركزيــــة والوحدات 
الفرعيــــة تجري العديد من األنشــــطة منها تنفيذ ورش 
العمــــل وندوات التوعية على مســــتوى املحافظات، كما 
تســــتهدف الوحــــدة إطالق مبــــادرة “هي تقــــدر” في 
قطاعــــي الصناعات الغذائية والنســــيج على مســــتوى 
املحافظــــات، يتم من خاللها تنفيذ مجموعة من البرامج 
التدريبيــــة لجميــــع العاملني بالشــــركات املســــتهدفة 
تخص املرأة، فضال عن تنفيــــذ برامج أخرى للعاملني 
 بإدارات املوارد البشــــرية حول املساواة وعدم التمييز.
ولفتــــت إلــــى أن الوحــــدة بالتعاون مع منظمــــة العمل 
الدوليــــة، أطلقــــت الخطــــة الوطنيــــة لتعزيز املســــاواة 
بني الجنســــني في مجــــال العمل”، والتــــي تهدف الى 
خلــــق إطارعــــام ممكــــن وداعــــم وآمن لكل مــــن املرأة 
والرجــــل فــــي مجــــال العمل مــــن خالل تعزيز ســــبل 
مشــــاركة املرأة في قــــوة العمل واملناصــــب القيادية، 
 وخلق بيئــــة عمل آمنــــة خالية من العنــــف أو التمييز.

القوى العاملة: 27 فرعا لوحدة املساواة بني اجلنسني باملديريات 
ونسعى إلنشاء وحدات مماثلة يف منشآت القطاع اخلاص

اختـــار اتحـــاد مقاولـــى الدول اإلســـالمية، 
برئاســـة املهنـــدس  زكريا بن عبـــد الرحمن 
العبد رئيـــس الهيئـــة الســـعودية للمقاولني، 
املهندس  حســـن عبد العزيـــز رئيس االتحاد 
األفريقـــى ملنظمات مقاولى التشـــييد والبناء، 

رئيًسا فخرًيا لالتحاد .
جـــاء ذلك خالل إجـــراء انتخابـــات الجمعية 
العمومية ملجلـــس إدارة اتحاد مقاولى الدول 
اإلســـالمية باململكة العربية السعودية، حيث 
تـــم اختيار "جـــدة" مقرا للجمعيـــة العمومية 
لالتحـــاد، وتم انتخاب املهندس زكريا بن عبد 
الرحمن العبد القادر رئيس الهيئة الســـعودية 
للمقاولـــني رئيســـًا لالتحـــاد، وعلـــي فاخر 
الســـنافي رئيس اتحاد املقاولني العرب، نائبًا 

أول للرئيس.
ويأتـــي تقليد املهندس حســـن عبـــد العزيز، 
بهذه الرئاســـة الشرفية التحاد مقاولي الدول 
اإلســـالمية، تقديـــًرا إلســـهاماته الكبيرة في 
قطـــاع التشـــييد والبناء في مصـــر واملنطقة، 
وتجاربـــه القيادية الناجحـــة التي صنعت منه 
شـــخصية ذات ثقل كبير في كافة األوســـاط 
املتصلة بصناعة املقاوالت والتشـــييد والبناء 
على مســـتوى املحلي وأيضا على املســـتويني 

اإلفريقي والعربي.
وشغل املهندس حسن عبد العزيز، العديد من 
املناصب خالل تاريخ عمله املمتد والتي حقق 
فيها إنجازات عديدة، حيث تقلد منصب نائب 
وزير اإلسكان، ورئيس مجلس إدارة االتحاد 
املصري ملقاولي التشـــييد والبناء كما شـــغل 
عضويـــة العديد من املنظمـــات ومنها مجلس 

األعمال السعودي املصري ، ومجلس التعاون 
املصري الكويتي، وهو عضو مجلس إدارة كل 
من الهيئة العامة لتنفيذ املشروعات الصناعية 

والتعدينية وشركة مصر لألسمنت "قنا".
ويســـتهدف اتحاد مقاولى الدول اإلســـالمية 
زيـــادة فـــرص شـــركات املقـــاوالت بالـــدول 
األعضاء فى مشـــروعات التنمية املمولة التى 
يطرحهـــا البنك اإلســـالمى للتنميـــة، وتعزيز 
فرص الشراكات الجادة خالل الفترة املقبلة.

وأعـــرب املهندس حســـن عبد العزيـــز ، عن 
ســـعادته بهـــذه الرئاســـة الشـــرفية التحاد 
مقاولـــي الدول اإلســـالمية باعتباره أحد أهم 
االتحادات الفاعلة في صناعة التشييد والبناء 
باملنطقـــة، التي تســـاهم في تعزيـــز الراوبط 
وأواصـــر التعاون بني كافـــة املعنيني ، وتقوية 
قطاع املقاوالت فى الدول اإلســـالمية واملنطقة 
العربيـــة، باعتبار قطاع املقـــاوالت أحد أبرز 

ركائز التعاون والتكامل االقتصادي.
وأشار إلى أن اتحاد مقاولي الدول اإلسامية، 
يســـاهم بقـــوة فـــى تحقيـــق أهـــداف الدول 
اإلســـالمية التي تســـتهدف تمكني الشركات 
الوطنية العاملـــة في مجال التشـــييد والبناء 
للقيام بدورها املنوط واملهم  في تحقيق التنمية 

الشاملة املستدامة لكافة الدول اإلسالمية.
ويعـــد اتحاد مقاولى الدول اإلســـالمية كيان 
منظم تحت مظلة منظمة املؤتمر اإلسالمى منذ 
عام 2006، ويستهدف تعظيم فرص إستفادة 
شـــركات املقـــاوالت بالـــدول اإلســـالمية من 
مشروعات التنمية املمولة التى يطرحها البنك 

اإلسالمى للتنمية.

اختيار املهندس حسن عبد العزيز رئيًسا فخرًيا 
الحتاد مقاولي الدول اإلسالمية

أكـــد الفريـــق أســـامة ربيـــع، رئيس هيئـــة قناة 
الســـويس، أن الهيئة تتبنى اســـتراتيجية طموحة 
لتعزيز التوجه نحـــو التحول األخضر، من خالل 
عدة محـــاور، أبرزها: تحويل محطات اإلرشـــاد 
املمتـــدة بطول املجـــرى املالحـــي لالعتماد على 
الطاقة املتجددة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة 
ملكافحة االنســـكاب البترولي، عالوة على مضي 
الهيئـــة قدمًا في ملف التحول الرقمي، وســـعيها 
لتبني مبـــادرات لتقديم حوافز للســـفن الصديقة 

للبيئة.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقباله وفدا من ســـفراء 
دول أمريـــكا الالتينية، برئاســـة الســـفير جوزيه 
أوكتافيـــو فيالنوفـــا، ســـفير املكســـيك، وعميد 
الســـلك الدبلوماســـي الالتيني يرافقه الســـفير 
حـــازم فهمي مســـاعد وزير الخارجية للشـــئون 
األمريكية والســـفير أشـــرف منير نائب مساعد 
وزير الخارجية للشـــئون الالتينيـــة، وذلك بمركز 

املحاكاة والتدريب البحري باإلسماعيلية.
وأشـــار ربيع، إلى أن الزيـــارة تأتي في إطار 
التعـــاون املثمر والتنســـيق املســـتمر بني هيئة 
قناة الســـويس ووزارة الخارجية، وتهدف إلى 
التعرف عن قرب على مســـتجدات املشروعات 
التنموية لقناة السويس، الفتا إلى أن الوفد ضم 
سفراء وقائمني بعمل سفير من 11 دولة شملت 

املكســـيك وبنما واألرجنتني وفنزويال وشـــيلي 
وكوبا وبيرو وجواتيماال وبوليفيا والدومينيكان 

واإلكوادور.
وشـــدد رئيس الهيئة؛ علـــى أن الدولة املصرية 
قطعت شـــوطا كبيرا نحو تنميـــة منطقة القناة 
وتعمير ســـيناء من خالل حزمة من املشروعات 
التنموية العمالقة جاء في مقدمتها مشروع حفر 
قناة الســـويس الجديدة كقاطرة للمشـــروعات 
العمالقـــة، تالها طفرة في مشـــروعات تطوير 
البنية التحتية من خالل 6 أنفاق عمالقة أسفل 
القناة، و5 كباري عائمة ومرفق املعديات للربط 

بني ضفتي القناة.
وأوضح أن هيئة قناة الســـويس تعكف على تنفيذ 
مشروع تنموي مستدام تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
عبد الفتاح السيســـي، بتطوير بحيـــرة البردويل 
وتنميـــة ســـيناء واســـتعادة النظـــام البيئي بهما 
من خالل مبادرة واعدة تســـتهدف تنمية سيناء، 
وزيادة إنتاج بحيرة البردويل من األســـماك من 4 

آالف طن إلى 11 ألف طن.
كما اســـتعرض رئيس الهيئة تطور معدالت عبور 
الســـفن بالقناة خالل اآلونة األخيرة والذي شهد 
ارتفاعا ملحوظـــا على صعيد أعـــداد وحموالت 
السفن العابرة وحصيلة اإليرادات املحققة خالل 

العام املالي املنصرم 2021/ 2022.

رئيس هيئة قناة السويس: نتبنى استراتيجية طموحة 
لتعزيز التوجه نحو التحول األخضر

داليا احمد

أحمد ابراهيم

  الرئيس افتتحها رسميا .. ورئيس جهاز المدينة :   بدء 

ترفيق المرحلة الثانية بمساحة 1500 فدان 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  4  ديسمبر  2022  •  العدد  671

     مدبولي بعد إقرار الحكومة لها : الهدف األساسي من الوثيقة
  هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد  للعالقة بين الدولة والقطاع 

الخاص في مختلف األنشطة االقتصادية

نيفني يوسف

  مدينة سياحية بمواصفات عالمية على أرض الدلتا ... و22 مليار جنيه استثمارات المرحلة األولى 
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يقدمها : مهاب العجمى بورصة

10 بورصة مصر حتدد موعد نهاية 
التعامل  على أسهم الشركات 
بنظام القبول اآللي لألوامر

أعلن���ت البورصة املصرية، تاريخ انتهاء املهلة املس���موح خاللها 
 بالتعامل  على أس���هم الش���ركات من خالل نظ���ام القبول األلي 

لألوامر.
وأوضحت البورصة في بيان، أن القائمة تضمن ش���ركة جلوبال 
تيلكوم القابضة حيث تنتهي املهلة يوم 25 فبراير املقبل، وشركة 
الدولية للثلج الجاف )ديفكو 2( يوم 17 مارس املقبل، وش���ركة 

اإلسكندرية ألسمنت بورتالند يوم 08 سبتمبر 2023.
فيما س���تنتهي مهلة ش���ركة العبوات الدوائية املتطورة يوم  15 
ديسمبر 2023،  وشركة املصرية للمشروعات السياحية العاملية 
يوم 6 فبراير 2024، وشركة أسمنت بورتالند طرة املصرية يوم 
6 فبراير 2024، وش���ركة مصر جن���وب افريقيا لالتصاالت يوم 

07 فبراير 2024.

ق���ال الدكتور محمد فري���د، رئيس مجلس 
ادارة الهيئ���ة العام���ة للرقاب���ة املالية، إن 
التطبيق���ات التكنولوجي���ة أضح���ت ركيزة 
أساسية في تحقيق مس���تهدفات الشمول 
املال���ي والتح���ول الرقم���ي، التي تس���عى 
حكوم���ات كل دول العال���م ومنه���ا مصر 
لتحقيقها لتسهيل وصول وحصول األفراد 
واملؤسس���ات للخدم���ات والحل���ول املالية 

والتمويلية واالستثمارية واالدخارية.
وألقى فريد، كلمة رئيس���ية خالل فعاليات 
الجلسة الرئيسية للمعرض واملؤتمر الدولي 
للتكنولوجيا في الش���رق األوسط وأفريقيا 
Cairo ICT، ف���ي دورت���ه ال����26، تحت 
ش���عار قيادة التغيير بمشاركة ممثلي أكثر 
من 500 ش���ركة محلي���ة ودولية، بحضور 
الدكتور أيمن عاش���ور وزير التعليم العالي 
والبحث العلم���ي، والدكتور على مصيلحي 

وزير التموين والتجارة الداخلية.
وتابع في كلمته، أن الوصول إلى الخدمات 
املالي���ة والتمويلي���ة والحص���ول عليها بات 
أس���رع بفض���ل التطبيق���ات التكنولوجية، 
موضح���ا أن املجتم���ع املص���ري مجتمع 
ش���اب ويتطلع للوصول إلى هذه الخدمات 
لالدخار واالستثمار والتمويل، األمر الذي 
من ش���أنه أن يدع���م تحقيق مس���تهدفات 

الشمول االستثماري.
وأوض���ح رئيس هيئ���ة الرقاب���ة املالية، أن 
الفترة املاضية شهدت إدخال تعديالت على 
إجراءات تعزيز حماية حسابات املتعاملني 

ليتم السماح للش���ركات العاملة في مجال 
الوس���اطة ب���األوراق املالي���ة باس���تخدام 
التقنيات التكنولوجية لفتح الحسابات وفق 
إجراءات وضوابط حمائي���ة تنظمها الهيئة 
لضمان حماية حق���وق املتعاملني وتحقيق 

استقرار الشركات.
وأكد أن تطوير الق���درات الرقابية للجهات 
التنظيمي���ة أم���ر غاية في االهمي���ة ملواكبة 
املتغيرات التي تش���هدها االس���واق حيث 
يت���م اآلن تبني وتنفيذ نم���وذج الرقابة على 
أساس املخاطر، وهو أمر لن يتحقق سوى 
بتأهيل الكوادر املهنية بمختلف االنش���طة 

املالية غير املصرفية.
وأش���ار فريد إلى أن الهيئ���ة تتبنى وتنفذ 
رؤية طموحة لتسهيل بيئة ممارسة األعمال 
التكنولوجي���ة  التقني���ات  كل  باس���تخدام 
املتط���ورة والت���ي تس���اعد ف���ي تحقي���ق 
مستهدفات الشمول املالي والتحول الرقمي 
ودعم مستهدفات خطط التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

أعلن���ت املجموع���ة املالية هيرمي���س، أن قطاع 
الترويج وتغطية االكتتاب التابع لبنك االستثمار 
الرائد في األس���واق الناشئة واملبتدئة، قد نجح 
في إتم���ام الخدمات االستش���ارية لصفقة بيع 
حص���ة 60% ف���ي »مجموعة عوف«، الش���ركة 
املتخصص���ة في إنتاج وبي���ع وتوزيع مجموعة 
واسعة من املنتجات ومن بينها األغذية الصحية 
الخفيفة والقهوة واملكسرات في مصر، ملجموعة 
أغذية اإلماراتية، املتخصصة الرائدة في مجال 

األغذية بدولة اإلمارات.
وق���د قام���ت املجموع���ة املالية هيرمي���س بدور 
املستش���ار املالي األوحد لصالح الطرف البائع 

مجموعة »أبو عوف« في الصفقة.
وس���وف تتيح تلك الصفق���ة ملجموعة »عوف« 
تعظيم االس���تفادة م���ن التكام���ل والترابط بني 
االس���تثمارات التابع���ة ملجموع���ة »أغذية« في 
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفتح آفاق 
جدي���دة للنمو فضالاً عن االس���تمرار في النمو 
بس���وق األغذية واملش���روبات املصري س���ريع 

النمو.
وفي أعقاب إتمام الصفقة التي تبلغ 4.9 مليار 
جنيه، سيحتفظ مؤسسو الشركة الثالث بحصة 
إجمالية 30%، بينما س���تمتلك ش���ركة »تنمية 
فينتش���ر كابيتال لالس���تثمار املباش���ر« نسبة 

10% في »مجموعة عوف«.
وف���ي هذا الس���ياق، أع���رب ماج���د العيوطي، 
العضو املنت���دب ونائب رئيس قط���اع الترويج 
وتغطية االكتتاب باملجموعة املالية هيرميس، عن 
اعتزازه بمشاركة املجموعة املالية هيرميس في 
تنفيذ هذه الصفقة لصال���ح »مجموعة عوف« 
باعتباره���ا عالم���ة تجارية رائدة في الس���وق 

املصري.
وأشار إلى استمرار سعي املستثمرين الدوليني 
القتناص فرص االس���تثمار الجذابة في السوق 
املص���ري، خاص���ةاً الش���ركات الت���ي تحظى 
بإمكانات نمو واعدة محلي���ااً ودوليااً، خالل كل 

املراحل االقتصادية.
كما أعرب عن س���عادته بال���دور املحوري الذي 
تلعبه املجموعة املالية هيرميس في مسيرة النمو 
االستثنائية لواحدة من أبرز العالمات التجارية 
املصرية واملساهمة في تسطير فصل جديد من 

مسيرة نمو »مجموعة عوف«، ومواصلة جذب 
املزي���د م���ن رؤوس األم���وال الدولي���ة الغتنام 

الفرص االستثمارية في مصر.
تأسست »مجموعة عوف« في عام 2010، وهي 
عالمة تجارية رائدة تق���وم بإنتاج وبيع وتوزيع 
مجموعة واسعة من املنتجات ومن بينها القهوة 
واملكسرات وغيرها من منتجات الحلويات تحت 

عالمتها التجارية الرائجة »أبو عوف«.
وتمتلك املجموعة ش���بكة واس���عة م���ن املنافذ 
لخدمة املستهلكني تش���مل أكثر من 200 منفذ 
بي���ع في أنح���اء الجمهوري���ة – باإلضافة إلى 
ش���بكة هائلة للتوزيع تتضمن أكثر من 20 ألف 
نقطة بيع في 26 محافظ���ة بأنحاء الجمهورية، 
باإلضافة إلى ذلك، توس���عت »مجموعة عوف« 
بأعمالها التش���غيلية في س���وق دولة اإلمارات 
العربية املتح���دة عبر افتت���اح 4 منافذ جديدة 

في دبي.
جدير بالذكر أن إتمام هذه الصفقة يعزز مكانة 
املجموع���ة املالي���ة هيرميس في مج���ال الدمج 
واالس���تحواذ بشكل عام والقطاع االستهالكي 
بش���كل خاص، فقد نجحت في إتمام خدماتها 
االستش���ارية للعدي���د من الصفق���ات في هذا 
القط���اع باملنطقة، من بينها صفقة اس���تحواذ 
مجموعة »أغذية« اإلماراتية على كل من شركة 
»أطياب« املصرية لللح���وم املُصنعة، و»مخبز 
وحلويات الفيصل« الكويتية، واالستحواذ على 
مجموعة »BMB« اإلماراتية املتخصصة في 

مجال الوجبات الخفيفة الصحية.

قررت البورصة املصرية، مد فترة الس����ماح 
بالتحرك الس����عري يوميااً على أسهم شركة 
زهراء املع����ادي لالس����تثمار والتعمير، في 
نطاق نس����بة 5% صعودااً وهبوط����ااً، وبدون 
حد إيقاف مؤقت خالل الجلسة، حتى نهاية 
ديس����مبر املقبل، ويعاد العرض على اللجنة 

املختصة بالبورصة.
وأوضح����ت البورصة في بي����ان، أن القرار 
ج����اء في ضوء وض����ع تدابي����ر مؤقتة للحد 
من املخاطر التي قد يتعرض لها املتعاملون 
على أس����هم ارتفعت فيها النس����بة بني قيمة 
تعامالت الش����راء بالهامش منس����وبة لقيمة 
رأس املال الس����وقي وإلى قيمة األسهم حرة 
الت����داول وم����ا يمثله ذلك كله م����ن زيادة في 

املخاطر املرتبطة بالتعامل عليها.
وأضاف����ت أن الورق����ة املالي����ة مت����اح عليها 
التعامل باألنشطة املتخصصة طبقااً للقائمة 

املدرجة بها.
يش����ار إلى أن زه����راء املعادي لالس����تثمار 
والتعمير، سجلت صافي ربح بلغ 216.26 
ملي����ون جنيه من����ذ بداية يناير حت����ى نهاية 
س����بتمبر املاضي، مقاب����ل 211.01 مليون 
جني����ه أرباح خ����الل نفس الفت����رة من العام 

املاضي.
وارتفعت مبيعات الش����ركة خالل التس����عة 
أش����هر إل����ى 413.95 مليون جني����ه بنهاية 
س����بتمبر املاضي، مقاب����ل 116.62 مليون 

جنيه خالل نفس الفترة من 2021.

محمد فريد: التطبيقات التكنولوجية ركيزة 
أساسية يف حتقيق الشمول املالي

 هيرميس تعلن إمتام خدماتها االستشارية لصفقة 
بيع 60% من أبو عوف ملجموعة أغذية اإلماراتية

للحد من املخاطر.. البورصة تصدر قرارًا 
بشأن حتركات سهم زهراء املعادي

بنهاية نوفمبر.. البورصة تربح 1.9 مليار جنيه وسط تباين املؤشرات.. 
وتسجل أعلى عدد عمليات منفذة منذ 2009

وافقت ش���ركة تعليم لخدم���ات اإلدارة، 
على االكتتاب في زيادة رأس���مال شركة 
إس بي لالس���تثمار لتكون نس���بة ملكية 
“تعليم” بع���د الزي���ادة 32% بقيمة 302 

مليون جنيه.
وأوضحت الش���ركة في بي���ان لبورصة 
مص���ر، أن القرار جاء بعد االطالع على 
تقرير املستشار املالي املستقل الخاص 
بالتقييم العادل ألس���هم شركة سي إس 

بي لالستثمار.
يش���ار  إلى أن تعلي���م لخدمات اإلدارة، 
حقق���ت 230.19 مليون جني���ه أرباحااً 
خالل الع���ام املالي من س���بتمبر 2021 
حت���ى نهاي���ة أغس���طس 2022، مقابل 

أرب���اح بلغ���ت 185.31 مليون جنيه في  
العام املاضي الس���ابق له، مع األخذ في 

االعتبار حقوق األقلية.
وبلغت أرباح مس���اهمي الشركة األم من 
األرباح خ���الل العام املالي املاضي نحو 
228.46 ملي���ون جنيه، مقابل 183.59 

مليون جنيه خالل العام املالي املقارن.
فيما بلغ نصيب الحصص غير املسيطرة 
م���ن األرباح خ���الل العام نح���و 1.73 
مليون جنيه، مقاب���ل 1.71 مليون جنيه 

خالل العام املالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 617.85 
مليون جنيه خالل العام، مقابل 602.13 

مليون جنيه في العام املقارن.

كشفت القوائم املالية املجمعة لشركة 
املهندس للتأمني، عن الربع األول من 

العام املالي الحالي، تراجع صافي 
ربح الشركة بنسبة 17.1% على 

أساس سنوي.
وأضحت الشركة في بيان لبورصة 
مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 

26.84 مليون جنيه منذ بداية يوليو 
حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 
32.38 مليون جنيه أرباحًا خالل 

نفس الفترة من العام املالي املاضي، 
مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.

وارتفع اجمالي ايرادات الشركة خالل 
الربع األول إلى 52.3 مليون جنيه 

بنهاية سبتمبر، مقابل 40.9 مليون 
جنيه خالل نفس الفترة من العام 

املالي املاضي.
يشار أن املهندس للتأمني،  سجلت 

صافي ربح بلغ 23.16 مليون جنيه 
منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 
2022، مقابل 21 مليون جنيه أرباحًا 

خالل نفس الفترة من العام املالي 
املاضي.

أرباح حديد عز ترتفع إلى 5.7 
مليار جنيه خالل 9 أشهر

أرباح المهندس للتأمين 
تهبط 17 % خالل الربع األول 

من -2022 2023

أرباح القاهرة لالستثمار السنوية 
ترتفع إلى 374 مليون جنيه

أرباح التعمير واالستشارات 
ترتفع إلى 38.8 مليون جنيه 

خالل 9 أشهر

أظهرت القوائم املالية املجمعة لشركة 
حديد عز، خالل التسعة أشهر األولى 

من العام الجاري، ارتفاع أرباح 
الشركة بنسبة 52%، على أساس 

سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة 
مصر، أنها حققت أرباحًا بلغت 5.7 

مليار جنيه  خالل الفترة من يناير 
حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 

أرباح بلغت 3.75 مليار جنيه بالفترة 
املقارنة من 2021، مع األخذ في 

االعتبار حقوق األقلية.
وبلغ نصيب مساهمي الشركة 

القابضة من أرباح التسعة أشهر نحو 
3.68 مليار جنيه، مقابل 2.48 مليار 

جنيه خالل نفس الفترة من 2021.
فيما سجلت الحقوق غير املسيطرة 
من األرباح نحو 2.02 مليار جنيه 

بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 1.27 
مليار جنيه خالل نفس الفترة من 

العام املاضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خالل 

التسعة أشهر إلى 60.64 مليار جنيه، 
مقابل مبيعات بلغت 49.05 مليار 
جنيه في الفترة املقارنة من العام 

املاضي.

أظهرت القوائم املالية املجمعة 
لشركة القاهرة لالستثمار والتنمية 
العقارية، خالل العام املالي املاضي 

للشركة، ارتفاع أرباحها بنسبة %13 
على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة 
مصر، أنها حققت أرباحًا بلغت 

373.9 مليون جنيه خالل الفترة من 
سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022، 
مقابل أرباح 330.81 مليون جنيه 
في الفترة املقارنة من العام املالي 

املاضي، مع األخذ في االعتبار حقوق 
األقلية.

وبلغت أرباح مساهمي الشركة األم 
خالل العام نحو 370.76 مليون 

جنيه، مقابل 308.57 مليون جنيه 
خالل العام السابق له.

فيما سجلت الحصص غير املسيطرة 
خالل العام نحو 3.13 مليون جنيه، 

مقابل 22.24 مليون جنيه خالل 
العام السابق له.

كشفت القوائم املالية املجمعة لشركة 
التعمير واالستشارات الهندسية، عن 
أول 9 أشهر من العام الحالي، ارتفاع 

أرباح الشركة بنسبة 28.91%، على 
أساس سنوي.

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

38.88 مليون جنيه منذ بداية يناير 
حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 
أرباح بلغت 30.16 مليون جنيه 

خالل نفس الفترة من 2021.
وبلغ نصيب الشركة األم من األرباح 

خالل التسعة أشهر نحو 23.85 
مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 

15.4 مليون جنيه خالل نفس الفترة 
من العام املاضي.

بينما بلغ نصيب حقوق الحصص 
غير املسيطرة من األرباح خالل 

الفترة نحو 15.02 مليون جنيه، 
مقابل 14.74 مليون جنيه خالل 

نفس الفترة من 2021.

تعليم خلدمات اإلدارة تقرر االكتتاب يف زيادة رأسمال 
شركة إس بي لالستثمار

داليا احمد

كان شهر نوفمبر املاضي، مليّئاًا باألحداث 
االقتصادي���ة، أس���همت بش���كل كبير في 
ارتفاع مكاس���ب البورصة املصرية، حيث 
بلغت املكاس���ب نح���و 16.6 % علي مدار 
الش���هر، لتختت���م تعامالت الش���هر بربح 
1.9مليار جنيه  في األربعاء 30 نوفمبر.

أحداث أثرت إيجاباًا عل���ى أداء البورصة 
املصرية في نوفمبر

وكان صن���دوق النقد الدولي قد أعلن  عن 
برنام���ج تمويل جديد ملص���ر، والتي تبلغ 
قيمته نحو 9 مليار دوالر، منهم 3 مليارات 
دوالر م���ن صندوق النق���د الدولي، ومليار 
دوالر من صندوق االستدامة و5 مليارات 
دوالر من الدول الش���ريكة للتنمية؛ لتمويل 

املوازنة املصرية .
وفي املقابل ش���هدت مدينة الس���الم شرم 
الشيخ  املصرية انعقاد قمة األمم املتحدة 
للمن���اخ Cop27، خ���الل الفت���رة من 6 

نوفمبر حتي 18نوفمبر.
بينم���ا أعلن���ت اململكة العربية الس���عودية 
تجديد م���دة وديعة بقيمة 5 مليارات دوالر 
في مصر، كل هذه األحداث أثرت بش���كل 
إيجابي على أداء البورصة املصرية خالل 

شهر نوفمبر املاضي.
وتمكن املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية 
EGX30 م���ن النج���اح ف���ي تحقيق قمة 
جدي���دة خ���الل تعام���الت ش���هر نوفمبر 
2022، حيث قفز املؤش���ر خالل الش���هر 
أكث���ر م���ن 1886 نقط���ة بنس���بة صعود 
16.5%، بعدم���ا أغلق في آخر جلس���ات 
نوفمبر عند مس���توى 13259.26 نقطة، 
مقارنة م���ع 11372.79 نقطة إغالق آخر 

جلسات أكتوبر املاضي.
وفي آخر جلسات ش���هر نوفمبر املاضي 
ش���هدت البورصة املصري���ة صعود عدد 
العملي���ات املنفذة إل���ى 83.3 ألف عملية 
منفذة، والذي املس���توى األعلى منذ شهر 

يونيو 2009.
تحقيق مكاسب جديدة

وبدأ مؤش���ر البورصة الرئيس���ي الشهر 
عند مس���توى 11368 نقطة، واستمر في 
تحقيق قمم جديدة ومكاس���ب، مس���جالاً 
أعلى مس���توى إغالق عن���د 13184 نقطة 
وه���و األعلى منذ م���ارس 2020 املعروف 
بعام الجائحة، والت���ي ألقت بظاللها على 

أداء األسواق املالية العاملية.
نشاط األسهم القيادية

وبحس���ب خبراء اقتصاديني ف���إن األداء 
اإليجابي للبورصة املصرية، كان مدفوعا 
بنش���اط األس���هم القيادية، والتي شهدت 

صعودااً جماعيااً خالل تعامالت الشهر.

ويأتي هذا باإلضافة إلى اتجاه املؤسسات 
املالية نحو الش���راء وفت���ح املراكز املالية 
باألس���هم القيادية بالقرب من مس���تويات 
الدعم الرئيس���ية للمؤشر الرئيسي، األمر 
الذي انعك���س إيجابااً على أداء املؤش���ر 

خالل شهر نوفمبر.
الشركات األكثر  تداوال خالل شهر 

نوفمبر املاضى
وقد تصدر س���هم "البنك التجاري الدولي 
)مصر(" قائمة أعلى 10 شركات من حيث 
قيمة التداول فى سوق "داخل املقصورة" 
بالبورصة املصرية، خالل جلس���ات شهر 
نوفمبر املاضي، بحجم تداول بلغ 222.9 
مليون ورق���ة، وبقيمة ت���داول 8.1 مليار 
جنيه، يليه سهم "املجموعة املالية هيرميس 
القابضة" بحجم تداول بلغ 133.7 مليون 

ورقة، وقيمة تداول 1.8 مليار جنيه.
 وج���اء فى املرك���ز الثال���ث "مدينة نصر 
لإلس���كان والتعمي���ر" بحجم ت���داول بلغ 
407.2 مليون ورق���ة منفذة، وقيمة تداول 
1.2 مليار جنيه، ثم "ف���وري لتكنولوجيا 
بحجم  البن���وك واملدفوع���ات اإللكترونية" 
تداول 270.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 
1.15 مليار جنيه، ثم "أبو قير لألس���مدة 
والصناع���ات الكيماوي���ة" بحج���م تداول 
31.4 ملي���ون ورقة، وقيمة تداول 947.8 
ا لتقرير البورصة  مليون جنيه، وذل���ك وفقاً

الشهري.
"املصري���ة  الس���ادس  املرك���ز  وف���ى   

لالتص���االت" بحج���م تداول بل���غ 42.4 
ملي���ون ورق���ة منفذة، وقيمة ت���داول بلغت 
902.9 ملي���ون جنيه، ث���م "جي بي أوتو" 
بحجم ت���داول 191.6 مليون ورقة منفذة، 
وقيمة تداول 840.6 مليون جنيه، ثم "غاز 
مصر"، بحجم ت���داول 26.2 مليون ورقة 
منفذة، وقيمة تداول 790.7 مليون جنيه، 
وفى املركز التاسع "الصناعات الكيماوية 
املصرية-كيم���ا"، بحجم ت���داول 145.4 
مليون ورقة منف���ذة، وقيمة تداول 786.4 
مليون جني���ه، وجاءت ف���ى املركز األخير 
"مص���ر الجدي���دة لإلس���كان والتعمير"، 
بحج���م تداول بل���غ 117.9 ملي���ون ورقة 
منفذة، بقيمة ت���داول بلغت 701.8 مليون 

جنيه.
وق���ال الدكت���ور س���عيد الفق���ي، العضو 
األداء  إن  القابض���ة  ألص���ول  املنت���دب 
اإليجابي للبورصة ج���اء بعد قرار تحرير 
س���عر الص���رف األخير وارتف���اع القوى 
الش���رائية للدوالر بأكثر من 60%، إضافة 
إلى أن أس���عار األس���هم لم تصعد؛ لذلك 
عاد املستثمرون األجانب إلى السوق بقوة.
وتاب���ع “كانت االس���تفادة للمس���تثمرين 
مزدوجة من خالل ارتفاع القوة الشرائية 
للدوالر وانخفاض أسعار األسهم املصرية 
والتي تع���د األرخص عاملياً���ا؛ لذلك بدأنا 
ن���ري أحجام التداول تتخطى 2 مليار بعد 
أن وصل ف���ي بعض األوقات تحت نصف 

مليار جنيه”.

ويتوق���ع “الفقي”، خالل الفت���رة القادمة 
هدوءا نسبيا وجني أرباح طفيف غير مقلق 
مع اس���تمرار اس���تهداف املؤشر الرئيس 
مس���تويات إيجابية خ���الل الفترة القادمة 
في ظل األوضاع اإليجابية الحالية والتي 
م���ن املتوقع ان تش���هد ايجابية اكثر، وأن 
يكون س���وق األوراق املالي���ة محل اهتمام 
غالبية املستثمرين داخليا وخارجيا خالل 

الفترة القادمة.
وم���ن جانبه���ا، ت���رى حنان رمس���يس، 
الخبيرة االقتصادية لدى ش���ركة "الحرية 
لتداول األوراق املالية"، إن ش���هر نوفمبر 
وج���ه  عل���ى  الخليجي���ة  لألس���واق  كان 
الخصوص غي���ر متوقع عل���ي الرغم من 
األداء االقتصادي الق���وي للقطاعات غير 
النفطية في ظ���ل تذبذب الطلب على الخام 
وانخفاض الطلب الصيني ومحاولة تحديد 
سقف للنفط الروس���ي مما آثر سلبا علي 

أسعار البترول.
وأشارت إلى أن انخفاض السيولة التي يتم 
التداول بها أدت إلى أن تتحرك املؤشرات 
لالنخفاض والبق���اء باملنطقة الحمراء في 
ظل توالي الطروح���ات األولية، متوقعا أن 
تعاود  األسواق لالرتفاع مدعومة في ظل 
تدني أسعار األسهم وانها عند مستويات 

مغرية لتكوين محافظ استثمارية.

أسماء عبداهلل

العجمي ..

الرقابة املالية ومصر للمقاصة يستقبالن  وفدًا من سلطنة ُعمان يضم قيادات بورصة مسقط 
اس���تقبلت الهيئ���ة العام���ة للرقاب���ة املالية 
ااألربعاء املاضي-  وفدا من س���لطنة ُعمان 
يض���م قي���ادات بورصة مس���قط، وذلك في 
إطار حرص الهيئة عل���ى التعاون البناء مع 
مختلف املؤسسات الدولية واألسواق املالية 
وخاصة من الدول العربية الش���قيقة وزيادة 
آفاق التعاون املش���ترك واالرتقاء بمستوى 
التنس���يق بني كافة األط���راف للتعرف على 
الفرص املتاحة لزيادة االس���تثمارات البينية 
وتنمية األعمال لالس���تفادة من املشروعات 

االقتصادية في مصر.
في اس���تقبال وفد مس���قط  الدكتور محمد 
فري���د رئيس الهيئ���ة العامة للرقاب���ة املالية 
وذلك بحض���ور أحمد الش���يخ نائب رئيس 
الهيئ���ة، رام���ي الدكاني رئي���س البورصة 
املصرية، محمد عياد املستش���ار اإلعالمي 
للهيئة، وضم الوف���د كالاً من محمد محفوظ 
العارضي رئي���س مجل���س إدارة بورص���ة 
الس���املي الرئيس  س���الم  هيث���م  مس���قط، 
الس���يدة  مس���قط،  لبورص���ة  التنفي���ذي 
مثل���ى صال���ح الش���قصية عضو مجل���س 
اإلدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول 
دائرة املخاطر وااللتزام وأمني س���ر مجلس 

اإلدارة.
و ق���ال الدكتور فريد أن تل���ك الزيارة تأتي 
ف���ي إط���ار العالق���ات األخوية ب���ني مصر 
وعمان والت���ي أكد عليها  الس���يد الرئيس 
عبدالفتاح السيس���ي خالل زيارة س���يادته 
إل���ى عمان منذ عدة أش���هر وما تحقق فيها 
م���ن تأكيد عل���ى عمق العالقات املش���تركة 
بني الش���عبني الش���قيقني موضح���ا أنه تم 
خالل الزيارة االس���تماع إلى ما تم عرضه 
م���ن جانب وفد بورصة مس���قط فيما يتعلق 
باس���تراتيجية تطوير س���وق رأس املال كما 
قامت الهيئة خالل االجتماع بعرض مجاالت 
العمل  واألنشطة املالية غير املصرفية التي 
تنظمه���ا وتش���رف عليه���ا وتراقبه���ا وكذا 
اإلج���راءات التي قامت به���ا لتطوير وتنمية 
تلك األنشطة، والجهود املبذولة على صعيد 

تطوير األس���واق و تدريب وتطوير القدرات 
لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات 
أو العامل���ني بالهيئة وذلك ملواكبة التطورات 

واملستجدات التي تشهدها األسواق.
أض���اف الدكت���ور فريد أنه ج���رى خالل 
الزي���ارة عق���د اجتم���اع للتباح���ث حول 
لتعزيز مستويات  املش���اورات  اس���تكمال 
التعاون العربي املش���ترك لتطوير األنشطة 
والخدم���ات املالي���ة غي���ر املصرفي���ة فيما 
يخدم مصلحة كال من البلدين الش���قيقني 
التش���ريعية  التط���ورات  من  واالس���تفادة 
والقانونية في قطاع سوق رأس املال والتي 
تدعم توفير بيئة عم���ل مواتية لزيادة حجم 
األعم���ال وابتكار الحل���ول املالية املتطورة 

التي تعزز من املساهمة في تحقيق معدالت 
النمو االقتصادي.

م���ن جانبه ق���ال رام���ي الدكان���ي رئيس 
البورص���ة املصري���ة ان البورصة املصرية 
حريصة على تفعيل آليات التعاون املشترك 
والذي تتضمن���ه مذكرة التع���اون الثنائية 
املوقعة مع بورصة مس���قط به���دف تبادل 
الخب���رات وبحث الي���ات القيد املش���ترك 
وتس���هيل اعمال املؤسس���ات االستثمارية 

واملالية بني البورصتني.
فيم���ا  أك���د محم���د محف���وظ العارضي، 
رئي���س مجل���س إدارة بورص���ة مس���قط 
حرص���ه الكامل عل���ى تعميق مس���تويات 
التعاون املشترك بني بورصة مسقط وهيئة 

الرقابة املالية لالس���تفادة بالخبرات الفنية 
والقانونية لتطوير سوق رأس املال وتعزيز 
سبل تنمية وتطوير حجم االستثمارات بني 

البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد 
باصطح���اب الوفد املرافق لزي���ارة مجمع 
املعرفة التابع للهيئ���ة العامة للرقابة املالية 
للتعرف على أنش���طة املجمع والتي تهدف 
إلى تنمية املوارد البش���رية لألنشطة املالية 
غير املصرفية وتأهيلها وتدريبها من خالل 
برام���ج تدريبية ترتقي باملس���توى املعرفي 
واملهني، نش���ر ثقاف���ة الحوكم���ة واإلدارة 
الرش���يدة بني منظمات األعمال بما يحسن 
والنزاهة واتخاذ  الش���فافية  من مستويات 
القرارات االستثمارية على أسس مستنيرة.

وفي س���ياق متصل ، استقبل خالد راشد 
العضو املنتدب لش���ركة مص���ر للمقاصة  
رام���ى الدكانى رئي���س البورصة املصرية 
وبرفقتة وفد من سلطنة ُعمان يضم قيادات 
بورص���ة مس���قط برئاس���ة الس���يد محمد 
العارضى رئيس مجل���س االدارة، و هيثم 
الساملي الرئيس التنفيذي، وكالاً من  ُمثلى 
الش���قصية عضو مجل���س إدارة بورصة 
مس���قط  و نضال آل حميد مدير أول دائرة 
املخاطر وااللتزام جاء ذلك في إطار تعزيز 
التعاون املشترك بني أسواق املال العربية.

وخالل اللقاء تم اس���تعراض أوجه التعاون 
املقترح���ة بني الس���وقني املالي���ني العماني 
واملص���ري، وكذلك اآللي���ات الفنية والتقنية 
التي من ش���أنها رفع كفاءة ه���ذا التعاون 
والذى بدوره يعمل على زيادة االستثمارات 

بني البورصتني. 
وشهدت الزيارة عرض تقديمي ألنظمة عمل 
القطاعات املختلفة بشركة مصر للمقاصة، 
وكذلك السياس���ات الجدي���دة التي تتبناها 
الش���ركة بالتعاون م���ع البورصة املصرية 

وبرعاية هيئة الرقابة املالية.

البوي���ات  ش���ركة  قال���ت 
 - الكيماوي���ة  والصناع���ات 
العامة  الجمعي���ة  إن  باك���ني 
غي���ر العادية س���تناقش يوم 
20 ديس���مبر الجاري، النظر 
في املوافقة على إنهاء برنامج 
ش���هادات اإلي���داع الدولي���ة 
GDR وشطبها من بورصة 

لندن لألوراق املالية.
بيان  في  الش���ركة  وأضافت 
لبورصة مص���ر، أن الجمعية 
العامة العادية س���تناقش في 
الي���وم ذات���ه، التصديق على 
القوائ���م املالية وتقرير مجلي 
الش���رة  نش���اط  عن  اإلدارة 
وكذل���ك تقري���ر الحوكمة عن 
الس���نة املالية املنتهية في 30 

يونيو 2022.
وتناقش الجمعية أيضااً عرض 
اإلجراءات الخاصة باستثمار 
أرض الشركة بالقبة، وإحاطة 
املس���اهمني بالعروض املقدمة 
ملجل���س اإلدارة لالس���تحواذ 

على الشركة.
البوي���ات  ش���ركة  وحقق���ت 
الكيماوي���ة  والصناع���ات 
بلغ���ت  خس���ائر  باك���ني،   -
408.25 ألف جنيه منذ بداية 
يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 
2022، مقاب���ل أرب���اح بقيمة 
جنيه خالل  ملي���ون   52.75

العام املالي السابق له.
وارتفع���ت مبيعات الش���ركة 
املجمع���ة خالل الع���ام املالي 
املاضي إلى 860.24 مليون 
جنيه، مقابل 850.09 مليون 
جني���ه خ���الل الع���ام املالي 

السابق له.
وعل���ى صعي���د القوائم غير 
املجمع���ة، تراجع���ت أرب���اح 
خ���الل  املس���تقلة  الش���ركة 
الع���ام املال���ي املاض���ي إلى 
45.46 أل���ف جني���ه، مقابل 
جنيه خالل  ملي���ون   39.95
نفس الفت���رة من العام املالي 

السابق له.

كش���فت القوائم املالي���ة املجمعة 
لشركة جالكسو سميثكالين، عن 
أول 9 أش���هر من العام الجاري، 
ارتف���اع صاف���ي ربح الش���ركة 
بنسبة 1213 باملائة، على أساس 

سنوي.
وأوضح���ت الش���ركة ف���ي بيان 
لبورص���ة مص���ر، أنها س���جلت 
صافي ربح بل���غ 920.7 مليون 
جني���ه منذ بداية يناير حتى نهاية 
س���بتمبر 2022، مقاب���ل 70.1 
مليون جنيه خ���الل نفس الفترة 
من العام املاضي، مع األخذ في 

االعتبار حقوق األقلية.
الش���ركة  مبيع���ات  وارتفع���ت 
لتسجل  التس���عة أش���هر  خالل 
نح���و 1.16 مليار جني���ه بنهاية 
س���بتمبر، مقابل 630.7 مليون 
جنيه خالل نفس الفترة من العام 

املاضي.
وكش���فت القوائم املالية املستقلة 
لشركة جالكسو سميثكالين، عن 
تحقيق صافي ربح بلغ 929.74 

مليون جنيه منذ بداية يناير حتى 
نهاية س���بتمبر املاض���ي، مقابل 
89.84 مليون جنيه خالل نفس 

الفترة من العام املاضي.
الش���ركة  مبيع���ات  وارتفع���ت 
لتسجل  التس���عة أش���هر  خالل 
نح���و 1.26 مليار جني���ه بنهاية 
مليون  مقابل 630.47  سبتمبر، 
جنيه خالل نفس الفترة من العام 

املاضي.
جالكس���و  ش���ركة  وحقق���ت 
بلغ  ربح  س���ميثكالين، صاف���ي 
871.81 ملي���ون جني���ه خ���الل 
الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 
املاضي، مقاب���ل 20.65 مليون 
جنيه خالل نفس الفترة من العام 

الجاري.
وارتف���ع صاف���ي املبيعات خالل 
النصف األول من العام الجاري 
ملي���ون جني���ه،  إل���ى 716.78 
ب����406.84 مليون جنيه  مقارنة 
خ���الل الفت���رة ذاتها م���ن العام 

السابق له.

محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

د. محمد فريد

   نستهدف االرتقاء بمستوى التعاون والتنسيق 
مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية ألسواق رأس 

المال لتبادل الخبرات الالزمة لتطوير وتنمية األسواق

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  4  ديسمبر  2022  •  العدد  671

20 ديسمبر.. مساهمو “باكني” يناقشون
 إنهاء برنامج شهادات اإليداع الدولية

أرباح جالكسو سميثكالين تقفز إلى 920.7 
مليون جنيه خالل 9 أشهر

املالي���ة  األوراق  قي���د  لجن���ة  ق���ررت 
بالبورصة املصرية، قي���د تعديل املادة 
الرابعة من النظام األساس���ي لش���ركة 
ا ألحكام  سماد مصر )ايجيفرت(، طبقاً
القانون رقم 14 لس���نة 2012 بش���ان 
التنمي���ة املتكاملة بمنطقة ش���به جزيرة 

سيناء.
وأضاف���ت البورص���ة، في بي���ان، أن 
اللجن���ة وافقت على قي���د تعديل إطالة 
مدة س���ماد مص���ر )ايجيف���رت(، في 
ض���وء تعديل امل���ادة )5( م���ن النظام 
األساسي للشركة ملدة 25 سنة أخرى 
تبدأ من 8 أكتوبر 2022 لتنتهي في  7 
ا للتأشير في السجل  أكتوبر 2047 وفقاً

التجاري.
يش���ار أن س���ماد مصر )إيجيفرت(،  
س���جلت صاف���ي رب���ح بل���غ 12.96 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية 
س���بتمبر املاضي، مقابل 1.33 مليون 
جني���ه أرباحااً خالل نف���س الفترة من 
العام املاضي، م���ع األخذ في االعتبار 

حقوق األقلية.

البورصة تقرر قيد 
إطالة مدة سماد مصر
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هيئة سالمة الغذاء: حسم 
تبعية املكمالت الغذائية 

خالل الفترة املقبلة

صرح رئيس الهيئة القومية لس���امة الغذاء الدكت���ور طارق الهوبي، 
بأنه س���يتم خال الفترة املقبل -ش���هر أو أكثر- حسم تبعية املكمات 

الغذائية سواء لصالح الهيئة أو لصالح هيئة الدواء املصرية.
وأشار رئيس الهيئة القومية لسامة الغذاء -خال كلمته بالندوة التي 
نظمها املجل���س التصديري للصناعات الغذائي���ة بالتعاون مع الهيئة 
الستعراض االستراتيجية الجديدة لهيئة سامة الغذاء- إلى أن رئيس 

مجلس ال���وزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمر بتش���كيل لجنة علمية 
تضم خبراء من الجهتني ومع جهات أخرى للوصول إلى طريقة علمية 
في تفس���ير املكمل واملس���تحضر.. وأوضح أن اللجنة االس���تثمارية 
التابعة ملجلس الوزراء ًأص���درت قرارا بتعليق العمل بقرار رقم 572 
الص���ادر من هيئة ال���دواء املصرية الذي ينص عل���ى تبعية املكمات 

الغذائية لها والرجوع إلى ما قبل القرار .

تشهد مصر واحدة من أهم وأكبر الفعاليات 
الدولي���ة في مج���ال املع���ارض املتخصصة 
بالق���ارة األفريقي���ة؛ وهو املع���رض التجاري 
الدولي الس���ابع لألغذية واملشروبات “فوود 
أفري���كا” ال���ذي تنظم���ه ش���ركة كونس���بت 
بالتع���اون مع هيئ���ة معارض دوس���لدورف 
ومجموع���ة أي أف بي خ���ال الفترة من يوم 
غدا االثنني  املوافق 5 ديسمبر وتي يوم 7 من 
الشهر نفسه  بمركز مصر للمعارض الدولية 
بالقاه���رة الجدي���دة وذلك تح���ت رعاية على 
املصيلحي وزير التموي���ن والتجارة الداخلية 

وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
ويعقد املعرض وس���ط مشاركة محلية ودولية 

كبيرة من كبرى شركات التصنيع الغذائي.
 ويعق���د هذا املع���رض بالتزامن والش���راكة 
م���ع 3 فعاليات هامة تش���مل أح���د معارض 
إنترب���اك العاملية ال���ذي يعقد للم���رة الثالثة 
بمصر تحت مسمى »باك بروسيس« للتعبئة 
والتغلي���ف والتصني���ع الغذائ���ي إلى جانب 
معرض »فريش أفريكا« املعنى بالحاصات 
الزراعي���ة، باإلضاف���ة إلى مع���رض »تمور 
أفري���كا« واملتخصص في قطاع التمور الذي 
ينظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر واالبتكار الزراعي كشريك استراتيجي 
وبمش���اركة ع���دد كبي���ر من الش���ركات من 
الس���عودية واإلم���ارات والس���ودان واملغرب 
واألردن إلى جانب الشركات املصرية املنتجة 
واملص���درة للتم���ور من 5 محافظات تش���مل 
القاهرة ومطروح وال���وادي الجديد والجيزة 

وأسوان.
 وفي هذا اإلطار أوضحت داليا قابيل املدير 
التنفيذي لشركة كونس���بت -الشركة املنظمة 

للمع���رض- أن معرض »ف���وود أفريكا« في 
دورت���ه لعام 2022 يش���هد مش���اركة دولية 
م���ن كبرى الش���ركات العارض���ة في مجال 
الصناع���ات الغذائي���ة تصل إل���ى نحو 730 

شركة تمثل 32 دولة.
وتابع���ت: إلى جان���ب دعوة أكث���ر من 500 
مش���تٍر دولي يمثلون العديد م���ن دول العالم 
من أوروبا وأمريكا والشرق األقصى والدول 
العربية و50% منهم من ق���ارة أفريقيا، حيث 
أصبح هذا املعرض واحدًا من أهم املنصات 
الدولية ف���ي مجال التصني���ع الغذائي الذي 
تسعى كبرى الشركات للمشاركة فيه خاصة 
في ظل االهتمام الكبير الذي تحظى به الدول 
األفريقي���ة كأحد أهم األس���واق الواعدة في 

منظومة االقتصاد العاملي.
 وأشارت إلى أن هناك إقبااًل كبيرًا للمشاركة 
ف���ي فعاليات املعرض لهذا الع���ام الذي يقام 
عل���ى مس���احة 30 أل���ف متر مرب���ع، حيث 
تشارك 14 دولة بأجنحة رسمية ومن أبرزهم 
الس���عودية واإلمارات وأملانيا وروسيا والهند 

وباكستان وإيطاليا وبولندا وتركيا.
 وأضافت قابيل أنه س���يتم تنظيم العديد من 
الفعاليات املصاحبة للمعرض حيث س���تعقد 
15 جلس���ة نقاشية بمش���اركة عدد كبير من 
كبار املس���ؤولني ورجال األعم���ال والخبراء 
املحليني والدوليني املتخصصني في مجاالت 
الغ���ذاء والتعبئ���ة والتغلي���ف والصناع���ات 
ح���ول  للتح���اور  والكيماوي���ة  الهندس���ية 
استراتيجية الصناعات الغذائية والحاصات 
الزراعية املصرية مع التركيز على االستدامة 
واالقتص���اد األخض���ر والتصني���ع الزراعي 

واثره على زيادة الصادرات.

كش����ف املهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية، عن إقرار تيس����يرات 
كبيرة ف����ي مجال التراخيص الصناعية ملصانع 
الجل����ود بمدين����ة الروبيكي بنظ����ام الترخيص 
املس����بق للصناعات عالية املخاط����ر فيما يتعلق 
بإج����راءات الحماية املدنية، حيث تم التنس����يق 
م����ع اإلدارة العام����ة للحماية املدني����ة، واملوافقة 
على منح التراخيص للمشروعات عالية املخاطر 
باملدين����ة بعد اس����تيفاء االش����تراطات الخاصة 
باإلطفاء والحماية املدنية، فضا عن تيس����يرات 
فيما يتعلق بمنح املوافقات البيئية بالتنسيق مع 

جهاز شؤون البيئة.
يأت����ي ذلك تنفي����ذا لتوجيهات املهن����دس أحمد 
س����مير وزير التجارة والصناعة، بسرعة تذليل 
كافة املعوقات أمام أصحاب مشروعات الجلود 
بالروبيك����ي لرفع مع����دالت التش����غيل واإلنتاج 

باملدينة، مما يس����هم في رف����ع القيمة املضافة، 
وتحقيق التنافسية والقدرة التسويقية للمنتجات 
للتصدي����ر بوص����ف الروبيكي مرك����زا اقليميا 

لصناعة الجلود باملنطقة.
وأش����اد "عبدالكريم"، بتضافر جهود األجهزة 
الحكومية فيما بينه����ا للوصول ألفضل الحلول 
للتيسير على املس����تثمر والحرص املشترك من 
الهيئة واإلدارة العام����ة للحماية املدنية للخروج 
بحل جذري ألب����رز التحديات التي تواجه مدينة 
الروبيك����ي في إص����دار التراخي����ص للمصانع 
عالي����ة املخاطر، وكذلك التعاون املثمر مع جهاز 
ش����ؤون البيئة في ذات الشأن من خال االتفاق 
على الحصول على االصحاح البيئي ملش����روع 
الروبيكي في اطار تبس����يط اجراءات الحصول 
على املوافقات البيئية لانش����طة عالية املخاطر، 

وذلك دون االخال باشتراطات السامة.

غدا .. افتتاح معرض “فوود أفريكا”
 مبشاركة 730 عارضاً محلياً ودولياً

 

رفعت مصانع الحديد العاملة فى السوق املحلية، أسعارها 
للش���هر الثانى عل���ى التوالى بداية من ديس���مبر الجارى، 
بقيم���ة تراوحت بني 800 و1600 جنيه ف���ى الطن الواحد، 
لتصل إلى مس���تويات أعلى من 21 ألف جنيه، والتى وصل 
إليها فى أعقاب اندالع الحرب الروس���ية األوكرانية، بعدما 
رفعت أس���عار مس���تلزمات اإلنتاج وقتها، لك���ن هذه املرة 
أرجع التجار االرتفاعات إلى أس���باب داخلية، مع استمرار 
صعوبة الحصول على الدوالر بأس���عار الصرف الرسمية، 
متوقع���ني أن يك���ون له���ذه االرتفاعات تأثي���ر محدود على 
مش���روعات الش���ركات العقارية الكبرى، بينما ستعمق من 

معاناة صغار املطورين العقاريني.
قال أحمد الزينى، رئيس ش���عبة مواد البناء باتحاد الغرف 
التجارية، إن مصانع الحديد أبلغت التجار بزيادة أسعارها 
تسليم أرض املصنع بداية من شهر ديسمبر الحالى، حيث 
ارتفع س���عر طن حديد بشاى للصلب بقيمة 1604 جنيهات 
ليص���ل إل���ى 21204 جنيهات، وارتفع طن حديد أس���منت 
الس���ويس وحدي���د املصريني بقيمة 800 جني���ه ليصل إلى 

20350 جنيها للطن.
وكان���ت مصانع الحديد رفعت أس���عارها الش���هر املاضى 
بنحو 2000 جنيه للطن على إثر قرار تحرير سعر الصرف، 

الذى رفع الدوالر إلى مستويات 23 جنيها وقتها.

دعا الدكت���ور محمد عبدالس���ام رئيس مجل���س إدارة غرفة 
صناع���ة املابس الجاهزة واملفروش���ات باتح���اد الصناعات، 
أصحاب مصانع املابس الصغيرة واملتوس���طة إلى االجتماع 
بحضور يح���ي الواثق باهلل رئيس التمثي���ل التجاري بوزارة 
التج���ارة والصناعة، ومحمد الش���ريف رئي���س مجلس ادارة 
الش���ركة املنظمة، وذلك للتع���رف على الف���رص الغير تقليدية 
للتصدي���ر من خ���ال املعرض األول لتصدير مابس النس���اء 
والرج���ال، واملقرر عق���ده خال الفترة م���ن 26 إلى 28 يناير 

2023 بمركز املؤتمرات بمدينة نصر .
وأك���د رئيس الغرفة موافقة الهيئة العامة للمعارض واملؤتمرات 
عل���ى دعم مش���اركة 200 إل���ى 300 زائرللمع���رض من دول 
الس���عودية والعراق والس���ودان وليبيا وتنزانيا وكينيا وجنوب 

أفريقيا وفلسطني وأوغندا واألردن.
وأضاف أن هذا املعرض يكتسب أهمية وفرصة ذهبية خاصة 
في ذلك التوقيت نظرا للحالة االقتصادية الحالية وحالة الركود 
نتيجة ارتفاع أس���عار املنتجات مما يستلزم البحث عن فرص 
غير تقليدية للمصانع الصغيرة واملتوسطة بحيث تستطيع هذه 
املصان���ع توفير موارد دوالرية نتيج���ة التصدير للدول العربية 
واالفريقية وهذة املوارد يمكن اس���تغالها في اس���تيراد بعض 
مس���تلزمات انتاج صناعة املابس وايض���ا يدعم خطة الدولة 

لزيادة الصادرات.
و ش���دد »عبدالس���ام«، على أن الغرفة س���تقوم ف���ي الفترة 
القريبة القادمة بتطوير ومس���اعدة تل���ك املصانع للتصدير من 
خال جلس���ات توعية وتعريف بكل متطبات وشروط وإجراءات 
التصديرو الرد الضريبي للمنتجات املصدرة ونس���ب الخصم 
املمنوحة للعماء وذلك حتي نصل لس���عر تنافس���ي للمابس 

املصرية في الدول املستهدفة.

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة 
خاصة باس���م ش���ركة "يازاكي مصر لألنظمة الكهربائية"، 
وذلك على مساحة إجمالية قدرها 67 ألف م2 ناحية منشأة 

كمال بمحافظة الفيوم.
وتخت���ص ه���ذه املنطق���ة بمزاول���ة نش���اط إنت���اج األنظمة 
الكهربائية وضفائر السيارات، مع التزام املشروع بتصدير 

نسبة 100% من حجم اإلنتاج لخارج الباد.
ويأت���ي اختيار ش���ركة يازاكي ملصر إلقامة هذا املش���روع 
على أراضيه���ا، نظرًا ملا تتمتع به من وج���ود نظام حوافز 
استثمارية، يتضمن نظام املناطق الحرة الخاصة، باإلضافة 
إلى صندوق دع���م األعباء التصديرية، بجانب وفرة العمالة 
املؤهلة بتكاليف تنافس���ية، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع 
املناط���ق املج���اورة، وكذلك توافر بنية تحتية وش���بكة طرق 
ولوجيس���تيات داخلية متطورة، والق���رب من املوانئ الجافة 

واملوانئ البحرية.

رئيس غرفة املالبس يستعرض الفرص غير 
التقليدية خالل املعرض األول للتصدير يناير املقبل

سيد اجلارحي

داليا احمد

هيئة التنمية الصناعية: تيسيرات جديدة للتراخيص 
املسبقة ملصانع مدينة اجللود بالروبيكي

التمثيل التجاري: توفير البضاعة احلاضرة لزيادة
 الصادرات املصرية ألوغندا

أ.ش.أ
أك���د املستش���ار التجاري املص���ري بأوغندا 
أحم���د س���يف النص���ر، ض���رورة أن توف���ر 
الش���ركات املصري���ة املص���درة للحاصات 
الزراعية بضاعة حاضرة لدخول كميات أكبر 

من السلع املصرية إلى السوق األوغندى.
وأشار املستش���ار التجاري املصري بأوغندا 
-خال الندوة التي نظمها املجلس التصديري 
للحاص���ات الزراعية، تحت عن���وان "تعزيز 
صادراتنا الزراعية املصرية لسوق أوغندا"- 
إلى ضرورة قيام الش���ركات املصرية بالعمل 
على تحقيق مب���دأ املنفعة املتبادلة وليس فقط 
التصدير ألوغندا وذلك فى سبيل تحقيق أعلى 

معدالت من التبادل التجارى بني البلدين.
ولف���ت إلى أهمية قي���ام الش���ركات املصرية 
باالس���تيراد م���ن أوغن���دا أهم الس���لع التى 

الذى  يحتاجها السوق املصرى،كالبذوراألمر 
يعطي رسالة إيجابية للجانب األوغندي برغبة 
مجتمع األعم���ال املصرى فى دع���م التعاون 
املش���ترك على أس���اس الثق���ة املتبادلة، وهو 
ما يحق���ق مصلح���ة االقتصادي���ن املصري 
واألوغندي، ومجتمع األعمال بالبلدين خاصة 
وأن املي���زان التجاري ليصب لصالح الجانب 
املصري وتبلغ حجم صادرات مصر للس���وق 
األوغن���دي ما يعادل 100 مليون دوالر مقارنة 

بنحو 10 مايني دوالر واردات أوغندية.
وأض���اف أن هن���اك فرص واعدة للش���ركات 
املصري���ة لاس���تثمار الزراعي في الس���وق 
األوغندي مشيرا الى أن أوغندا تتميز بتوافر 
األراض���ي الخصب���ة رخيصة الثمن حس���ب 
ال���ري وخصوبة الترب���ة وال يوجد تملك ولكن 

بنظام حق االنتفاع .
اسالم عبدالفتاح

مصانع احلديد ترفع أسعارها للشهر 
الثاني والطن يتخطى 21 ألف جنيه مع 

بداية ديسمبر اجلاري 

مجلس الوزراء يقر إنشاء منطقة حرة باسم 
يازاكي مصر لألنظمة الكهربائية بالفيوم

بحضور أكثر من 10 آالف زائر...

حتت شعار “استثمار بامتياز “.. معرض بيزنكس يختتم فعالياته بعدة توصيات

أختتمت - يوم أمس السبت-   فعاليات معرض 
بيزنك���س والذي أقيم ألول مرة ف���ي قلب النيل 
بممش���ى أهل مصر على مدار ث���اث أيام في 
الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، تحت شعار 
“اس���تثمار بامتياز”، و برعاي���ة وزارة التخطيط 
والتنمية االقتصادي���ة ووزارة التموين والتجارة 
الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة 
العامة لاستثمار وجهاز املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة والتمثيل التجاري املصري واملبادرة 

الوطنية لتطوير الصناعة املصرية ابدأ.
وقالت  أميرة عطاهلل، مدي���رة العاقات العامة 
لش���ركة بيزنكس القابض���ة، إن اليوم األول من 
معرض بيزنكس ش���هد العديد م���ن الفعاليات 
وتوقيع االتفاقيات، وإقبااًل كبيًرا من قادة الرأي 
ووسائل اإلعام والزائرين في تأكيد علي أهمية 
الحدث، وحاجة الس���وق املصري لهذا املعرض 
الذي يق���دم املزيد م���ن الفرص االس���تثمارية، 

ويدعم اإلقتصاد الوطني.
وش���هد االفتتاح كلمات مللك العشيري، مؤسس 
ومدي���ر تنفي���ذي ش���ركة بيزنك���س القابضة، 
والدكتور إبراهيم عش���ماوي، مساعد أول وزير 
التموين ورئيس جهاز تنمي���ة التجارة الداخلية 
ورئي���س البورص���ة املصرية للس���لع، املهندس 

طارق ش���اش، نائب الرئي���س التنفيذي لجهاز 
تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية 
الصغر، وباس���م فاروق، وزي���ر مفوض تجاري 
ومدي���ر إدارة املعلوم���ات بالتمثي���ل التجاري، 
واملهن���دس خال���د حس���ن رئيس قط���اع محور 
الش���راكات الكب���رى بمب���ادرة ابدأ الش���ريك 
الصناعي واالستثماري، وأحمد نادر، مدير عام 
ش���ركة جيديا مصر، والدكتورة هبة العش���ري 
نائب رئي���س مركز ريادة األعم���ال باألكاديمية 

البحرية.
وصرحت ملك العش���يري،  إن معرض بيزنكس 
أكتس���ب أهمية كبي���رة كواجه���ة للتعرف على 
وفوائ���ده  الفرنش���ايز  بأس���لوب  االس���تثمار 
ومزاي���اه، واالطاع على الفرص االس���تثمارية 
املحلية واإلقليمية وامتاك املشروعات والتبادل 
التج���اري والحص���ول عل���ى دعم مؤسس���ات 
التمويل، وج���اء املعرض تماش���ًيا مع توجهات 
الدولة لخلق فرص اس���تثمارية جديدة بمختلف 
القطاعات ودعم ريادة األعمال وتمكني الش���باب 
وذل���ك وفًقا لرؤي���ة مص���ر 2030، مضيفة أن 
نظام الفرانش���ايز يوفر نموذج استثماري آمن 
ممايس���اهم في تقليل بعض املخاطر املالية أثناء 

توسيع نطاق األعمال وتطويرها.

أمام البرملان .. مشروع  حكومي جديد لتعديل قانون حماية املنافسة 

على هامش اجتماع المجلس الوزاري الـ43 .. 

وزير التجارة والصناعة يعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولني ووزراء  دول الكوميسا 

انته���ت اللجن���ة االقتصادية بمجل���س النواب 
من إعداد تقريرها بش���أن مش���روع الحكومة 
لتعدي���ل قانون حماية املنافة ومنع املمارس���ات 
االحتكارية،وذل���ك خال اجتماعها  األس���بوع 
املاض���ي ،  برئاس���ة النائب محمد س���ليمان، 
ويهدف القانون الجديد إلى تش���جيع التركزات 
االقتصادي���ة ومواده تعزز من املنافس���ة ومنع 

املمارسات االحتكارية.
 وأك���د الدكتور محمد س���ليمان رئيس اللجنة 
االقتصادية   أن القانون الجديد يعمل علي رفع 
الكفاءة االقتصادية لألس���واق كما يساعد في 
جذب و تشجيع االستثمارات املحلية واألجنبية 
لألسواق املصرية حيث أصبحت أكثر تنافسيه 

وبموجب تشريعات تحميها .
 وأوضح أن القانون يستهدف حماية املستهلك 
واملواط���ن من الضغ���وط االحتكاري���ة و توفير 
البدائ���ل الس���لعية والخدمية ول���ه حرية اتخاذ 
قرارات���ه بنفس���ه وطبق���ا الحتياجات���ه من بني 
البدائ���ل املتاحهة، فضًا عن أن���ه يعمل تهيئة 
البيئ���ة االس���تثمارية وتعزيز املنافس���ة ومناخ 
االس���تثمار ، كما يعمل هذا القانون علي إزالة 

عوائق الدخول لألسواق النوعية.
واقترحت الحكومة فى مش���روعها الجديد فى 
امل���ادة رقم 11 بن���د 1 أن يتم تلق���ى الطلبات 
باتخ���اذ إج���راءات التقصى والبح���ث وجمع 
االس���تدالالت واألمر باتخاذ ه���ذه اإلجراءات 
بالنسبة لحاالت االتفاقات واملمارسات الضارة 
باملنافس���ة والترك���زات االقتصادية وذلك طبقا 
لإلجراءات التى تحددها الائحة التنفيذية لهذا 

القانون.
كما اقترح���ت الحكومة تعديل امل���ادة رقم 18 
م���ن القانون بحي���ث تحدد الائح���ة التنفيذية 
فئات الرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل ما 
يؤدي���ه من خدمات وذلك بما ال يجاوز عش���رة 
آالف جنيه لكل حالة ويس���تثنى من ذلك الرسم 
الذى يحصل���ه الجهاز عند تلق���ى اإلخطارات 
املنص���وص عليه���ا ف���ى امل���ادة 19 مكرر من 
القانون بواقع رب���ع فى األلف من قيمة العملية 
أو م���ن رق���م األعمال أو قيمة األصول للس���نة 
املالية التى تسبق اإلخطار أيهم أعلى، على اال 

تتجاوز قيمة الرسم مليون جنيه مصرى.
وع���رف مش���روع الحكوم���ة ماهي���ة الترك���ز 
االقتصادى على أن���ه كل تغيير فى التحكم أو 
التأثير املادى فى ش���خص أو عدة أش���خاص 
والذى يكون ناتجا عن اندماج شخص أو أكثر 
فى ش���خص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية 
عق���ب االندماج أو إنش���اء ش���خص جديد عن 
طريق م���زج اثنني على األقل من األش���خاص 
التى كانت مستقلة سابقا وانقضاء شخصيتها 
القانوني���ة أو أى م���ن أجزائه���ا أو ناتجا عن 
اس���تحوا ش���خص أو أكثر بطرقة مباشرة أو 
غير مباش���رة على التحكم أو التأثير املادى فى 
ش���خص آخر أو جزء من���ه بموجب عقد أو عن 
طريق ش���راء أوراق مالي���ة أو أصول أو غيرها 
من الطرق ويمكن االس���تحواذ بش���كل فردى 
او جماعى أو يكو ناتجا عن إنش���اء مش���روع 
مش���ترك أو استحواذ ش���خصني أو أكثر على 
ش���خص قائم بغرض إنش���اء مشروع مشترك 
يمارس نشاط اقتصاديى بشكل مستقل ودائم.

كم���ا اعتبر قان���ون الحكومة أن���ه ال يعد تركزا 
اقتصادي���ا كل اس���تحواذ أى من الش���ركات 
العامل���ة ف���ى مج���ال األوراق املالي���ة بصف���ة 
مؤقت���ة على أوراق مالية فى أحد األش���خاص 
بغ���رض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ 
االس���تحواذ ش���ريطة عدم ممارستهم ألى من 
حق���وق التصويت أو اتخاذ أى إجراء أو تدبير 

يكون من ش���أنه التأثير على قرارات الشخص 
املس���تحوذ علي���ه االس���تراتيجية أو أهداف���ه 
التجاري���ة، ويج���وز للجهاز مد ه���ذه املة عند 
الطلب إذا أثبت املس���تحوذ عدم إمكانية إعادة 
بي���ع األوراق املالية فى غضون عام على النحو 

الذى تحدده الائحة التنفيذية.
كم���ا ال يعتب���ر ترك���زا اقتصادي���ا كل حدوث 
اندماج أو اس���تحواذ بني شركات تابعة لنفس 
الش���خص ، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة 
الهيكلة وال ينش���ىء االلت���زام باإلخطار إال فى 
حالة وج���ود تغير فى التحكم أو التأثير املادى 

بطريق مباشر أو غير مباشر.
وع���رف القانون ماهية التحكم فى املادة رقم 2 
بند ج على أنه قدرة الش���خص أو األشخاص 
املتحكمة فى ممارسة تأثير فعال بشكل مباشر 
أو غير مباش���ر ع���ن طريق توجي���ه القرارات 
االقتصادية لش���خص أو أشخاص آخرين إما 
استنادا إلى األغلبية فى حق التصويت أو إلى 
ق���درة الش���خص املتحكم عل���ى الحيلولة دون 
اتخ���اذ قرارات اقتصادية خاصة بالش���خص 
أو باألش���خاص األخري���ن أو أية طريقة أخرى 
ويش���مل ذلك كل وضع أو إتفاق او ملكية ألهم 
أو حصص أيا كان نس���بتها بش���رط ان يؤدى 
إل���ى التحكم الفعلى ف���ى اإلدارة أو فى اتخاذ 

القرارات.
وعرف مشروع  القانون  املقدم من الحكومة ،  
التأثير املادي  بأنه القدرة على التأثير بش���كل 
مباش���ر أو غير مباش���ر على سياسة شخص 
آخ���ر بما في ذل���ك قراراته االس���تراتيجية أو 
أهداف���ه التجاري���ة عل���ى النحو ال���ذى تحدده 

الائحة التنفيذية للقانون.
 ووفقا للقان���ون يخضع الترك���ز االقتصادى 
لفحص جهاز حماية املنفس���ة إذا توفرات فيه 
أى من الحدود التالية منها تجاوز رقم األعمال 
السنوى املحقق أو األصول املجمعة فى مصر 
لألش���خاص املعنية مجتمعة مبلغ 900 مليون 
جنيه مصرى عن اخر سنة فى آخر قوائم مالية 
مجمعة معتمدة وبش���رط تج���اوز رقم األعمال 
الس���نوى فى مصر لشخصني على األقل ولكل 
منم���ا على ح���دة من األش���خاص مبلغ مائتى 
مليون جنيه عن آخر س���نة فى آخر قوائم مالية 

مجمعة معتمدة.
كذلك يخضع لفحص الجه���از إذا تجاوز رقم 
األعمال الس���نوى املحقق أو األصول املجمعة 
على مستوى العالم لألشخاص املعنية مجتمعة 
مبلغ س���بعة مليارات وخمس���مائة مليون جنيه 
مص���رى عن آخر س���نة فى آخ���ر قوائم مالية 
مجمعة معتمدة وبش���رط تج���اوز رقم األعمال 
الس���نوى فى مصر لش���خص عل���ى األقل من 
األش���خاص فى آخر قوائم مالية مجمعة مبلغ 

مائتى مليون جنيه مصرى.
عقوبات 

وحظر مش���روع الحكوم���ة التركز االقتصادى 

إذا كان من ش���أنه الحد من حرية املنافسة أو 
تقييده���ا أو اإلضرار بها ، فيما عاقب القانون 
بغرامة ال تقل عن 1% وال جاوز 10% من إجمالى 
رق���م األعمال الس���نوى أو األص���ول أو قيمة 
العملية لألش���خاص محل التركز االقتصادى 
أيهما أعلى طبقا آلخر ميزانية مجمعة معتمدة 
لألشخاص وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة 
تكون العقوبة غرام���ة ال تقل عن ثاثون مليون 
جنيه وال تجاوز خمس���مائة مليون جنيه كل من 
أخل بالتزام اإلخطار املنصوص عليه فى املادة 
19 مكرر أ أو 19 مكرر ه وكذلك كل من خالف 
قرار املوافقة املش���روطة أو خالف قرار رفض 
تنفي���ذ التركز االقتصادى أو حصل على تنفيذ 
التركز االقتصادى بن���اء على تقديم بيانات أو 
معلومات أو مستندات غير صحيحة أو حصل 
عل���ى موافقة الهيئة العام���ة للرقابة املالية على 
تنفيذ التركز االقتصادى بناء على تقديم بيانات 

أو معلومات أو مستندات غير صحيحة.
 أدارة حكومية 

وتع���د سياس���ة املنافس���ة أحد أه���م األدوات 
الحكومي���ة الت���ى تس���اهم فى تحقي���ق تنمية 
اقتصادي���ة ش���املة حي���ث إن املنافس���ة بني 
الش���ركات والكيان���ات االقتصادي���ة العامل���ة 
ف���ى األس���واق هى أفضل وس���يلة لتحس���ني 
بيئة ممارس���ة النش���اط االقتصادي والنهوض 
برفاهية املستهلك من خال املساهمة فى توفير 
املنتجات األعلى جودة واألقل س���عرا واألكثر 

تنوعا.
ووفقا لجهاز حماية املنافس���ة، فإن املنافس���ة 
تساهم فى خلق حوافز دائمة لابتكار وخفض 
التكلف���ة وتحقيق الكف���اءة االقتصادية والذى 
بدوره يؤدى إل���ى النهوض باالقتصاد القومى 
وم���ن ثم كان قانون حماية املنافس���ة الصادر 
برقم 3 لس���نة 2005 واملعدل فى 2019 ، وهو 
القانون الذى يمثل حماية للنشاط االقتصادي 
القائ���م على حرية املنافس���ة كم���ا ينص على 
إنش���اء جهاز حماية املنافسة ومنع املمارسات 
االحتكاري���ة ليتول���ى مراقبة األس���واق ومنع 
املمارس���ات االحتكاري���ة بما يضم���ن رفاهية 
املنتج واملس���تهلك ويع���زز كف���اءة االقتصاد 

القومى.
ووفقا لنص امل���ادة الثانية بن���د أ من القانون 
بقان���ون  املخاطب���ني  فاألش���خاص  الحال���ى 
حماي���ة املنافس���ة هم األش���خاص الطبيعيون 
واألشخاص االعتبارية والكيانات االقتصادية 
واالتح���ادات والرواب���ط والتجمع���ات املالي���ة 
وتجمع���ات األش���خاص على اخت���اف طرق 
تأسيس���ها وغيره���ا م���ن األط���راف املرتبطة 
وبش���كل عام تخضع جميع االشخاص سواء 
الطبيعي���ة أو االعتبارية التى تمارس نش���اطا 

اقتصاديا ألحكام القانون.
 
 

عقد املهندس/ أحمد س���مير وزي���ر التجارة والصناعة 
على هامش ت���رأس أعمال اجتم���اع املجلس الوزاري 
ال�43 لدول السوق املشتركة للشرق والجنوب األفريقي 
“الكوميس���ا” بالعاصمة الزامبية لوس���اكا سلسلة من 
اللقاءات املكثفة مع عدد من املسؤولني والوزراء بالدول 
أعض���اء التجمع تضمنت لقاًء م���ع  موتالي نالومانجو 
نائب رئيس جمهورية زامبيا باعتبارها ضيف ش���رف 
االجتماع، و تشيليشي كابويبوي، أمني عام الكوميسا، 
وتش���يبوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي، 
و موس���ى كي���اري، وزير التج���ارة والصناعة الكيني، 
و ش���انتال نيجبير، وزيرة التج���ارة والصناعة والنقل 
والس���ياحة البوروندي���ة، و م���ارك كاتس���ونجا فيري، 
وزير التجارة والصناعة بدولة ماوي، وقد ش���ارك في 
اللق���اءات الوزير/ مفوض تج���ارى يحيى الواثق باهلل 
رئيس جهاز التمثيل التجارى  والس���فير/ معتز أنور، 
س���فير مصر ف���ي زامبيا، و محمد عب���د اهلل، رئيس 

املكتب التجاري املصري بزامبيا..
اتفاقية الكوميسا

وق���ال الوزير إن لقاء  موتال���ي نالومانجو نائب رئيس 
جمهوري���ة زامبي���ا تناول اهتمام مص���ر بدعم التعاون 
االقتص���ادي مع الجانب الزامب���ي وحرص مصر على 
تش���جيع العاقات التجارية بني البلدين في ظل املزايا 
التي تتيحها اتفاقية الكوميس���ا، مشيرًا إلى أن مصر 
وزامبي���ا تتمعان بعاق���ات متميزة تس���تند إلى رغبة 
الطرفني ف���ي تنمي���ة العاقات املش���تركة في مختلف 
 املجاالت وال س���يما العاقات التجارية واالستثمارية..
ووجه س���مير الش���كر لنائب رئيس جمهوري���ة زامبيا 
على اس���تضافة الحكومة الزامبية لفعاليات االجتماع 
 وحس���ن التنظيم لاجتماع للخروج بالش���كل الائق..
وم���ن جانبها أكدت موتال���ي نالومانج���و نائب رئيس 
جمهوري���ة زامبيا حرص الجان���ب الزامبي على تعزيز 
التع���اون ملصر باعتبارها تعد ش���ريك هام لزامبيا في 
إط���ار اتفاقية الكوميس���ا وكذا لجه���ود مصر املبذولة 
خال ترأس���ها الحالي للتجمع لدعم التكامل اإلقليمي 
وعلى اس���تعدادها التام للتعاون مع الحكومة املصرية 

لتعميق التعاون االقتصادي بني البلدين.
بالتكام����ل اإلقليم����ي االقتص����ادي  اهتم����ام مص����ر 
وأوض����ح الوزير أن لقاء  تشيليش����ي كابويبوي، أمني 
عام الس����وق املش����تركة للش����رق والجنوب األفريقي 
“الكوميس����ا” استعرض اهتمام مصر خال رئاستها 
للكوميس����ا بالتكامل اإلقليمي االقتصادي وتش����جيع 
األمان����ة العامة للقي����ام بدورها بفاعلية، مش����يرًا إلى 
أن مصر خال رئاس����تها الحالية للكوميس����ا أطلقت 
ع����ددًا من املب����ادرات مثل مب����ادرة التكامل الصناعي 
اإلقليم����ي ومب����ادرة تش����كيل لجن����ة وزراء الصح����ة 

بالتجم����ع التي عق����دت أول اجتماعاتها خال ش����هر 
يوني����و 2022 باإلضاف����ة إل����ى تنظي����م ورش����ة عمل 
ملش����اركة الخبرات املصرية م����ع الجانب الزامبي في 
مجال إدارة املجمعات الصناعية واس����تضافة مصر 
لع����دد م����ن الفعاليات خال رئاس����تها مث����ل املنتدى 
التاس����ع للبح����وث الخ����اص بالكوميس����ا واجتم����اع 
 محافظ����ني البنوك املركزية بالدول أعضاء الكوميس����ا
ولفت سمير إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا إلطاق 
مبادرات جديدة خال الفترة املتبقية في رئاستها للتجمع 
 وذلك بالتعاون والتنسيق مع األمانة العامة للكوميسا.
ومن جانبها أش����ادت  تشيليش����ي كابويب����وي، أمني 
عام الس����وق املش����تركة للش����رق والجنوب األفريقي 
“الكوميس����ا” بال����دور الفع����ال الذي تق����وم به مصر 
حالي����ًا خال ترأس����ها للتجمع حيث تع����د من الدول 
الرائ����دة داخ����ل التجمع فيما يخ����ص تحقيق أهداف 
املس����توى  عل����ى  االقتص����ادي  التكام����ل  وأجن����دة 
اإلقليم����ي وك����ذا املس����توى الق����اري وعلى مس����توى 
 اتفاقية منطق����ة التجارة الح����رة القاري����ة اإلفريقية..
كما التقى الوزير  تش����يبوكا مولينج����ا وزير التجارة 
والصناعة الزامبي، وأك����د خال اللقاء حرص الدولة 
املصرية عل����ى تنمية عاق����ات التع����اون االقتصادي 
املش����ترك وزيادة معدالت التج����ارة البينية بني مصر 
وزامبي����ا ف����ي القطاعات الس����لعية املختلفة ال س����يما 
القطاع����ات التى تتمت����ع بها مصر بميزات تنافس����ية 
وقبول داخل السوق الزامبي خاصة قطاع الصناعات 
الهندس����ية والصناعات الطبي����ة والدوائية والصناعة 
 الغذائي����ة والكيماوي����ات واالس����مدة وم����واد البناء..
وأش����ار س����مير إل����ى حرص مص����ر على تش����جيع 

الش����ركات املصرية على تنمية التب����ادل التجاري مع 
زامبي����ا والعمل على تذليل كاف����ة العقبات التى تواجه 
حرك����ة التجارة البيني����ة بني البلدين واالس����تفادة من 
املزايا التى تتيحها السوق املشتركة للشرق والجنوب 

االفريقي “الكوميسا«.
 االس���تثمارات املصري���ة ف���ي الس���وق الزامب���ي

ولفت الوزير الى االستثمارات املصرية في السوق 
الزامبي خاصة في قطاعات الصناعات الهندس���ية 
والكهرباء والطاقة واالتص���االت والخدمات الطبية 
والصناع���ات الغذائية، مش���يرا الى حرص مصر 
عل���ى االس���تفادة من املقوم���ات املتاح���ة بالبلدين 
ف���ي تعزيز التعاون املش���ترك خاص���ًة وان زامبيا 
تتمت���ع بمقومات وموارد طبيعية يمكن االس���تفادة 
منها ف���ي تعمي���ق الصناعة الزامبية واالس���تفادة 
 منه���ا ف���ى تنمي���ة ساس���ل القيم���ة االقليمي���ة..
ونوه س���مير الى ح���رص مصر عل���ى التعاون مع 
زامبيا خال رئاس���تها لتجمع الكوميس���ا والعمل 
على التنسيق املشترك بش���أن املواقف التفاوضية 
املختلفة، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به الحكومة 
الزامبية لتنمي���ة التكامل االقتص���ادي االقليمي ال 
 سيما وأن زامبيا هي مقر األمانة العامة الكوميسا.

ومن جانبه وجه/ الس���يد تش���يبوكا مولينجا وزير 
التج���ارة والصناع���ة الزامبي الش���كر للمهندس/ 
احمد س���مير وزير التجارة والصناعة على ترأسه 
االجتماع الوزاري للكوميسا، الفتا الى رغبة زامبيا 

في تعزيز اواصر التعاون التجاري مع مصر.

    عقوبات للمخالفين تصل  ل 500 مليون جنيه .. واللجنة 
االقتصادية بمجلس النواب تنتهي من تقريرها حول مشروع القانون 

 يستهدف حماية المواطن من الضغوط االحتكارية ويحدد ضوابط التركزات االقتصادية

احمد ابراهيم

رضوى عبداهلل

ق���ال املهندس نديم الياس رئيس غرف���ة الطباعة، خال انعقاد 
الجمعية العمومية، إن الغرفة انتهت من تحديث اس���تراتيجية 
تنمي���ة قط���اع الطباعة والتغلي���ف، وس���يجري اعتمادها آخر 
2022، الفت���ا إلى أن االس���تراتيجية تم���ت بالتعاون مع مركز 

.)GIZ( تحديث الصناعة والوكالة األملانية للتعاون الدولي
وأشار أن االس���تراتيجية تتضمن الفرص الواعدة املتاحة في 
القطاع، والتكلفة االس���تثمارية لكل مشروع، وكيفية استفادة 
الش���ركات من هذه الفرص االس���تثمارية، والت���ي من أبرزها 
مجاالت التغلي���ف املرن، والتعبئة والتغلي���ف، وعلب الكرتون، 
وكذلك تحديث خطوط إنتاج وماكينات مطابع الكتاب بما يسهم 

في زيادة اإلنتاج ورفع التصدير.
وتابع، أن االستراتيجية تشمل أيضا على آليات تقنني أوضاع 
املنشآت غير الرس���مية وضمها للمنظومة الرسمية، وهو األمر 
الذي يساهم في تحقيق أكبر اس���تفادة لهذه املنشآت والدولة 
على السواء، إضافة إلى مساندة الشركات على تنمية أعمالها.
 وأعلنت الغرفة انعقاد الجمعية العمومية العادية لغرفة الطباعة 
والتغلي���ف ف���ي اتحاد الصناع���ات، العتم���اد ميزانية مجلس 
اإلدارة السابق وإخاء طرفه وتعيني مراقب الحسابات، وجرت 
عمليات تس���جيل الشركات في الساعة الحادية عشر صباًحا، 
وجرى اعتماد تقرير مراجع الحسابات واعتماد تجديد مراقب 

الحسابات للمجلس السابق.
وأشار رئيس غرفة الطباعة خال انعقاد الجمعية العمومية، إن 
عمومية غرفة صناعة الطباعة والتغليف انعقدت وفق قانون 70 
لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون اتحاد الصناعات والغرف 

الصناعية.

غرفة الطباعة تعلن االنتهاء من استراتيجية 
تطوير القطاع واعتمادها نهاية 2022
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