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رئيس الوزراء يستعرض حزمة سيناريوهات عن سد الفجـوة الدوالريـة..  وخطة محكمة  لكبح جماح الدوالر مقابل اجلنيه

 

تبدأ وزارة التنمية املحلية اليوم األحد، نشر 
املنصوص  والخاصة  العامة  االش���تراطات 
عليها ف���ى قانون املحال العام���ة رقم 154 
لس���نة 2019 والئحتة التنفيذية بمحافظات 
الجمهوري���ة، وذلك فى إطار س���عى الدولة 

املصرية إلرساء مناخ جاذب لالستثمار.
وأك���د الل���واء هش���ام آمن���ة وزي���ر التنمية 
املحلية، فى بيان أمس الس���بت ، أن القانون 
يساعد فى إرس���اء مناخ جاذب لالستثمار 
من خالل تقدي���م الخدم���ات الالزمة لكافة 
األنش���طة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية 
فى املعدالت االقتصادية فى مصر، لينعكس 
ذلك باإليجاب فى توفير مناخ مالئم ملمارسة 
األنش���طة التجاري���ة ف���ى ظل مب���دأ تكافؤ 
الف���رص، وتحفيز الش���باب للعم���ل ودعم 
التنمي���ة االقتصادي���ة، لتس���اهم فى دوران 
عجل���ة االقتص���اد، وفتح مج���االت جديدة 

لالستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
وأوض���ح آمن���ة أن القان���ون الجديد يعمل 
على اختص���ار الدورة املس���تندية إلصدار 
تراخيص املحال العام���ة، ليمارس املواطن 
نش���اطه تحت مظلة الدولة بغرض املساهمة 
فى جهود التنمية، مش���يرا إلى أن القانون 
الجديد روعى فيه تبس���يط اإلجراءات التى 
يق���وم به���ا طال���ب الترخيص، م���ن خالل 
التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار 
التراخيص التى تم إنش���اؤها فى الوحدات 
املحلية وأجهزة امل���دن الجديدة، وذلك وفق 
مع���دل زمنى مناس���ب خ���الل 90 يومًا إذا 
اس���توفى طال���ب الترخيص االش���تراطات 
العامة والخاصة، التى نص عليها القانون، 
وت���م اعتمادها األس���بوع املاض���ى، وقال 
الوزير، إن الحكومة تس���عى من خالل هذا 
القان���ون إل���ى توفيق أوض���اع املحال غير 
املرخصة ودمجها فى االقتصاد الرس���مى 
للدولة بما يساهم فى دفع عجلة االقتصاد.

"التنمية املحلية " تبدأ اليوم نشر اشتراطات 
"قانون املحال العامة"

كتبت - رضوى عبداهلل

  كتب - اسامة السيد
أص���درت وزارة املالي���ة، دلي���اًل 
والحواف���ز  باملزاي���ا  مبس���ًطا 
املقررة  والجمركي���ة  الضريبي���ة 
الضرائب  بقوانني  للمس���تثمرين 
والجمارك واالس���تثمار وغيرها، 
موضًح���ا فيه قواع���د وإجراءات 
االستفادة من هذه املزايا؛ إدراًكا 
ألهمي���ة تنمية الوع���ى الضريبي 
والجمركي لدى مجتمع األعمال؛ 
بما ُيس���هم في ج���ذب املزيد من 
القاعدة  وتوس���يع  االستثمارات، 
التصديري���ة، وم���ن ث���م تعظي���م 
قدراتن���ا اإلنتاجية، وتوفير فرص 
عمل جديدة؛ على نحو يتسق مع 
ما تبذله الدولة من جهود لتحقيق 
املستهدفات االقتصادية والتنمية، 
معيش���ة  بمس���توى  واالرتق���اء 
الخدمات  وتحس���ني  املواطن���ني، 

املقدمة إليهم.
���ه الدكت���ور محم���د معي���ط  ووجَّ
باس���تمرار  املالي���ة،  وزي���ر 
تحدي���ث الدليل املبس���ط باملزايا 
والحواف���ز الضريبية والجمركية 
تق���ررت  كلم���ا  للمس���تثمرين، 
حواف���ز ومزايا جدي���دة بقوانني 
واالستثمار  والجمارك  الضرائب 
وغيره���ا؛ ومد جس���ور التواصل 
مع مجتم���ع األعمال، لتوعيته بما 
تتضمنه التشريعات املصرية من 
ح���زم تحفيزية داعمة لألنش���طة 
توفير  مع  تتكامل  االس���تثمارية، 

بني���ة تحتي���ة قوي���ة ق���ادرة على 
التنموية  التوس���عات  اس���تيعاب 
الحرك���ة  لتدف���ع  واإلنتاجي���ة، 
تنموي���ة  بف���رص  االس���تثمارية 

واعدة.
املبس���ط  »الدلي���ل  اس���تعرض 
للمزاي���ا والحواف���ز الضريبية«، 
يحقق  ال���ذى  االس���تثمار  قانون 
االستثمارات  تحفيز  بني  التوازن 
وما يتطلبه من حوافز وإعفاءات، 
وبني الحفاظ عل���ى حقوق الدولة 
وتحقي���ق التنمي���ة االقتصادي���ة، 
الحاف���ز  من���ح  يرتب���ط  حي���ث 
الضريبي باألهداف التي تنشدها 
الدولة، من أجل تش���جيع مزاولة 
النش���اط ف���ي املناط���ق اإلقليمية 
املس���تهدفة، خاصة  الجغرافي���ة 
ذات  والصناع���ات  األنش���طة 
األهمية االس���تراتيجية من خالل 
تقري���ر أحقي���ة املس���تثمر ف���ي 
استرداد نسبة من تكلفة التمويل 
واالس���تثمار من صافى أرباحه، 
وتتدرج هذه النس���بة وفًقا ألولوية 
بكل منطقة مستهدفة،  االستثمار 
وغي���ر ذلك م���ن الحواف���ز التي 
للمش���روعات  القانون  تضمنه���ا 
املناط���ق  داخ���ل  تق���ام  الت���ى 
التكنولوجية أو املناطق الحرة أو 
توسعات املشروعات االستثمارية 
اإلخ���الل  دون  فع���اًل،  املقام���ة 
املس���تقرة  القانوني���ة  باملراك���ز 

بمقتضى القوانني السابقة.

كتبت - نيفني يوسف

" املالية " تصدر دليًل مبسًطا باملزايا واحلوافز 
الضريبية واجلمركية املقررة للمستثمرين بقوانني 

الضرائب واجلمارك واالستثمار

 

منافسة مفتوحة أمام الشركات القتناص 
حصة مبشروعات الطاقة املتجددة 

والهيدروجني األخضر ..ومصر تختار ٥٣ 
شركة لتحويل املخلفات لطاقة

 

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي،  
أن منظومة التأمني الصحي الش���امل ستغطي 
جميع أنح���اء الجمهورية خالل 10 س���نوات 
، وذل���ك طبق���ا لتعليمات الرئي���س عبد الفتاح 
السيس���ي ، مشيرا إلي أن الدولة تستثمر في 
املنظوم���ة الصحية وتطوير الخدم���ات الطبية 
املقدمة للمواطن���ني  ، وضمان تواجد منظومة 
مالية تحقق استدامة وجودة الخدمات املقدمة 

من خالل منظومة التأمني الصحي.
جاء ذل���ك خالل مؤتمر صحف���ي عقده رئيس 
ال���وزراء أم���س عل���ي هامش زيارة موس���عة 
أجراها أمس ملحافظة السويس  تفقد  خاللها 
عددا من املش���روعات التنموية والخدمية لها،  
كم���ا افتتح رئي���س الوزراء ع���ددا من املرافق 

الخدمية باملحافظة.
وق���ال رئي���س ال���وزراء  إن مدينة الس���ويس 
معروف���ة بتاريخه���ا وتتميز بموض���وع املدن 
السكانية التي أنش���أتها الدولة بعد حرب 73 
أو م���ا قبل عام 1973، متابعا: “مش���كلة هذه 
املناطق لم تمس���ها يد التطوير منذ إنشائها.. 
فيه اللى بقاله 40 س���نة وتهالك ش���ديد للبنية 
األساس���ية وش���بكة الش���وارع والعم���ارات 

السكانية نفسها« .
وأض���اف  : “كان فيه 35 مدينة س���كنية وملا 
محاف���ظ الس���ويس عرض عل���ى الرئيس عبد 
الفتاح السيس���ي وطل���ب التطوير، كان توجيه 
الرئيس السيسي بتطوير هذه املناطق بصورة 
فورية بهدف تحسني جودة الحياة لكل األهالي 
في ه���ذه املناط���ق.. وتفقدن���ا نموذجني أو 3 
بع���د التطوي���ر.. و17 منطق���ة اكتملت وتنتهي 
أعمالها خالل الشهور املقبلة.. وال� 18 منطقة 

الباقي���ني تم إجراء لقاء مع املحافظ للبدء فورا 
وتم تخصي���ص مبلغ مالي للتطوي���ر والتنمية 
م���ع بعض املناطق األخ���رى.. خاصة املناطق 
العش���وائية من أجل بناء حي س���كني مالئم 

ونقل سكان هذه املناطق إلى املناطق«.
وأضاف مدبولي،: “بدأ تطبيق منظومة التأمني 
الصحي فى الس���ويس تزامنا مع افتتاح هذا 
املجم���ع.. وده ش���يء مهم.. وعمل���ت اجتماع 
ملتابع���ة منظوم���ة التأمني الصحي الش���امل 
علشان نضمن اس���تدامة هذه املنظومة.. وأي 
منظوم���ة للتأمني الصحي تعتم���د على توفير 
امل���وارد املالية.. وندرس مع بعض ملا بعد عام 
2032.. م���ن أجل اس���تمرار املوضوع ومنع 

التدهور”.
 و حول الزيادة السكانية ، واستراتيجية تنمية 
األس���رة  ، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أنه 
س���يتم عقد اجتماع مع وزير الصحة لتفعيل 
هذه املنظوم���ة لتوفير اإلمكانيات والوس���ائل 
التي تمكن األس���رة من تخطيط األسرة وعدد 
أفراد األس���رة قائال” الدولة املصرية محتاجة 

وقفة حقيقية من مواطنيها في موضوع الزيادة 
الس���كانية.. فالجهد الذى يب���ذل في مختلف 
رب���وع مصر الدولة تس���ابق الزم���ن لتعويض 
عش���رات الس���نني من اإلهمال التي عاشتها 
مصر وهو ما يتطلب نوع من التخطيط للزيادة 

السكانية«.
وتابع أنه في  كل عام يزداد عدد السكان وهو 
عبء ال تس���تطيع حتى الدول الغنية أن تتعامل 
معه، قائال “ محتاج���ني وقفة ولو لفترة زمنية 
لتخفيض الزيادة الس���كانية مثلما فعلت دول 
كثي���رة » ، مضيف���ا :  لو اس���تطعنا تخفيض 
الزيادة السكانية برقم جيد هيخفف عن الدولة 
عبء كبير لخلق فرص عمل وإنش���اء مدارس 
وخدمات.. املواطن هيش���عر إنه في مكان تانى 
خال���ص  ، مؤكدا أن   الدولة املصرية  تحتاج  

إلى وقفة حقيقة ملوضوع الزيادة السكانية”.
وأوض���ح  رئيس مجلس ال���وزراء، أن  الدولة 
تنفذ املش���روع القومي لتبطني الترع، متابعا: 
“يتم تبط���ني الترع في الس���ويس ورفع كفاءة 
ترعة السويس.. وتفقدنا هذه الترعة.. والزيارة 

الس���ابقة تم االنتهاء م���ن 450 مترا خلصوا 
والنهاردة بنش���تغل في 4 كليومترات أخري.. 
ونستكمل باقي الترع.. ورفع الخدمات بجانب 

التبطني”.
 وكان رئي���س ال���وزراء  الدكت���ور مصطف���ى 
مدبول���ي،  أج���ري    زي���ارة موس���عة  أمس 
ملحافظة الس���ويس؛ لتفقد عدد من املشروعات 
التنموية والخدمية لها،   و رافقه خالل الزيارة  
كل من املستش���ار عمر م���روان، وزير العدل، 
والدكت���ور خالد عب���د الغف���ار، وزير الصحة 
والس���كان، والدكتور أش���رف صبحي، وزير 
الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، 
وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، 
واللواء هش���ام آمن���ة، وزير التنمي���ة املحلية، 
واللواء عبد املجيد صقر، محافظ الس���ويس، 
واملستش���ار محمد بكر، رئي���س هيئة قضايا 
الدولة، والدكتور س���يد إسماعيل، نائب وزير 
اإلسكان لش���ئون البينة األساسية، والدكتور 
عب���د اهلل رمضان، نائ���ب املحافظ، وعدد من 

القيادات التنفيذية باملحافظة.

توجيهات رئاسية بتطبيق  منظومة التأمني الصحي الشامل يف  كل املحافظات خلل 10 سنوات
مدبولي يجري زيارة موسعة للسويس ويعلن : 

ال مساس بسرية الحسابات المصرفية للمصريين .. 

»احلصاد« تستعرض ما وراء مشروع  قانون تعديل
 بعض  أحكام قانون اإلجراءات الضريبية املوحد

مصر واالحتاد األوروبي جنون »الذهب«
اتهامات لرجال أعمال بجمعه وتصديره 

للحصول علي العملة الصعبة 
خطوات متواصلة لتوسيع آفاق التعاون 

التجاري واالقتصادي 
املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية يلمس 1٥000 

نقطة ألول مرة  منذ 2019.. واألسهم تربح  60.9  
مليار جنيه خلل جلسات األسبوع املاضي

الصراع يشتعل علي استقطاب 
التحالفات العربية بني التنني 

األصفر  واملدار األمريكي 

قــمـــة الريــــاض
وسط ظرف عالمي معقد ودقيق

مصر تتسلم رئاسة منتدي 
غاز شرق املتوسط ..وتهافت 
للشركات العاملية علي القاهرة

الدولة حتارب »األسواق  
العشوائية«  وحتولها إلي 

»حضارية  متكاملة«

 مجلس الوزراء يدشن رابطًا 
على موقعه اإللكتروني 

لتسجيل طلبات احلصول على 
»الرخصة الذهبية«

مناقشات ساخنة يف  أولى 
جلسات املنتدى  الفكري 
ملركز املعلومات مبجلس 
الوزراء  حول »جهود 

االستدامة املالية«

بمشاركة صندوق النقد الدولي

البنك املركزي : مبادرة مشتركة بني مصر والعراق 
واألردن لدفع رواتب املتقاعدين عبر منصة »ُبنى«

  27.٥ مليار دوالر  للقطاعات اإلنتاجية التصديرية فى
 9 أشهر.. 1٣% منوًا  يف الصادرات السلعية والصناعية  

كش���ف املرك���ز اإلعالم���ى ملجل���س ال���وزراء، 
أمس الس���بت، إنه فى ضوء م���ا تردد من أنباء 
بش���أن اعتزام الحكوم���ة إلغاء الدع���م العيني 
للس���لع التموينية وتحويله إل���ى دعم نقدي مع 
بداي���ة العام املقب���ل 2023، تواصل املركز مع 
وزارة التموين والتج���ارة الداخلية، والتي نفت 
تلك األنب���اء، ُمؤكدًة أنه ال صح���ة إللغاء الدعم 
العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي 
م���ع بداية الع���ام املقبل 2023، ُمش���ددًة على 
اس���تمرار الدعم العيني للس���لع التموينية كما 
ه���و دون أي تغيير في املنظومة، حيث يس���تمر 
صرف املق���ررات التموينية لكافة املس���تحقني 
م���ن أصحاب البطاق���ات التمويني���ة، وذلك بما 
يعادل القيمة املخصصة لهم من الدعم، والبالغ 
قيمتها 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد بالبطاقة 
التموينية، مع منح املستفيد الحرية الكاملة في 
اختيار احتياجاته من بني قائمة السلع التي يتم 
ضخها ش���هرًيا ملنافذ صرف السلع التموينية، 
ُمشيرًة إلى استمرار صرف الدعم االستثنائي 
على البطاقات التموينية بقيمة تتراوح بني 100 
إلى 300 جنيه لألسر األولى بالرعاية حتى 30 
يونيو 2023، وال���ذي كان من املقرر أن ينتهي 

في فبراير 2023.
وأك���دت “ التموي���ن “ انتظام  صرف الس���لع 

التموينية ألصحاب البطاقات عن مقررات شهر 
ديس���مبر، موضحة أنه  يتم توفير كافة السلع 
الغذائية من خالل منافذ املجمعات االستهالكية 
وف���روع الش���ركات التابعة، وف���روع جمعيتي، 
والبقال���ة التمويني���ة، إلى جان���ب توفير اللحوم 
الطازج���ة واملجمدة والدواج���ن والخضراوات 
والفاكه���ة بكمي���ات كبيرة وذات ج���ودة، لتلبية 
احتياجات املواطنني وبأسعار أقل من مثيالتها 
في األسواق األخرى، فضاًل عن انتظام صرف 
كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع 
ف���ارق نقاط الخبز الت���ي يتم صرفها ألصحاب 

البطاقات التموينية مجانًا.

كتب - أحمد ابراهمي

احلكومة تتفي إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية 
وحتويله إلى دعم نقدي 

ينظم املجلس التصديري للصناعات الهندسية،  ورشة عمل 
للتعري���ف بالجهات الداعمة لقطاع الصناعات الهندس���ية« 
والتي تتيح الفرصة للتش���بيك بني املصانع الهندس���ية مع 
أكثر من 25 من مقدمي الخدمات املختلفة وتش���مل خدمات 
تقنية، ولوجيس���تية، وتسويقية، وخدمات الفحص والجودة، 
وخدم���ات تمويلية، وغيرها وذل���ك يوم الخميس املقبل ، 15 

ديسمبر 2022 بمحافظة اإلسكندرية.
 وقال املجلس التصديري للصناعات الهندس���ية في بيان له 
، إن هذه الورش���ة تأتي في إطار أنشطة املشروع املصري 
 Private Sector( األملاني لإلبت���كار بالقطاع الخ���اص
Innovation( الذي تقوم بتنفيذه الوكالة األملانية للتعاون 
الدولي )GIZ( بالش���راكة م���ع وزارة التجارة والصناعة 
وعدد من الجهات التابعة له والذي يهدف الي تحسني البيئة 

الداعمة لالبتكار في مصر.
وأش���ار  املجل���س إل���ي عقد الورش���ة بالتع���اون مع غرفة 
الصناعات الهندسية وشبكة خدمات تنمية األعمال بجمعية 
رجال األعم���ال باإلس���كندرية وجمعية ُمس���تثمرى منطقة 
مرغ���م الصناعية وبدعم من الوكالة األملانية للتعاون الدولي 

. )GIZ(
م���ن جانبها، ش���ددت مي حلمي املدي���ر التنفيذي للمجلس 
التصديري للصناعات الهندسية، على سعى املجلس لتعزيز 
سبل التعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية خاصة 
الوكالة األملانية للتع���اون الدولي )GIZ( والتي تقوم بدور 
كبير قي دعم القطاعات الهندس���ية، مش���يرة إلي استمرار 
العمل لتنفيذ خطة املجلس لتقديم كل أوجه الدعم واملساندة 
الالزمة لقطاع الصناعات الهندسية لزيادة صادراته وخلق 
فرص تصديري���ة جديدة، وإدخال ش���ركات جديدة لقطاع 

التصدير.

بعد  ارتفاع صادراتها لـ 2.7 مليار دوالر

»تصديري الصناعات الهندسية » ينظم ورشة عمل 
حول فرص التشبيك مع مقدمي اخلدمات 

 
 توج����ت اعمال بنك مص����ر مؤخرا بثالث 
جوائز ممي����زة من مجلة جلوب����ال براندز 
، حي����ث فاز بنك مص����ر بجوائز »العالمة 
التجاري����ة األكث����ر ثق����ة- مص����ر2022« 
و«أفض����ل بنك في التجزئ����ة املصرفية – 
مص����ر2022 و أفضل بنك للش����ركات – 
مصر2022«، و قد تس����لم البنك الجوائز 
الثالث����ة ف����ي احتفال مهيب ت����م عقده في 
دولة إلمارات العربية املتحدة يوم الس����بت 
املوافق 10 ديس����مبر 2022 ، حيث تسلم 
الجوائ����ز نيابة عن البن����ك كل من  محمد 
خيرت- رئي����س قطاع ائتمان الش����ركات 
والقروض املش����تركة ببن����ك مصر، إيهاب 
درة – رئي����س قط����اع الف����روع والتجزئة 
املصرفي����ة بالبن����ك و الدكت����ورة /فاطمة 
الجولى -رئيس قطاع اتصاالت املؤسسة 

بالبنك .
يذكر  أن هذه الجوائز تمنح ألفضل عالمة 
تجارية بموجب أدائها في كافة القطاعات، 
بالف����وز  الخاص����ة  التقييم����ات  وتعتم����د 
لجميع املؤسس����ات الفائزة بتلك الجوائز 
على مجموع����ة من املعايي����ر املتخصصة 
واملرتبط����ة ب����األداء واالس����تراتيجية التي 
تتبناها املؤسس����ات، وتعد تل����ك الجوائز 
ش����هادة ثقة ألحس����ن أداء ونموذج عمل، 
حيث تقوم املجلة بانتقاء أفضل العالمات 
التجارية بموج����ب تقييم نخبة من الخبراء 
في هذا املجال، و يعد حصول البنك على 
تلك الجوائ����ز تأكيدا وتعزي����زا لنجاحات 
البنك السابقة، حيث قامت  مجلة جلوبال 

بران����دز بتكريم البنك من خالل العديد من 
الجوائز علي مدار السنوات السابقة.

 وجدي����ر بالذك����ر أن بن����ك مصر حصل 
ف����ي عام 2022 على العدي����د من الجوائز 
واملراك����ز، وذل����ك من العديد املؤسس����ات 
الدولي����ة بمختلف قطاع����ات األعمال مثل 
تمويل املش����روعات الصغيرة واملتوس����طة 
وادارة  الصغ����ر،  متناه����ي  والتموي����ل 
صنادي����ق اس����واق النقد واالس����تثمارات 
الش����ركات  وائتم����ان  األج����ل،  قصي����رة 
والق����روض املش����تركة، قط����اع املنتجات 
املالية،  للش����ركات واملؤسسات  املصرفية 
قطاع األموال واملراس����لني واملؤسس����ات 
املالية، ومجال الصيرفة االسالمية، مجال 
املس����ئولية املجتمعية، والتح����ول الرقمي، 
وقطاع املوارد البشرية؛ ويعد ذلك تقديرًا 
وتتويج����ًا إلنجازات����ه املحقق����ة وجه����وده 

املبذولة بمختلف قطاعات األعمال.
ه���ذا ويعد حص���ول بنك مص���ر على تلك 
الجوائز ش���هادة اس���تحقاق لثقة عمالؤه 
التي تع���د محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم 
ش���ركاء النجاح في كافة األعمال، ويسعى 
بنك مصر إلى تقدي���م كل ما هو جديد من 
خدم���ات ومنتج���ات بما يلب���ي احتياجات 
العم���الء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته 
والحفاظ على نجاحه طويل املدى واملشاركة 
بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات 
عمالئ���ه، حي���ث أن قي���م واس���تراتيجيات 
عمل بنك مصر تعك���س دائمًا التزام البنك 

بالتنمية املستدامة والرخاء ملصر.

بنك مصر يتوج أعماله بثلثة جوائز من مجلة
 »جلوبال براندز« العاملية لعام 2022

 

أعل���ن الدكتور عل���ي املصيلحي 
وزير التموين والتجارة الداخلية، 
أنه س���يتم خالل الفت���رة املقبلة 
رفع كافة الرس���وم على تصدير 
املش���غوالت الذهبي���ة، وذلك في 
إطار توجيهات القيادة السياسية 

للنهوض بصناعة الذهب.
وزي���ر  تصريح���ات  ت  ج���اء 
التموي���ن،  ي���وم أمس الس���بت 
عل���ى هام���ش افتت���اح ال���دورة 
للذهب  ملعرض»نيب���و«  الثالث���ة 
واملجوهرات املقام في الفترة من 
10 إل���ى 12 ديس���مبر الجاري، 
بمرك���ز مصر للمع���ارض الذي 
ينظم���ه االتح���اد الع���ام للغرف 
كب���رى  بمش���اركة  التجاري���ة 

الشركات املحلية والعاملية.

وأضاف املصيلحي، أن الخطوة 
ته����دف إل����ى زيادة ص����ادرات 
مص����ر م����ن الذه����ب لتش����مل 
الذهبية  واملش����غوالت  السبائك 
التي تعطي قيمة مضافة للمنتج، 
موكًدا أنها تساعد على الترويج 
للمنت����ج املصري في األس����واق 
الخارجي����ة وال����ذي حق����ق نقلة 
الذه����ب  لصناع����ة  موضعي����ة 

والفضة.
وتابع الوزير، أن معرض "نيبو" 
خالل هذا العام ش����هد مشاركة 
ش����ركات محلي����ة ودولي����ة من 
االم����ارات والهند باإلضافة إلى 
إيطاليا التى ال يقتصر التعاون 
معاها على الصناعات الحرفية 

فقط بل يشمل كل املجاالت.

وزير التموين يعلن عن قرب إلغاء كل 
الرسوم على تصدير املشغوالت الذهبية

رئيس الوزراء يستعرض  حزمة سيناريوهات عن سد الفجـوة الدوالريـة خطة محكمة  وكبح جماح الدوالر مقابل الجنيه
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مد فترة تسجيل الكيانات الفردية  
مبنظومة الفاتورة اإللكترونية 

حتى 30 أبريل 2023

االحتاد املصري للتأمني يفوز بعضوية جلنة 
البضائع باالحتاد الدولي للتأمني البحري

ثماني س���نوات من الجهود املتواصلة للدولة املصرية 
ف���ي مختل���ف القطاع���ات ، أثمرت نجاح���ات متعددة 
ومتنوع���ة ، حيث لم تتوقف جهود الدولة املصرية على 
مدار السنوات الثماني املاضية في سبيل تحقيق تنمية 
ش���املة ومس���تدامة ووضع حلول جذري���ة لتراكمات 
ومش���كالت املاض���ي، بما يضمن إح���داث نقلة نوعية 
وتح���والت على مختل���ف املحاور واالتجاهات س���واء 
اقتصادي���ًا أو اجتماعي���ًا أو صحي���ًا أو تعليميًا، في 
ظل الحرص على االس���تغالل األمث���ل لكافة املقومات 
وامل���وارد املتعددة، م���ن أجل تهيئة الظ���روف املالئمة 
لتطبيق االس���تراتيجيات واإلصالحات التي تسهم في 
االرتقاء باملس���توى املعيشي للمواطن املصري وجودة 
الحي���اة وتعزز من املش���اركة املجتمعية في مس���يرة 
التنمي���ة، فضاًل عن دعم ق���درة الدولة في التغلب على 
التحديات واملتغيرات الت���ي تواجهها في طريقها نحو 
تحقي���ق مس���تهدفاتها التنموية، وق���د انعكس صدى 
هذه السياسات بش���كل إيجابي على مكانة مصر في 
التقارير التي تصدر عن املؤسسات الدولية على مدار 

السنوات السابقة. 
  املرك���ز اإلعالم���ي ملجلس ال���وزراء  نش���ر في هذا 
الص���دد تقريرًا تضم���ن إنفوجرافات تس���لط الضوء 
عل���ى ما حققته مصر من نجاح���ات وتحوالت إيجابية 
بمحاور وقطاعات التنمية البش���رية خالل 8 س���نوات، 
وضعتها ب���ن الدول العربية واألفريقي���ة األكثر تقدمًا 
بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن األمم املتحدة، 
وهو ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية 

للدولة املصرية.
 و د أب���زر تقرير املركز اإلعالم���ي التغير اإليجابي 
للتعليقات املتعلقة بمصر في تقرير التنمية البش���رية 
الص���ادر عن األمم املتحدة، وال���ذي يعرض تحلياًل 
متعمق���ًا ملجموعة من قضايا التنمية البش���رية التي 
تؤث���ر في تحقيق أجندة التنمية املس���تدامة األممية، 
بحيث يتناول مراجعة للسياس���ات التي تم تنفيذها 
ف���ي مصر خالل العقد املاضي وم���دى تأثيرها في 
حياة املواط���ن املصري، حيث أكد التقرير أن مصر 
استطاعت أن تتقدم فى مؤشر التنمية البشرية على 
بعض الدول ذات الدخل املتوس���ط، مضيفًا أنه ألول 
مرة يعد املؤش���ر بالنس���بة ملصر أعلى من املتوسط 

للدول العربية.
وأظه���ر التقرير التباين في وض���ع البطالة في مصر، 
حيث ذكر تقرير التنمية البش���رية لعام 2021 أن نتائج 
تطور األداء االقتصادي م���ع تطبيق برنامج اإلصالح 
تش���ير إلى تراجع معدل البطال���ة حتى وصل إلى أقل 
من 7.5% خالل األعوام األخيرة، فيما أوضح التقرير 
قب���ل عام 2014 أن مع���دل البطالة ق���د تزايد من %9 
ع���ام 2010/2009 إلى 12% عام 2011/2010، حيث 
ل���م تتمكن الحكومة من تخفي���ض البطالة إلى معدالت 
معقولة تستوعب الزيادات السنوية في الداخلن الجدد 

إلى سوق العمل خاصًة من الشباب.

فجوة تنموية 
وفيم���ا يتعلق بالفجوة التنموية، ذك���ر التقرير في عام 
2021، أن مصر بذل���ت العديد من الجهود في تعزيز 
إدماج املرأة وقضاياها في السياسات املختلفة وتعزيز 
دورها السياس���ي واالقتصادي واالجتماعي، وحققت 
الدولة نتائج جيدة في ضوء صعوبات وتحديات ليست 
باليس���يرة، وذلك انطالقًا من مب���دأ الحق في التنمية، 
مضيفًا أنها قام���ت بتنفيذ املش���روع القومي لتطوير 
ق���رى الريف املصري وتنميتها من خالل مش���روعات 

في شتى املجاالت.
 بينما أكد التقرير فيما يخص الفجوة التنموية أيضًا أنه 
قبل عام 2014 ما زالت هناك فجوات ليس فقط فيما بن 
املحافظات وبن املناط���ق الريفية والحضرية فى مصر، 
ولكن عالوة على ذلك م���ا زالت فجوة النوع االجتماعي 
واضح���ة فيما يتعلق بالفرص املتاحة واملؤش���رات رغم 

الجهود املبذولة لرفع مستوى التنمية البشرية. 
يأتي هذا فيم���ا ذكرت رندة أبو الحس���ن "املمثل املقيم 
لبرنام���ج األمم املتحدة اإلنمائي" عام 2021 فيما يتعلق 
باإلص���الح االقتص���ادي، أن مصر ش���رعت في تنفيذ 
برنامج وطني جرئ لإلص���الح االقتصادي أواخر عام 
2016، نج���ح في تحقيق االس���تقرار لالقتصاد الكلي، 
حيث وضعت مصر التنمية البش���رية نصب أعينها وفي 
بؤرة اهتمامها، وطورت الفلس���فة الحاكمة لنظم الحماية 
االجتماعي���ة، كم���ا أولت اهتمام���ًا كبي���رًا للحفاظ على 
أصولها الحيوية وإصالح منظومة الطاقة ، هذا بخالف 
ما ت���م تقييمه قبل عام 2014، ب���أن هناك حاجة لوضع 
سياسات واستراتيجيات محددة لتخفيض الفقر، حيث 
أن هذا ينعكس على االقتصاد والتماس���ك االجتماعي، 
كما أن هن���اك أيضًا حاجة ألن تركز السياس���ات على 
القطاع���ات االقتصادي���ة التي تعمل به���ا الفئات األكثر 

احتياجًا.

إصالحات متنوعة 
  تقري���ر التنمية البش���رية لع���ام 2021، رصد أيضا 
الت���زام الدول���ة املصرية خ���الل  الس���نوات املاضية   
بإدخ���ال إصالحات في مج���االت الصح���ة والتعليم 

والبحث العلمي والسكن الالئق.
وعلى صعيد ملف الصحة ذكر التقرير أن مصر نفذت 
برامج عدة لعالج األم���راض ومكافحتها وذلك بهدف 
خفض معدالت االنتش���ار والوفيات بس���ببها، كما أن 
التجرب���ة املصري���ة في التعامل مع فيروس س���ي تعد 
من التج���ارب الرائدة التي يحتذى بها على مس���توى 
العال���م، بينما أوصى التقرير فيما قبل عام 2014 بأنه 
يتعن على مصر أن تتخذ خطوات جادة لتجنب أخطار 
العديد من األمراض، كما أش���ار إلى أن فيروس سي 

يمثل تهديدًا صحيًا خطيرًا في مصر.
وبجانب ذلك، أشاد تقرير التنمية البشرية لعام 2021، 
بما تبذله مصر من جه���ود كبيرة في تعزيز الحق في 
الس���كن الالئق، مش���يرًا إلى أن هذه القضية حظيت 
بدعم سياس���ي كبي���ر أدى لتطوير عدد م���ن املناطق 
العشوائية وإطالق برامج طموحة لإلسكان االجتماعي 
تضع في اعتبارها الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، 
أما فيما يتعلق بالوضع قبل عام 2014،  فقد ورد في 
التقري���ر أن أعداد قاطني العش���وائيات زادت بصورة 
كبيرة، مشيرًا إلى أن تلك املناطق العشوائية واألحياء 
الفقيرة هي التي تولد السلوكيات العشوائية والخطيرة 
نظرًا لغياب الحد األدنى من معايير األمان واالنضباط 
مما يؤدي النتش���ار املخ���درات وغيره���ا من مختلف 

أشكال الجرائم.
وبش���أن التعلي���م، أبرز تقري���ر التنمية البش���رية عام 
2021، تحس���ن أداء قط���اع التعلي���م في مصر خالل 
الس���نوات العش���ر األخيرة، إذ ارتفعت معدالت القيد 
لجمي���ع املراحل التعليمية، وانخفض معدل التس���رب 

كم���ا تم تطوي���ر املناهج بما يواكب متطلبات س���وق 
العمل، وذلك مقارنة بما ذكره التقرير بش���أن التعليم 
قبل عام 2014، حيث رأى أن النظام التعليمي يواجه 
تحديات تتعلق باستمرار انخفاض القيد في التعليم 
وارتف���اع األمية ومعدالت التس���رب م���ن التعليم، وأن 
مستوى جودة التعليم ما زال بالنسبة ملتطلبات السوق 

يمثل مشكلة. 
ورصد التقرير التط���ور في وضع البنية التحتية حيث 
لفت تقرير التنمية البش���رية لعام 2021 إلى أن  رؤية 
مص���ر التنموية تمثلت من���ذ 2014 بصفة خاصة في 
تطوي���ر بنية تحتية قوية تدف���ع بالتنمية وتوفر خدمات 
أفض���ل للمواطنن، وأن من س���مات التجربة التنموية 
املصري���ة التركي���ز الكبير على تطوي���ر قطاعات النقل 
والطاقة واإلسكان االجتماعي، وذلك مقارنة بما شدد 
عليه قبل عام 2014 بأنه يجب أن تقترن برامج التطوير 
الخاصة باملناطق العشوائية بعالج تدني البنية التحتية 
وصعوب���ة الوص���ول واالنتقال من املناطق الس���كنية، 
حيث تسهم صعوبة التنقل في املشكالت اليومية التي 

تساهم في تكدس املرور.
تنمية مستدامة 

 و س���لط التقرير الضوء على تأكيد استراتيجية مصر 
للتنمي���ة املس���تدامة أن االرتق���اء باإلنس���ان املصري 
وتحس���ن معيش���ته الهدف الرئيس���ي لكل سياسات 
التنمية وبرامج عمل الحكومة. . وتطرق التقرير إلى ما 
ذكره تقرير التنمية البشرية  لعام 2021 عن استحداث 
الدول���ة املصري���ة آليات جديدة ملش���اركة الش���باب، 
يأتي على رأس���ها مؤتمرات الش���باب التى يحضرها 
اآلالف من جميع املحافظات بمش���اركة قيادات الدولة 
لالس���تماع إلى املشكالت واآلراء املختلفة، بينما شدد 
التقرير قبل عام 2014 على أن هناك وعيًا متزايدًا لدى 
الش���باب بأنهم مستبعدون من املش���اركة في املجتمع 
والحي���اة العامة، وأنه من الضروري التوس���ع في كل 

برامج الشباب.

أعلنت وزارة النقل، استئناف توريد عربات السكة 
الحدي����د الجديدة من املجر بع����د توقف دام لعدة 

أشهر بسبب األحداث العاملية.
وأك����د وزير النق����ل الفريق مهن����دس كامل الوزير 
اس����تقبال ميناء اإلسكندرية 37 عربة سكة حديد 

جدي����دة درجة ثالث����ة مكيفة جدي����دة قادمة 
من املجر ليصل إجمال����ي عدد العربات 
الجدي����دة الدرجة الثالث����ة املكيفة التي 
تم تصنيعه����ا وتوريدها من املجر إلى 
196 عربة من إجمالي العربات التي تم 
توريده����ا التي وصل عددها حتى اآلن 
إلى 695 عربة في ضوء التعاقد الذي 
س����بق إبرام����ه مع التحالف الروس����ي 

املجري.
وأضاف ف����ي بيان، أن ش����ركة جانز 

مافاج املجرية س����تقوم بتصنيع وتوريد 
باق����ي العربات املتبقية م����ن إجمالي صفقة 

ال�1300 عرية س����كة حديد جدي����د باإلضافة إلى 
قيام الش����ركة املجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية 
جديدة س����تعمل على القطارات الروس����ية ليصل 
إجمال����ي العربات إل����ى 1350 عربة وهي الصفقة 
األضخم في تاريخ الهيئة ليتم اس����تكمال ما تبقى 

من الصفقة من خالل الجانب املجرى 

وق����ال الوزير إن ه����ذه الصفقة ه����ي إحدى ثمار 
التعاقدات الضخمة التي تمت بناًء على توجيهات 
الرئيس عبدالفتاح السيس����ي، رئيس الجمهورية 
لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع الس����كك الحديدية 
وتوفير كافة اإلمكانات لالرتقاء به وفق أحدث 
النظ����م التكنولوجي����ة العاملي����ة الفتًا إلى 
أن الصفقة تس����اهم ف����ي رفع كفاءة 
التش����غيل اليومي وانتظ����ام جداول 
التشغيل وأن العربات الجديدة التي 
تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى 
جدول التش����غيل اليومي بالس����كة 
الحديد للمحافظة على اس����تمرارية 
تقدي����م خدمات متمي����زة لجمهور 

الركاب.
وجدير بالذكر أن الصفقة املش����ار 
إليها تش����مل ع����دد 850 عربة مكيفة 
)500 درج����ة ثالثة مكيف����ة يتم تقديمها 
للركاب ألول م����رة في تاري����خ الهيئة و180 
عربة درج����ة ثانية فاخرة و90 عرب����ة درجة أولى 
فاخرة و80 عربة بوفيه مكيفة( باإلضافة إلى 500 

عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

���ه الدكت���ور محم���د معي���ط، وزير  وَجّ
املالي���ة، الخميس، بمد فترة تس���جيل 
الفاتورة  بمنظومة  الفردي���ة  الكيانات 
اإللكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 
30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن 
يتم تشكيل لجان مشتركة بني مصلحة 
الضرائب ومختلف الفئات املستهدفة، 
بمن فيه���م أعضاء النقاب���ات املهنية؛ 
لدراس���ة وتذلي���ل كل التحدي���ات التي 
تواجه تس���جيل الش���رائح املستهدفة 
اإللكتروني���ة،  الفات���ورة  بمنظوم���ة 
على نح���و يمكنهم من س���رعة توفيق 
بمنظوم���ة  والتس���جيل  أوضاعه���م، 
الفاتورة اإللكترونية قبل انتهاء املهلة 
األخي���رة بنهاي���ة أبريل املقب���ل، عبر 
آلي���ات تنفيذي���ة أكثر تيس���يًرا؛ وذلك 
على ضوء استفس���اراتهم التي تعكس 
حاجتهم إلى فترة إضافية الس���تيعاب 
اإلجراءات والقواعد املقررة، وما يعود 
عليهم م���ن مزايا مهمة طامل���ا طالبوا 
بإقرارها، بما فيها تس���هيل إجراءات 

الفحص الضريبي.

أعلن االتحاد الدولى للتأمني عن أس���ماء 
الفائزين بعضوية اللجان الفنية التابعة 
لالتح���اد الدولى للتأم���ني البحرى؛ حيث 
حصلت عال حس���ني )مدي���ر أول البحرى 
بش���ركة أليان���ز مص���ر( بعضوي���ة لجنة 
البضائع ممثال عن السوق املصرية خلًفا 
حسنى مشرف )مس���اعد العضو املنتدب 
للش���ئون الفنية بش���ركة الدلتا للتأمني( 
ال���ذي اس���تمر في عضوي���ة اللجنة ألكثر 

من مدة.
وتتمت���ع عال بخبرة تزيد عن 20 عاًما في 
 AIG مج���ال التأمني البحري بش���ركتي
واليان���ز للتأمني، كما أنها عضو باللجنة 
العامة للتأمني البحري باالتحاد املصري 

للتأمني لدورتني متتاليتني.
جدي���ر بالذكر أن مصر تتمتع باس���تمرار 
عضوي���ة لجنت���ني أخريت���ني م���ن لجان 

االتحاد الدولى وهما:
بعضوي���ة  الخس���ائر  من���ع  لجن���ة   -
املنت���دب  )العض���و  حس���ن  محم���د 
للتأم���ني(. الس���ويس  قن���اة   لش���ركة 
واملس���ؤوليات  التش���ريعات  لجن���ة   -
)الرئي���س  حس���ني  نظم���ى  بعضوي���ة 
التنفيذى لقطاع األخطار الخاصة بشركة 

مصر للتأمني(.

»مجلس الوزراء« يوافق على اتفاقية تأسيس بنك 
التنمية اجلديد التابع لتجمع البريكس

وزير السياحة يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد 
آليات تنفيذ عدد من املشروعات التنموية

.أ.ش.أ
خ���الل  ال���وزراء،  مجل���س  واف���ق 
اجتماعه – األربعاء املاضي-  بمقر 
الحكوم���ة ف���ي العاصم���ة اإلدارية 
الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى 
مدبولي، على مش���روع قرار رئيس 
الجمهوري���ة بش���أن املوافق���ة على 
اتفاقي���ة تأس���يس بن���ك التنمي���ة 
البريكس،  لتجم���ع  التابع  الجديد، 

ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
كان البنك، الذي تأسس في 2015 
من قب���ل مجموعة من االقتصادات 
الناش���ئة الكب���رى، يعم���ل عل���ى 
دع���م التنمية املس���تدامة، وتعزيز 
اإلقليمي���ني  والتكام���ل  التع���اون 

عبر االس���تثمار في مج���ال البنية 
التحتية بش���كل أساس���ي، والتي 
تشمل القطاعات الفرعية املختلفة 
ف���ي البنية التحتية مث���ل: الطاقة 
واالتص���االت،  واملي���اه  والنق���ل 
باإلضاف���ة إل���ى توس���يع عملياته 
لتش���مل قطاعي الصح���ة والبنية 
وكذل���ك  االجتماعي���ة،  التحتي���ة 
في مج���ال الرقمنة بس���بب اآلثار 
االقتصادية الس���لبية الناجمة عن 
أزم���ة جائح���ة كوفي���د - 19 على 
االقتص���اد العاملي، ويرك���ز البنك 
عل���ى تنفيذ املش���روعات املرتبطة 
باألولوي���ات التنموي���ة الوطني���ة 

للدول األعضاء.

بحث أحمد عيسي وزير السياحة 
واآلث���ار، مع الل���واء أ. ح مهندس 
ش���ريف أحمد صالح رئيس هيئة 
تنمي���ة الصعيد، ع���ددا من الرؤى 
بتطوي���ر  الخاص���ة  واملقترح���ات 
مص���ر. صعي���د  ف���ي   الس���ياحة 
واس���تهل وزير الس���ياحة واآلثار 
برئي���س  بالترحي���ب  االجتم���اع 
ح���رص  إل���ى  مش���يرًا  الهيئ���ة، 
واهتمام الوزارة بتنمية السياحة 
بكافة املدن واملحافظات السياحية 
الجمهوري���ة،  مس���توي  عل���ى 
أهمي���ة  ظ���ل  ف���ي  وخاص���ة 
لالقتص���اد  بالنس���بة  الس���ياحة 
 القوم���ي وتوفي���ر ف���رص العمل.
وخ���الل االجتم���اع، ق���ام رئي���س 
هيئ���ة تنمي���ة الصعي���د، بتقدي���م 
ع���رض تقديم���ي ألب���رز األف���كار 
بتطوي���ر  الخاص���ة  واملقترح���ات 
الس���ياحة في عدد من املحافظات 

الس���ياحية بصعي���د مص���ر منها 
قنا واألقصر، وأس���وان، والوادي 
االس���تثمارات  لج���ذب  الجدي���د؛ 
املختلف���ة له���ا وتحقي���ق التنمية 
املستهدفة. املناطق  في   املستدامة 

=جاء ذلك في إطار الرؤية املتكاملة 
لهيئة تنمي���ة الصعيد واملتضمنة 
عدة محاور ف���ي مختلف املجاالت 
الزراعية والصناعية واالجتماعية 
 والسياحية والبيئية واللوجستية.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون 
لدم���ج  الهيئ���ة  م���ع  والتنس���يق 
املحور الخاص بتنمية الس���ياحة 
بالصعي���د، ضمن االس���تراتيجية 
الس���ياحة في  لتنمي���ة  الوطني���ة 
مص���ر، والتي تقوم ال���وزارة على 
إعدادها حالي���ًا بما يضمن العمل 
بالتوازي مع كافة الجهات املعنية 
بالدولة لتحقيق أقصي اس���تفادة 
 ممكنة والوص���ول للهدف املرجو.

أحمد ابراهيم

ألقى الس���يد القصير وزير الزراعة واستصالح، نيابة 
عن الدكت���ور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 
كلمة في االجتماع رفيع املس���توى ح���ول “دعم قدرة 
االستدامة في مجال الغذاء واألمن الغذائي في القارة 
األفريقية”، والذي عقد في مدينة أبيدجان اإليفوارية، 
بحضور تيموك���و كوني نائب رئي���س جمهورية كوت 
ديفوار، وبعض رؤس���اء الحكوم���ات والوزراء وممثلي 

املنظمات الدولية واإلقليمية ورؤساء الوفود.
ونق���ل “القصي���ر” تحيات رئي���س مجل���س الوزراء 
للمش���اركن في االجتم���اع، معربا ع���ن نجاحهم في 
الخروج بتوصيات فاعلة تساهم بقدر كبير في تحقيق 
التنمية املس���تدامة واألمن الغذائي والتغذوي لشعوبنا 

العظيمة.
وق���ال وزي���ر الزراع���ة إن انعدام األم���ن الغذائي في 
أفريقيا يمثل تحديا متزايدا، وازداد األمر س���وءا في 
ظل التحديات العاملية التي واجهت العالم مؤخرا بداية 
من جائحة كورونا، مرورا باألزمة الروسية األوكرانية 
واألثار الكبيرة واملس���تمرة للتغي���رات املناخية والتي 
تزداد عنفا بمرور الوقت، الفتا إلى أن األزمة الروسية 
األوكراني���ة أدت إل���ى تفاقم األمن الغذائ���ي والتغذية 
على مس���توى العالم وبصورة أكثر تأثيرا على القارة 
األفريقية، باعتب���ار أن الدول األفريقية من أكثر الدول 

الرئيسية املستوردة للغذاء.
وأض���اف القصير، أن ه���ذه األزمة احدث���ت إرتفاعا 
متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء ودفعت بعض الدول 
إلى اتباع السياس���ات التجاري���ة التقييدية مع زيادة 
إضطرابات في سالسل اإلمداد والتوريد، مشيرا الى 
انه على صعيد أزمة تغير املناخ فتعتبر محرك رئيسي 
إلنعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، حيث أثرت على 
مقدرة الش���عوب عل���ى إنتاج الغ���ذاء والحصول عليه 

وإس���تهالكه خاصة في املناطق الهامش���ية والهش���ة 
مناخيًا.

لقاء مع وزير زراعة زيمبابوي
وعل���ي هام���ش األجتم���اع ، التقي الس���يد القصير 
بالدكت���ور انيكس���وس جونج���وي وزي���ر الزراعة في 
زيمباب���وي، وخ���الل اللقاء ق���دم جونج���وي، التهنئة 
للقصير على نجاح مؤتمر املناخ وأش���ار إلى انه كان 
تجمع كبير لدول العالم ملناقشة التحديات التي تواجه 

العالم بسبب التغيرات املناخية.
ومن جانبه أش���ار القصير، إلى أنه تم تخصيص يوما 
كاماًل ف���ي قمة املناخ تحت عن���وان الزراعة والتكيف 
وقد تم اطالق مبادرة FAST والتي تهدف الي تحول 
املس���تدام للغذاء ليس فقط في مص���ر بل دول العالم 
فضاًل عن أنها تعتبر بمثابة مبادرة تضم كل املبادرات 
التي تم اطالقها من قبل فضاًل عن انها تدعم حش���د 

التمويل ملجابهة التغيرات املناخية.

وخالل اللق���اء ناقش الوزيران، إمكاني���ة التعاون في 
مجال استصالح األراضي وإنتاج التقاوي واستنباط 
اصناف نباتية قادرة عل���ي مجابهة التغيرات املناخية 
واملمارسات الزراعية الجيدة ونظم الري واالستزراع 
الس���مكي والث���روة الحيواني���ه والزراع���ات املحمية 

والبحوث التطبيقية والتدريب وبناء القدرات.
واتفق���ا على تحديث مذكرة التفاه���م التي تم توقيعها 
من قبل في مجال الزراعة والثروة الس���مكية على أن 
تش���مل كل موضوعات التع���اون وتوقيعها في أقرب 

وقت ممكن.
حضر اللقاء الس���فير وائل بدوي س���فير مصر بكوت 
ديفوار والدكتور سعد موسي املشرف على العالقات 

الزراعية الخارجية.
لقاء مع نائب رئيس الجمهورية األيفواري 

كم���ا التق���ى  القصي���ر  بتيموكو كون���ي نائب رئيس 
الجمهوري���ة اإليفواري، وباتريك اش���ي رئيس مجلس 

ال���وزراء، حيث نقل إليه���م وإلى القيادة السياس���ية 
اإليفوارية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
الجمهوري���ة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء، علي هامش مش���اركته ف���ي االجتماع رفيع 
املس���توى حول دعم قدرة االستدامة في مجال الغذاء 
واألمن الغذائ���ي في القارة األفريقي���ة، والذي تنظمه 
كوت ديفوار بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقى.

وخالل اللقاء أعرب اشى عن رغبته بتوسيع العالقات 
مع مص���ر خاصة في قط���اع الزراعة مل���ا ملصر من 
خبرات كبيرة في هذا املجال والبدء فوًرا في استقبال 
الخبراء املصرين لوضع خطة زراعية شاملة للجانب 
اإليفواري، خاص���ة فيما يتعلق بإنت���اج أصناف من 
األرز واملحاصي���ل االس���تراتيجية عالي���ة اإلنتاجي���ة 
والج���ودة، وكذا تحس���ن وتطوير أصن���اف الكاكاو 
والفاكه���ة االس���توائية وكذل���ك التعاون م���ع القطاع 
الزراع���ي املصري في ضوء توفير األراضي الزراعية 
الخصبة واملياه الالزمة للزراعة ومناخ استثمار جيد.

 

احلكومة تستعرض النتائج األولية لتقييم 
منظومة التأمني الصحي الشامل

وزير اإلسكان: مشروع أبو تالت باإلسكندرية 
ينهي معاناة األهالي من مشاكل الصرف الصحي

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس ال���وزراء املص���ري، النتائج 
والتوصيات األولية لتقييم عمليات 
نظ���ام التأم���ني الصح���ي الش���امل 
الت���ي أعده���ا البنك الدول���ي، وكذا 
نتائج الدراس���ة اإلكتوارية لفحص 
املركز املال���ي واالكتواري للمنظومة 
املقدمة من إحدى الش���ركات العاملية 
املتخصص���ة، وذلك في إطار متابعة 

املوقف التنفيذي للمشروع.
حضر االجتم���اع، خالد عبد الغفار، 
وزي���ر الصح���ة والس���كان، ومحمد 
وإيه���اب  املالي���ة،  وزي���ر  معي���ط، 
أبوعيش، نائب وزير املالية للخزانة 
العام���ة، وأحم���د الس���بكي، رئيس 
الهيئ���ة العام���ة للرعاي���ة الصحية، 
وأش���رف إس���ماعيل، رئيس الهيئة 

الصحية،  والرقابة  لالعتماد  العامة 
وم���ي فريد، مع���اون وزي���ر املالية، 
وعدد من املسئولني بالبنك الدولي، 

والشركة العاملية املتخصصة.
واستهل رئيس الوزراء االجتماع، 
بتجدي���د التأكيد على م���ا توليه 
الدولة من اهتمام ملنظومة التأمني 
باعتباره���ا  الش���امل،  الصح���ي 
ُتع���د ركيزة أساس���ية م���ن ركائز 
االرتقاء بمستوى جودة الخدمات 
املقدم���ة للمواطن���ني م���ن خ���الل 
قطاع الصحة، الفًتا إلى تكليفات 
الرئي���س عبد الفتاح السيس���ي، 
بأهمية املتابعة املستمرة ملختلف 
الخاصة  والخط���وات  اإلجراءات 
بتطبيق ه���ذه املنظوم���ة املهمة، 

والتقييم الدائم لها.

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير 
اإلس���كان واملراف���ق واملجتمعات 
معالج���ة  محط���ة  العمراني���ة، 
ومحط���ات  الصح���ى،  الص���رف 
الرفع، وأعمال الشبكات )خطوط 
الط���رد – خطوط االنحدار – خط 
السيب النهائي( بمشروع صرف 
بمحافظ���ة  أبوت���الت،  صح���ي 
اإلسكندرية، والذي ينفذه الجهاز 
التنفيذي ملياه الش���رب والصرف 
الصحي، وذلك عقب تفقده محطة 
التنقية الشرقية ملعالجة الصرف 
الصح���ي، ومش���روعات التجمع 
بمنطقة  “ص���واري”  العمران���ي 
باإلس���كندرية،  كارف���ور  غ���رب 
ويرافق���ه ف���ي الزي���ارة التفقدية 
مسئولو الوزارة، وقطاع املرافق.

وتجول الوزير بمكونات مشروع 
صرف صحي أبوتالت، واس���تمع 
إلى ش���رح عن املوق���ف التنفيذي 
للمشروع، حيث أوضح املهندس 

أحمد عب���د القادر، رئيس الجهاز 
التنفيذي ملياه الش���رب والصرف 
املش���روع يض���م:  أن  الصح���ي، 
محطة معالجة بطاقة 35 ألف م3/ 
يوم، وخط الس���يب النهائي، وتم 
االنته���اء من تنفيذهم���ا، بجانب 
محطة الرفع الرئيسية، والتي تم 
االنتهاء م���ن تنفيذها، ومحطتي 
رفع جاٍر تنفيذهما، باإلضافة إلى 
أعمال الش���بكات بط���ول إجمالي 
121 كم، وت���م االنتهاء من تنفيذ 

44 كم منها.

بحثت الس���فيرة س���ها جندي وزيرة الهجرة 
خالل لق���اء م���ع ممثل���ي وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، على رأسهم املهندس 
خالد العطار نائب وزي���ر االتصاالت للتنمية 
اإلدارية والتح���ول الرقم���ي وامليكنة، آليات 
إنشاء تطبيق إلكتروني مخصص للمصرين 
بالخارج، وذل���ك في إطار التعاون بن وزارة 
الدولة للهجرة وش���ئون املصرين بالخارج، 

ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وأكدت جندي أن االجتماع يأتي اس���تكماال 
للقائه���ا م���ع الدكت���ور عمرو طلع���ت وزير 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، والذي تم 
به بحث التعاون لتطوي���ر البنية التكنولوجية 
وتفعيل التحول الرقمي داخل وزارة الهجرة 
عل���ى النح���و الذي يع���زز م���ن جهودها في 
التواصل م���ع املصرين بالخ���ارج وربطهم 

بالوطن.

وأضاف����ت الوزيرة أن التع����اون مع وزارة 
تطبي����ق  تدش����ن  يتضم����ن  االتص����االت 
إلكتروني يجم����ع كافة املزاي����ا واملحفزات 
بالخارج  للمصرين  والخدمات املخصصة 
التي تم إطالقها بالفعل والجاري التشاور 
بش����أنها مع مختلف الوزارات واملؤسسات 
الوطنية؛ لدعم الترابط بن املواطن املصري 
بالخ����ارج ووطنه األم، كم����ا يمكن االعتماد 
عليه كمنصة للترويج للفرص االس����تثمارية 
للمصري����ن بالخ����ارج، باإلضاف����ة إلى أنه 
كان أح����د مطال����ب املصري����ن بالخ����ارج 
ضمن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، 
حيث تعمل ال����وزارة عل����ى تنفيذها، حيث 
س����يكون له����ذا التطبي����ق عظي����م األثر في 
نفوس املصري����ن بالخ����ارج، ليجمع كافة 
احتياجاته����م في مكان واحد مما يس����هل 

عليهم الحصول عليها.

وزيرة الهجرة تبحث آليات إنشاء تطبيق إلكتروني 
مخصص للمصريني باخلارج

داليا احمد

وزير الكهرباء: الطاقة النووية خيار استراتيجي لتنويع مصادر الطاقة

وزارة النقل: استئناف توريد عربات السكك 
احلديدية من املجر

    نتائج تطور األداء االقتصادي مع تطبيق برنامج اإلصالح تشير إلى 
تراجع معدل البطالة حتى وصل إلى أقل من 7.5% خالل األعوام األخيرة

   القصير يلتفي وزراء الزراعة من زيمبابوي وكوت ديفوار ويعلن عن  
إطالق مبادرة FAST للتحول المستدام للغذاء في مصر ودول العالم

تقرير التنمية البشرية يكشف التزام مصر خالل  8 سنوات   بإدخال إصالحات في مجاالت الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن الالئق 

نشاط مكثف لـ»وزير الزراعة« خالل حضوره االجتماع رفيع املستوى حول استدامة األمن الغذائي بأبيجان

أكد محمد ش���اكر وزير الكهرباء والطاق���ة املتجددة، األهمية 
التي يوليها الجميع للطاقة النووية واس���تخداماتها الس���لمية 
عل���ى وجه العموم وباألخص في مجال توليد الكهرباء وتحلية 

مياه البحر واملشاريع املرتبطة بها.
جاء ذلك خ���الل كلمة ألقاها الوزير نياب���ة عن رئيس مجلس 
الوزراء أثناء مشاركته في املنتدى العربي السادس حول آفاق 

توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.
وأشاد شاكر، بالدور الذي تؤديه الهيئة العربية للطاقة الذرية 
كأحد مؤسس���ات الجامعة العربية والت���ي تهدف إلى تحقيق 
التنمي���ة العربية في املجاالت املختلفة واملس���اهمة في تحقيق 
التنمية العملية للدول العربية في مجال االستخدامات السلمية 

للطاقة النووية لخدمة البشرية وتوفير بيئة أفضل للحياة.
وأوضح ش���اكر أن انعقاد هذا املنتدى يتزامن مع تزايد 

االهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وباألخص 
ف���ي منطقتنا العربية والتي تعاني من ش���ح في مواردها 
املائية، حيث تم عق���د العديد من املؤتمرات واالجتماعات 
الت���ي تناقش مس���تقبل الطاقة النووية وآلي���ات تنفيذها، 
بهدف إلقاء املزيد من الض���وء على كيفية الحصول على 
خي���ارات الطاقة واملياه بتكلفة اقتصادية جاذبة وبنس���ب 
منخفضة من االنبعاثات الكربونية واالحتباس الحراري.

وأش���ار، إل���ى أن هذا الط���رح ليس بجديد عل���ى الدول 
العربية، حيث ش���رعت العديد منها إما بالنظر في إدراج 
خيار الطاقة النووية ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر 
الطاق���ة أو املض���ي قدمًا ف���ي تنفيذ برامجه���ا ملختلف 

التطبيقات السليمة للطاقة النووية.
وأضاف أن النمو الس���كاني املس���تمر وزي���ادة معدالت 

االس���تهالك، وما يترت���ب عليهما من زي���ادة الطلب على 
الطاقة واملياه، س���يؤديان بدورهما إلى زيادة الطلب على 
املوارد على املوارد الطبيعية، لذا تدرك بالدنا العربية أن 
اإلدارة الحكيمة للموارد املتاحة واإلمكانات املتوفرة وبما 
يتماش���ى مع مبادئ التنمية املستدامة التي ال غنى عنها 
لبناء مستقبل أفضل ببلداننا، تفرض خيار الطاقة النووية 
كأحد الخيارات االستراتيجية من خالل إقامة مشروعات 

القوى النووية وإزالة ملوحة مياه البحر.
وأوضح ش���اكر، أنه بسبب الطبيعة الخاصة لتلك املشروعات 
يبرز دور املؤسس���ات والهيئات الدولية املتخصصة في مجال 
الطاق���ة النووي���ة وتطبيقاتها وأيضًا دور م���وردي ومصنعي 
الطاق���ة النووية من خ���الل أعمال البح���ث والتطوير لتحقيق 
أفضل الس���بل التي ته���دف إلى تنفيذ مش���روعات محطات 

الطاق���ة النووية وفق���ًا للمعايير الدولية لألم���ن واألمان ومن 
خالل املوثوقية الت���ي تضمنها الجه���ات الرقابية والتنظيمية 

املتخصصة.
وذكر الوزير، أن االستثمار في مشروعات القوى النووية 
يالزمه ضرورة إنش���اء بنية تحتية قوية تشمل كافة األطر 
التش���ريعية والتمويلي���ة، وه���و ما يمثل أح���د التحديات 
املش���تركة لدى جميع الدول الوافدة لهذا املجال الواعد، 
ونح���ن ندرك جيدًا أن تحقيق تلك البنية من خالل تضافر 
الجهود وتبادل الخبرات املكتس���بة واملمارسات الوطنية 
لدولنا الشقيقة من شأنه أن يعضد من الجاهزية املطلوبة 
للمضي قدمًا في تنفيذ تلك املشروعات لتحقيق األهداف 
املشتركة في تعظيم االستفادة من الطاقة النووية وهو ما 

نطمح إليه جميعًا خالل فعاليات هذا املنتدى.

بشهادة »األمم املتحدة« : مصر يف مقدمة الدولة العربية واألفريقية جناحا يف محاور وقطاعات التنمية البشرية

شيماء مرسي

 

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات 
العمراني���ة الجديدة، قرارًا  يس���مح بالتجاوز ع���ن اإلزالة في بعض 
املخالف���ات التي تم تنفيذها في نطاق مدن هيئة املجتمعات  العمرانية 
الجدي���دة والت���ي ال تؤثر على مقتضي���ات الصحة العام���ة أو أمن 
السكان أو املارة أو  الجيران مع عدم اإلخالل باملسئولية الجنائية. 

وحدد الق���رار، الذي نش���رته الوقائ���ع املصرية )ملح���ق الجريدة 

الرس���مية(، مجموعة من النس���ب التي يس���مح بالتجاوز فيها عن 
اإلزال���ة، ومنها أال تزي���د مخالفة  البروزات لواجه���ات املباني املطلة 
على الطرق عن 30 % من النس���بة املس���موح بها، وأال  تزيد مخالفة 
الب���روزات لواجهات املباني املطلة على األفنية عن 15% من النس���بة 
املس���موح  بها، و10% بالنسبة للطول الظاهر لدرج السلم، و10% من 

أبعاد القطاع العرضي  لدرج السلم )القائمة – النائمة(. 

قرار حكومي بالتجاوز عن 
إزالة بعض مخالفات البناء 

يف املدن اجلديدة

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  11  ديسمبر  2022  •  العدد  672

كامل الوزير
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 طموحات مشتركة 
 على مدى عقود لم تتوقف التفاعالت والتحوالت في السياسة واالقتصاد خاصة 
وان���ه مع نهاي���ة الحرب الباردة، كان���ت الصني تصعد كق���وة اقتصادية صناعية 
وتجارية، توس���ع من التحرك نحو ش���راكات تفتح لها األس���واق، في وقت بدا ان 
تأثيرا الواليات املتحدة االقتصادي يتراجع، ألس���باب تخص األهداف األمريكية، 
وأيض���ا مقابل صعود قوى اقتصادية بش���كل كبير يمثل افقا جديدا للمنافس���ة. 
وقد كش���فت التحوالت األخيرة عن أهمية بناء نظام دولي أكثر عدالة، واقل تأثرا 
بالصراع���ات واألزم���ات بالطبع فإن الدول العربي���ة واالفريقية ترى انها يمكن ان 
تحقق طموحاتها ضمن ش���راكات أوس���ع، وتغيير لتحالفات سابقة لم تعد كافية 
لتلبي���ة هذه الطموحات، وهو أم���ر يتضح من خالل خرائط التعاون واالتفاقات في 

املجاالت االقتصادية والصناعية.
من هنا فإن  القمة العربية الصينية التي  عقدت  في اململكة العربية السعودية، بحضور 
أكثر من 30 من رؤس���اء الدول وزعماء املنظمات الدولية، تمثل انعكاس���ا لشكل وحجم 
التح���ول في العالقات نحو ش���راكات عربية صينية، وكل من مصر والس���عودية ودول 
الخلي���ج وال���دول العربية لديه���ا طموحات في التنمي���ة وتوطني التكنولوجي���ا، وبالتالي 
فه���ي تدعم آلية التع���اون العربي الصين���ي، وتدفع نحو تبنى آليات لضمان اس���تدامة 
ه���ذه العالقات، في إطار تعظيم املنفعة واملصالح املش���تركة، وأيضا مواجهة التحديات 

التنموية وتعزيز التعاون بشكل عام بني دول الجنوب.
انعق���اد القمة العربية الصينية يعد حدثًا مهما، يعكس حجم التطور في العالقات 
العربية الصينية، وأيضا الشراكة في ضرورة مواجهة  األوضاع الدولية الراهنة، 
واألزمات التي تش���ير الى اختالالت في النظام االقتصادي العاملي،  س���واء بعد 
كورونا، او بس���بب الحرب في أوكرانيا، وض���رورة تغيير الواقع الراهن بناء على 
م���ا تمتلكه كل دول���ة من إمكانات وطموحات، حيث ت���رى الصني ان لديها فرصة 
لتوس���يع شراكاتها وأس���واق ملنتجاتها، بينما ترى الدول العربية أن هناك أهمية 
لبناء عالقاتها االقتصادية بناء على حجم القوة وليس فقط على قواعد قديمة تثبت 

انها ال تلبى طموحاتها االقتصادية والتجارية.
بالتأكيد فإن الصني  لديها طموحات للتعاون وتوسيع شراكاتها وفتح أسواق والتوصل 
الى اتفاقات طويلة املدى للطاقة والغاز، وتلعب الشركات الصينية دورًا مهمًا في العديد 
من دول الش���رق األوس���ط وافريقيا، وهناك استثمارات صينية مباش���رة، وعقود البنية 
التحتية مع الش���ركات الصينية، إلنش���اء املوانئ ومناطق التج���ارة الحرة ، بينما الدول 
العربي���ة تطمح من هذا التعاون مع الصني الى توس���يع التعاون في توطني التكنولوجيا 
الرقمي���ة والطاق���ة املتجددة والس���ياحة والطي���ران. خاصة وان الص���ني تدخل بالجيل 
الخام���س من تكنولوجي���ا االتصاالت، وبالتالي فإن التع���اون العربي الصيني يمكن ان 
يكون مجاال لتحقيق مصالح مش���تركة، للصني والدول العربية. بجانب صناعات النقل، 

وصناعات السيارات الكهربائية.
تحالفات جديدة 

 النظر بعمق ملس���ار وموعد انعقاد القمة العربية الصينية ، يكش���ف أن طرفيها يمثالن 
مراكز  حيوية في  االقتصاد العاملي ، يمكن لها املساهمة  في التقليل من االستقطابات 
م���ن قبل االضداد )الواليات املتحدة والصني(،  كما أن الصني اليوم هي أكبر ش���ريك 
اقتصادي لدول الخليج العربية وعلى رأسها اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتح���دة ، وعلي الرغم من اإلجماع علي أنه من غير املتصور    اس���تراتيجيا افتراض 
حل���ول الصني مكانة الواليات املتحدة على الصعيدي���ن األمني والدفاعي، في املنطقة – 
علي األقل في الوقت الحالي – إال أن القمة تؤكد أن الش���رق األوس���ط يؤسس لعالقات 
متوازنة ولن تقبل باس���تمرار اتخاذ الجغرافيا السياس���ية  للمنطقة  ساحة تطاحن بني 
املتصارعني     الكبار على حس���اب املنطقة، خاصة وأن املنطقة  العربية  يمكن لها أن 
تتحول ألهم  جغرافيا سياس���ية واقتصادية داعمة إلعادة االس���تقرار في عموم  الشرق 

األوسط   وأفريقيا وعموم حوض املتوسط .
  القم���ة العربية الصينية تمثل دفعة جديدة التخاذ خطوات أكثر جدية نحو بناء التجمع 
العربي الصيني ذي املصير املشترك، وتوقيع العديد من االتفاقيات في مختلف املجاالت 

لتعميق تلك العالقات البينية.
كم���ا تمثل القمت���ان العربية الصينية والخليجي���ة الصينية، نقطة محوري���ة تعيد ترتيب 

التحالفات في اإلقليم والعالم وبناء هيكلة جديدة لالقتصاد واألمن في العالم .
وقد ش���ددت القمتان على ع���دة نقاط من أهمها ضرورة صون الس���لم واألمن الدوليني 
وتطوير عالق���ات التعاون مع الصني في كافة املجاالت، وأهمية الحفاظ على اس���تقرار 

أسواق الطاقة العاملية واإلمدادات الغذائية من القمح والحبوب لشعوب العالم ،  
 ويع���د  انعق���اد قمة الرياض العربية- الصينية للتع���اون والتنمية  ثقاًل كبيًرا للعالقات، 
كما يعكس اإلرادة السياس���ية من الجانب���ني العربي والصيني لكي تكون هذه العالقات 
على هذا املس���توى القيادي،  و حدثا تاريخيا بكل املقاييس ويعكس ثقل املنطقة العربية 
ف���ي النظام االقتصادي الدولي، كما ُيمثل إدراًكا مش���ترًكا م���ن الصني والدول العربية 
مل���ا تقتضيه اللحظة الحالية، التي تش���هد أزمات عاملية متوالي���ة وممتدة األثر، ما يحتم 
مد جس���ور التواصل والعمل املش���ترك إليجاد مبادرات فعالة للتعامل مع واقع األزمات 
وتخفي���ف آثارها على الش���عوب، فضاًل عن توظيف اإلمكاني���ات املتاحة لدى الطرفني، 

العربي والصيني، لتحقيق االزدهار املنشود.
عالقات تاريخية وتعاون اقتصادي 

  انعقاد القمة جاء أيضا  في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، حيث وافق الجانبان 
خالل الدورة التاسعة لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون العربي في 2020 على عقد قمة 
عربية صينية من أجل الدفع بالش���راكة االستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، 

وبما يخدم املصلحة املشتركة للجانبني .
وتع���ود  العالق���ات بني الصني واملنطق���ة العربية،   إلى تاريخ بعيد ج���ًدا، وكان  طريق 
الحرير  هو املس���ار الذي انتقلت من خالله الحضارة من الشرق إلى الغرب عبر العالم 
اإلس���المي والصني في العصور الوس���طى، والكثير من املنجزات العلمية والتكنولوجية 
واملعرفي���ة التي صنعت النهض���ة األوروبية منذ القرن الخامس عش���ر لها أصول تعود 
إل���ى التبادل الذي جرى على هذا الطري���ق، والصني تتحدث اليوم عن إحياء جديد لهذا 
املسار الحضاري الذي أسهم في تغيير العالم من قبل عبر مبادرة “الحزام والطريق«.

كذل���ك فإن  العالق���ات االقتصادية بني الجانبني في تطور مس���تمر،  حيث ارتفع حجم 
التب���ادل التج���اري بني الصني وال���دول العربية   من نحو 36 مليار دوالر وقت إنش���اء 
املنتدى إلى حوالي 330 مليار دوالر عام 2021، وهو رقم قابل للزيادة في ضوء اإلرادة 

السياسية املشتركة لدى الجانبني التي تنعكس في انعقاد هذه القمة.
و ف���ي عام 2020 بلغ حجم التجارة بني الصني وال���دول العربية نحو 240 مليار دوالر 
والواردات العربية من الصني بلغت 123 مليار دوالر بزيادة 2.1% على أساس سنوي ،  
كما أنه  منذ منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004 والعمل املش���ترك بني الجانبني 
يس���ير بخطى ثابتة وربما بطيئة بعض الشيء وس���وف يتسارع العمل الصيني العربي 
املش���ترك بع���د هذه القمة ، فيما يلفت خبراء إل���ي أن  الصني   تبحث مع الدول العربية 
عن زيادة نس���بة نموها الذى انخفض من مس���توى 10% إلى 5% وهناك تباطؤ كبير فى 
االقتصاد الصيني ،  ألس���باب عدة وهى تبحث عن ش���ركاء فاعلني لزيادة حجم النمو 

وتوسيع حجم استثماراتها فى الخارج .
كذل���ك تبحث  الص���ني  عن فرص اس���تراتيجية إلدامة الصناعات لديها ونش���رها في 
عدد من الدول العربية كمحور قناة الس���ويس ف���ي مصر، وهذا األمر كان محور نقاش 

ب���دوره على دور القط���اع الخاص في التنمية ، كما تواج���ه  الصني   تباطؤ  في 
اإلنتاج، وازديادا في معدالت البطالة، وانخفاضا في األجور، فضال عن مشكالت 
أخرى تلقى بظاللها على االقتصاد ويكون لها مردود اقتصادي وسياسي ، حيث 
تواجه الصني ركودا في س���وق العقارات، األمر ال���ذي أدى بدوره إلى انخفاض 
الطلب على عدد من الصناعات االس���تراتيجية ، وأهمها صناعة الحديد والصلب، 

والسلع االستهالكية.
وتواج���ه  الص���ني   تحديا آخ���ر، يتمثل ف���ي التغيرات املناخي���ة،  حيث واجهت 
الب���الد    موجة حارة وجفاف، في ش���هر أغس���طس املاضي، تع���د األعنف في 
تاريخها الحديث، األمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في الصني، 
م���ا أثر عل���ى الكثير من املصانع هن���اك، والتي أصبحت غير ق���ادرة على توفير 
الكهرب���اء لعمليات اإلنتاج، كما تعاني من الش���يخوخة وارتفاع متوس���ط األعمار 

مع قلة اإلنجاب.
  الجي���ش الصيني كان قوة تقليدية قبل 20 عام���ا، مقارنة بالقوى الدولية، ولكن 
الرئي���س الصيني عمل على إعادة بناء القوة العس���كرية لبالده من خالل انتهاج 
سياس���ة تس���ليح جديدة تماما تعتمد على التسلح االستراتيجي ، وعرفت الصني   
نموا عس���كريا كبي���را،  و أصبحت قادرة على صناعة تنمي���ة دفاعية مثل التنمية 

االقتصادية،  و تسلح الفضاء .
  التط���ور ف���ي العالقات الصيني���ة العري���ة  إذن مرتبط بتطورات البيئ���ة الدولية 
والحص���ار الذي تحاول أمريكا والغرب فرضه على الصني، لذلك تس���عي الصني  
إل���ى التمدد ف���ي املناطق التي ش���هدت فراغا في النفوذ السياس���ي الغربي مثل 

الشرق األوسط.
 تنافس صيني أمريكي 

 تبحث  الصني   عن مناطق تنافس بها الواليات املتحدة، مقابل ما تقوم به أمريكا 
في آس���يا، فمنطقة الشرق األوس���ط للواليات املتحدة فيها نفوذ كبير، وتأتى القمة 
الصيني���ة العربي���ة في إطار تط���ور وازدهار العالقات الس���عودية الصينية ، كما    
تأتي في سياق التنافس على النفوذ من جانب الدول الغربية  داخل منطقة  الشرق 
األوسط،  ، وخاصة في ظل ما تركته األزمة الروسية األوكرانية من تداعيات سلبية 
عل���ى دول املنطق���ة والعديد من الدول األخ���رى واقتصاداتها خصوصا في ملف 
الطاق���ة وبحث الدول عن مصادر بديلة للطاقة  ، فيما يبدو أن القمة جاءت تعبيرا 
عن خروج التحالفات العربية عن املدار األمريكي ، والذي تدور فيه منذ عقود ، في 

ظل الهيمنة األمريكية علي النظام الدولي .
وخالل القمة الخليجية الصينية ، قال الرئيس الصيني  شى جني بينج  إن  الدول 
الخليجي���ة والصني يمكنها تحقيق التكامل االقتص���ادي والصناعي، موضحا أن 
مجل���س التعاون الخليج���ي نجح فى تخطى التحديات العاملي���ة ، وتابع  : “نعمل 
س���ويا عل���ى تحقيق مبدأ عدم التدخل في ش���ؤون الدول األخ���رى، وعلينا تعزيز 
ش���راكتنا االقتصادية وتحقي���ق التكامل ودفع التنمية ، وق���ال الرئيس الصيني: 
“س���نواصل دعمنا الثابت ألمن دول الخليج، ونرحب بمش���اركة الدول الخليجية 

فى مبادرة األمن العاملي« .
 وأضاف : “سنعمل على إنشاء املركز الخليجي الصيني لألمن النووي، وسنقوم 
بإنش���اء مجلس استثمار مع دول الخليج«  ، مشيرا إلي أن  جهود بالده تتضافر 
مع دول الخليج لتفعيل نظام املدفوعات بالعمالت املحلية ، وقال  الرئيس الصيني: 
“نرح���ب بدخول رواد فضاء عرب ملحطة الفضاء الصينية، وس���نخلق مس���ارات 

جديدة للتعاون اللغوي والثقافي مع دول الخليج  .  
 الالفت أن هناك رغبة خليجية في  إقامة شراكة استراتيجية وحوار استراتيجي 
ممت���د مع الصني ، وهو ما يظهر في حفل اس���تقبال الرئيس الصيني على عكس 
الحف���ل الذي أقيم للرئيس األمريكي جو بايدن، وهو ما يظهر التوتر في العالقات 

مع الواليات املتحدة.
  كما  أن السعودية ومصر تقودان طموحات عربية كبيرة   فى توطني التكنولوجيا 
بال���دول العربية،  ويحقق تطور  العالقات الصينية العربية للبلدين هذا الهدف   ، 
خاص���ة وأن املبادرة التنموي���ة الصينية العربية “الحزام والطريق” س���يكون لها 
انع���كاس كبير على الدول العربية ، وه���ذه املمرات  تطور التعاون في  العديد من 
مج���االت التكنولوجيا بني  الجانبني ، حيث نجد مم���رات   التنمية قائمة في بالد 

عربية كمصر  ، ومنها املدن الجديدة، والقطارات الكهربائية والطرق املطورة . 
 بناء للمستقبل 

   الصني العب رئيسي على مستوى العالم ومنافس في األسواق العاملية،  كما  أن 
مصر والسعودية ودول العالم العربي قلب العالم والتنافس الدولي ، وكان النظام 
العامل���ي  لعقود  أح���ادي القطب،  ،  لكن يبدو  من املؤتمرات  والتحركات العربية 
األخي���رة اآلن خروج العالم العربي من هذا املدار ، فالعالم  العربي اآلن هو الذي 
يح���دد املدار الذي يس���بح فيه ، في ظل أن املنطقة العربي���ة غنية ومليئة   باملوارد 

وهي قلب العالم،  ومنطقة  ذات أهمية استراتيجية وأمنية.
 م���ن الواضح ج���دا  أن هناك فرصة وقاعدة راس���خة يمكن البن���اء عليها لخلق 
مزيد من التطوير ف���ي العالقات بني الجانبني العربي والصيني ؛ لتصبح نموذجا 
للعالق���ات الدولية والنظام العاملي الجديد الذي نتطلع إليه والقائم على الش���راكة 

وليس التبعية وعلى اإليمان بتحقيق املصالح واملصير املشترك بني الطرفني.
 و م���ا حققته الصني من تقدم يمثل نماذج ناجحة  بالنس���بة لنا كعرب في جميع 
نواح���ي التنمية،  كما  أن ما تش���هده العديد من ال���دول العربية ومنها مصر من 
جه���ود حثيثة نحو االنفتاح واإلصالح ، يمثل  تربة خصبة للعمل معا، إلى جانب 
دعم الجهود النتش���ال بعض الدول العربية التي واجهت صراعات داخلية للعودة 
لطريق االصالح والتنمية، وبذل جهود حثيثة لحل القضية الفلس���طينية، والقضاء 

على اإلرهاب والتطرف، والحفاظ على االستقرار اإلقليمي والسالم. 
 و الصني ش���ريك اقتصادي أساسي واس���تراتيجي، وتجمعها مع الدول العربية 
مس���احة مش���تركة من القيم تتمثل في تأكيد الجانبني على احترام سيادة الدول، 
ورفض التدخل الخارجي في الش���ؤون الداخلية لل���دول، ورفض فرض الوصاية 
األجنبي���ة ، وهن���اك تأكيد من الخب���راء علي ضرورة دفع بكني لالنخراط بش���كل 
أكبر في القضايا السياسية للعالم العربي، ومساندة هذه القضايا بوضوح وبكل 
الحس���م، خاص���ة وأن الصني قوة فاعلة ف���ي النظام الدول���ي، ال يمكن بأي حال 
تجاوزه���ا، وينتظر منها عربيا أن تقوم حاليا بدور سياس���ي أكبر لدعم القضايا 

العربية .
  كذل���ك تتميز الصني  بس���مة تجعلها متفردة مختلفة عن ال���دول األخرى، وهي 
اس���تثمارها في البنية التحتية، كما أن هناك مساحة مشتركة من القيم بني الدول 
العربي���ة والصني، تتثمل ف���ي تأكيد الجانبني على احترام س���يادة الدول ورفض 

التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول، ورفض فرض الوصاية األجنبية.
كما تقدم  الصني   رؤية فاعلة قائمة على التعددية ورفض فكرة األحادية القطبية 
ف���ي النظ���ام الدولي ، إلى جانب رفض فكرة العودة إل���ى الحرب الباردة،  فضال 

عن أنها أ  نموذج تنموي فريد تسعى للحفاظ على مشروعها التنموي الوطني .

بني الرئيس املصري عبد الفتاح السيس���ي، والصينى ش���ى جني بينج، وأبدي  الرئيس 
الصيني   اس���تعداده لزيادة حجم التعاون والتبادل واالستثمار مع مصر بصفتها دولة 
رائدة وركيزة أساس���ية في املنطقة وكذلك مع دول الخليج التى ترى الصني فيها فرًصا 

كبيرة ومتعددة ومختلفة.
كل ه���ذه التطورات ف���ي العالقات العربية الصينية، هي نت���اج لتفاعالت متراكمة كميا، 
عل���ى مدى عقود، مع وجود إمكانية لتالقى املصالح التنموية العربية، مع مبادرة الحزام 
والطري���ق الصيني���ة، التي تعالج »فجوة البني���ة التحتية« وتقدم وعودا بتس���ريع النمو 
االقتصادي عبر منطقة آس���يا واملحيط الهادئ وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا، وبالتالي 
انضم���ت لها اغلب الدول العربية. وتأتى القمة العربية الصينية لتمثل خطوة مهمة تجاه 

نظام أكثر تعاونا وشراكة لضمان املصالح املشتركة العربية والصينية.
حضور مصر القوي 

تنظ���ر مصر   للتعاون العربى الصيني على أنه يع���زز الجهود الدولية الرامية إلى دفع 
عملية الس���الم العادل بالش���رق االوس���ط وفق مق���ررات األمم املتح���دة، ودعم التبادل 
التجاري وتعزيز التعاون بني الطرفني في إطار منظمة التجارة العاملية، وتبادل الخبرات 
في اإلدارة الخاصة بإنش���اء وإدارة املناطق الحرة واالقتصادية خاصة ان مصر لديها 
مح���ور املنطقة الخاصة بقناة الس���ويس في اطار التع���اون والتكامل مع مبادرة الحزام 
والطريق الصيني���ة، و التعاون في مجال الطاقة و العلوم والتكنولوجيا والزارعة والري، 

في ظل األزمة العاملية الحالية .
وف���ي لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيس���ي ،  على هامش القم���ة العربية الصينية  ، 
ثمن  الرئيس الصيني ش���ى جي بينج     الدور املصري الرائد في صون السلم واألمن 
واالس���تقرار في املنطقة، بينما تحدث الرئيس السيس���ي عن تكام���ل املبادرة الصينية 
»الح���زام والطري���ق« مع جهود مص���ر التنموية، خاصة فيما يتعل���ق بتنمية محور قناة 
الس���ويس، وتطوير البنية األساس���ية بالطرق واملوانئ البحرية والطاقة، بجانب تشجيع 
الش���ركات مع الصني واالس���تثمارات ف���ي مجاالت توط���ني التصنيع املش���ترك ونقل 

التكنولوجيا الصينية«.
وكانت رئاس���ة الجمهورية أكدت أن مش���اركة الرئيس عبد الفتاح السيسي   فى القمة 
العربي���ة الصيني���ة األول���ى  تأتي في إطار ح���رص مصر على تدعي���م وتطوير أواصر 
العالقات التاريخية املتميزة بني الدول العربية والصني، فضاًل عن املساهمة بفعالية في 
جهود تعزيز آليات العمل املش���ترك لتحقيق املصالح املشتركة، حيث ستهدف القمة إلى 
البناء على الحوار السياس���ي املمتد بني الجانبني، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن 
س���بل تعظيم آف���اق التعاون املتبادل على الصعيدين االقتص���ادي والتنموي، إلى جانب 

بحث مساعي الحفاظ على األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي.
ال���دور املص���ري كان حاضرا وبقوة  في لقاءات الرئيس السيس���ي بالعاصمة الرياض 
مع قادة الدول املش���اركة ، وبينها الس���عودية وتونس والسودان ، كما كان حاضرا في 
التصريحات الرس���مية والتقارير اإلعالمية التي اس���تبقت انطالق أعمال قمة الرياض ، 
حيث أكد   الرئيس الصينى ش���ي جني بينج، على دور مصر املهم فى ترسيخ العالقات 
العربية الصيني���ة في هذه املرحلة ، والذى يأتي امتدادا للدور البارز الذى اضطلعت به 

القاهرة في تنشئة تلك العالقات منذ البداية.
كم���ا أكدت وزارة الخارجية الصينية أن العالقات الدبلوماس���ية م���ع مصر التى بدأت 
ع���ام 1956، أطلقت “الذروة األولى” إلقامة العالقات الدبلوماس���ية بني الصني والدول 
العربية، وفى عام 1965، تم إقامة العالقات الدبلوماس���ية بني الصني وكل من س���وريا 
واليمن والعراق واملغرب والجزائر والسودان والصومال وتونس وموريتانيا وغيرها من 
الدول، وفى عام 1971، تم استعادة املقعد الصيني الشرعي في األمم املتحدة، مما أتى 
ب� “الذروة الثانية” إلقامة العالقات الدبلوماس���ية بني الصني والدول العربية، حتى عام 
1978، تم إقامة العالقات الدبلوماس���ية بني الصني وكل من الكويت ولبنان وجزر القمر 

واألردن وعمان وليبيا وغيرها من الدول.
وذكرت الوزارة- في تقرير بثته  وكالة )ش���ينخوا( الصينية لألنباء- أنه  في نهاية 
عام 1978، بدأت الصني تنفذ سياس���ة اإلص���الح واالنفتاح، مما دفع ب� “الذروة 
الثالثة” إلقامة العالقات الدبلوماسية بني الصني والدول العربية، وحتى عام 1990 
ت���م إقامة العالقات الدبلوماس���ية بني الصني وكل من جيبوت���ي واإلمارات وقطر 
وفلس���طني والبحرين والس���عودية وغيرها من الدول، إلى هن���ا تم إقامة العالقات 

الدبلوماسية بني الصني وجميع الدول العربية.
وأضافت: “ظلت الصني تدعم نضال الشعوب العربية ضد اإلمبريالية وكسب االستقالل 
القوم���ي والحفاظ علي���ه، وتدعم حكومات الدول العربية النتهاج سياس���ة عدم االنحياز 
واملساملة واملحايدة، وتدعم تطلعات الشعوب العربية إلى تحقيق التضامن والوحدة بطرق 
اختارها أنفس���هم، وتدعم الدول العربية لتس���وية النزاعات بينها عبر التشاور السلمي، 
وتدعو إلى ضرورة احترام سيادة الدول العربية من قبل جميع الدول األخرى، وترفض 
االعتداء والتدخل من أي طرف، األمر الذي نال ثقة الدول العربية وش���عوبها، وأرس���ى 

أساسا سياسيا متينا للتطور املستمر والسريع للعالقات الصينية العربية«.
وأش���ارت إلى أنه خالل الحرب الباردة، نش���أت وتطورت حركة عدم االنحياز التي بادر 
إليها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس يوغوسالفيا جوزيف بروز تيتو ورئيس 
ال���وزراء الهن���دي جواهر الل نهرو، وم���ع اهتمام الصني بتطوي���ر وتعزيز العالقات مع 
حرك���ة عدم االنحياز، وتعميق التعاون مع الدول النامية الغفيرة بما فيها الدول العربية، 
األم���ر الذي فتح عهدا جديدا لوحدة الدول النامية، ودفع عملية تعددية األقطاب والعوملة 

االقتصادية إلى األمام.
وأوضحت أن الدول العربية قدمت دعما قويا للصني في اس���تعادة مقعدها الشرعي في 
األمم املتحدة ومس���ألة تايوان وغيرها من املس���ائل، في عام 1971 تم اعتماد مش���روع 
الق���رار املطروح من قب���ل الجزائر وألبانيا بأغلبية س���احقة في الجمعي���ة العامة لألمم 
املتحدة، حيث صوتت 76 دولة بما فيها 13 دولة عربية لصالح مشروع القرار، مما أعاد 
املقعد الشرعي إلى جمهورية الصني الشعبية في األمم املتحدة منذ ذلك الحني الذي يعد 

لحظة مفصلية خالدة في تاريخ العالقات الدولية.
وأش���ارت الخارجية الصينية إلى أنه منذ ثمانينات الق���رن املاضي وخاصة بعد انتهاء 
الح���رب الباردة، تعمل الصني والدول العربية على دف���ع تعددية األقطاب للقوى الدولية 
ودمقرط���ة العالق���ات الدولية، وتعمل س���ويا عل���ى الدفع بإقامة نظ���ام جديد أكثر عدال 
وديمقراطي���ة، والتركيز على الدعوة إلى احترام ميث���اق األمم املتحدة والقواعد األخرى 
املعترف بها في العالقات الدولية، والتمس���ك بمبدأ مس���اواة السيادة وعدم التدخل في 
الش���ؤون الداخلية، وحق جميع الدول في املشاركة املتساوية في الشؤون الدولية مهما 
كان���ت كبيرة أو صغيرة، قوي���ة أو ضعيفة، فقيرة أو غنية؛ ودعم حقوق كافة الش���عوب 
لكسب الحرية واالستقالل والسيادة على جميع أراضيها وفقا للقانون الدولي وقرارات 

األمم املتحدة.
وأك���دت أن هذه الرؤى التي تعكس املطالب الس���ائدة للدول النامية س���اهمت في 
صيانة املصالح املش���تركة للدول النامية وتدعيم القضية العادلة للسالم والتنمية 
في العال���م ، منوهة  بعالقاتها االقتصادية مع الدول العربية، والتي تتمتع بدرجة 
عالي���ة من املزايا التكاملية اقتصاديا، حيث بدأ التبادل التجاري بني الجانبني قبل 
إقامة العالقات الدبلوماسية الرسمية، مشيرة إلى أن تمتع الدول العربية باملوارد 

والطاقة الوافرة، حيث يشكل حجم احتياطي النفط في الدول العربية 55.7% من 
احتياطي النفط املثبت في العالم. 

وقال���ت إنه مع تط���ور العالقات بني الصني وال���دول العربية، نم���ا حجم التبادل 
التجاري بني الجانبني بس���رعة، وازدادت نسبة التجارة النفطية بني الجانبني من 
إجمالي التبادل التجاري، وفي فترة العقود األربعة من عام 1970 إلى عام 2010، 
ازداد حج���م التبادل التجاري ب���ني الصني والدول العربية بأكثر من 620 ضعفا، 
وازدادت الواردات النفطية الصينية من الدول العربية بحوالي 30 ضعفا في فترة 

العقدين من بداية التسعينات إلى عام 2010.
وأضافت أنه بعد انتهاء الحرب الباردة، شهدت العوملة االقتصادية تطورا معمقا، 
وشهد التعاون بني الصني والدول العربية في كافة املجاالت تطورا سريعا وشامال، 
حيث أصبحت ال���دول العربية أهم موردي الطاقة وش���ركاء التعاون االقتصادي 
والتج���اري للصني، وه���ي توفر نصف الواردات الصينية م���ن النفط الخام لزمن 
طوي���ل، ويتعمق التع���اون العملي املتركز على النفط الخ���ام والبتروكيماويات بني 
الجانبني، مما أقام عالقات الش���راكة االستراتيجية املستقرة واملوثوق بها بينهما 
في مجال الطاقة، ومع التطور املتسارع للعملية الصناعية في الدول العربية، يتقدم 
التعاون الصيني العربي في مجاالت االستثمارات الصناعية والتواصل والترابط 

واملقاوالت الهندسية على نحو معمق.
تطورات صينية 

استقراء حاضر ومس���تقبل العالقات العربية الصينية يوجب أن ننظر إلي مسار 
التطورات علي الس���احة الصينية ، حيث  جاء  مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني  
األخير ليمثل  الحدث األبرز في البلد األس���يوي، حيث تم اإلعالن  خالل املؤتمر  
ع���ن مراجعة سياس���ات الصني وع���رض اإلنجازات التي ت���م تحقيقها، والخطط 
املس���تقبلية التي س���يتم العمل عليه���ا ،  كما  تم تغيير الهي���كل القيادي للحزب، 
حي���ث تم انتخاب لجن���ة مركزية جديدة، فضال عن تج���اوز معيار الحد العمري، 
والتأكيد على مركزية الحزب في قيادة النهضة الصينية ، فيما اس���تطاع  الحزب   

تحقيق إنجازات سياس���ية واجتماعية وضعت للرئيس شي جني بينج أرضية قوية 
وصلب���ة لقيادة الحزب لفترة ثالثة ، كما أصبحت  الصني أصبحت قوة فاعلة في 
النظام الدولي ال يمكن بأي حال تجاوزها، فالصني س���عت لبناء دولة اش���تراكية 

على نحو شامل.
 كذل���ك ركز  مؤتم���ر الحزب الش���يوعي الصين���ي ر  على التحدي���ات الداخلية 
والخارجي���ة الت���ي تواجه الدولة، كما رك���ز على أهمية مكافح���ة الفقر وتحديات 
االقتص���اد والبطالة ، وركز كذلك وبقوة  على فكرة األمن، بعدما كان يتم التركيز 
س���ابقا على التنمية االقتصادية، حيث أك���د  الحزب   على خلق نوع من التوازن 
بني األمن واالقتصاد على عكس الس���ابق، كما أبرز الحزب أهمية االستثمار في 
الطلب املحلي لجعل الصني صاحبة اكتفاء ذاتي واستقالل اقتصادي عن الغرب.

وهن���اك العديد م���ن  التحديات التي تواجه الصني خ���الل املرحلة الراهنة، والتي 
تتمث���ل ف���ي تباطؤ النمو االقتص���ادي واألزم���ة البيئية وأزمة املن���اخ، فضال عن 
اس���تمرار انتهاج الصني سياس���ية “صفر كوفيد”، إلى جانب األزمة الروس���ية 
األوكرانية، وأزمة تراجع االستهالك من الطلب املحلي ، كذلك فإن  التوترات التي 
تش���وب عالقات الص���ني مع دول الغرب،  حولت تلك العالق���ات التي كانت قائمة 
عل���ى التعاون إلى التنافس،  فيما تعد  التحالف���ات املناوئة التي أقامتها الواليات 
املتح���دة األمريكية مع عدد من الق���وى الدولية ضد الصني  ،  من أبرز التحديات 

التي تواجه بكني.
ومؤخ���را أعلن مؤتمر الحزب الش���يوعي الصيني رفضه سياس���ات الهيمنة علي 
النظ���ام الدولي ، كما يتوقع وجود قدر أكبر من االنفصال االقتصادي بني أمريكا 
والصني، فضال عن اس���تمرار التحديات التي تواج���ه الصني وخاصة التحديات 
االقتصادي���ة، والتي س���تظهر مدى قدرة بك���ني على التكيف مع تل���ك التحديات 

واجتيازها.
هن���اك تحديات تواجه االقتص���اد الصيني أيضا ، و تتمثل ف���ي التحدي املتعلق 
بدع���م الش���ركات اململوكة للدولة على حس���اب القطاع الخ���اص، األمر الذي أثر 

   الخارجية الصينية : عالقاتنا مع القاهرة كانت »الذروة األولي« في االنفتاح علي العرب

وســــط ظـــــــرف عالمــــــي معـــــقد ودقـــيق

مصر تقود تحركات عربية لدفع المجتمع الدولي نحو بناء نظام دولي أكثر عدالة  واقل تأثرا بالصراعات واألزمات

 الصين  لديها طموحات للتعاون وتوسيع شراكاتها وفتح أسواق 
والتوصل الى اتفاقات طويلة المدى للطاقة والغاز .. والعرب يبحثون عن دور 

فعال لبكين في قضايا المنطقة 
 بكين تبحث  عن مناطق تنافس بها الواليات المتحدة  مقابل ما تقوم 

به  واشنطن   في آسيا .. والفارق في حفاوة االستقبال للرئيس الصيني 
عن الفتور في استقبال بايدن يؤكد الرغبة الخليجية في  إقامة شراكة 

استراتيجية ممتدة  مع الصين  
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 علي وقع  أوضاع دولية دقيقة  ، جاء انعقاد أول قمة عربية صينية 
في العاصمة الس��عودية الرياض ، بمثابة تدش��ين   لمرحلة جديدة 
في مس��يرة   الش��راكة االس��تراتيجية بين ال��دول العربي��ة والتنين 
األصفر ، وإيذانا ببدء فصل  جديد من تاريخ العالقات بين الجانبين 
أكث��ر متانة وق��وة، تلك العالقات التي مرت بالعدي��د من المراحل  ، 
كان  أبرزه��ا كان تأس��يس منت��دى التع��اون العرب��ي- الصين��ي عام 
2004 بالقاه��رة، والذى وضع إطارا  للحوار والتعاون الجماعي العربي 

الصيني على األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
  القم��ة العربي��ة الصيني��ة للتعاون والتنمي��ة ،  انعقدت بمش��اركة 
الرئي��س عبدالفت��اح السيس��ي وق��ادة دول مجل��س التع��اون لدول 
الخلي��ج العربي��ة والدول العربي��ة، بالتزامن مع الزيارة الرس��مية التي 
يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينج للمملكة بدعوٍة رسمية 
من خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين الملك س��لمان ، كما اس��تضافت 
الرياض  أعمال القمة الخليجية ال� 43  برئاسة  سلطنة عمان  ، والتي 
تع��د خامس قمة اعتيادية تس��تضيفها الس��عودية على التوالي، 
وهذه س��ابقة هي األولى في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه 

عام 1981، التي تستضيف فيها إحدى الدول 5 قمم متتالية.  
معقد  عالمي  ظرف  وسط  جاء   الصينية  العربية  القمة   انعقاد 
 ودقيق، يحتاج العالم أن يكون أكثر انفتاحا في عالقاته مع تجنب
للحضور كان  فيما   ، الدولية   المصالح  اختالف  براثن  في   الوقوع 
مسارها وتوجيه   ، القمة  فعاليات  في  المؤثر  دوره   المصري 

. ونتائجها نحو خدمة المصالح العربية

الصراع يشتعل علي استقطاب التحالفات قــمــة الريــاض
العربية بني التنني األصفر  واملدار األمريكي 
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

البنك املركزي: ارتفاع التضخم 
األساسي إلى 21.5% خالل 

نوفمبر على أساس سنوي

قال البنك املركزي إن التضخم األساسي في مصر بلغ 
21.5% على أساس س���نوي في نوفمبر 2022 مقابل 

19% في أكتوبر 2022.
وأضاف املرك���زي  - في بيان ي���وم الخميس املاضي 
- أن الرقم القياس���ي األساسي ألس���عار املستهلكني، 
س���جل معدال ش���هريا بلغ 2022، مقابل معدل شهري 

2.7% في نوفمبر، مقابل 0،5% لذات الش���هر من العام 
السابق.

وفي وق���ت س���ابق ، أظهرت بيانات الجه���از املركزي 
للتعبئ���ة العامة واإلحصاء،  أن التضخم الس���نوي في 
املدن املصرية ارتفع إلى 2.3% في نوفمبر على أساس 

سنوي مقابل 0.1 للشهر نفسه من العام املاضي.

في إطار تنفيذ بنك مص���ر لبروتوكول التعاون املبرم 
مع املس���اجد التابعة لوزارة األوقاف مليكنة صناديق 
الزكاة والتبرع���ات املوجودة باملس���اجد وتحصيلها 
 QR Code إلكتروني���ًا، ت���م الب���دء في تس���ليم ال
الخ���اص بع���دد من كبرى املس���اجد ف���ي جمهورية 
مص���ر العربي���ة ومنها علي س���بيل املثال؛ مس���جد 
اإلمام الحس���ني كأول مس���جد يتم فيه إتاحة التبرع 
عن طري���ق ال QR Code، وذل���ك بحضور إيهاب 
درة – رئي���س قطاع الفروع والتجزئة املصرفية ببنك 
مصر، واملهندس/ س���مير الش���ال – الوكيل الدائم 
بوزارة األوقاف، والش���يخ/ صبري ياسني – رئيس 
اإلدارة املركزية للتفتيش والرقابة، الدكتور/ هش���ام 
عبد العزيز – رئيس القطاع الديني بوزارة األوقاف، 
الدكت���ور / خال���د صال���ح – وكي���ل وزارة األوقاف 
بالقاهرة، ومن الجدير بالذكر أن عدد املس���اجد في 
مصر يصل لنحو 160 ألف مس���جد على مس���توى 
الجمهورية وس���يتم تسليم ال QR Code الخاص 

بباقي املساجد تباعًا.
ويأت���ي هذا البروتوكول في إط���ار حرص بنك مصر 
على توفير أداة التحصي���ل اإللكتروني اآلمن، والتي 
ُتمّك���ن املواطنني ممن يرغبون بالتب���رع أو دفع زكاة 
امل���ال، وذلك من خ���ال توفير ماكين���ات نقاط البيع 
POS  باس���تخدام البطاقات البنكي���ة، كما يتم  من 
خال البروتوكول توزيع QR Code  لكل مس���جد 
حتى يمك���ن التبرع من خال املحاف���ظ اإللكترونية، 
وذلك في كافة املس���اجد التابعة للوزارة بكافة أنحاء 
الجمهورية والتي سيتم توفير الخدمة بها، باإلضافة 
إل���ى التعاون مع ش���ركة فوري ده���ب لتوفير خدمة 

الدفع من خال الكود التعريفي للمس���جد وذلك عن 
طريق ش���بكة فوري املنتش���رة في جميع املحافظات 

بالجمهورية.
ويتبنى بنك مص���ر مفهوم التحول واالبتكار الرقمي، 
ويس���عى لتوطني الخدمات التكنولوجية املتطورة في 
مختل���ف تعاماته بهدف تيس���ير عملي���ة الدفع على 
املوطن املصري تماشيًا مع سياسات املجلس القومي 
للمدفوع���ات اإللكترونية؛ من خال العمل على تحفيز 
اس���تخدام الوس���ائل والقنوات اإللكترونية في الدفع 
بداًل من استخدام النقد، ويهدف هذا البروتوكول إلى 
ميكنة صناديق الزكاة والتبرعات باملساجد وذلك في 
ضوء صدور قرار حظر جمع تبرعات أو مس���اعدات 
نقدية أو وضع صناديق للتبرعات باملس���اجد؛ والذي 
صدر تماشًيا مع توجهات الدولة في تحقيق الشفافية 
املالي���ة وتنظيم عملي���ات التبرعات العيني���ة والنقدية 
وزيادة ودعم عمليات الدفع غير النقدية ووضع إطار 
حاكم ومنظم لجميع التعامات املالية حفاظًا على تلك 
األموال وضمان وصولها ملصارفها املختلفة بش���كل 

سليم .
ويقوم بنك مص���ر بدعم جهود التح���ول الرقمي من 
خ���ال توفي���ر الحل���ول اإللكترونية للتس���هيل على 
العماء، بما يس���هم بصورة أكبر في تقديم الخدمات 
املصرفية واملالية بصورة ميسرة ومتطورة، كما يعمل 
بنك مصر على تعزيز نجاحه واملش���اركة بفاعلية في 
تقديم الخدمات والدخول في املبادرات والبروتوكوالت 
التي تلبي احتياجات كافة ش���رائح العماء، حيث أن 
قيم واس���تراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه 

بالتنمية املستدامة والرخاء ملصر.

 QR Code ألول مرة يف مصر ..بنك مصر يبدأ  تسليم ال
لكبرى املساجد يف مصر إلتاحة التبرع أونالين 

تفعياًل لبروتوكول التعاون مع األوقاف بهدف ميكنة صناديق الزكاة 
والتبرعات الموجودة بالمساجد وتحصيلها إلكترونيًا
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ش����هدت الفت�رة املاضي�ة إث�ارة العدي�د م�ن الش����ائعات أو 
اإلدع����اءات ع�ن االقتص�اد املص����ري، وعن الوض�ع املال�ي 
ل����ه، لذلك كان لزام���ا على الدولة أن تب���ادر بالرد من أجل 
إيضاح بعض األمور الشائكة التي قد تلتبس على املواطنني، 
ومن أجل ذلك فقد نش���ر  مجلس ال���وزراء تقريرا للرد على 
تس���اؤالت الرأي العام املُثارة بشأن أداء االقتصاد املصري 
خال الفترة )يوني���و- نوفمبر( 2022، والتي كان من بينها 
ال���رد على املزاعم واإلدعاءات بش���أن س���عر صرف الجنيه 
..ث���م أعقب ذلك قي���ام رئيس الوزراء بعق���د مؤتمر صحفي 
الس���تعراض سيناريوهات الحكومة لحا أزمة نفص السيولة 

الدوالرية ..
تقرير يفند الشائعات

 ف���ي هذا اإلط���ار رد مجلس الوزراء ف���ي التقرير على تلك 
االدعاءات والش���ائعات باالس���تناد إلى املصادر الرس���مية 

والدولية املوثوقة.
ت���م في هذا الس���ياق الرد عل���ى عدد )۱۷( ادع���اء وزعما 
رئيس���ا، وكل منها يتضمن العديد م���ن املزاعم واالدعاءات 
الفرعي���ة، وكان من أبرز تلك االدع���اءات واملزاعم م�ا تعلق 
بحجم الدين الخارجي ملصر، واملوازنة العامة للدولة، وسعر 
صرف الجنيه، وتصنيف مصر االئتماني، ووثيقة سياس���ة 
ملكية الدولة، وجدوى املش���روعات القومية، وقرض صندوق 
النقد الدولي، وقناة الس���ويس، وأوضاع البورصة املصرية، 
وارتفاع أس���عار الس���يارات، وتعام���ل الدولة م���ع األزمة 
االقتصادية، وأوض���اع منظومة القمح، والث���روة الحيوانية 
والس���مكية والداجنة وامل���واد التموينية ف���ي مصر، ونقص 
األدوية، ومش���روعات الطاقة، وأوضاع السياحة، وفعاليات 

املؤتمر االقتصادي - مصر ۲۰۲۲
الرد علي الشائعات واالدعاءات الكاذبة 

ورد التقري���ر عل���ي املزاعم واالدعاءات بش���أن حجم الدين 
الخارج���ي ملصر، والزعم ب���أن مصر معرض���ة لإلفاس؛ 
بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، 
واالدعاء بأن مهددة بعدم س���داد ديونها، والزعم بأن مصر 
ستصبح أكبر مصدر للديون السيادية بني األسواق الناشئة، 
وتراجع قيمة السندات السيادية املصرية فيما يتعلق بالزع�م 
ب�أن مص�ر معرضة لإلفاس؛ بسبب ارتفاع حج�م الدي�ون، 
وتضاع�ف ف�ات�ورة خدمة الدي�ن في ظل األزمات االقتصادية 
املتعاقبة التي شهدها العالم خال الفترات السابقة ،اتجهت 
حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية ؛ 
للتخفيف من تبعات اآلثار السلبية لتلك األزمات االقتصادية 
على األس�ر والش���ركات، وه�و م�ا أدى إلى ارتفاع ملموس 
في مس���تويات املديونية العاملية،والتي ارتفعت لتسجل نحو 
350% من الناتج اإلجمال���ي العاملي بنهاية الربع الثاني من 

عام 2022.
واك���د التقرير انه بدوره���ا تبنت الحكوم���ة املصرية خال 
الس���نوات الس���ابقة وتحديدا خال الفترة )2022-201٤( 
العديد من اإلج���راءات ؛ لتنش���يط األداء االقتصادي ودفع 
النمو االقتصادي، وتوفي���ر املزي�د م�ن ف�رص العمل املنتج، 
وتعزيز االستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت 
خال األع���وام الثاثة املاضية على تحفي���ز اإلنفاق العام؛ 
ملواجهة التداعي���ات الناتجة عن أزمة كوفي�د -19”، واألزمة 

الروسية � األوكرانية.
واش���ار التقرير إألي أن مصر تتبني  من�ذ ع�ام 201٦ نهجا 
متكام���ا لإلصاح املال�ي؛ بهدف تبن�ي تدابير وسياس���ات 
وإج���راءات م�ن ش���أنها تحقيق االنضب���اط املالي والتحرك 
باتجاه مس���تويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر 
عن تراجع مس���تويات الدين العام املحلي، والت�ي تراجع�ت 
م����ن مس����تويات تف����وق 100% م���ن الناتج خ���ال عام�ي 
2015/201٦ و201٦/2017 إل���ى ٨7% خال العام املالي 
2021/2022، وه�و م�ا يق�ل كثيرا عن النسبة املسجلة على 
مس���توى العال���م، وينخفض كذلك بالقياس بالنس���بة املثيلة 
املسجلة في العديد من االقتصادات النامية واملتقدمة والتي 

تجاوزت %100.
وق���ال التقري���ر أنه وف���ق املعي���ار االقتصادي األساس���ي 

الستدامة الدين، يسهم عدد من العوامل في ضم�ان ت�ح�رك 
الدين العام إلى الناتج املحلي اإلجمالي في مس���ارات آمنة، 
ومن أهمها مواصلة االقتصاد املصري لتحقيق فائض أول�ي 
ف�ي املوازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3% في العام املالي 
2020/۲۰۲۱، واالرتف���اع الكبير املس���جل في معدالت نمو 
االقتص���اد املصري والتي بلغت ٦.٦% خ���ال العام املالي 

ذاته .
ولف���ت القترير إألي إحراز مصر  تقدم���ا مقارنة بع�دد م�ن 
ال�دول املناظرة له�ا ف�ي الفائض األول�ي كنس���بة من الناتج 
املحلي اإلجمالي خال العام املالي ۲021/۲۰۲۲ بنسبة 3, 
1%؛ حيث بلغت هذه النسبة في باكستان )0.٤%( وسجلت 
ه���ذه النس���بة انخفاض���ا ملحوظا ف����ي ع�دد م����ن ال�دول 
املناظرة ملصر لتس���جل عج�ز ف�ي املي�زان األول�ى كم�ا ف�ي 
)الجزائر )-11,5%(، والصني )-۷,۸%(، والهند )-٦.%3(، 
واملغرب )-۳.۳%(، وجنوب إفريقيا )-۲.۹%(، وإندونيسيا 
)-2,٤%(، والبرازيل )-۲.۱%(، وتركيا )-0,9(، وكولومبيا 
)-0.5(،كم���ا انخفضت النس���بة للنات���ج املحلي اإلجمالي 
لاقتصادات الناش���ئة خ���ال العام املال���ي ۲021/۲۰۲۲ 
لتس���جل عج�ز بنس���بة -٤,7%، وبلغت النسبة لاقتصادات 

املتقدمة -3,٦% من الناتج املحلي اإلجمالي.
وردا على مزاعم  واالدعاءات بش���أن س���عر صرف الجنيه، 
والزعم بنقص الدوالر في مصر، والزعم بوجود قرار لطرح 
عملة معدنية جديدة فئة جنيهني، واإلش���ارة إلى اس���تخدام 
الروبل في املعامات مع روس���يا: فيما يتعلق بسعر صرف 

الجنيه، والزعم بنقص الدوالر في مصر:
أوضح نقرير مجلس الوزراء أن  مص�راتجهت  مؤخرا إلى 
تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وه�ي السياسة األنسب 
ف�ي حالة االقتص���ادات املنفتحة على العالم الخارجي التي 
تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في 
زيادة مس���توى الصادرات نظرا لزيادة تنافسيتها، وخفض 
جاذبي����ة ال�واردات؛ نظرا الرتفاع أس���عارها خاصة عندما 

تتس�م هياكل اإلنتاج باملرونة.
وأضاف “ وتزامنا مع تطبيق تلك السياس���ة تبنت الحكومة 
العديد من اإلجراءات الهادفة إلى زيادة مس���تويات اإلنتاج 
الزراعي والصناع���ي؛ للتقليل من مس���تويات تأثر املواطن 
املص����ري م�ن أثر االرتفاعات الس���عرية الناتجة عن تحرير 
س���عر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة 
مس���تويات اإلنتاج من بعض الس���لع الزراعي���ة والصناعية 
مؤخ���را، وارتف���اع معدالت توري���د الحاص���ات الزراعية 

الرئيسة وعلى رأسها القم�ح .
وقال أن ه�ذه السياس���ة املرنة لسعر الص�رف ه�ي إح�دى 
الركائز الداعمة لسياس���ة استهداف التضخم التي يتبناه�ا 
البن���ك املركزي املص���ري لتحقيق االس���تقرار الس���عري، 
واحت�واء معدالت التضخم في مس���تويات منخفضة ال تضر 

باملستهلكني واملستثمرين.
واش���ار ال���ي ان ع����ادة م�ا يك����ون األثر الخ���اص بتمرير 
التغيرات ف�ي س����عر الصرف لألسعار املحلية مؤقتا، ويبلغ 
ذروت���ه ف�ي أعقاب تبني سياس���ات مرنة لس���عر الصرف، 
ثم يب���دأ في االنحس���ار تدريجيا، وهو األمر الذي ش���هده 
االقتصاد املصري في أعقاب املوجة الس���ابقة لتحرير سعر 
الصرف ف���ي إطار برنامج اإلص���اح االقتصادي الذي تم 

تبنيه في عام 201٦.
ولفت إلي تبني الحكومة حزما من اإلصاحات الهيكلية في 
إط���ار البرنامج الوطني لإلصاح االقتصادي واالجتماعي؛ 
ملواجه���ة األث���ر املتوقع ملرونة س���عر الصرف على الس���لع 
والخدمات، األم�ر ال�ذي م�ن ش�أنه تقليل مستويات األسعار، 
وخل���ق املزيد من ف���رص العمل )٦ مح���اور إصاح، و32 
سياس���ة وهدفا، و٨٨ إصاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا 

أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصاحية(.
وأكد علي أن  البنك املركزييضخ  س���يولة دوالرية بش���كل 
مس���تمر؛ لإلفراج عن الس���لع املتراكمة في املواني، ويعطي 
األولوية للس���لع األساس���ية ومكونات اإلنتاج؛ حرصا على 

عدم توقف العملية اإلنتاجية .
وب���ني التقرير  أنه  ت���م تكوين مجموع�ة عم����ل م�ن )البنك 
املرك���زي / وزارة املالي���ة( لتحديد الفج���وة الدوالرية للعام 
املال�ي )۲۰۲۳-۲۰۲۲(، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفي�ة 
س���د الفج�وة الدوالري�ة ف�ي م�وازن����ة الع�ام امل�الي ۲۰۲۲/ 
2023، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من 

الوزارات بهدف ترشيد اإلنفاق الدوالري.
خطة محكمة لتوفير العملة الصعبة

وعقب أجتماع الحكومة يوم األربعاء املاضي ، عقد الدكتور 
مصطف���ي مدبول���ي رئيس الوزراء  مؤتمر صحفي كش���ف 
خال���ه  أن الدول���ة لديها خطة محكمة تعم���ل عليها أجهزة 
الدول���ة لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد األجنبي 
خال الفترة املقبلة، وتحديدًا حتى 30 يونيو )2023، وذلك 
م���ن أجل تأم���ني االحتياجات م���ن النقد األجنب���ي، لتمكني 

االقتصاد املصري من التحرك بقدر من املرونة.
وأش���ار أن البن���ك املركزي أص���در قرارًا مهمًا في ش���أن 

مس���تندات التحصيل وإلغاء االعتمادات املس���تندية، حيث 
تمت زيادة قيمة الش���حنات املس���تثناة من قرار االعتمادات 
املستندية إلى 500 ألف بداًل من خمسة آالف دوالر، وهو ما 
س���اعد في اإلفراج عن جزء كبير من البضائع، لكن ال تزال 

هناك قائمة نعمل عليها بصورة تدريجية.
وأكد أنه خال ش���هرين على أقل تقدير، ستتمكن الدولة من 
إنهاء املشكات الخاصة باالعتمادات املستندية وهذا ما يتم 
العمل علي���ه بالفعل بصورة دائمة، موضحًا كذلك أن الدولة 
تعمل بكل جهدها من أجل العودة إلى حالة االس���تقرار في 

ما قبل األزمة.
وفي ما يتعلق بملف الس���لع وجهود الحكومة املس���تمرة في 
توفير الس���لع االس���تراتيجية للمواطن املصري، أكد رئيس 
الوزراء املصري أن هذا امللف مهم للغاية، فهناك 130 مليار 
جني���ه )5.2٨٤ مليار دوالر( احتياطيات في املوازنة العامة 
للدولة، في س���بيل تحمل العبء بقدر املستطاع وتخفيفه عن 
كاهل املواطنني، واستقرار الس���لع، وعدم ارتفاع أسعارها 
بش���كل مبالغ فيه، إال أنه على الجانب اآلخر يس���تغل بعض 
التجار األمر لرفع أسعار السلع بشكل كبير، ويحمل جشع 

هؤالء التجار العبء على الحكومة.
وأش���ار إلى أن الحكومة تعمل بالتنس���يق مع أجهزة الدولة 
املختلفة والقوات املس���لحة ووزارتي الداخلية والتموين، من 
خال املنافذ املوجودة في املحافظات لطرح الس���لع بأسعار 
مائم���ة ملختلف الش���رائح، ليغطي جزءًا لي���س بالقليل من 
ش���رائح املواطنني. وأضاف “إال أنه بالنسبة لباقي السوق، 
ف���إن التعامل بالتدخ���ل العنيف، من املمك���ن أن يؤدي إلى 
اختفاء الس���لعة، ومن ثم فإن الدول���ة تبذل قصارى جهدها 
من خال أجهزتها املختلفة لكبح جماح جشع التجار، وعن 
طريق جهاز حماية املس���تهلك واملحافظات ووزارة الداخلية 
وش���رطة التموين، وغيرها من الجه���ات املكلفة التعامل مع 

هذه املخالفات«.
رئي���س مجل���س الوزراء  أش���ار إلى أن املواط���ن عليه دور 
مهم في اإلباغ عن هؤالء التجار الجش���عني، حتى يتس���نى 
للدولة وأجهزتها مجابهة هذا األمر، والتحرك نحو تحس���ني 

واستقرار األوضاع خال الفترة املقبلة.
وفي شأن اإلجراءات التي تعمل الحكومة عليها لجذب مزيد 
من االستثمارات األجنبية على الرغم من استمرار الصراع 
الروس���ي- األوكراني، أشار مدبولي إلى أنه تم اإلعان عن 
عدد من الحوافز الجديدة التي من شأنها جذب االستثمارات 
وتحس���ني ورفع كفاءة مناخ االستثمار في مصر، ومن ذلك 
حوافز املش���روعات الخضراء، وبعض الحوافز تم توجيهها 
لصناع���ات وقطاعات بعينها، كما تم ط���رح منظومة جديدة 
إلتاح���ة األراضي ملش���روعات الصناعة س���واء حق انتفاع 
أو تمل���ك بقيم���ة املراف���ق.. وأك���د أنه في س���بيل التصدي 
للعقبة األه���م التي تتمثل في تعقيد اإلج���راءات التي تزعج 
املستثمر، تم تفعيل “الرخصة الذهبية” إلصدار التراخيص 
للمس���تثمرين، كما تم تش���كيل لجنة برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء إلصدار تراخيص للمش���روعات الجادة، منوهًا بأنه 
تم األسبوع املاضي توقيع عدد كبير من االتفاقيات في شأن 
تنفيذ مش���روعات عديدة في مج���ال الهيدروجني األخضر، 
ومن���ذ أيام تم توقيع عقود مع 29 ش���ركة محلية وعاملية في 
مج���ال تكنولوجيا املعلومات وصناع���ة التعهيد، لتوفير 3٤ 

ألف فرصة عمل للشباب خال الفترة املقبلة.
وأش���ار إل���ى أن مش���روعات البني���ة األساس���ية )املوانئ، 
واملطارات، والط���رق، وغيرها( هي املحف���ز الرئيس لجذب 
املس���تثمرين بالتال���ي توفير فرص عمل للش���باب املصري، 
حي���ث تحتاج الدولة، في تحد واضح، إلى توفير نحو مليون 
فرصة عمل س���نويًا، وه���و أمر يصع���ب تحقيقه في بعض 
الدول املتقدمة نفسها، ولكن على الرغم من ذلك تعمل الدولة 
املصرية بأقصى جهد ممكن لس���د تل���ك الفجوة، مؤكدًا أن 
املشروعات القومية تسهم في توفير املايني من فرص العمل 

وخفض معدل البطالة.

أطل���ق منتدى “لك���ي” املصرف املتح���د هاش���تاج #خطوة_آمان, 
بالتعاون مع مؤسس���ة بهية لاكتشاف املبكر وعاج سرطان الثدي 
للسيدات باملجان لتنظيم أول ورشة عمل مزدوجة تجمع بني التوعية 
بط���رق مكافحة س���رطان الثدي وب���ني أهم النصائح واإلرش���ادات 
البنكية ألفضل آليات االدخار الذكي لتوسيع قاعدة الشمول املالي.

تضمن���ت الفاعليات, إجراء عملية فحص مبكر للقيادات النس���ائية 
الحالية واملس���تقبلية باملصرف املتحد.  كذلك عقد أول ورش���ة عمل 
مزدوجة للتوعية الصحية والبنكية.  بهدف تعميق أس���س ومفاهيم 
وتطبيقات الرفاهية الصحية للقيادات النس���ائية باملصرف املتحد.  
كذل���ك تعميق اس���تراتيجيات التمك���ني االقتص���ادي واالجتماعي 

والصحي للمرأة عبر رفع الثقافة البنكية واملالية لديها.    
انقس���مت فاعليات ورش���ة العم���ل املزدوجة إلى جزأي���ن.  الجزء 
األول: خصص للتعرف على مرض س���رطان الث���دي, وأكثر أنواع 
السرطانات ش���يوعا.  حيث قام فريق طبي ودعم نفسي متخصص 
من مستش���فى بهية بتوعية الحضور من عض���وات منتدى “لكي” 
املص���رف املتح���د وجموع محارب���ات بهية بطرق الع���اج املختلفة 
ومكافحة س���رطان الثدي.   كذلك اس���تعرضوا أهم أسباب املرض 
وأنواع الس���رطانات املختلفة التي تهاجم امل���رأة.  فضا عن طرق 
الع���اج الحديثة واهيمة إج���راء الفحص املبك���ر واملنتظم.   كذلك 
أسس الدعم النفس���ي والتوعوي الذي يقدمه فريق عمل مستشفى 

بهية من أطباء وطاقم تمريض وفريق عمل ومتطوعني.  
وأم���ا الجزء الثاني من ورش���ة العمل كان عن أه���م آليات االدخار 
الذكي حيث قام الخبير املصرفي الدكتور عماد قطارة واملتخصص 
ف���ي مجال البن���وك والعمل املصرفي بإلق���اء املحاضرة حول آليات 
االدخار الذكي وأب���رز األدوات االدخارية املختلفة باملصرف املتحد 
من شهادات وودائع تقليدية بفترات زمنية مختلفة.  كذلك الصكوك 
واألوعي���ة االدخاري���ة املتوافقة م���ع أحكام الش���ريعة, والتي ينفرد 

بتقديمها املصرف املتحد.  
فضا عن اس���تعراض حزمة من التمويات املتناهية الصغر سواء 
عن طريق القنوات الرقمية مثل محفظة UB الرقمية أو من خال ٦٨ 
فرع من فروع املصرف املتحد املنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية.

كذل���ك تمويل إحال الس���يارات من املصرف املتح���د من أجل بيئة 
نظيفة خالية من االنبعاثات الكربوني���ة.  وأيضا البطاقات بأنواعها 
املختلفة سواء ائتمانية مثل بطاقة رخاء املتوافقة مع أحكام الشريعة 

أو البطاقات املدفوعة مقدما أو باقة أجيال املخصصة للشباب. 
هذا وتناولت الندوة أفضل طرق الحفاظ على أمن وسرية املعلومات 
البنكية الخاصة بالعماء.  وكيفية توعية العماء وخاصة محاربات 
بهية بأهمية اتباع هذه االجراءت بطريقة س���ليمة للحفاظ على سرية 

معلوماتهم البنكية.  
وأكدت دكتورة جيان أحمد - املدير التنفيذي ملؤسس���ة بهية - على 
حرص املؤسسة على تشجيع كافة الكيانات التي تحمل على عاتقها 
املس���ؤولية املجتمعية مثلما يفعل املصرف املتحد ملا له من دور فعال 
ومؤثر في خدمة ودعم املجتمع بشكل عام وخاصة املرأة  ودعم بهية 
ومحارباتها بشكل خاص.  حيث وضحت أن املصرف املتحد شريك 
وداعم مؤثر لبهية وان مثل هذا التعاون له دور مثمر في إتمام رسالة 

بهية على أكمل وجه ولتكون دوما في ظهر كل سيدة مصرية.
وأع���رب الدكتور عم���اد قطارة – إن التوعية البنكية ونش���ر الثقافة 
املالي���ة تأتي ضمن األهداف االس���تراتيجية ألكاديمية ومن هنا جاء 
التعاون مع مؤسس���ة بهية واملصرف املتحد كأحد الكيانات البنكية 

الداعمة لتوسيع قاعدة الشمول املالي بالسوق.
وتعقيبا على هذا الحدث, يقول أش���رف القاضي - رئيس مجلس 
إدارة املص���رف املتحد - أن املص���رف املتحد يقدر األدوار الهامة 
واملختلف���ة التي تلعبه���ا املرأة في جميع مناحي الحياة, كش���ريك 

أساسي في مسيرة البناء والتقدم.  لذلك فاملصرف املتحد يحرص 
كل الح���رص عل���ى تقديم كافة أوج���ه الدعم واملس���اندة لقياداته 
النس���ائية من أجل تعزيز من مهاراتهم القيادية وتحصينهم بالعلم 

والتدريب املستمر والصحة الجيدة.  
وأض���اف أن املرأة على مر العصور واجهت العديد من التحديات 
السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية والصحية.   واستطاعت أن 
تجتاز وبجدارة العديد م���ن التحديات, وتثبت أنها جديرة باملكانة 
املتمي���زة التي وصلت لها عاملي���ا.  فتمكني املرأة لم يعد رفاهية بل 
أصب���ح أحد أهم دعائم وأهداف التنمية املس���تدامة لألمم املتحدة 

والتي أعلنت في 2017. 
وأع���رب القاضي أن الصحة النس���ائية تأتي عل���ى رأس أولويات 
القيادة السياسية بالدولة املصرية واملصرف املتحد.  حيث شارك 
املص���رف في مب���ادرة 100 مليون صحة املوجة للمرأة للكش���ف 
ع���ن األمراض التي تهدد صحة املرأة وتعوق مش���اركتها في بناء 

املجتمع. 
وأوضح أش���رف القاضي أن املصرف املتح���د يعمل وفق برامج 
وخطط تنموية مس���تدامة خصصت للتمكني االقتصادي والصحي 
واالجتماع���ي واملهن���ي للمرأة.  كذل���ك  تفعيل دوره���ا املحوري 
باعتبارها ش���ريكة أساسية في التنمية املجتمعية. ومن هنا جاءت 
هذه النوعية من الفاعليات والبرامج واألنش���طة املخصصة للمرأة 
التي يقوم بها قطاع االتصال املؤسس���ي وقطاع التنمية املستدامة 
كج���زء من الخطة الس���نوية لتحقيق الرفاهية الصحي���ة التأهيلية 
للقيادات النس���ائية ومد جس���ور التواصل ب���ني عضوات منتدى 
"“لكي” لتس���ليط الضوء على أه���م التحديات الت���ي تواجه املرأة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة بهية هي مؤسسة خيرية متخصصة في 
الكش���ف املبكر وعاج سرطان الثدي للسيدات باملجان تعمل منذ 
عام  2015 وقد نجحت في استقبال آالف السيدات منذ افتتاحها 
إل���ى اآلن حيث تنوعت إنجازاتها ف���ي تقديم الخدمة العاجية بني 
الكش���ف املبكر وبني القيام بجلسات إشعاعي ،جلسات كيماوي، 
وعاج هرمون���ي فضا عن إجراء آالف العملي���ات وتقديم الدعم 

النفسي.
واس���تكماال له���ذا الجهد تهدف بهي���ة للقضاء تمام���ا على قوائم 
االنتظار وتس���عى لانتهاء من تجهيزات بهية الش���يخ زايد والتي 
تس���تهدف استقبال ما يقرب من نصف مليون سيدة سنويا بقدوم 
عام 2023 وه���و ما يتطلب من جميع داعمي بهية لترس���يخ كافة 
سبل التعاون الس���تكمال رحلة االطمئنان والكشف املبكر وعاج 
كل سيدة بدون قوائم انتظار وبتقديم أفضل خدمة من حيث التميز 

ومعايير الجودة الطبية العاملية .

 

الحكومة ترد على شائعات إفالس مصر باألرقام واألدلة ..ورئيس الوزراء يستعرض  حزمة سيناريوهات عن سد الفجـوة الدوالريـة

خطة محكمة لتوفير العملة الصعبة وكبح جماح الدوالر مقابل اجلنيه  قبل منتصف 2023

منتدى »لكي« املصرف املتحد بالتعاون مع مؤسسة بهية ينظمان أول 
ورشة عمل مزدوجة للتوعية الصحية والبنكية

ناصر ..

أفتت���ح بنك القاهرة - برئاس���ة ط���ارق فايد رئيس 
مجلس اإلدارة - أحدث فروعه  بمنطقة الشيخ زايد 
بأكتوبر فرع الجزيرة ب���ازا، وذلك بحضور جميع 
قيادات بنك القاهرة وعدد من الش���خصيات العامة 

وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وق���ال  ط���ارق فاي���د أن إدارة البن���ك حريصة على 
تطوير وتحديث ش���بكة ف���روع بنك القاه���رة وفقًا 
ألحدث النظ���م واملعايي���ر املطبقة عاملي���ًا، كما يتم 
تجهي���ز الف���روع وتزويده���ا بالكف���اءات املصرفية 
وكذا كافة اإلمكانيات التي توفر لعمائنا الس���رعة 
والراحة والسهولة آلداء الخدمة املصرفية املتميزة 

بما يتواكب مع هوية البنك املستحدثة.
وأوض���ح  أن خط���ة التوس���ع الت���ي ينتهجها بنك 
القاهرة تس���تهدف إضاف���ة فروع جدي���دة وتغيير 
مواق���ع أخرى قائمة إلى مواقع أكثر تميزًا وتطوير 
الفروع، وه���ي االس���تراتيجية التي مّكن���ت البنك 
من اس���تقطاب ش���رائح جديدة من العماء تسعى 
للحصول على خدمات أكثر تميزًا ودعما للش���مول 

املالي. 
فيما  صرح محمد حس���ني، رئيس مجموعة شبكة 
الفروع ببنك القاهرة، بأنه يتم اختيار أماكن الفروع 
بعناي���ة فائقة طبقا ملعايير عديدة تم وضعها بدقة، 
كم���ا يتم انتق���اء أفضل الخب���رات املصرفية إلدارة 
الفروع لتحقيق رؤية البن���ك، وضمان تقديم خدمة 

مصرفية متميزة للعماء. 
وف���ي هذا الصدد، قامت إدارة بنك القاهرة باختيار 
محمود الش���ارود ليكون مديرا ألح���دث فروع بنك 
القاه���رة؛ وذلك مل���ا يتمتع به من خب���رات مصرفية 
متميزة تمّكن البنك من تحقيق نتائج إيجابية على 

كافة املستويات.

بنك القاهرة يفتتح قرع جديد 
مبنطقة الشيخ زايد بأكتوبر

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

ق���ال  البنك التج���اري الدولي، في بي���ان  يوم الخميس 
املاض���ي– أن   مجلس اإلدارة اقترح تعيني هش���ام عز 
العرب رئيًس���ا غي���ر تنفيذي ملجل���س اإلدارة، وذلك بعد 
الحص���ول على موافق���ة البنك املرك���زي املصري خلًفا 
لش���ريف س���امي والذي سيس���تمر عضًوا غير تنفيذي 

بمجلس إدارة البنك.
 وكان “ع���ز الع���رب: قد تق���دم  باس���تقالته من منصبه 
كمستش���ار ملحافظ البنك املركزي املصري ملنع تضارب 
املصال���ح بع���د عودته للبن���ك التج���اري الدولي كعضو 

مجلس إدارة غير تنفيذي، في نوفمبر املاضي.
وأكد عز العرب أنه عاد للبنك التجاري الدولي للمساعدة 

في تنفيذ خطط البنك للفترة املقبلة.
يذكر أن  “هش���ام ع���ز العرب”  كان  ق���د ترأس البنك 
التج���اري الدولي منذ ع���ام 2002، حتى أكتوبر 2020، 
ليحقق البنك تحت قيادته نجاحات غير مسبوقة، وابتكار 
أحدث األس���اليب التكنولوجية لخدمة العماء، من خال 
تأس���يس قطاع ال� Big Data وتحليل بيانات العماء 
ألول مرة في مصر والش���رق االوس���ط وأفريقيا، األمر 
ل البنك ليصبح حالة للدراس���ة لطلبة الدراسات  الذي أهَّ
العليا وماجس���تير تحلي���ل البيانات بكلي���ة لندن إلدارة 
األعمال، فضًا ع���ن تربع البنك على قائمة أفضل بنوك 

األسواق الناشئة على مستوى العالم.
ويش���ار إلى أن »ع���ز العرب« بدأ مس���يرته املهنية عام 
1977 بالعمل ف���ي عدد من البنوك املصرية فور تخرجه 
ف���ي جامعة القاهرة، وفي عام 19٨3 بدأ رحلته الزاخرة 
باإلنج���ازات في عدد من البنوك العاملية في كل من لندن 
ونيوي���ورك، حيث تقلد منص���ب العضو املنتدب لجى بى 
مورجان – لندن ثم العضو املنتدب لدويتش���ه بنك لندن 
قبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولي كنائب للعضو 

املنتدب عام 1999، وعضو مجلس إدارة في 2001.
كما شغل »عز العرب« منصب مدير املجلس االستشاري 
اإلقليمي للشرق األوسط وأفريقيا ملاستر كارد منذ يونيو 
2007، والعض���و الرئيس���ي لغرفة التج���ارة األمريكية، 
ونظ���ًرا لعمله املتميز ودعمه الواضح للتعليم، تم انتخابه 
عضًوا في مجلس أمناء الجامعة األمريكية بالقاهرة في 

نوفمبر 2012، وتوج ش���غفه بالعطاء للمجتمع بإنش���اء 
مؤسس���ة البنك التجاري الدولي في 2010، املخصصة 
لرف���ع املعاناة عن األطفال املحرومني في مصر، وأصبح 

عز العرب مؤسس ورئيس مجلس أمناء املؤسسة.
وانتخب هش���ام ع�ز الع�رب باإلجم���اع كرئيس ملجلس 
إدارة اتح���اد بنوك مصر في م���ارس 2013، وهو أول 
رئي���س بنك قطاع خاص يش���غل ه���ذا املنصب، كما تم 
إعادة انتخابه لدورة جديدة في 2017 وملدة 3 س���نوات 

بفضل خبراته املصرفية منقطعة النظير.

أختتم  منتدى رؤس���اء إدارات املخاطر فى املصارف 
العربية في  دورته الرابعة بش���رم الشيخ أعماله يوم 
أمس السبت بعدة توصيات جاءت علي النحو التالي:- 
تطوير اس���تراتيجيات البن���وك في ض���وء التغيرات 
االقتصادي���ة العاملي���ة واآلث���ار الناجم���ة عنه���ا من 
ارتفاع معدالت التضخم وأس���عار الفائدة والصرف 

وانعكاساتهم الجوهرية على املراكز املالية للبنوك.
أهمية انتهاج البنوك املركزية سياسة إعامية خاصة 
خال فترات األزمات لتعزيز ثقة املودعني واملستثمرين 

بالقطاع املصرفي.
التركي���ز على أهمي���ة عملية التقيي���م الداخلي لكفاية 
رأس امل���ال وتطوير س���يناريوهات اختبارات الضغط 
واختب���ارات الضغ���ط العكس���ية الت���ي توضح مدى 
ق���درة البنوك على الصمود وتمكينها من تحديد نقاط 
الضعف واتخاذ اإلجراءات االس���تباقية في مواجهة 
األحداث نادرة الحدوث وش���ديدة األثر ، مع التطوير 

املستمر لخطط التعافي.

تطوير إطار وسياسات إدارة املخاطر بالبنوك ليشمل 
كافة املخاطر الناتجة عن تغي���ر املناخ وبناء القدرات 
واألدوات إلدارة املخاطر البيئية واملجتمعية واملؤسسية 

والتعامل معها وتخفيف اآلثار الناجمة عنها.
أهمي���ة بناء الق���درات فى مج���االت عل���وم البيانات 
وتطبيق���ات ال���ذكاء االصطناع���ى ف���ي البنوك ضمن 
اس���تراتيجية التحول الرقمي لتحس���ني فرص النمو 

وإدارة املخاطر الرقمية.
تش���جيع االستثمار في تخصصات األمن السيبراني 
والعم���ل على بناء القدرات في هذا املجال في املنطقة 
العربي���ة، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل املس���تمر 

واملتخصص لجميع الكوادر البشرية.
تعزيز ممارس���ات التوعية بمخاطر األمن السيبراني 
داخليًا ملوظف���ي البنوك وخارجيًا للعماء لرفع الوعي 
بكيفية وأهمية الحفاظ علي بياناتهم الس���رية وتطبيق 
أفض���ل املمارس���ات الخاص���ة باألمن الس���يبراني 

الستخدام الخدمات الرقمية التي تقدمها البنوك.

عودة »هشام عز العرب« لتقلد منصبه األسبق كرئيس مجلس 
إدارة غير تنفيذي لـ»البنك التجاري الدولي-مصر« 

منتدى رؤساء إدارات املخاطر بشرم الشيخ يختتم أعماله بـ7 توصيات 

  تكوين مجموعـة عمـل مـن )البنك المركزي / وزارة 
المالية( لتحديد الفجوة الدوالرية للعام المالـي )۲۰۲۲-۲۰۲۳(
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

 من خالل خفض معدالت الفقر والبطالة ورفع معدالت النمو واالستدامة

بنك التعمير واإلسكان يفعل دور مراكز 
خدمات تطوير األعمال غير املالية

بزيادة 121 مليون دوالر عن اكتوبر

 ارتفاع االحتياطي األجنبي لـ 33.532 
مليار دوالر بنهاية نوفمبر 2022

 

أعلن البنك املرك���زي املصري، عن ارتفاع صافي االحتياطيات 
الدولي���ة لتصل إلى 33532.1 ملي���ون دوالر أمريكي في نهاية 

نوفمبر 2022.
وكان البنك املركزي قد كش���ف عن ارتفاع صافي االحتياطات 
الدولية ملصر بنهاية ش���هر أكتوب���ر املاضي نحو 33.٤1 مليار 

دوالر.

و أش���ار البن���ك املركزي، إل���ى ارتف���اع قيمة الذه���ب املدرج 
باحتياطي النقد األجنبي إلى 7.07٨ مليار دوالر بنهاية نوفمبر 
2022، مقاب���ل ٦.٦12 مليار دوالر بنهاية أكتوبر املاضي، كما 
س���جلت قيمة العمات األجنبية املدرجة في االحتياطي النقدي 
نحو 2٦.٤٤٤ مليار دوالر بنهاية نوفمبر املاضي، إلى 55.2٦ 

مليار في أكتوبر املاضي.

في إط���ار جهود البن���ك املركزي املص���ري لدعم ريادة 
األعم���ال وتش���جيع االبت���كارات كخطوة اس���تراتيجية 
لتحقيق أهداف التنمية املس���تدامة ورؤية مصر2030، 
وجه���ه البنك املركزي املصري القط���اع املصرفي بدعم 
الشركات الناش���ئة والصغيرة واملتوس���طة، واستغال 
الطاق���ات الكامنة لدى الش���باب املبتك���ر وتقديم الدعم 
الازم إلنش���اء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل، بما 

يسهم في زيادة النمو االقتصادي ودفع عجلة التنمية.
  يول���ي بن���ك التعمير واإلس���كان أهمية كب���رى لقطاع 
املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة، كما يسعى جاهدا 
لترس���يخ مفهوم ريادة األعم���ال باعتبارها قاطرة النمو 
االقتصادي من خ���ال خفض معدالت الفق���ر والبطالة 
ورفع معدالت النمو واالس���تدامة، و في هذا السياق قام 
بنك التعمير و اإلسكان بتفعيل دور مراكز خدمات تطوير 
األعم���ال الغير مالية، بهدف دع���م رواد األعمال وزيادة 
عدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتشجيع الشركات 
الناش���ئة والقائمة في القطاعات االقتصادية املستهدفة، 
وذلك من خال تحويل األفكار اإلبداعية للش���باب ورواد 
االعم���ال إلى  مش���روعات حقيقية عل���ي أرض الواقع، 
باإلضاف���ة إلى دعم املش���روعات القائم���ة بالفعل بكافة 
س���بل الدعم الفنية والبشرية التي يوفرها البنك، بهدف  
تعزيز املنتج املحلى وخلق صناعة وطنية تنافسية قادرة 
على املنافس���ة في الس���وق الوطني لتحل محل نظيرتها 
املس���توردة، باإلضاف���ة إل���ى فتح أس���واق جديدة على 

الصعيد الدولي وخلق فرص عمل.
 وف���ي هذا اإلط���ار ق���ام مركز تطوي���ر األعم���ال ببنك 
التعمير واإلس���كان، بعدة أنش���طة تعريفي���ة من خال 
زي���ارات ميدانية للعديد من املؤسس���ات، وبالتعاون مع 
إدارة الش���مول املالي بالبنك، قام فري���ق العمل باملركز 
بهدف  املؤسس���ة العربي���ة لضعاف الس���مع”  بزيارة” 
التعريف بأهمية الش���مول املالي، ونشر التوعية بأهمية 
فتح الحس���ابات البنكية واملحافظ اإللكترونية وتم تقديم 
الندوة التعريفية بلغة اإلش���ارة لعدد أكثر من 100 فرد 
م���ن ضعاف الس���مع. كما تم خال تل���ك الزيارة تقديم 
خدمة التش���بيك بني املؤسس���ة العربية لضعاف السمع 
ومش���روع دمج الذي يتباه مركز تطوير االعمال بالبنك، 
“وهو منصة إلكترونية لخدمة ذوي الهمم وتقديم خدمات 
تخاطب بلغة اإلش���ارة وتعديل السلوك”، كما قدم مركز 
تطوير االعمال خدمة التش���بيك ملش���روع دمج مع وزارة 
التخطيط لتقديم التيس���يرات الازمة للمش���روع لتعزيز 
تواج���د ذوي الهمم بمعرض إكس���بو املنعق���د في دولة 

اإلمارات.
 وق���ام مركز تطوير األعم���ال ببنك التعمير واإلس���كان 
بالتعاون مع إدارة الشمول املالي، بإعداد ندوات تثقيفية 
لعدد أكثر من 100 متدرب، بهدف تقديم خدمات التدريب 
وبن���اء القدرات والتوعي���ة بالخدمات الغي���ر مالية التي 
يقدمها بنك التعمير واإلسكان لرواد األعمال، باإلضافة 
إلى تقديم محاضرات للتعريف بدراسات الجدوى وخطة 
العمل، مع االس���تعانة بأمثلة ونماذج واقعية من الخبراء 

ورواد األعمال الناجحني في هذا املجال.

 وباإلضاف���ة إلى ذلك تم عق���د اجتماع بني مركز تطوير 
األعمال بالبنك مع أكاديمية HUB بجامعة عني شمس، 
لبحث س���بل التع���اون ب���ني الطرفني لتقدي���م الخدمات 
لط���اب الجامع���ة وتزويدهم بخدمات غي���ر مالية وخلق 
بيئة استش���ارية مائمة لتحس���ني بيئة عملهم وتمكينهم 
من إقامة مش���روعات خاصة بهم، باإلضافة إلى تعزيز 
تواصلهم مع كافة مقدمي الخدمات وتطوير األعمال، بما 
يسهم في تحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل.

 وفي هذا الس���ياق أش���اد حس���ن غانم رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لبنك التعمير واإلسكان، بجهود 
البنك املرك���زي املصري في توجيه البن���وك نحو تغيير 
الثقافة املصرفية، ليتضمن العمل املصرفي التوسع في 
تقديم خدماته ليشمل تقديم الخدمات الغير مالية، والذي 
يعد خطوة مكملة ملهام البنوك املصرية، مما يس���هم في 
تعزيز الدعم املقدم للمش���روعات الصغيرة واملتوس���طة 
ورواد األعمال، وتحقيق االستدامة للمشروعات الراغبة 
ف���ي النمو والتوس���ع، مما ي���ؤدي إلى تحقي���ق التنمية 

االقتصادية ودفع عجلة التنمية في مصر.

ال مساس بسرية الحسابات المصرفية للمصريين ..  

أحال املستش���ار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس 
مجل���س الن���واب  خ���ال  األس���بوع املاضي ، 
مش���روع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض 
أح���كام قان���ون اإلج���راءات الضريبي���ة املوحد 
الص���ادر بالقان���ون رقم 20٦ لس���نة 2020 إلى 
لجنة مشتركة من لجنة الخطة واملوازنة، ومكتبي 
لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون 

االقتصادية وذلك لدراسته واعداد تقرير عنه. 
 وأش���ارت الحكوم���ة ف���ى املذك���رة االيضاحية 
ملش���روع القانون الى ان  مصر انضمت في عام 
201٦ إل���ى عضوية املنت�دى العاملي للش���فافية 
وتب���ادل املعلوم���ات لألغ���راض الضريبية الذي 
تأس���س م�ن قب����ل مجموعة العش���رين ومنظمة 
التع���اون االقتصادي  بهدف مكافحة التهرب من 
الضرائ���ب وإخفاء املتهرب���ني ثرواتهم وأصولهم 
املالية بم�ا يه���دد إيرادات الدول وذلك عن طريق 
تطبي�ق ال�دول املعايي���ر الدولية لتبادل املعلومات 
لألغراض الضريبي���ة وانضمامها إلى اتفاقيات 
تعد إطارًا قانونيا للس���لطات الضريبية للتعاون 
العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق 

دافعي الضرائب.
 واضاف���ت الحكوم���ة  ف���ي إطار ه���ذا املنتدى 
يتم تقيي���م أداء الدول املنضمة ل���ه لتحديد مدى 
التزامها بمعايير الش���فافية وتب���ادل املعلومات 
وذل���ك من خ���ال مجموع����ة تس���م�ى مجموع�ة 
مراجعة النظراء أو القرن�اء، وف�ي ح�ال ح�ص�ول 
ال�دول على تقي�ي����م م�نخفض يتم تطبي�ق بع�ض 
االج���رءات    التحفظي���ة من قب���ل دول االتحاد 
األوروبي ومجموعة العش���رين G20  ، واشارت  
الجكوم���ة    إل���ي  أن العدي����د م�ن مؤسس���ات 
التموي���ل الدولية املانح���ة واملقرضة � ومنها على 
س���بيل املث����ال بن�ك إع���ادة االعم���ار األوروبي  
أصبح���ت تأخذ في اعتباره����ا التقيي�م الص�ادر 
من املنت�دى كأح�د املؤش���رات ف���ي التعامل مع 
الدول مما يؤثر على ق���درة الدول في االقتراض 

والحصول على املساعدات الفنية أو املالية. 
وحرصًا من الحكومة املصرية على االس���تعداد 
ملراجع���ة مجموعة القرناء باملنت���دى لدولة مصر 
واجتي���از التقييم، ملا يمثله ذلك م���ن أهمية كونه 
يدعم ويعزز مكانة الدولة االقتصادية والسياسية 
عل���ى الس���احة الدولية، فقد صدر ق���رار رئيس 
مجلس الوزراء رقم ٤٤1 لسنة 2020 وتعدياته 
بتش���كيل لجنة مراجعة القرناء لتختص باملتابعة 
وال���رد والتعامل ف���ي جميع الجوان���ب املتعلقة 
بمراجع���ة القرناء ملصر حتى االنتهاء من التقييم 

وصدور تقرير نهائی.
 وأوضح���ت الحكومة أن مص���ر اتخذت بعض 
اإلجراءات التش���ريعية املتطلب���ة لتطبيق معايير 
تب���ادل املعلومات واجتي���از التقييم، حيث صدر 
قان���ون اإلج���راءات الضريبية املوح���د بالقانون 
رقم 20٦ لس���نة 2020 متضمنا في املادة )7٨( 
من�ه ال�نص عل���ى أن يك�ون ملصلحة الضرائب 

املصري���ة تب���ادل املعلوم����ات ألغ���راض 
الضريب���ة ب���ني الس���لطات الضريبية 

في الدول التي تك���ون بينها وبني 
مص���ر اتفاقي����ات ض�ريبي���ة 

دولي����ة، وف�ي ح����دود م�ا 
تنص علي�ه أحك�ام ه�ذه 
ل�ه�ا  االتفاقي�ات، كم�ا 
أن تب����رم بروتوكوالت 
م����ع  اتفاقي����ات  أو 
الحكومي���ة  الجه����ات 

العام����ة  والهيئ���ات 
والجمعي���ات  والنقاب����ات 

وغيرها من األشخاص االعتبارية 
تس���مح بتبادل املعلومات فيما بينها 

ألغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم 
اإلخال باألسرار التجارية أو الصناعية أو 

املهنية للممول أو املكلف. 
و أش���ارت إلى أن  فريق املساعدة الفنية التابع 
ملنظم�ة التع�اون االقتص�ادي والتنمية افصح في 
زيارته ملص�ر خ�ال ش����هر م����ارس ۲۰۲۲ ع�ن 
بع����ض املتطلبات التش���ريعية الازم���ة الجتياز 
التقييم، ومن بينها الس���ماح بتب���ادل املعلومات 
لدى البنوك، تنفيذًا ألحكام االتفاقيات الضريبية 
الدولية، اس���تثناءًا من أحك�ام س����رية لحسابات 
املنص���وص عليه���ا في قان���ون البن���ك املركزي 
والجهاز املصرفي الص����ادر بالقانون رقم 19٤ 
لس���نة 2020، وتح�دد موع���د ملراجعة مجموع�ة 
القرن�اء باملنتدى لدولة مصر خال الربع األخير 
من الع���ام الجاري ۲۰۲۲ لتحديد م�دى التزامها 

بمعايير الشفافية وتبادل املعلومات
 وف���ي ضوء ذلك، أوصت لجن���ة مراجعة القرناء 
املشار إليها بإضافة فقرة ثانية إلى املادة )7٨( 
م���ن قانون اإلجراءات الضريبية املوحد املش���ار 
إليه، تنص على أنه ال تخل أحكام املادتني رقمي 
1٤0، 1٤2 م�ن ق�ان���ون البنك املركزي والجهاز 
املصرف���ي الص���ادر بالقانون رقم 19٤ لس���نة 
2020 باإلفص���اح عن معلوم�ات ل����دى البنوك، 
ألغ���راض تب����ادل املعلوم����ات تنفي����ذًا ألحك�ام 
االتفاقي�ات الضريبية الدولية النافذة في مصر، ، 
وذلك للوفاء بهذا املتطلب التشريعي م�ن متطلبات 
اجتياز التقييم، خاصة وأنه بالرجوع لتشريعات 
بعض ال���دول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها 
على س���بيل املث���ال دولتي البحري���ن واإلمارات 
العربية املتحدة تبني أنها تنص صراحة على هذا 

االستثناء.
تعديات 

وين���ص  مش���روع القانون املقدم م���ن الحكومة 
للبرمل���ان عل���ى ان تضاف فقرة ثاني���ة إلى نص 
املادة رق���م )7٨( من قانون اإلجراءات الضريبية 
املوحد الصادر بالقانون رقم 20٦ لسنة 2020، 

نصها اآلتي
 م���ادة )7٨( فق���رة ثاني���ة: “ وال تخ����ل أحكام 
املادت���ني رقم���ي 1٤0، 1٤2 م�ن ق�ان���ون البنك 
املرك���زي والجهاز املصرفي الص���ادر بالقانون 
رقم 19٤ لس���نة 2020 باإلفصاح عن معلومات 

ل���دى البنوك ، ألغراض تب���ادل املعلومات تنفيذًا 
ألح���كام االتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في 

مصر “ .
املادة الثانية : ينش���ر ه���ذا القانون في الجريدة 
الرس���مية، ويعمل ب���ه اعتبارًا من الي���وم التالي 

لتاريخ نشره.
و تن���ص املادة )7٨( قبل اضافة الفقرة الجديدة 
عل���ى أن »ملصلحة الضرائب تب���ادل املعلومات 
لألغ���راض الضريب���ة بني الس���لطات الضريبية 
في ال���دول التي تكون بينها وبني مصر اتفاقيات 
ضريبي���ة دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام 
ه���ذه االتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكوالت أو 
اتفاقي���ات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة 
والنقاب���ات والجمعيات وغيرها من األش���خاص 
االعتبارية تس���مح بتبادل املعلوم���ات فيما بينها 
ألغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم اإلخال 
باألسرار التجارية أو الصناعية أو املهنية للممول 

أو املكلف.
و يتيح التعديل طبقا لنص املادة تبادل املعلومات 
الضربية والبنكية بني مصر والدول املوقعة معها 
على اتفاقيات ضريبية، وكان النص قبل التعديل 
يتي���ح املعلوم���ات الضريبية، بينما س���محت 
الفقرة الجديدة املضافة في التعديل على 
تبادل املعلوم���ات البنكية وفقا لقواعد 
اتاحة املعلومات املنصوص عليها 

في قانون البنك املركزى.
و نص���ت امل���ادة 1٤0 من 
قانون البنك املركزى على 
أن »تك���ون جميع بيانات 
وحس���اباتهم  العم���اء 
وأماناته���م  وودائعه���م 
البن���وك  ف���ي  وخزائنه���م 
بها  املتعلقة  املعام���ات  وكذلك 
س���رية، وال يجوز االطاع عليها أو 
إعطاء بيانات عنها بطريق مباش���ر أو 
غير مباش���ر إال ب���إذن كتابي من صاحب 
الحس���اب أو الوديعة أو األمانة أو الخزينة أو 
م���ن أحد ورثته أو من أحد املوصى لهم بكل هذه 
األموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله 

أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
ومع ع���دم اإلخ���ال باالس���تعامات ال���واردة 
بهذا القانون، يس���رى الحظ���ر املنصوص عليه 
في الفق���رة األولى م���ن هذه امل���ادة على جميع 
األش���خاص والجهات بما في ذلك الجهات التي 
يخولها القانون سلطة االطاع أو الحصول على 
األوراق أو البيانات املحظور إفشاء سريتها طبقا 
ألحكام ه���ذا القانون، ويظل ه���ذا الحظر قائًما 
حتى ولو انتهت العاق���ة بني العميل والبنك ألي 

سبب من األسباب .
كما نصت املادة 1٤2 من »البنك املركزى«على 
أن »يحظ���ر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم 
مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير 
مباش���ر على معلومات أو بيانات عن العماء 
أو حس���اباتهم أو ودائعه���م، أو األمانات أو 
الخزائن الخاصة بهم أو معاماتهم إنشاؤها 
أو تمكني الغير من االط���اع عليها وذلك في 
غير الحاالت املرخص به���ا بمقتضى أحكام 
هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم 

للعمل .
من جانبه أك���د وكيل لجنة الخط���ة واملوازنة  
بمجلس النواب ياسر عمر، أن التعديل جاء من 
الحكومة تنفيذًا ألحكام االتفاقيات الضريبية 
الدولي���ة النافذة في مص���ر واالتفاقيات التي 
توقع عليها مص���ر وتصبح جزء من قوانينها 

وهو ما يحدث في كافة دول العالم.
وأضاف أن اللجنة ستناقش التعديل وتستمع 
لكافة اآلراء كما ستتم املناقشة خال الجلسة 
العامة وسيتم طرح كل الرؤى ولن يصدر أي 

تشريع ليس في صالح االقتصاد املصري.
وذكرت تقارير إعامي���ة أن هناك تباينا في آراء 

نواب البرملان بشأن التعديات والتي تسمح 
  للبن���ك املركزي باإلفصاح عن معلومات البنوك، 
تنفي���ذا ألغراض تبادل املعلوم���ات،   حيث يرى 
بعض الن���واب أن املادة ال يج���ب املوافقة عليها 
حفاظا على س���رية معلومات البنوك وعدم تداول 

املعلومات لدى البنك املركزي.

رد البنك املركزي  
وفي رد س���ريع من البنك املركزي عما اثير حول 
القانون ، أوضح البنك املركزي في بيان حصلت 
»الحصاد علي نس���خه منه »  أن مشروع قانون 
تعديل بع���ض أحكام قانون اإلجراءات الضريبية 
املُوح���د املقدم من الحكومة، يتعل���ق فقط بتبادل 
املعلومات م���ع الس���لطات الضريبي���ة األجنبية 
وليس مع مصلحة الضرائب املصرية لألغراض 
املحلية، وأن ذلك س���يتم تنفيذًا ألحكام االتفاقية 
الدولي���ة الت���ي تلتزم بها جميع ال���دول األعضاء 
في املنت�دى العاملي للش���فافية وتبادل املعلومات 
لألغ���راض الضريبي���ة الذي تأس���س م�ن قب�ل 
مجموعة العش���رين ومنظمة التعاون االقتصادي 

وانضمت له مصر عام 201٦.
وق���ال البيان “يؤكد البن���ك املركزي املصري أن 
مش���روع القان���ون املش���ار إليه ال يمس س���رية 
حس���ابات عماء البنوك في مصر، والتي وضع 
قانون البنك املركزي والجهاز املصرفي ضمانات 
مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات 
عماء القطاع املصرفي وحس���اباتهم وودائعهم 
وأماناته���م وخزائنهم في البنوك، وكذلك س���رية 

املعام���ات املتعلقة بها، كم���ا نص القانون 
عل���ى أنه ال يج���وز االط���اع عليها أو 

إعط���اء بيان���ات عنه���ا ألى جه���ة 
بطريق مباش���ر أو غير مباش���ر 

إال ب���إذن كتابي من صاحب 
الحس���اب أو الوديعة أو 
أو  الخزينة  أو  األمان���ة 
م���ن أحد ورثت���ه أو من 
أحد املوص���ي لهم بكل 
هذه األموال أو بعضها، 

أو م���ن نائب���ه القانون���ي 
أو وكيل���ه، أو بن���اء على حكم 

قضائي أو حكم تحكيم.
ف���ي بيانه-   وأهاب البن���ك املركزي- 

بوس���ائل اإلع���ام ومواق���ع التواص���ل 
االجتماع���ي توخ���ي الدقة فيما يت���م تداوله 

من أخب���ار والتأكد من صحته���ا من مصادرها 
الرسمية، تجنًبا النتش���ار الشائعات التي تضر 

باملواطنني واالقتصاد القومي.
وزير املالي���ة يجيب: ملاذا تقدمت الحكومة 

بتلك التعديات؟
من ناحية أخ���ري ، أكد الدكت���ور محمد معيط، 
وزي���ر املالي���ة، أن مص���ر انضمت إل���ى املنتدى 
العاملي للش���فافية وتب���ادل املعلومات لألغراض 
الضريبية منذ 201٦، وأن ذلك االنضمام يشكل 
إط���اًرا قانونًيا يتيح للس���لطة الضريبية التعاون 
العابر للحدود مع الس���لطات النظيرة في الدول 
املوقع���ة، بم���ا يدعم تحقيق ه���دف املنتدى، وهو 
مكافحة التهرب الضريبى دون انتهاك لس���يادة 

الدول أو حقوق دافعي الضرائب.
وأضاف »معيط«، في املذكرة اإليضاحية ملشروع 
قانون تعديل قانون اإلجراءات الضريبية املوحد، 
واملحال من الحكومة إلى البرملان مؤخًرا، أنه في 
إط���ار املنتدى يتم تقيي���م أداء الدولة املنضمة له، 
لبيان مدى التزامها بالشفافية وتبادل املعلومات 
عبر ما يسمى مجموعة القرناء، أو النظراء، وأنه 
حال حص���ول الدولة على تقيي���م منخفض، يتم 
تطبيق بعض اإلجراءات التحفظية عليها بواسطة 
االتح���اد األوروبى أو مجموعة العش���رين، الفًتا 
إلى أن العديد من املؤسس���ات التمويلية املانحة 
أو املقرضة، مثل بنك إع���ادة اإلعمار األوروبي، 
تأخذ في حس���بانها التقييم ال���ذي حصلت عليه 
الدول، كمؤشر، عند التعامل معها، ما يؤثر على 
قدرة تلك ال���دول على االقتراض والحصول على 

املساعدات الفنية أو املالية.
وأش���ار »معيط«، إل���ى أن مص���ر اتخذت عدة 
خطوات تشريعية للتجهيز لتقييم النظراء، إدراكا 
منها بأهمية تيس���ير وإنجاح مهمة فريق التقييم، 

بما يعزز املكانة االقتصادية والسياسية للدولة.
وكشف »معيط«، أن فريق املساعدة الفنية التابعة 
ملنظم���ة دول التعاون االقتصادي والتنمية، نصح 
في م���ارس 2013، بتعديل بعض التش���ريعات؛ 
بما يس���مح للبنوك بتب���ادل املعلومات لألغراض 
الضريبية، استثناء من أحكام سرية الحسابات، 
كما طلب تحديد موعد لزيارة لجنة النظراء لتقييم 

مدى التزام مصر بما وقعت عليه، وذلك في الربع 
األخير من 2022.

وأوضخ���ح »معيط«، أن لجن���ة مراجعة النظراء 
ذاته���ا أوص���ت بأن يت���م الحل التش���ريعى من 
خ���ال تعديل مادة واحدة ف���ي قانون اإلجراءات 
الضريبي���ة املوح���د الصادر ف���ي 2020، حيث 
أخ���ذت وزارة املالية بذلك، خاص���ة بعد أن تبني 
من مراجعة تشريعات دول اجتازت التقييم، مثل 
اإلمارات والبحرين، أنها نصت صراحة على هذا 

االستثناء.
الضرائب : التعديات ال تمس

 حسابات املصريني
ومن جانبها ، أكدت مصلحة الضرائب املصرية، 
الخميس، أن مشروع التعديل التشريعي املقترح 
عل���ى قانون اإلج���راءات الضريبية املوحد، الذي 
يناقش���ه مجلس الن���واب حالًيا، والذى يس���مح 
باإلفصاح ع���ن معلومات ل���دى البنوك ألغراض 
تبادل املعلومات تنفيًذا ألحكام االتفاقيات الدولية 
الضريبي���ة النافذة ف���ي مصر، ال يمس س���رية 
الحس���ابات البنكية للمصريني، وال الشركات وال 

املؤسسات العاملة في مصر.
وشددت »الضرائب« على أن هذا التعديل 
التشريعي يتعلق فقط بتبادل املعلومات 
مع الس���لطات الضريبي���ة األجنبية 
ولي���س مع مصلح���ة الضرائب 
املحلية،  لألغراض  املصرية 
ويقتصر فقط أيًضا على 
الدول  مس���اعدة بعض 
األجنبي���ة ف���ي التحقق 
التجارية  املعامات  من 
للتعام���ل  لرعاياه���ا، 
التهرب  احتم���االت  م���ع 
ليس���ت  وه���ذه  الضريب���ي، 
امل���رة األول���ى التي تتي���ح فيها 
مص���ر معلومات بنكية ع���ن »رعايا 
أجان���ب« بناًء عل���ى طلب دوله���م طبًقا 
لاتفاقيات املبرمة ب���ني مصر وهذه الدول، 
وعلى س���بيل املث���ال فإن هذا النظ���ام معمول به 
بني الوالي���ات املتحدة األمريكية ومصر منذ فترة 
طويلة وفًقا لقان���ون االمتثال الضريبي األمريكي 

.»FATCA«
وذك���ر بيان ملصلحة الضرائ���ب، أن مصر قامت 
عام 201٦، للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة 
التهرب الضريبي، باالنضمام إلى عضوية املنتدى 
العاملي للش���فافية وتب���ادل املعلومات لألغراض 
الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين 
ومنظمة التع���اون االقتصادي؛ به���دف مكافحة 
التهرب من الضرائب، وإخفاء املتهربني ثرواتهم 
وأصولهم املالية، بما يهدد إيرادات دولهم، وذلك 
عن طريق تطبيق ال���دول للمعايير العاملية لتبادل 
املعلوم���ات لألغ���راض الضريبي���ة وانضمامها 
التفاقيات ُتعد إطاًرا قانونًيا للسلطات الضريبية 
للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول 
وحق���وق دافع���ي الضرائب، مؤكًدا أن���ه يتم في 
إط���ار هذا املنتدى تقيي���م أداء الدول املنضمة له 
لتحديد مدى التزامها بمعايير الش���فافية وتبادل 
املعلوم���ات، من خال مجموعة »مراجعة النظراء 
أو القرن���اء«، وفي حالة حصول الدول على تقييم 
منخفض يتم تطبيق بعض اإلجراءات التحفظية.

أش���ار البي���ان، إل���ى أن العديد من مؤسس���ات 
التموي���ل الدولي���ة، ومنها على س���بيل املثال بنك 
إعادة اإلعمار األوروبي، أصبح يأخذ في اعتباره 
التقييم الصادر من هذا املنتدى، كأحد مؤشرات 
قياس م���دي التزام الدول بتل���ك املعايير الدولية 
لتقرير منح التس���هيات التمويلية، واملساعدات 

الفنية أو املالية.
أض���اف البي���ان، أن ه���ذا التعديل التش���ريعى 
املقت���رح، الت���زام دولي على مص���ر يجب الوفاء 
ب���ه، ويعطي ملص���ر حق املعامل���ة باملثل مع 172 
دولة على مس���توي العالم انضمت لتلك االتفاقية 
الدولية، مؤكًدا أن هذا التعديل التشريعي، إجراء 
ضروري أيًضا الس���تيفاء املتطلبات التش���ريعية 
الازمة الجتياز تقييم منتدى »الش���فافية وتبادل 
ملكافح���ة الته���رب الضريبي على  املعلوم���ات« 

مستوي العالم.

الحكومة :  التعديالت  على قانون االجراءات الضريبية تسمح بتبادل المعلومات لدى 
البنوك و تدعم ويعزز مكانة الدولة االقتصادية والسياسية على الساحة الدولية

   المركزي يؤكد : مشروع قانون تعديل بعض أحكام اإلجراءات الضريبية ال 
يمس سرية الحسابات المصرفية

 وزير المالية يجيب: لماذا تقدمت الحكومة بتلك التعديالت؟

 وكيل
 لجنة الخطة والموازنة : 

 بدء مناقشة التشريع الحكومي 
واالستماع لكافة اآلراء ولن يصدر 

أي تشريع ليس 
في صالح االقتصاد

 المصري 

 »الضرائب«:
\ اإلفصاح عن المعلومات 

البنكية ال يمس سرية حسابات 
المصريين ويقتصر على 

مساعدة بعض الدول
 األجنبية

ناصر ..
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»احلصاد« تستعرض ما وراء مشروع  قانون تعديل بعض
 أحكام قانون اإلجراءات الضريبية املوحد

وقع البن���ك األهلي املصري بروتوكول تعاون مع 
الغرفة التجاري���ة بالقاهرة به���دف توفير خدمة 
التحصيل اإلليكتروني لاش���تراكات الس���نوية 
والرس���وم الت���ي تحصلها الغرف���ة وذلك بفروع 
البن���ك املنتش���رة ودعم التح���ول الرقمي وتقديم 
حلول تمويلية الكترونية للمش���روعات الصغيرة 

واملتوسطة ومتناهية الصغر.
    عق���ب التوقي���ع،  ص���رح هش���ام عكاش���ه 
رئي���س مجل���س إدارة البن���ك األهل���ي املصري 
أن البروتوك���ول يأت���ي تدعيًما للش���مول املالي، 
الذي يتبن���اه البن���ك األهلي املص���ري والدولة، 
وتفعيًا الس���تراتيجية البنك الس���اعية للوصول 
إلى كافة ش���رائح املجتمع، مؤك���دا على التزام 
البنك باس���تكمال دعمه للمش���روعات الصغيرة 
واملتوس���طة ومتناهية الصغر عب���ر طرح برامج 
ونماذج مبتك���رة للخدمات املصرفية املالية وغير 
املالي���ة التي تخ���دم نموها املس���تدام من خال 
تيس���ير االقتراض ودعم التحول الرقمي وتقديم 
حل���ول تمويلية الكترونية، وذل���ك نظرا لدور تلك 
املشروعات في س���د احتياجات السوق املحلي، 
لتحقي���ق النمو وزيادة املعروض من املنتجات في 
الس���وق املحلية وتعميق التصني���ع، إضافة الى 
خلق مزيد من فرص العمل، ودعم الشمول املالي 

لجميع فئات املجتمع.
      وم���ن جانبه أعرب إبراهي���م العربي رئيس 
الغرف���ة التجارية للقاهرة ع���ن اعتزازه بالتعاون 
م���ع البنك األهلي املص���ري ودوره اإليجابي في 
دعم وتمويل املش���روعات القومية واملساهمة في 
التحول الرقمي لها، مشيرا الى انه سيتم دراسة 

توفير ممثل م���ن الغرفة للتواج���د ببعض فروع 
البن���ك لتوفير خدمات الغرفة ومنها اس���تخراج 
الس���جات التجارية للش���ركات، باإلضافة الي 
توفير مكت���ب ملمثل البنك ببعض مق���ار الغرفة، 
لتلقي طلبات توفي���ر الخدمات املصرفية لألفراد 

والشركات وتحويلها ألقرب فرع لهم.
   فيما أض���اف يحيى أبو الفت���وح نائب رئيس 
ان  املص���ري  األهل���ي  البن���ك  إدارة  مجل���س 
البروتوكول يش���مل توفير املنتج���ات والخدمات 
واالف���راد  املش���روعات  املصرفي���ة ألصح���اب 
مث���ل فتح الحس���ابات وإصدار بطاق���ات الدفع 
اإللكترونية املشتركة واستخدامها في التحصيل 
اإلليكترون���ي وكذا اإلجابة على االستفس���ارات 
وتوفير التمويات الازمة للمشروعات سواء من 
خال مكاتب تمثيل البنك املتاحة بمقرات الغرفة 

أو بفروع البنك.
   و أش���ار ط���ارق حس���ن رئي���س مجموع���ة 
املش���روعات الصغيرة واملتوسطة بالبنك األهلي 
املص���ري الى انه س���يتم إتاحة برام���ج تمويلية 
مخصصة ألنشطة الشعب التجارية بالغرفة من 
خال البرام���ج املتنوعة ومنه���ا األهلي بيزنس، 
باإلضاف���ة ال���ى تأهي���ل أصحاب املش���روعات 
وتطويرهم وتدريبهم إلقامة مش���روعات جديدة، 
حي���ث ي���درك البن���ك أن التموي���ل لي���س العقبة 
األساس���ية التي تواج���ه رواد األعمال فيحرص 
على مس���اندتهم ف���ي إعداد دراس���ات الجدوى 
وكيفي���ة تصمي���م وتس���ويق املنت���ج وغيرها من 
التحدي���ات التي يس���عى البنك لتقدي���م الحلول 

العملية املناسبة لها.

البنك األهلي املصري يوقع بـروتوكــول تعـــاون مع 
الغرفة التجارية للقاهرة لدعم لتحول الرقمي للمنشآت
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

06 كش����ف صندوق النقد الدولي عن إدراج البرنامج الجديد مع مصر 
ضمن جدول أعمال املجلس التنفيذي في 16 ديسمبر الجاري.

تبل����غ مدة البرنامج 4 س����نوات، ويتضمن حزم����ة تمويلية بقيمة 3 
مليارات دوالر بجانب مليار دوالر من صندوق االس����تدامة واملرونة 

التابع له، و نحو 5 مليارات من الشركاء الدوليني.
وق����ال الدكتور محمد معيط وزير املالية، ، إن الش����ريحة األولى من 

قرض صندوق النقد الجديد تصل الى نحو 750 مليون دوالر، ومن 
املقرر الحصول عليها قبل نهاية الشهر الجاري. 

وكان الصن����دوق قد أف����اد بأن البرنامج يش����مل على مجموعة من 
الحزم����ات التمويلية بقيمة 3 مليار دوالر إلى جانب مليار دوالر من 
قبل صندوق االستدامة واملرونة التابع له، إضافة إلى 5 مليار دوالر 

من الشركاء الدوليني.

صندوق النقد يدرج اتفاق 
مصر على جدول أعماله 

16 ديسمبر اجلاري

 أعلن كل م���ن البنك املركزي املصري، والبنك املركزي 
األردني، والبنك املركزي العراقي، ومنصة "ُبنى" )نظام 
الدفع الذي تش���غله املؤسسة اإلقليمية ملقاصة وتسوية 
املدفوع���ات العربي���ة، اململوكة من قبل صن���دوق النقد 
العربي( عن مبادرة عربية مش���تركة إلطالق خدمة دفع 
رواتب املتقاعدين املقيمني في الدول العربية باستخدام 

منصة "بنى". 
تشمل املرحلة األولى جمهورية العراق واململكة األردنية 
الهاش���مية وجمهورية مص���ر العربية، حيث س���تمكن 
الخدمة الجديدة املتقاعدي���ن العراقيني املقيمني في كل 
من اململكة األردنية الهاش���مية وجمهورية مصر العربية 
من اس���تالم رواتبهم الش���هرية بس���رعة أكبر وفعالية 
أعلى، من خالل فتح حس���اب بنكي لكل متقاعد عراقي 
يرغب في االستفادة من هذه الخدمة في أي من البنوك 
املش���اركة في املبادرة والتي أتم���ت متطلبات الجهوزية 

الفنية لالنضمام إلى منصة بنى.
س���يتم البدء في عمليات تحوي���ل الرواتب في نهاية كل 
شهر بمش���اركة البنوك النش���طة في كل من األسواق 
العراقية واألردني���ة واملصرية التي أتمت تفعيل الدينار 
األردن���ي والجني���ه املصري ف���ي منصة بن���ى، ويمكن 
للمتقاعدين متابعة األخبار الصادرة عن البنوك املختلفة 

للحصول على املزيد من املعلومات ذات الصلة. 
وف���ي ضوء انضمام املزيد م���ن البنوك إلى املنصة بعد 
إتمامها تفعيل الدينار األردني والجنيه املصري، فسيتم 
العمل الحقًا على تفعيل املبادرة بالتنسيق مع املصارف 
املركزية العربية في دول أخرى؛ بهدف تحس���ني تجربة 
املتقاعدي���ن على مس���توى العالم العرب���ي، وفتح آفاق 
جديدة لتحس���ني كف���اءة املدفوعات في اس���تخدامات 

متعددة مثل مخصصات الطالب املبتعثني ومخصصات 
متلقي العناية الصحية وتحويالت البعثات الدبلوماسية 
وغيرها من مبادرات املدفوعات الحكومية، وصواًل إلى 
الهدف املنش���ود من إيجاد املنص���ة املتمثل في تعزيز 
الجهود ف���ي مجال العم���ل العربي املش���ترك وتفعيل 
املدفوعات البينية العربية باستخدام العمالت العربية. 

وتعليق���ا على ه���ذه املبادرة ، صرح حس���ن عبد اهلل 

محافظ البنك املركزي املصري "البنك املركزي املصري 
يحرص دائمًا على تعزيز التعاون االقتصادي مع الدول 
العربية، حيث تمثل املب���ادرة الجديدة خطوة رائدة في 
هذا االتجاه، من خ���الل تقديم حلول دفع عربية حديثة 
تتوافق مع املعايي���ر واملبادئ الدولي���ة، وجودة وكفاءة 

الخدمات املالية اإلقليمية بني الدول العربية".
وأكد حس���ن عبداهلل إن األتفاقية تأتي أهميتها بمدى 
إمكانية تطبيقها على جوانب أخرى مثل التجارة البينية 
وتحوي���ل املدفوعات م���ا بني األطراف، ومما بال ش���ك 
سيدعم استقرار الجنيه على املديني املتوسط والطويل.

فيم���ا قال مصطفى غالب مخيف محافظ البنك املركزي 
العراقي: "نحرص دائمًا عل���ى توفير أفضل الخدمات 
املالية للمواطنني لذا نحن سعداء لالنطالق بهذه املبادرة 
ملا ستقدمه من خدمات وحلول مالية متميزة للمتقاعدين 
العراقيني املقيمني في الدول الشقيقة األردن ومصر عند 
استالم مس���تحقاتهم الشهرية مباشرة عبر الحسابات 

املصرفية بشفافية وتكلفة معتدلة وبطريقة سريعة.
 كما تأتي املبادرة في إطار جهودنا املس���تمرة لتوظيف 
التكنولوجي���ا املالي���ة ورفد القط���اع املصرفي بأفضل 
الحلول الحديثة واألمنة في قطاع املدفوعات والش���مول 

املالي".

 قال  أش���رف القاضي  رئيس املصرف املتحد أن سهولة أداء األعمال لالستثمار 
املباش���ر س���واء املحلية أو األجنبية ه���و البديل األهم لجذب اس���تثمارات جديدة 
والتقلي���ل من املخاط���ر وتحقيق االس���تقرار املالي.  وذلك في كلمت���ه التي ألقاها 
االس���بوع املاضي في مؤتمر الرؤساء التنفيذيني – النسخة الثامنة - تحت شعار 

“عام التحديات الكبرى«.
وكان أش����رف القاضي قد شارك في الجلسة الثانية وسط كوكبة من رؤساء مجالس 
إدارات البنوك والرؤس����اء التنفيذين حول القطاع املصرفي في مواجهة مهام جوهرية 
بمشاركة طارق الخولي – رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لبنك SAIB وغادة 
البيل����ي – رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية IDB وعالء فاروق 
-رئيس البنك الزراعي وعمرو البهي – الرئيس التنفيذي لبنك املش����رق مصر وحسني 
رفاعي -رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لبنك قناة الس����ويس.  أدار الجلس����ة 
الدكتور باسل رشدي – الرئيس التنفيذي لشركة نايل كابيتال القابضة لالستثمارات 

املالية وأمني عام الجمعية املصرية لالستثمار املباشر.
اس���تهل القاضي كلمته, بأن الوضع االقتصادي العامل���ي الراهن يفرض على 
الش���ركات واملؤسس���ات املالية عدة تحديات أهمها ضرورة ابتكار واستحداث 
أدوات تمويلية مرنة وذكية تس���اعد املؤسس���ات على مواكب���ة التحديات وتنمية 
قدرته���ا على االس���تمرار وفي تحقي���ق األرباح في ظل أزمة املؤث���رات العاملية 

تنافسية كبيرة وثورة رقمية.  
فاالبت���كار أصبح ضرورة حتمية لزيادة حج���م االئتمان والتمويل املتاح وتوفير 
ط���رق مبتك���رة أقل تكلفة للت���داول واالكتتاب في األس���واق املالية.  فضال عن 
إتاحة فرص أكبر للتسوق أمام املؤسسات التجارية عبر التجارة اإلليكترونية.  
كذلك إتاحة الفرصة للمؤسس���ات املالية والبن���وك في تقوية كياناتها اقتصاديا 
ع���ن طريق زيادة حج���م رؤوس أموالها مما يس���اهم في التنمي���ة االقتصادية 

واالجتماعية املستدامة معا.
  Financial Derivatives  املشتقات املالية

والتي تعد أحد التطبيقات الهامة والتي تقدمها املصارف لعمالءها لضبط أس���عار 
املنتجات والتحوط لتقلبات أسعار العمالت والسلع. 

وقد تبني البنك املركزي املصري خطة تس���مح للبنوك بعمل عقود مس���تقبلية فيما 
يتعلق باملشتقات املالية تهدف إلى خدمة العمالء في تثبيت سعر العمالت األجنبية 
ملدد محددة مثل:  ش���هر , ثالثة أو حتى س���نة مما يس���هل عليهم عميلة التسعير 

للمنتجاتهم التي تتأثر بسعر العمالت األجنبية .
فهذه القرارات تحمي املس���تثمرين من تقلبات أس���عار العمالت ومن املمكن عملها 
لتثبيت أس���عار السلع واملدخالت املس���تخدمة في منتجات التصنيع مثل النحاس 

والقمح أو الذرة وغيرها من السلع.
 Commodity  أو Currency options أو SWAPS وأكد القاض���ي أن
options  أو NDFs أس���عارها أعلى من الس���عر الحالي ألنها تشتري بعالوة 
وتمنح العميل الخيار في نهاية املدة أما اس���تخدام الس���عر املتفق عليه أو السعر 

املوجود في السوق إذا كان أقل ويطلق على هذا النوع الخيارات املالية.
أض���اف أن العق���ود اآلجلة للجنيه هي أن يتم ش���راء دوالر اليوم وبيعه مرة أخرى 
للبنك في املستقبل بعد 3 أو 6 شهور أو حتى سنة بسعر أعلى على أمل أن يكون 

قد باع منتجه وتوافر دوالر له للسداد في حينه.
وأوض���ح القاضي أنه ربما يكون توفير العقود اآلجل���ة للجنيه يكون لها تأثير غير 
مباش���ر على التضخم ألنه في حالة استخدامه يكون العميل أو املصنع قادر على 
تثبيت سعر الصرف أو السلعة ملدة أطول وبالتالي ال يلجأ إلى املبالغة في التسعير 

لعدم قدرته على توقع األسعار في املستقبل. 
ه���ذا وقد دارت مناقش���ات عديدة الجلس���ة حول مبادرات املش���روعات الصغيرة 
واملتوس���طة ونوعية الخدم���ات التي تقدمه���ا البنوك من استش���ارات مالية وفنية 
وتس���ويقية.   فأوضح أش���رف القاضي أن القي���ادة السياس���ية والبنك املركزي 
املص���ري ووزارة املالية قاموا بضخ نحو 200 مليار جنيه لدعم قطاع الش���ركات 
واملنش���آت لخدم���ة متطلبات منح االئتم���ان.  كذلك بزيادة الح���د اإللزامي لتمويل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من محافظ البنوك بداًل 
من نسبة 20%، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة 

خالل عامني.   تم مد املهلة إلى ديسمبر 2023 لتحقيق املستهدف.
توقيت القرار مناس���بًا إلحداث التغييرات املس���تهدفة ملختلف القطاعات اإلنتاجية 
العامل���ة في االقتص���اد القومي )القط���اع الخدمي والقط���اع الصناعي والقطاع 
الزراعي(، وخصوص���ًا بالتزامن مع اإلجراءات االس���تباقية التي اتخذتها الدولة 
املصرية ملواجهة تداعيات أزمة الحرب الروس���ية األوكرانية ومن قبلها أزمة جائحة 

فيروس كورونا لتقليل اآلثار السلبية على االقتصاد املصري.

هذا وقد وجه البنك املركزي كافة البنوك العاملة بالقطاع املصرفي بما فيها البنوك 
األجنبية للمشاركة في مشروعات التنمية املستدامة التي تهدف إلى تأهيل الشباب 
ودع���م طاقاته.  كم���ا دعاهم إلى تخصيص نس���ب جيدة من محاف���ظ التمويالت 
االئتمانية لخدمة قطاع املش���روعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر لخدمة 
مناط���ق جغرافية نائية مث���ل محافظات الصعيد بالوج���ه القبلي.  فضال عن دعم 
أنش���طة الش���ركات العاملة في مجال تكنولوجيا املعلومات إلحداث التطور املرجو 

نحو التحول الرقمي ضمن منظومة الشمول املالي.
يقدم املصرف املتحد حزمة من الحلول التي تعمل على تعظيم دور قطاع املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة ملختلف القطاعات االقتصادية وخاصة الصناعة.  فضال عن 
 ابتكار عدد من الحلول التمويلية الخضراء.  وذلك من خالل 5 آليات بنكية وفنية هم:

  
الحل���ول التمويلية املبتك���رة واملختلفة التي تناس���ب احتياجات رج���ال الصناعة 

واملستثمرين وفق لشروط وقواعد البنك املركزي املصري.  
حزمة الخدم���ات الرقمية مثل : الخدمات الرقمية للش���ركات والتي تمنح مميزات 
كبيرة للشركات منها: إجراء كافة التحويالت الداخلية – إصدار خطابات الضمان 
– س���داد كامل للمدفوعات الحكومية من التزام���ات ضرائب وتأمينات وجمارك.  
فتح االعتمادات املس���تندية وإدارة الس���يولة Cash Management  بأحدث 
األس���اليب االستثمارية والتي تضمن تعظيم أرباح الشركات واملؤسسات.  فضال 

عن االطالع على كافة حسابات الشركات.
 UB حلول تمويلية متخصصة للتمويل املتناهي الصغر السريع من خالل محفظة
الرقمية وإمكانية الس���داد عبرها.  وذلك بهدف تنمية سالس���ل القيمة األمر الذي 
يساهم في القضاء على العديد من املشاكل االجتماعية واالقتصادية منها : البطالة 
والجريمة والفس���اد .. الخ.   فضال عن دورها الفعال في دمج االقتصاد املوازي 

بالرسمي وتحسني حياة املواطن وتغيير ثقافة االستهالك نحو الطاقة النظيفة.
مجموعة من خدمات الدعم الفني منها : العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية 
لخدمة أغراض التنمية الش���املة والس���يما املش���روعات املتناهية الصغر وتوسيع 

قاعدة الشمول املالي.
دعم االبتكارات والعقول املصرية الش���ابة في املجال املصرفي وغير املصرفي 
خاصة الت���ي تعمل على وضع حلول للمش���اكل االقتصادي���ة وتعظيم اإلنتاج 
املحلي في قطاعات هامة من األنش���طة االقتصادية مما يساهم في زيادة حجم 
الص���ادرات املصري���ة وذلك من خالل مب���ادرة رواد النيل وأيض���ا دعم ريادة 

األعمال والشركات الناشئة.
مصر أرض الفرص للمستثمرين 

وفي ختام كلمته, أش���ار أش���رف القاضي - إن مصر أرض الف���رص الواعدة.  
فالدولة املصرية وضعت برنامج اقتصادي وتش���ريعي طموح يعكس مدى الجدية 
ف���ي جذب اس���تثمارات جديدة في مج���ال الصناعة والبني���ة التحتية واملجتمعات 
الصناعية الجديدة.  فضال عن التمويل األخضر بأساليب وأدوات تمويلية مبتكرة.  
األمر الذي يخدم الصناعة املحلية ويؤهلها املنتجات التي تحمل شعار “صنع في 

مصر” للتصدير عامليا.  
هذا ويقع على املؤسس���ات املالي���ة واملصرفية دور كبير ف���ي تعظيم جهود الدولة 
املصرية لزيادة حجم النش���اط والتبادل التجاري لتحقيق التنمية املس���تدامة على 

جميع األصعدة االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  

 

 

البنك املركزي : مبادرة مشتركة بني مصر والعراق واألردن لدفع رواتب املتقاعدين عبر منصة "ُبنى"

»رئيس المصرف المتحد« :

 حلول املصرف املتحد التمويلية لـSMEs تضمن إدارة 
جيدة للسيولة وتقليل مخاطر

 

 –)CIB( قام البن���ك التجاري الدول���ي – مصر
أكبر بن���ك قطاع خاص في مصر – باملس���اهمة 
في تمويل ش���ركة “أمونة” لطاقة الرياح، بهدف 
إطالق مش���روع لتوليد الطاق���ة املتجددة بقدرة 
500 ميج���اوات عل���ى س���واحل منطق���ة البحر 
األحم���ر. ويأتي ذلك في ضوء الدورة الس���ابعة 
والعش���رين م���ن مؤتم���ر األمم املتح���دة املعني 
بتغير املناخ )COP27(، ودعًما الس���تراتيجية 
مص���ر فيما يخص التوس���ع ف���ي االعتماد على 
مص���ادر الطاقة املتجددة، وتماش���ًيا مع إطالق 
الحكومة املصرية لبرنامج “الترابط بني موارد 
املي���اه والطاقة والغذاء« )NWFE(، والذي من 
املتوقع أن يبدأ إنش���ائه في ديسمبر 2022، وأن 

يستمر ملدة 30 شهًرا. 
وبصفته بنك رأس املال العامل ووكيل الضمان 
 CIB املحل���ي وبن���ك الحس���اب املحل���ي، يعمل
متحالف���ا مع اتحاد  م���ن املؤسس���ات الدولية، 
 ،)JBIC( متضمنا بنك اليابان للتعاون الدولي
ومؤسس���ة التمويل الدولي���ة )IFC(، باإلضافة 
إل���ى بن���ك “س���تاندرد تش���ارتد”، “مؤسس���ة 
و”بن���ك  املصرفي���ة”،  ميتس���وي  س���وميتومو 
س���وميتومو ميتسوي ترست”، كمقرضني تحت 
غطاء نيبون لتأمني الصادرات واالس���تثمارات 

.)NEXI(
جدي���ر بالذك���ر أن مزرع���ة الرياح التي س���وف 
تّولد طاقة بقدرة 500 ميجاوات، والتي س���تقوم 
بتطويره���ا ش���ركة “أمي���ا ب���اور” اإلماراتي���ة 
بالش���راكة م���ع “س���وميتومو كوربوريش���ن” ، 
س���تعد واحدة من أكبر محط���ات توليد الطاقة 
املتج���ددة في مصر وإفريقيا، مما س���وف يلعب 
دوًرا بارًزا في تحقيق الهدف األساس���ي إلطالق 
هذا املش���روع، وهو خدم���ة آالف املصريني من 
خ���الل تقلي���ل االنبعاثات الكربوني���ة في مصر، 
باإلضاف���ة إلى تس���ريع التح���ول لالعتماد على 

مصادر الطاقة املتجددة.
إن خب���رة  CIB الواس���عة ف���ي مج���ال الطاقة 
املتج���ددة، فضاًل عن مش���اركته الجادة في هذا 
املش���روع املحوري، هما بمثابة برهاًنا واضًحا 
عل���ى التزام���ه املس���تمر بالحفاظ عل���ى مكانته 
املنفردة بشأن التحرك نحو االستدامة، وتأكيًدا 
على س���عيه الدائم إلى تعزيز تمويل املمارسات 
الش���ركات  وحوكم���ة  واالجتماعي���ة  البيئي���ة 

 .)ESG(

 حسن عبدالله : حريصون على تعزيز التعاون االقتصادي مع الدول العربية ..والمبادرة ستدعم استقرار الجنيه 

البنك التجاري الدولي-مصر 
CIB يدعم جهود الدولة يف 
التحّول  إلى الطاقة املتجددة

ق���ام تحال���ف مصرفي مك���ون من بنك مص���ر والبنك 
التجاري الدولي بصفتهم املرتبني الرئيس���يني األوليني 
ومس���وقي التمويل بترتيب ومنح تمويل مشترك لصالح 
مجموع���ة “بني���ة” بمبل���غ 6.35 ملي���ار جنيه مصري 
بغرض تمويل مشروعات مس���ندة ملجموعة “بنية” في 
قطاع البنية التحتية التكنولوجية لقطاع االتصاالت في 

مصر.
تم التوقيع على عقد التمويل املشترك يوم األحد املوافق 
4 ديس���مبر 2022،  بحضور   محمد اإلتربي -رئيس 
مجل���س إدارة  بنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر 
والبنك التجاري الدول���ي ومجموعة “بنية”، حيث  قام 
كال من عاك���ف املغربي – نائب رئي���س مجلس إدارة  
بنك مصر،  عمرو الجنايني - الرئيس التنفيذي للقطاع 
املؤسس���ي بالبنك التجاري الدول���ي و املهندس/ أحمد 
مكي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة 
“بنية” بتوقيع عقد التمويل املشترك، ويستهدف التمويل 
تنفيذ ودعم خطة الدولة نحو التحول الرقمي في مصر.

 وقد قام البنكان باملشاركة في منح التمويل ودور بنكي 
الحس���اب مناصفة بينهما، في حني اضطلع بنك مصر 
بدور وكيل التموي���ل، وقام البنك التجاري الدولي بدور 

وكيل الضمان.
وم���ن جانبه ،  أكد محمد اإلتربي - رئيس مجلس إدارة 
بن���ك مصر عقب التوقيع على أهمية دور الكوادر املدربة 
في اجراء الدراسات الالزمة ملثل هذا املنح بكفاءة عالية 
وأش���اد باحترافية فرق العمل املتخصصة من العاملني 
في القطاعات املعني���ة في بنكي مصر والتجاري الدولي 
وتس���هيل كافة إجراءات التمويل املشترك حيث كان لهم 
دورا فع���اال في اتم���ام هذا التمويل بنج���اح وكفاءة في 
مختلف مراحله، كما أش���اد بالتع���اون املثمر من جانب 
بنك���ي مصر والتج���اري الدولي الذي أس���فر عن إتمام 

التمويل بنجاح.
 وأش���ار الى إيمان بنك مصر الصادق بإمكانات قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في مصر الذي ازدهر 
بصورة واضحة على مدى الس���نوات القليلة املاضية، و 
أن بنك مصر س���يقوم بمواصلة تمويل تلك املش���روعات 
لتنشيط ودعم االقتصاد املصري، توافقا مع توجه الدولة 
للنهوض بجميع القطاعات االقتصادية، وإلى حرص بنك 
مصر دائما كونه مؤسس���ة مصرفية رائدة على الدخول 
في املبادرات والبروتوكوالت التي تهدف لتقديم خدمات 
تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العمالء، حيث يعمل 
بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية واالستراتيجية، 

إليمانه باالستدامة والتطوير املستمر.
 فيما صرح عاكف املغربي – نائب رئيس مجلس إدارة 
بن���ك مصر عق���ب التوقيع أن مس���اهمة بنك مصر في 
تمويل هذا املش���روع تعد اس���تكماال لدوره الرائد في 
دع���م االقتصاد املص���ري وانطالقا من ح���رص البنك 
على املس���اهمة في تحقيق رؤية مصر “2030”، ودعم 
خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية 
لالتصاالت في مصر وكذا تنفيذ استراتيجية بنك مصر 
في تعزيز دوره في دعم التنمية االقتصادية واملساهمة 

في تمويل املشروعات الوطنية العمالقة.
و أكد عاكف املغربي على حرص البنك على املش���اركة 
ف���ي املبادرات التي تهدف إلى التوس���ع في تمويل تلك 
املش���روعات الحيوية، حيث يس���اهم بنك مصر بتدعيم 
خطط اإلص���الح االقتصادي خاصة ف���ي املوضوعات 
الت���ي تحتل صدارة اهتمامات الجه���از املصرفي مثل 

دعم قطاع االتص���االت وتكنولوجيا املعلومات في إطار 
كون تلك املش���روعات ذات قيم���ة مضافة عالية تنعكس 
إيجابا عل���ى االقتصاد املصري كما ت���ؤدي إلى خلق 
املزيد من ف���رص العمل في مختل���ف القطاعات وتلبية 
احتياجات املش���روعات التنموية وامل���دن الذكية داخل 
مصر. وأعرب عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع 
املؤسس���ي بالبنك التج���اري الدولي-مصرCIB ، عن 

سعادته  بالتعاون مع بنك مصر  و مجموعة “بنية”.
 وأضاف الجناين���ي بأن عقد التموي���ل يأتي في إطار 
الدور الريادي للبنك التجاري وحرصه على دعم وتنفيذ 
املشروعات العمالقة املتعلقة بالقطاعات الحيوية في كافة 
املجاالت باعتباره من أكبر البنوك العاملة في الس���وق 
املصري���ة ومن ه���ذه القطاعات هو قط���اع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات ألهمية االس���تراتيجية لالقتصاد 
املصري للتطور والقدرة على تحقيق تنمية مس���تدامة، 
وأض���اف الجنايني أن أحد أهم اس���تراتيجيات البنك 
هي تقديم خدمات مصرفية مبتكرة والتي تواكب أحدث 
األساليب املصرفية العاملية في تمويل قطاع االتصاالت 
وتكنولوجي���ا املعلومات وأوضح أن التمويل الذي يقدمه 
البن���ك التج���اري الدولي-مصرCIB بالتعاون مع بنك 
مص���ر ملجموعة “بنية” س���يتيح تنفيذ ما تم اس���ناده 
لها من مش���روعات خالل الفترة القادمة لتطوير البنية 
التحتي���ة لتكنولوجي���ا املعلومات وتعزي���ز بناء القدرات 
وتش���جيع االبتكار وضمان األم���ن املعلوماتي، وتعزيز 

مكانة مصر على املستويني اإلقليمي والدولي.
وبهذه املناس���بة، أع���رب املهندس أحم���د مكي رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة “بنية”، عن 
س���عادته بتوقيع عقد التمويل املش���ترك مع بنك مصر 
والبنك التج���اري الدولي – مص���ر  CIB، مؤكدًا أن 
حج���م التموي���ل يعكس الثقة التي تتمت���ع بها مجموعة 

“بنية” لدى مؤسسات التمويل املحلية والدولية.
وتق���دم مجموعة “بنية” من خالل منظومتها االحترافية 
واملؤسسية املتطورة، باقة ثرية من املنتجات والخدمات 
والحلول الرقمية، تتضم���ن خدمات االتصاالت التقنية 
والخدم���ات الس���حابية والحل���ول املرتبط���ة باألم���ن 
املعلومات���ي، وتنفيذ مراكز البيان���ات الكبرى، وتصميم 
وتنفي���ذ األب���راج التش���اركية واألنظم���ة التكنولوجية 

املتكاملة باستخدام أحدث التقنيات.
 وأضاف مك���ي أن التمويل يأتي دعما ملجموعة “بنية” 
وخططها التوسعية في مشروعات التحول الرقمي التي 
بدأتها الش���ركة في عام 2018، ولكي تساهم في مزيد 
م���ن النمو الذي حققت���ه املجموعة في مج���االت البنية 
التحتية والبيانات السحابية ومراكز البيانات الضخمة، 
الفت���ا إل���ى أن التمويل يلقي مزيدًا من املس���ئولية على 

املجموعة لتعظيم دورها في دعم االقتصاد املصري.
ويؤم���ن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم 
خطط الدول���ة للنهوض باالقتص���اد الوطني، ويحرص 
البنكان على القيام بدورهما الحيوي في مس���اندة كافة 
األنش���طة التي تس���اهم في خلق حياة أفضل للمواطن 
املصري. كما يس���عى البن���كان إلى تقدي���م الخدمات 
املصرفي���ة واملالي���ة بصورة ميس���رة ومتط���ورة، حيث 
يعم���ل البنكان عل���ى تعزيز تميز خدماتهم���ا والحفاظ 
عل���ى نجاحهم���ا طويل امل���دى واملش���اركة بفاعلية في 
الخدمات التي تلبي احتياجات عمالئهما، حيث أن قيم 
واس���تراتيجيات عمل البنكان تعك���س دائمًا التزامهما 

بالتنمية املستدامة والرخاء ملصر.

لتمويل المشروعات المسندة لها في قطاع البنية التحتية التكنولوجية واالتصاالت في مصر

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  11  ديسمبر  2022  •  العدد  672

بنكا مصر والتجاري الدولي يوقعان عقد 
متويل ملجموعة »بنية« بـ 6.35 مليار جنيه

مستعرضا مساهمته  في تمويل 
شركة »أمونة« لطاقة الرياح

   القاضي:  الوضع االقتصادي يفرض ابتكار آليات 
 تمويلية تتسم بمرونة ومواكبة الثورة الرقمية 

وقع البنك األهلي املصري، بداية األس���بوع املاضي، 
عقد تمويل استثماري طويل األجل بقيمة 393 مليون 
جني���ه لصالح الش���ركة املصري���ة العامة للس���ياحة 
والفن���ادق “إيجوث” وذل���ك في إطار مب���ادرة البنك 
املركزي املصري التي تستهدف تمويل عمليات إحالل 
وتجديد فن���ادق اإلقامة والفنادق العائمة وأس���اطيل 
النقل الس���ياحي من أجل إعادة الطابع األثري املميز 

إلى قصر فندق ونتر باالس باألقصر.
وقد ص���رح يحيى أب���و الفتوح نائ���ب رئيس مجلس 
إدارة البن���ك األهلي املص���ري، أن التمويل يأتي في 
إطار دعم البنك املس���تمر لقطاع الس���ياحة في مصر 
وال���ذي يعد واحدا م���ن أهم القطاع���ات االقتصادية 
ومصدرًا رئيسيا للعمالت األجنبية، كما يتيح العديد 
من فرص العمل وهو ما يشجع البنك األهلي املصري 
على دعم هذا القطاع بش���كل دائم ومتنامي ما تقدمه 
الدول���ة والبنك املرك���زي لذلك القطاع م���ن مبادرات 
تهدف إلى اس���تعادة قوة النش���اط السياحي وتطوير 
املنشآت السياحية ورفع مستوى جاهزيتها الستقبال 
الوفود السياحية، األمر الذي يتبناه البنك في منح تلك 
التسهيالت االئتمانية للقطاعات ذات الطبيعة الخاصة 

بما يخدم االقتصاد القومي.
كما أشاد ش���ريف بنداري رئيس الش���ركة املصرية 
العامة للس���ياحة والفن���ادق “إيجوث “ ب���دور البنك 
األهلي البارز والتعاون املس���تمر ف���ي توفير التمويل 
الالزم للش���ركات بهدف إحالل وتجديد الفنادق بما 
يخدم ويحقق استراتيجية القطاع السياحي في مصر 
وأكد على أن التس���هيالت املمنوحة من البنك األهلي 
املصري تعد دليال واضح���ا على التوجه القوي نحو 
دعم النشاط السياحي والعمل على مساندته ملواجهة 
كافة التحديات على الرغم من التداعيات االقتصادية 
العاملية، موجها الش���كر للبن���ك األهلي املصري على 
دوره الفع���ال في إتم���ام عقد التموي���ل بنجاح ووفقا 

ومتطلبات املشروع.
وفي الس���ياق نفسه أوضح ش���ريف رياض الرئيس 

التنفيذي لالئتم���ان املصرفي للش���ركات والقروض 
املش���تركة بالبنك األهلي املص���ري أن قيمة التمويل 
تبلغ نحو 393 مليون جم بنسبة مساهمة قدرها %75 
من إجمالي التكاليف االس���تثمارية البالغة نحو 524 
مليون جم بفترة تمويل 12 عام ش���املة فترة السحب 
والسماح وأن التمويل يستهدف عملية إحالل وتجديد 
قصر فندق ونتر باالس باألقصر حيث س���يتم إعادة 
تطوير الفندق ملواكبة أح���دث النظم ومعايير الفنادق 
الخم���س نج���وم مع املحافظ���ة على الطاب���ع األثري 
واملعم���اري التاريخ���ي للقص���ر، وذل���ك ضمن خطة 
الدولة لتطوير كافة املنش���آت التاريخية على مستوى 
الجمهوري���ة باعتبارها أماكن جذب للس���ياح والذي 
بالتبعية س���يؤدي إل���ى نمو تدفق���ات العملة األجنبية 

وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
جدير بالذكر أنه تم إنش���اء الفندق ع���ام 1886 وتم 
افتتاح���ه ألول مرة عام 1903، حيث يعد للفندق دورا 
مهمًا ف���ي تاريخ مصر، فقد ش���هدت جدران الفندق 
العدي���د من األح���داث التاريخية، فبه���و الفندق كان 
ش���اهدًا على بداية أحداث اكتشاف مقبرة توت عنخ 
آمون، وعلى سلم الفندق أعلن هوارد كارتر اكتشاف 
املقبرة عام 1922، إضافة إلى إقامة رؤس���اء وملوك 

العالم فيه أثناء احتفاالت افتتاح قناة السويس.

بقيمة 393 مليون جنيه.. 

»البنك األهلي املصري« يوقع عقد متويل إلحالل 
وجتديد قصر فندق ونتر باالس يف األقصر

 

بع���د أعوام من االنقطاع عاد املؤتمر العاملى “يورومني 
“م���رة أخ���رى للقاه���رة  تح���ت عن���وان رئيس���ي هو 
“االس���تثمار ف���ي املرونة االقتصادية واالس���تدامة “ ، 
وذلك بمش���اركة   ع���دد من أهم الش���خصيات املؤثرة 
ف���ي الحكومة املصرية، وقطاع البن���وك والقطاع املالي 
وعدد م���ن أهم املبتكرين في عالم امل���ال، لإلجابة على 
عدد من التساؤالت املطروحة علي الساحة االقتصادية    
ومناقش���ة كيفي���ة عبور مص���ر ألزماته���ا االقتصادية 

وتحقيق التطور واالزدهار.
وفي كلمت���ه أمام افتت���اح  فعاليات الدورة الخامس���ة 
والعش���رين ملؤتمر يورومني مصر، و الذي انعقد تحت 
رعاية   الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء  ، قال 
وزير املالية الدكتور محمد معيط، إن مصر تس���تهدف 
الوص���ول بحجم ص���ادرات الغاز الطبيع���ي إلى مليار 
دوالر ش���هرًيا خالل العام املقب���ل، موضحا أن القيمة 
الحالي���ة لصادرات الغاز تص���ل إلى 600 مليون دوالر 

شهرًيا.
 وأوضح معيط،   أن مصر تس���تهدف أن تصل بحجم 
الصادرات اإلجمالية إل���ى 100 مليار دوالر، موضًحا 
أن حج���م الصادرات في 2022 بل���غ 32 مليار دوالر، 
فيما كان قد سجل 25 مليار دوالر خالل العام املاضي 
2021 ، مؤك���دا أن االقتصاد املص���ري يمتلك القدرة 
على احت���واء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل 
بمرونة مع تداعياتها وذلك بسبب التنفيذ املتقن لبرنامج 
اإلص���الح االقتصادي الش���امل، والعم���ل الجاد على 
تحقيق االنضباط املالي، واس���تدامة النمو في مختلف 
القطاعات   ، وانتهاج سياس���ات مالية مرنة ترتكز فى 
إحدى مساراتها، على تنويع مصادر التمويل، وخفض 
تكلفته، والتوس���ع فى آليات التموي���ل املبتكر ، مضيفا   

أن���ه يتم ذلك، من خ���الل التوجه إلى إصدار س���ندات 
مس���تدامة وزرق���اء واجتماعية، والصكوك، وس���ندات 
»س���اموراي خض���راء« باليابان و»بان���دا خضراء« 
بالص���ني؛ بما يس���هم فى ج���ذب ش���رائح جديدة من 

املستثمرين.
وق���ال الوزير،   إن مص���ر تنطلق بقوة نح���و التعافي 
األخضر، بآفاق جاذبة لالستثمارات املحلية واألجنبية 
ترتك���ز عل���ى بنية تحتية قوي���ة ومتطورة وق���ادرة على 
استيعاب املزيد من األنشطة اإلنتاجية؛ مستهدفة خلق 
مس���ار تنموي واعد ُيس���اعد على تجاوز حدة املخاطر 
االقتصادية العاملية، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة 

كورون���ا، مع اآلثار الس���لبية بالغة الش���دة للحرب فى 
لت تحديات غير مسبوقة، يأتي فى  أوروبا، والتى ش���َكّ
مقدمته���ا: موجة تضخمية حادة انعكس���ت فى ارتفاع 
أس���عار الس���لع والخدم���ات خاصة الغ���ذاء والوقود، 
وصعوبة وصول البلدان النامية واالقتصادات الناشئة 
لألسواق الدولية لتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث بات 
األمر أكثر تكلفة مع التزايد الشديد فى أسعار الفائدة.
 وق���ال معي���ط، إن الحس���اب الختام���ي للع���ام املالي 
املاضي 2021/ 2022، يجس���د نجاحن���ا في الحفاظ 
على استقرار مؤش���رات األداء املالي في ظل الظروف 
االقتصادية العاملية االس���تثنائية والتي تش���هد تشابك 

التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، 
والتي تأثرت بها أيضا اقتصادات العالم الكبرى.

 وأش���ار إلى أن الحكومة املصرية اس���تطاعت خفض 
العج���ز الكلي للموازن���ة العامة للدولة إل���ى 6،1% من 
النات���ج املحلي اإلجمالي، وتحقيق فائض أولي بنس���بة 
1,3% خ���الل الع���ام املالي املاضي املنتهي في ش���هر 
يونيو 2022، كما تمكن���ا من خفض الدين إلى %87,2 
نزواًل م���ن 103% عام 2016، األمر الذي يوضح أهمية 
اإلج���راءات االس���تباقية التي انتهجته���ا الحكومة في 
التعامل مع اآلثار السلبية لألزمات االقتصادية العاملية.

 وأض���اف وزير املالي���ة أن الدولة لم تغف���ل دورها في 
بس���ط مظلة الحماية االجتماعية والتي توسعت بمعدل 
نمو س���نوي وصل إلى 33،9% ف���ي اإلنفاق على رعاية 
ودعم الفئات األكثر احتياًجا واألولى بالرعاية؛ لتخفيف 
ح���دة األعباء التضخمية عل���ى املواطنني ، موضحا أن 
االقتص���اد املص���ري بات أكث���ر قدرة عل���ى “التعافي 
األخضر” رغم قس���وة التحديات العاملية حيث اكتسب 
قدًرا من الصالبة يمكنه من التعامل اإليجابي املرن مع 
األزمات الدولية، على نحو يدفع الحكومة لالس���تمرار 
في إجراء اإلصالحات الهيكلية بإرادة سياس���ية قوية، 

لتوطني الصناعة واالعتماد على اإلنتاج املحلي. 
ولف���ت معي���ط إل���ى أن مص���ر تس���تهدف املزي���د من 
االستثمارات التنموية خاصة في املشروعات الخضراء، 
بما فيها الهيدروجني األخضر، من خالل العمل الجاد 
على تمكني القطاع الخاص املحلي واألجنبي من قيادة 
قاطرة النمو االقتصادي املس���تدام والغني بالوظائف، 

من أجل توفير مليون فرصة عمل سنوًيا. 

 

وزير املالية : نسعي  جلذب شرائح جديدة من املستثمرين عبر سندات »ساموراي» و»باندا« خضراء
»يورومني« خالل كلمته بالـ

  معيط : االقتصاد المصري يمتلك القدرة على احتواء الصدمات 
الداخلية والخارجية والتعامل بمرونة مع تداعياتها  

شيماء مرسي



تجارة وصناعة 

07
 

التموين: مخزون األرز التمويني
 يصل إلى ٦٫٦ شهر.. والزيت التمويني 

٥٫٧ شهر واملكرونة ٧٫٦  شهر

ق���ال الدكتور علي املصيلحي وزي���ر التموين والتجارة 
الداخلية، إن املخزون االستراتيجي من األرز التمويني 
يصل إلى 6.6 ش���هر، مضيفا أن الزيت التمويني يبلغ 

5.7 شهر واملكرونة التموينية 7.6 شهر.
وأوضح املصيلحي أن املخزون اإلستراتيجي من القمح 
التمويني 5 أش���هر والس���كر التمويني 3.8 شهر، مع 

العلم أن املوس���م الجديد للس���كر س���يبدأ في 1-15-
.2023

 وأش���ار إلى أن االحتياطي من اللح���وم الحيه يبلغ 12 
ش���هًرا، والدواجن  املجمدة 4.7 ش���هر، منوهًا إلى أن 
الوزارة تضخ ما يقرب من 31 سلعة  شهرًيا للمواطنني 

على بطاقة الدعم يستفيد منها 64 مليون مواطن.

أكدت نيف���ني جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز 
تنمية املشروعات، الخميس، على أن الجهاز 
يعمل عل���ى تنفيذ توجيهات الدولة وتقديم كل 
آليات الدعم املالي وغير املالي لصناع األثاث 
في دمي���اط ويتعاون معهم لرف���ع إنتاجيتهم 
وتطوير منتجاتهم لتالئم احتياجات الس���وق 
املحلي وتتمكن من التصدير واملنافسة عاملًيا.
جاء ذل���ك على هامش افتتاح معرض «صنع 
في دمياط» بحض���ور الدكتورة منال عوض، 

محافظ دمياط، ولفيف من املسؤولني.
إل���ى أهمي���ة معرض  وأش���ارت «جام���ع» 
صنع ف���ي دمياط الذي يتع���اون جهاز تنمية 
املش���روعات مع محافظة دمي���اط في إقامته 
وتنظيمه على عدة دورات س���نويا بهدف فتح 
أس���واق جديدة للمنتج الدمياطي املتميز من 
األث���اث والديكور في نط���اق القاهرة الكبرى 
ويتيح الفرصة ألصحاب املشروعات لتسويق 
منتجاتهم بش���كل مباش���ر أو إبرام تعاقدات 

جديدة أثناء فترة املعرض.
وأوضح���ت «جام���ع» أن الجه���از يحرص 
على التنس���يق مع الجهات الشريكة لتحقيق 
رؤي���ة وأه���داف الدول���ة فيما يتعل���ق بدعم 
املش���روعات الصغي���رة ومنه���ا الصناعات 
الحرفية والتكتالت اإلنتاجية في املحافظات، 
مش���يرة إلى أن توجه���ات الدولة وضعت في 
االعتب���ار تطوي���ر صناعة األث���اث في دمياط 
باعتبارها أحد املصادر األساس���ية للتشغيل 
وتوفير فرص عمل للعمال���ة املتخصصة في 
هذا القط���اع كما تمث���ل عنص���ًرا هاًما في 
اقتصاديات الس���وق املص���ري خاصة وأن 
تطويرها سيؤدى إلى تلبية احتياجات السوق 

املحلى وتقليل ال���واردات والعمل على زيادة 
الصادرات.

وأشارت «جامع» إلى أن اهتمام الدولة بهذا 
القطاع انعكس على حجم التمويل الذي قدمه 
الجهاز ملش���روعات األث���اث واملوبيليا خالل 
8 س���نوات بمحافظة دمياط حي���ث تم تمويل 
5477 مش���روعا بحوال���ي 240 مليون جنيه 

أتاحت ما يزيد على 17 ألف فرصة عمل.
وأك���دت الدكت���ورة منال ع���وض، محافظ 
دمياط، أن معرض «صنع في دمياط» يأتي 
ضمن سلس���لة التعاون املشترك مع جهاز 
تنمي���ة املش���روعات املتوس���طة والصغيرة 
ومتناهي���ة الصغر الس���تكمال الخطة التي 
بدأتها املحافظة لتحقي���ق رؤية الدولة نحو 
النه���وض بتل���ك الصناعة بدمي���اط، ودعم 
الصناع والعامل���ني بهذا القطاع، هذا إلى 
جانب املس���اهمة في خلق آفاق تس���ويقية 

جديدة ملنتجاتهم.
وأش���ارت «ع���وض» إل���ى أن املعرض حقق 
نجاًحا كبيًرا بمراحل���ه املختلفة منذ انطالقه 
عام 2016، كما نوهت إلى أنه تم عقد دورتني 
لهذا العام جاءت في مارس ويونيو املاضى.

وثمنت املحافظ تلك الجهود التي تس���اهم في 
دعم تلك الصناعة التي ُتعد األش���هر واألهم 
بمحافظة دمياط، وذلك استعادة مكانة األثاث 
الدمياطي الذي اش���تهر بجودته وتميزه منذ 
عقود طويلة باألسواق املحلية والعربية، الفتة 
أنه يت���م العمل وفقا لخطة مح���ددة تأتى في 
إطار جهود الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية 
وتطويرها بشكل يلبى متطلبات السوق املحلى 

وصوال إلى التصدير واملنافسة العاملية.

ت���رأس الدكت���ور مصطفى مدبول���ي، رئيس 
مجلس الوزراء، اجتماعا؛ ملتابعة آليات توفير 
األع���الف الالزمة لقطاع صناع���ة الدواجن، 
وذلك بحضور حسن عبداهلل، محافظ البنك 
املركزي املصري، والدكتور علي املصيلحي، 
وزير التموي���ن والتجارة الداخلية، والس���يد 
القصير، وزي���ر الزراعة، واملهندس مصطفى 
الصي���اد، نائب وزير الزراعة لش���ئون الثروة 
الحيواني���ة والس���مكية والداجن���ة، والل���واء 
حس���ام نجيدة، نائب رئيس جهاز مشروعات 
الخدمة الوطنية بالقوات املس���لحة، والدكتور 
أيمن حس���ام، رئيس جهاز حماية املستهلك، 
وأصحاب املصانع ورؤس���اء مجالس إدارات 
الش���ركات املُوِردة ل�"فول الصويا" و"الذرة" 

ومكونات األعالف.
وأش���ار مدبولي، إلى أن اللقاء مع الشركات 

املُوِردة للف���ول الصويا، وال���ذرة، واملُصنعة 
لألعالف، يأتي الستعراض الشكاوى الواردة 
من العديد م���ن أصحاب م���زارع الدواجن، 
والخاصة بوجود ارتفاع ش���ديد فى أسعار 
بيع تلك املنتج���ات الضرورية لقطاع صناعة 
الدواج���ن، الفتا إلى أن ما نمر به من ظروف 
عاملية حالية، ال يحتم���ل وجود زيادات مبالغ 
فيها فى أسعار الس���لع الضرورية لعدد من 
القطاع���ات الحيوية، والتى م���ن بينها قطاع 
صناعة الدواجن، الذي يمس حياة املواطنني 
اليومية، قائاًل:"الدولة لن تقبل اس���تمرار هذه 
األوضاع.. فه���ذه زيادات مبالغ فيها فى ظل 
ه���ذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، 
لن  فالدول���ة س���تتدخل بآلياته���ا"، مضيفا: 
نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، 

فهذه الصناعة مهمة جدًا.

على هامش افتتاح معرض «صنع في دمياط»

نيفني جامع: مولنا مشروعات األثاث يف دمياط 
بـ٢٤٠ مليون جنيه خالل ٨ سنوات

 

أك���د الدكت���ور محمد معيط وزي���ر املالية، االس���تمرار في 
مس���اندة القط���اع التصديرى إلرس���اء دعائم من���اخ أكثر 
تحفي���ًزا للصناع���ة واإلنت���اج ولتحقيق ما أعلن���ه الرئيس 
عبدالفتاح السيس���ي، للوص���ول إل���ى «100 مليار دوالر 
ص���ادرات»، موضًحا أننا س���ددنا 40 ملي���ار جنيه لدعم 
املصدري���ن في 30 ش���هًرا من خالل مب���ادرات رد األعباء 
التصديري���ة املتأخرة لدى صن���دوق تنمية الصادرات، رغم 
األزمات العاملية والظروف االقتصادية االستثنائية الراهنة، 

وما تفرضه على موازنات الدول بما فيها مصر.
أضاف الوزير في بيان صحفى للوزارة: ملتزمون باالستمرار 
في دعم الصادرات؛ بما ُيس���هم في توفير السيولة النقدية 
الالزمة ل���دوران عجلة اإلنتاج وتمكني املصدرين من الوفاء 
بالتزاماته���م، على نحو يؤدي إلى تعظيم القدرات اإلنتاجية 
للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية 
للمنتجات املصرية في األس���واق العاملية، الفًتا إلى أن 436 
ش���ركة مصدرة صرفت 2.5 مليار جنيه من مس���تحقاتها 
لدى صن���دوق تنمية الصادرات، ضم���ن الدفعة الثانية من 
املس���تفيدين باملرحل���ة الخامس���ة ملبادرة الس���داد النقدي 

الفوري لدعم املصدرين.
وأش���ار إل���ى أنه س���يتم في منتص���ف ديس���مبر الحالي 
اس���تكمال صرف الدفعة الثانية لباقي الش���ركات املنضمة 
للمرحلة الخامس���ة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم 

املصدرين.

أكد الش���حات غتوري رئيس مصلح���ة الجمارك، أنه تم وضع 
اس���تراتيجية جديدة لتطوير املنظوم���ة الجمركية وفًقا ألحدث 
املعايير العاملي���ة باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعى في 
تحليل ومعالجة البيانات، بما يس���هم في تحديد مواطن الخطر 
لكل عنصر من عناصر العملية االستيرادية، على نحو يساعد 
في ضمان س���رعة اإلفراج ع���ن البضائع، والحفاظ على أعلى 

جودة ممكنة باألسواق املصرية.
قال، في اجتماع لجنة السياس���ات بمنظم���ة الجمارك العاملية 
بالبحري���ن، إننا حريصون على التوس���ع ف���ي النظام الجديد 
إلدارة املخاط���ر ب���كل املناف���ذ الجمركي���ة، وتطبي���ق أفض���ل 
املمارس���ات الدولية بمنظومة الفحص باألش���عة الحديثة، على 
نحو يس���هم في اإلف���راج عن البضائع دون كش���ف أو معاينة 
عبر «املس���ار األخضر»، من أجل تبسيط اإلجراءات وسرعة 
اإلف���راج الجمرك���ي، والتعامل جمركًيا م���ع البضائع املتعاقد 
عليها بنظام التجارة اإللكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص 
املس���بق وس���داد الرس���وم الجمركية قبل وص���ول البضائع، 
والس���ماح بتبادل املعلوم���ات والبيانات املؤمن���ة إلكترونًيا بني 
مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية 

املبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

 

أظه���ر مرك���ز املعلوم���ات ودعم اتخ���اذ الق���رار بمجلس 
ال���وزراء، أن مص���ر أصبحت األول���ى عامليًا في املؤش���ر 
الفرع���ي "التش���ريعات الخاصة بالتج���ارة اإللكترونية في 
2022" ضمن مؤش���ر جاهزية الشبكات الصادر عن معهد 

بروتولنس في نوفمبر 2022.
وأوض���ح املركز - في إنفوجراف نش���ره مرك���ز املعلومات 
يرصد فيه تقدم ترتيب مصر في مؤش���ر جاهزية الشبكات 
الص���ادر عن معهد بروتولنس في نوفمبر 2022 - أنه على 
مس���توى املؤشر العام تقدمت 4 مراكز لتصبح في الترتيب 
73 ف���ي 2022 م���ن ب���ني 131 دولة عاملي���ًا بمجموع نقاط 
47.76، مقارنة ب�املرك���ز 77 في 2021 من بني 130 دولة 

عامليًا بمجموع نقاط 47.56.
وعلى مس���توى املحاور الرئيس���ة؛ تقدمت مصر 16 مركزًا 
ف���ي محور الحوكمة، لتصبح في الترتيب ال� 74 في 2022، 
مقارنة ب�الترتيب 90 في 2021، وعلى مس���توى املؤشرات 
الفرعية تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر إمكانية الوصول 
املوجود في محور التكنولوجيا؛ لتصبح في الترتيب 46 في 
2022، مقارنة ب�الترتيب 66 في 2021، وأيضًا تقدمت 18 
مركزًا في مؤشر الثقة املوجود في محور الثقة؛ لتصبح في 

الترتيب ال�70 في 2022، والترتيب ال�88 في 2021.

رئيس مصلحة اجلمارك: استراتيجية جديدة لتطوير 
املنظومة اجلمركية وفًقا للمعايير العاملية

سيد اجلارحي

داليا احمد

بحضور محافظ البنك المركزي

رئيس الوزراء يتابع آليات توفير األعالف الالزمة 
لقطاع صناعة الدواجن

اإلحصاء: u١٨٫٩ ارتفاعًا يف قيمة التبادل التجاري بني
 مصر والدول العربية خالل أول ٩ أشهر من ٢٠٢٢

ارتفعت قيم���ة التبادل التج���اري بني مصر 
والدول العربية لتس���جل 21.9 مليار دوالر 
خالل أول 9 أش���هر من ع���ام 2022 مقابل 
18.4 ملي���ار دوالر خالل نف���س الفترة من 
ع���ام 2021 بزيادة بلغ���ت 3.5 مليار دوالر، 

وبنسبة ارتفاع قدرها %18.9.
وأظه���رت بيان���ات الجهاز املرك���زي للتعبئة 
العام���ة واإلحص���اء، أن قيم���ة الص���ادرات 
املصري���ة لل���دول العربي���ة 8.8 مليار دوالر 
خالل أول 9 أش���هر من ع���ام 2022 مقابل 
8.2 ملي���ار دوالر خ���الل نف���س الفترة من 
عام 2021 بزي���ادة بلغت 620 مليون دوالر، 

وبنسبة ارتفاع قدرها %7.6.
وج���اءت الس���عودية عل���ى رأس قائمة أعلى 
عش���ر دول عربية استيراًدا من مصر خالل 

أول 9 أشهر من عام 2022، حيث بلغت قيمة 
ص���ادرات مصر لها 1.8 مليار دوالر، يليها 
اإلمارات 1.3 مليار دوالر، ثم ليبيا 874.6 
ملي���ون دوالر، ثم الس���ودان 637.6 مليون 
دوالر، ث���م املغ���رب 628.2 مليون دوالر، ثم 
األردن 554.5 ملي���ون دوالر، ث���م الجزائر 
546.8 مليون دوالر، ثم العراق 379 مليون 
دوالر، ث���م الكوي���ت 346.9 ملي���ون دوالر، 

وأخيرًا لبنان 335.3 مليون دوالر.
وأش���ار اإلحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات 
املصرية من الدول العربية لتصل إلى 13.1 
ملي���ار دوالر خ���الل أول 9 أش���هر من عام 
2022 مقابل 10.3 مليار دوالر خالل نفس 
الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 2.9 مليار 

دوالر، وبنسبة ارتفاع قدرها %27.9.
اسالم عبدالفتاح

من خالل مبادرات رد األعباء التصديرية..

وزير املالية: سددنا ٤٠ مليار جنيه لدعم 
املصدرين يف ٣٠ شهًرا 

معلومات الوزراء: مصر األولى عامليًا مبؤشر 
التشريعات اخلاصة بالتجارة اإللكترونية

وزير القوى العاملة يبحث مع احتاد الصناعات التنسيق 
يف ملفات التدريب املهني والتعليم الفني

ق���ال وزير القوى العاملة حس���ن ش���حاتة، إن 
”ال���وزارة“ بكام���ل جاهزيته���ا واس���تعدادها 
لالس���تمرار في التع���اون والتنس���يق والعمل 
املش���ترك م���ع اتح���اد الصناع���ات، معلنًا عن 
اجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة كافة 

امللفات املشتركة.
وأك���د ش���حاتة خ���الل لقائه، بوفد م���ن اتحاد 
الصناعات برئاسة الس���ويدي، أهمية التعاون 

والتنسيق خاصة في املرحلة املقبلة.
وأش���ار إلى أن هناك ملفات عديدة تتطلب ذلك، 
خاصة مل���ف التدريب املهن���ي والتعليم الفني 
والصناع���ي ال���ذي تضعه ال���وزارة على رأس 

أولوياته.
ونوه بأهمية االستمرار في تطوير التعليم الفني 
والتكنولوجي تماش���يًا مع متطلب���ات العصر، 
والوظائ���ف الت���ي يحتاجها س���وق العمل في 

الداخل والخارج.
وقال ش���حاتة إن ال���وزارة بكاف���ة إمكانياتها 
على إستعداد للتنس���يق والتعاون املستمر مع 
اتحاد الصناعات في مج���ال التدريب، وتوفير 
مراك���ز التدريب التابعة للوزارة على مس���توى 

املحافظات أمام ”االتحاد“ للمساهمة في عملية 
تدريب الشباب وطلبة و خريجي املدارس الفنية 

على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل.
وش���دد على وجود تنس���يق م���ع وزارة التربية 
والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتتكامل 

املنظومة التدريبية على ُأسس سليمة.
وم���ن جانبه، ثمن الس���ويدي ه���ذا التعاون مع 
الوزارة باعتبارها ش���ريك ف���ي منظومة العمل 
وأن اله���دف واحد لخل���ق عامل مصري متميز 
وذو كفاءة عالية، والذي يعتبر ثروة قومية، ومن 

أهم العوامل لجذب االستثمارات.
ولف���ت إل���ى أن ثقافة األس���رة املصرية تغيرت 
بالفع���ل وأصبحت تهتم بالتعلي���م الفني وتقبل 

عليه.
واس���تعرض الس���ويدي تجرب���ة ”االتح���اد“ 
في إنش���اء مدرس���ة صناعية بإس���م ”مدرسة 
التطبيقية“بديرب  للتكنولجيا  الثانوية  السويدي 
نجم بمحافظة الش���رقية، والتي تش���هد تخريج 
125 طالب س���نويا، ُمدربني عل���ى التعامل مع 
املاكين���ات واألالت املتط���ورة والت���ى تتواج���د 

باملصانع

جنون «الذهب»

علي هامش ”فوود أفريكا“ دورته السابعة

اتهامات لرجال أعمال بجمعه وتصديره للحصول علي 
العملة الصعبة وسط غياب الرقابة احلكومية 

مطالب بتطوير املنظومة احلاكمة لصناعة الغذاء والتركيز على منتجات تصديرية

رئيس ش���عبة الذهب : أس���عار الذهب ارتفعت في 
مصر   بش���كل كبير نتيج���ة زيادة الطلب على خام 
الذه���ب محليا دون زيادة ف���ي حجم املعروض  وال 

رابط بينها وبني سعر الدوالر 
  : مستش���ار وزير التموين لش���ئون صناعة الذهب  
حجم مبيعات املش���غوالت الذهبية سنويا يصل إلى 
70 طن���ا وأطال���ب  املواطنني بالتريث في الش���راء   

خالل الفترة الحالية لحني استقرار األسعار 
  خبي���ر :  أس���عار الذهب تعاود االس���تقرار 
حينم���ا يت���م صرف ق���رض صن���دوق النقد 

الدولي ملصر 
 ارتفاع جنوني وغير مس���بوق ، ش���هدته أس���عار 
الذهب في الس���وق املصري خالل األيام املاضية ، 
والالفت أن ذلك يأتي  وس���ط زيادة معدالت اإلقبال 
على الشراء من جانب املواطنني على اعتبار الذهب 
مالذا آمنا ..ولكن هناك أسباب أخري لهذا االرتفاع 
ومنه���ا ما ردده البع���ض من هرول���ة بعض رجال 
األعمال علي شراء الذهب وتصديره للحصول علي 

العملة الصعبة وسط غياب الرقابة الحكومية 
في بعض األيام ،  زاد سعر الذهب عيار 24 ليصل 
إل���ى 2080 جنيها،  كما ارتفع س���عر الذهب عيار 
21 ، وه���و العيار األكث���ر مبيعا ،  ليصل في ختام 
تعامالت بعض األيام إلي  نحو 1820 جنيها، ألول 
م���رة في التاريخ ،  وصعد س���عر الذهب عيار 18   
ليصل إلى 1560 جنيها  ، ونما س���عر جنيه الذهب   
إلي 14650 جنيها  ، وبشكل عام ارتفع سعر جرام 
الذه���ب من حوال���ي 1200 جنيًها (48.84 دوالر) 
مطلع ش���هر نوفمب���ر املاضي ، إل���ى 1700 جنيًها 
(69.2) بزي���ادة 500 جنيه (20.35 دوالر) خالل 

34 يوًما.
وأرج���ع تجار أس���باب االرتفاع إل���ى زيادة حجم 
الطل���ب، مقاب���ل تراجع املخ���زون املحل���ي ، فيما 
ق���ال هاني مي���الد،  رئيس الش���عبة العامة للذهب 
واملصوغات باالتحاد الع���ام للغرف التجارية ،  إن 
هناك حالة من التذبذب في أس���عار بورصة الذهب 
العاملية، وهو ما أح���دث قفزات وحركات كثيرة في 
الذهب في الس���وق املحلي، الفًت���ا إلى أنه ال توجد 
أس���عار للذه���ب معروف���ة في الس���وق لحني عودة 

االستقرار العاملي ومن ثم املحلي.
 وأش���ار  ميالد  إلي أن  أس���عار الذهب في مصر 
ارتفعت بش���كل كبير نتيجة زيادة الطلب على خام 
الذه���ب محلًي���ا، دون زي���ادة في حج���م املعروض 
ليصل جرام عيار 21 حوالي 1700 جنيًها (69.2 
دوالر)، وذلك نتيجة انخفاض حجم اس���تيراد خام 
الذه���ب، وفي املقابل هناك ارتف���اع في الطلب على 

املخزون في السوق.
ورفض ميالد،  الربط بني زيادة سعر الذهب وسعر 
الدوالر أمام الجنيه في الس���وق، مؤكًدا أن ارتفاع 
أس���عار الذهب ج���اء نتيجة زي���ادة الطلب ونقص 
املع���روض، وليس هن���اك ربط مع تحركات س���عر 

صرف الدوالر.

وق���ال هاني مي���الد إن زيادة أس���عار الذهب أثرت 
سلبًيا على مبيعات املشغوالت الذهبية لتتراوح بني 
متوس���ط إلى ضعيف. في املقابل تزايد الطلب على 
السبائك وخام الذهب الس���تغالل ارتفاع األسعار 
للمتاجرة على امل���دى القريب وتحقيق عائد مرتفع. 
وأضاف أنه من الصعب توقع أسعار الذهب خالل 
الفت���رة املقبلة في ظل التغي���رات املتالحقة لعوامل 

تحديد أسعار الذهب.
رجال األعمال السبب

.فيم���ا  لفت  إيهاب واصف، رئيس ش���عبة الذهب 
واملعادن النفيسة، إلى أن الزيادة نتيجة شراء رجال 
األعم���ال للذهب وتصديره للحص���ول على الدوالر 

لتوفير الحصيلة الدوالرية.
وأضاف إيهاب واصف، - في تصريحات إعالمية- 
أن هناك زيادة طلب محلي من املواطنني على شراء 
جنيه���ات الذهب مما أدى إلى ش���ح املعروض من 
املع���دن األصفر ملواجه���ة الطل���ب وبالتالي ارتفاع 
أس���عاره بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن مصر لديها 
12 مصنًعا للمش���غوالت الذهبي���ة وتحل املركز 64 

عاملًيا في تصدير املشغوالت الذهبية.
إقبال كبير 

الدكتور ناجى فرج مستش���ار وزير التموين لشئون 
صناع���ة الذهب ، يش���ير  إلي  أن حج���م مبيعات 
املش���غوالت الذهبي���ة س���نويا يصل إل���ى 70 طنا، 
مضيفا أن االرتفاع الكبير في س���عر الذهب الذى 
يشهده السوق املصري حاليا  ، يأتي بسبب اإلقبال 
الكبير على عمليات الش���راء، وأيضا عدم استيراد 
الذه���ب م���ن الخارج ف���ى الوقت الحال���ي، مطالبا 
املواطنني بالتريث في ش���راء الذه���ب خالل الفترة 
الحالية لحني استقرار األسعار متوقًعا حدوث هدوء 
نسبى في أس���عار الذهب خالل الفترة املقبلة؛ بعد 
انته���اء كثرة الطلب التي دفعت أس���عار الذهب إلى 

مستويات قياسية.
وأضاف ناجى فرج   في تصريحات له ،  أن الكثير 
م���ن املواطنني يلجأون لش���راء الذهب ف���ى الوقت 
الحالي كمدخرات ومالذ آم���ن، وأن اإلقبال الكبير 
على ش���راء الذهب أدى إلى زيادة األس���عار قائال: 
”أنصح املواطنني الذين ينوون شراء الذهب بالتريث 
في الوقت الحالي ألن األس���عار ستتراجع بالتأكيد 
خالل مع الفترة املقبلة، الفتا  إلى أن أسعار الذهب 

حاليا مرتفعة، وال تعبر عن السعر العادل .
 وكان  س���عر صرف الجنيه أمام الدوالر،  انخفض 
أكثر م���ن 25% منذ قرار البن���ك املركزي املصري، 
تطبيق نظام سعر صرف مرن للحصول على تمويل 
من صندوق النقد الدولي، ووصل متوس���ط س���عر 
الدوالر 24.54 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع 

في البنك املركزي، مطلع األسبوع املاضي .
واشترى البنك املركزي املصري، 44 طًنا من الذهب 
خ���الل فبراير   املاضي، مم���ا جعله يصنف كأكبر 
مش���تٍر للمعدن األصفر بني البنوك املركزية العاملية 
خالل الربع األول من عام 2022، مما رفع إجمالي 
االحتياطي���ات املصرية من الذهب إل���ى 125 طنا، 

بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.
ويطب���ق البنك املركزي املصري سياس���ة لترش���يد 
االستيراد ملواجهة أزمة الفجوة في النقد األجنبي، 
ولتحقيقها، اعتمد نظام االعتمادات املس���تندية منذ 
مارس  املاضي، لتوفير الدوالر الس���تيراد الس���لع 

األساسية.
وأعلنت مصر نهاية العام املاضي، اكتش���اف منجم 
ضخم إلنتاج الذهب بمنطقة إيقات بصحراء مصر 
الش���رقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من 
الذه���ب بحد أدنى، وبإجمالي اس���تثمارات تتجاوز 

مليار دوالر .
وبحسب  بيانات رسمية، أنتج منجم السكري-وهو 
منج���م الذهب الوحيد املنتج في مصر- 15 طًنا في 
ع���ام 2019، ووقعت الحكومة عقوًدا مع ش���ركات 
كبرى، للبحث عن الذهب واملعادن املصاحبة له، كما 
تعمل عل���ى تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة بمنطقة 

مرسى علم بالصحراء الشرقية.
توقعات غير محسومة 

م���ن جانبه، أوض���ح أمير رزق، خبير املش���غوالت 
الذهبي���ة، أن هناك حالة من الضباب تس���يطر على 
س���وق الذهب ف���ي مصر، وهو ما جع���ل التوقعات 
غير محسومة، مشيًرا إلى أن أسعار الذهب تعاود 
االس���تقرار حينما يتم صرف قرض صندوق النقد 

الدولي ملصر.
  عب���د العال س���ليمة نائ���ب رئيس ش���عبة الذهب 
بمحافظة كفر الش���يخ، يؤكد بدوره  أن هناك اقبال 
كبير على ش���راء الذهب ف���ي الوقت الحالي ، األمر 
ال���ذى أدى إلى ارتفاع األس���عار خالل هذه الفترة 
،بجانب أيضا عدم اس���تيراد الذه���ب من الخارج 
وتوافر املنتجات ، وأصبح الطلب على شراء الذهب 

أكثر من املعروض بأضعاف قد تصل ل�%90  .
وأش���ار  نادي نجيب، عضو ش���عبة الذهب بغرفة 
القاهرة التجارية  إلي أن  أس���عار الذهب س���جلت  
مستويات فلكية غير معقولة، لم تصل إليها منذ 50 
و80 س���نة ، وقال إن تراجع املعدن الثمني  سيأتي 
بالتزام���ن م���ع وفرة الحصيل���ة الدوالري���ة، والتي 
س���تكون فور حصول مصر على الش���ريحة األولى 

من قرض صندوق النقد الدولي.

اختت���م- يوم األربعاء املاض���ي-  املعرض التجاري 
الدولي لألغذية واملش���روبات ”فوود أفريكا“ دورته 
الس���ابعة التي أقيمت  تحت رعاية وزارتي التموين 
والتجارة والصناعة، وقد أجرى املش���اركون خالل 
أيام املعرض الثالثة أكثر من 200 جلسة مفاوضات 

ثنائية ..
وعل���ي هام���ش املع���رض ، ق���ال رئي���س املجلس 
التصدي���ري للصناع���ات الغذائي���ة املهندس هاني 
برزي، إن املجلس يستهدف أن تتخطي صادراته 5 

مليارات دوالر بنهاية العام املقبل 2023.
وأوض���ح ب���رزي أن تل���ك القيم���ة كان يس���تهدف 
املجل���س تحقيقها خالل العام الج���اري، ولكن في 
ظ���ل تداعيات األزمة الروس���ية األوكرانية وتأثيرها 
على سالس���ل اإلمداد وعلى وق���ف تصدير بعض 
السلع مثل املكرونة والزيت وبعض البقوليات تأثرت 

الصادرات.
وأض���اف أن قطاع الصناعات الغذائية حقق العالم 
املاض���ي زيادة في معدل الصادرات بنس���بة 18 % 
حي���ث بلغت 4 ملي���ارات دوالر، ونأم���ل في تحقيق 
نف���س القيمة خالل العام الجاري، مش���يرا إلى أن 
ص���ادرات الصناع���ات الغذائية حقق���ت نحو 2.5 
مليار دوالر خالل النص���ف الثاني من العام املالي 
الحال���ي، الفتا إلى أن التوقعات في النصف الثاني 
س���تكون أقل من العام املاضي بنس���بة نمو تتراوح 

من 3 أو %4.
ولفت إلى أن األزمة الروس���ية األوكرانية أثرت على 
الصناعة وزادت املش���كالت مع أوروبا، مشيرا إلى 
أن الس���وق املصري تأثر بتلك األزمة خاصة وأننا 
جزء من املنظومة العاملية، موضحا أن الدولة اتخذت 
بع���ض اإلج���راءات نتيج���ة الظ���روف االقتصادية 
الحالي���ة والتي تهدف من خاللها توفير الس���لع في 
ظ���ل املعطيات الحالي���ة، الفتا إل���ى أن هناك تفهم 
لهذه اإلجراءات خاصة وأنها تحاول توفير الس���لع 
بالس���وق، مؤكدا أنه باإلمكان تحقيق معدالت العام 

املاضي بفضل تلك اإلجراءات.
بزي����ادة  املتعلق����ة  بإالج����راءات  يتعل����ق  وفيم����ا 
الص����ادرات أوض����ح برزي، أنه جانب املس����اندة 
التصديري����ة واملعارض يجب العم����ل على زيادة 
جودة وتنوع املنتجات املؤهلة للتصدير وإكسباها 
ميزة تنافسية من خالل تبني استراتيجية واضحة 
تس����تهدف االرتقاء بج����ودة املنت����ج املحلي وفتح 
أسواق جديدة أمامه ويمكن تعديلها فقط في وفقًا 

للمعطيات املتغيرة.
وش���دد على أهمية التركيز على الترويج للمنتجات 
املحلي���ة من خالل املعارض أوالبعث���ات الخارجية، 
مش���يرا إلى أن أب���رز التحدي���ات الت���ي تواجهنا 
للدخول في أس���واق خارجية ه���ي صعوبة الترويج 

ملنتجاتنا خاصة للس���وق اإلفريقي الذي يفضل أن 
يجد املنتجات أمامه.

وأوضح أن القطاع الصناعي شهد تطورات كبيرة 
خ���الل الفترة املاضية وأصبح هناك تواجدا للمنتج 
املحلي في العديد األسواق الخارجية ومنها السوق 
األوروبية، مش���يرا إلى أننا نس���ير عل���ى الطريق 
الصحيح نحو تحقيق استراتيجية الدولة الوصول 
بالصادرات املصرية إلى 100 مليار دوالر وإن ذلك 
لن يتحقق إال عبر تطوير الصناعة الوطنية وتحسني 

الجودة بزيادة اإلنتاج.
وضع استراتيجية واضحة لقطاع الصناعة 

ودع���ا إلى وض���ع اس���تراتيجية واضح���ة لقطاع 
الصناعة بالكامل خالل 10 سنوات املقبلة.

وأوضح برزي أن القطاع لن ينمو إذا تم استصدار 
تشريعات وقوانني وقواعد متغيرة، مطالبا بضرورة 
وضع استراتيجية ثابتة ال تتأثر بأي عوامل محيطة 

أو تغيير في صناعة القرار .
وأض���اف أنه عل���ى الرغم من احترافي���ة املنتجات 
املصري���ة إال أن مصر لن تتمكن من املنافس���ة في 
كافة القطاعات، بل يج���ب التركيز على منتجني أو 
3 م���ع تعميق الصناعة واالعتم���اد عليه في التنمية 

والتصدير.
فيم���ا أوضح���ت رن���ا جم���ال نائب رئي���س غرفة 
الصناعات الغذائي���ة إن قطاع الصناعات الغذائية 
يمث���ل ثاني أه���م القطاعات االقتصادي���ة املصرية 
بحجم س���وق حوال���ي 18 ملي���ار دوالر و7 مليون 

وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأك���دت عل���ى أن األمن الغذائي مس���تقر وال يمثل 
أي تهدي���د ملصر، وكان ذلك واضح���ا خالل أزمة 
كورونا حيث كانت كافة املنتجات متوفرة بالتنسيق 
بني وزارة التج���ارة والصناع���ة والتموين والغرفة 

ومجلس الوزراء
كما ش���ددت عل���ى ض���رورة تطوير نظ���ام غذائي 
مس���تدام وقادر على التكيف مع التغيرات املناخية، 
حيث إن مصر قادرة أن تكون مصنع الغذاء للشرق 

األوسط وأفريقيا ومصدر غذاء ألوروبا.
وتطرق���ت إل���ى أن قطاع الغ���ذاء يتأث���ر ويؤثر في 
التغي���رات املناخي���ة حي���ث تعتم���د الصناع���ات 
الغذائيةعل���ى األرض ومصادر الطاق���ة ويجب أن 
يك���ون هناك رؤي���ة لتطوير تل���ك الصناعة مع ثبات 
االس���تراتيجية الحاكمة للعمل ف���ي منظومة الغذاء 
وتموي���ل راس املال العامل وتطوي���ر برامج تمويل 
لتكنولوجي���ا التعبئ���ة والتغلي���ف لتقلي���ل البصمة 
الكربونية مؤكدة عل���ى أن كل ذلك يتوافق مع رؤية 

الغرفة لتوفير غذاء آمن مستدام
من جانبه أش���ار مهن���دس عبدالحميد الدمرداش، 
عضو مجلس الن���واب، ورئيس املجلس التصديري 
للحاص���الت الزراعي���ة إن العال���م يتج���ه نح���و 
االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية املس���تدامة في 
جميع القطاعات مطالبا بوجود تش���ريعات محددة 
بم���ا يتوافق م���ع التغيرات املناخي���ة وتأثيرها على 
الصناعات الغذائية والزراعية مثل االهتمام بقطاع 

املياه وتطوير منظومة القوانني
كم���ا ركز على ضرورة خفض االنبعاثات الكربونية 
في الزراعة التي تس���جل 31 مليون طن، من خالل 
االعتم���اد على الطاقة املتج���ددة ملواكبة التطور في 
العالم ككل.. وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود 
التكي���ف مع التغيرات املناخية ه���ذا باإلضافة إلى 
عدد من الجهود األخرى في مصر مثل تبطني الترع 

وتحلية مياه البحر .

 المعدن األصفر يصل ألرقام فلكية وغير مسبوقة 
ويتجاوز ١٨٠٠ جنيها في بعض األيام لعيار ٢١ 

محيي السعيد

رضوى عبداهللا

عق���د مجل���س األعم���ال املص���ري اليابان���ي، اجتماع���ا مع 
رج���ال األعم���ال الياباني���ني ملناقش���ة األوض���اع االقتصادية 
وس���بل تدعيمه���ا وتطويرها للنه���وض باالقتص���اد املصري 
والت���ى تضمنت لق���اءات ثنائية ب���ني أعضاء البعث���ة اليابانية 
وممثل���ون ألكث���ر من 50 ش���ركة مصري���ة عاملة ف���ى مجال 
االس���تثمارات وبحضور الس���فير اليابانى بالقاهرة هيروشى 
 أوكا ومش���اركة محم���د أبوبك���ر س���فير مصر ف���ي اليابان.
وأك���د املهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس األعمال املصري 
اليابان���ي، أن العالقات املصرية اليابانية ش���هدت طفرة كبيرة 
في العديد من املجاالت في الس���نوات األخيرة منذ عام 2014 
بدعم وخطط الرئيس عبدالفتاح السيس���ي التى نشاهد ثمارها 
اآلن، ذاكرا أن تنظيم امللتقى املصرى اليابانى يهدف إلى زيادة 
 التبادل التجاري واالقتصادي بني البلدين فى ش���تى املجاالت.
وأوض���ح العرب���ى أن امللتقي ج���اء تزامنا مع زي���ارة العديد 
م���ن رجال األعم���ال اليابانيني واملمثلني ألكثر من 12 ش���ركة 
ياباني���ة في مجاالت عديدة، مؤكدا أيض���ا أن تنظيم الفعاليات 
ج���اء بالتعاون بني مجل���س األعمال املص���ري اليابانى وهيئة 
األم���م املتح���ده للتنمية الصناعي���ة ”يونيدو“ ومرك���ز اليابان 
للتعاون مع الش���رق األوس���ط والس���فارة املصرية فى اليابان 
وبدع���م وزارة التج���ارة والصناعة والهيئة العامة لالس���تثمار 
واملناط���ق الح���رة واملنطق���ة االقتصادي���ة لقن���اة الس���ويس 
 والس���فارة اليابانيه بالقاهرة وهيئات جيترو وجايكا اليابانية.

إبراهيم العربي: عقد ملتقى رجال األعمال املصري 
الياباني يستهدف زيادة فرص االستثمار األجنبي

٦٧٢ ١١  ديسمبر  ٢٠٢٢
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ق���ال أيمن س���ليمان، الرئيس التنفي���ذي لصندوق مصر 
الس���يادي، إن منصة مصر للتعلي���م اململوكة للصندوق 
الفرع���ي للتعليم التابع ملصر الس���يادي، بالش���راكة مع 
هيرميس، اس���تطاعت مضاعفة األصول املدارة منذ عام 

2021 وحتى اآلن.
واضاف س���ليمان أن منصة مصر للتعليم بصدد إطالق 

مدارس جديدة بالشراكة مع ش���ركة القاهرة لالستثمار 
والتنمي���ة العقارية، مؤكدا على أهمي���ة القطاع التعليمي 

بمصر.
توقع سليمان استمرار تدفق االستثمارات من مشروعات 
الهيدروج���ن األخضر خالل الفترة املقبلة إلى مصر بعد 

.27 cop توقيع 9 اتفاقيات خالل فعاليات مؤتمر

الصندوق السيادي: 
منصة مصر للتعليم تستعد 

إلطالق مدارس جديدة

أعلنت الشركة املصرية 
لالتصاالت، أول مشغل 

متكامل لخدمات االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات في 

مصر، عن دعم وتجهيز مجمع 
مدارس التربية الخاصة 

بمدينة العريش بمحافظة 
شمال سيناء، والذي يقدم 
خدماته لألطفال من ذوي 

اإلعاقات السمعية والبصرية 
والفكرية على مستوى جميع 
مدن ومراكز وقرى املحافظة، 
يأتي ذلك في إطار مواصلة 

الشركة تقديمها لقوافل 
الخير ألهالي محافظة شمال 

سيناء تحت شعار "سيناء في 
عيوننا"، والتي تشمل تقديم 

خدمات تعليمية وصحية 
ومساهمات عينية ألهالي 

املحافظة، وكذلك بالتزامن مع 
اليوم العاملي لذوي الهمم.

وافق مجلس إدارة شركة مصر 
للطيران للخدمات األرضية، 
على اختيار إبراهيم فوزي؛ 

للقيام بأعمال العضو املنتدب 
التنفيذي للشركة، خلفًا ألحمد 

شاهني.
وذكر بيان للشركة، أن يحيي 

زكريا رئيس مجلس إدارة 
الشركة القابضة ملصرللطيران 

قدم الشكر والتقدير ألحمد 
شاهني على مجهوداته خالل 

فترة توليه رئاسة شركة مصر 
للطيران للخدمات األرضية.

التموين: 3 عروض عالمية 
إلنشاء مصنع إلنتاج الكحول 
باستثمارات 1.5 مليار جنيه

ش���هد الدكتور ش���ريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد 
املص���ري، مراس���م توقي���ع بروتوك���ول تعاون ب���ن البريد 
املصري، وشركة “خزنة” بهدف تقديم خدمات مالية متميزة 
لعمالء البريد من أصحاب املعاش���ات عب���ر تطبيق الهاتف 
املحم���ول “خزنة” بالتعاون مع ش���ركة “برايم” التي قامت 
بتصميم اإلطار الفكري واملنهجي لهذا املشروع، الذي ُيمكِّن 
عمالء البريد من أصحاب املعاشات من الحصول على دفعة 
مقدمة من املعاش وس���دادها على أقس���اط بما يس���اهم في 

مساعدتهم على سداد التزاماتهم.
وق���ع البروتوكول عب���ده علوان، نائب رئي���س مجلس إدارة 
البري���د املصري لش���ئون املناطق البريدي���ة، وعمر صالح، 
الش���ريك املؤس���س والرئي���س التنفيذي لش���ركة “خزنة” 
بحضور املهندس عاطف حلمي رئيس مجلس ادارة ش���ركة 
برايم لالستشارات وجميع القيادات التنفيذية من الجانبن.

قال الدكتور ش���ريف ف���اروق رئيس، مجل���س إدارة البريد 
املص���ري: “إن الهيئ���ة تهتم دائمًا بتحس���ن ج���ودة جميع 
الخدم���ات البريدية واملالية والحكومية واس���تحداث خدمات 
جديدة تلبي احتياج���ات املواطنن، بما يتواكب مع توجهات 
الدول���ة لتس���هيل حصولهم على الخدمات، مش���يًرا إلى أنه 
بموجب ه���ذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم، س���يتمكن 
عمالء البريد املصري من أصحاب املعاش���ات من الحصول 
عل���ى دفعة مقدم���ة من املعاش تصل إلى ثالث���ة أمثال قيمة 
املعاش عبر تطبيق “خزنة” وس���داد القيمة على أقساط ملدد 
تصل إلى 12 ش���هًرا من خالل أكثر من ٤٣00 مكتب بريد 

على مستوى الجمهورية بكل سهولة«.
وأوض���ح الدكتور ش���ريف ف���اروق، رئيس مجل���س إدارة 
البريد املص���ري، أن تقديم البريد املصري لخدمات التمويل 
ألصحاب املعاش���ات عب���ر تطبيق “خزنة” يع���د نقلة نوعية 
ف���ي تقديم الخدم���ات املالية التي يقدمها، حي���ث إنها ُتمكن 
أصحاب املعاش���ات في جميع املدن والقرى والنجوع بكافة 

املحافظات من الحصول على سلف نقدية تمكنهم من تغطية 
ح���االت الطوارئ غير املتوقعة، بم���ا يضمن وصول الخدمة 

إلى أكبر عدد ممكن من العمالء.
ومن جانبه، أعرب عمر صالح، الش���ريك املؤسس والرئيس 
التنفيذي لش���ركة “خزنة”، عن سعادته بالشراكة مع البريد 
املص���ري لتقديم خدمات تطبيق “خزن���ة” لعمالء البريد من 
أصحاب املعاش���ات بما يمكنهم من الحصول على جزء من 
قيم���ة املعاش مقدمًا بطريقة س���هلة ورقمي���ة بما يتوافق مع 
توج���ه الدولة نح���و التحول ملجتمع رقمي وتعزيز الش���مول 

املالي.
وص���رح أحمد حلم���ي، الرئيس التنفيذي لش���ركة “برايم” 
لالستشارات، بأن الش���ركة من خالل التعاون مع شريكها 
االس���تراتيجي “خزنة” قد قامت بالعمل على هذا املشروع 
ليتوافق مع اس���تراتيجية البري���د املصري لتطوير الخدمات 
املقدمة للعمالء، وتحقيق أهداف التحول الرقمي والش���مول 
املالي والتوس���ع في تقديم الخدمات الرقمية؛ حيث يضيف 
هذا املش���روع خدمات إلكترونية جدي���دة لعمالء البريد من 
أصحاب املعاش���ات تمكنهم من الحصول على دفعة مقدمة 
من معاش���هم بش���كل فوري عند االحتياج له���ا ملواجهة أي 

ظروف حياتية وأي التزامات مالية إضافية.

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة 
السكر والصناعات التكاملية 

التابعة لوزارة التموين 
والتجارة الداخلية عصام 

البديوي تلقي الشركة 3 عروض 
عاملية؛ إلنشاء مصنع الستخراج 

الكحول املطلق )99.99%( من 
قصاص القصب، باستثمارات 

تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
وقال البديوي على هامش 
مشاركته في معرض )فود 

إفريقيا(، إنه جار دراسة تلك 
العروض املقدمة من شركات 

إيطالية وهندية وفرنسية 
إلنشاء املصنع، الذي يقع على 
مساحة تتراوح من فدانني إلى 

3 أفدنة، وتصل طاقته اإلنتاجية 
املتوقعة إلى 80 مليون لتر 

سنويا.
وأضاف أن إحدى الشركات 

املتقدمة عرضت القيام بعملية 
البناء، والثانية عرضت الدخول 

في شراكة، والثالثة عرضت 
التمويل مقابل الحصول على 
املنتج النهائي، مشيرا إلى أن 
املستهدف إقامة مصنع آخر؛ 

إلنتاج الكحول في منطقة نجع 
حمادي.

شيماء مرسي

عبر تطبيق الهاتف المحمول خزنة..

البريد املصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة خزنة 
لتقدمي خدمات مالية متميزة ألصحاب املعاشات 

مجلس الوزراء يمنح 
شركات الخدمات الهندسية 
المرتبطة بصناعة السيارات 

حوافز استثمارية

المصرية لالتصاالت تعلن 
دعمها لمجمع مدارس 

التربية الخاصة بالعريش

تعيين إبراهيم فوزي 
رئيسًا لشركة مصرللطيران 

للخدمات األرضية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة 
مصطفى مدبولي، على منح 
حوافز للشركات العاملة في 
أنشطة الخدمات الهندسية 

املرتبطة بصناعة السيارات وذلك 
من خالل إدراج أنشطة املراكز 

البحثية، ومعامل االعتماد، 
ومراكز تطوير البرمجيات 

)السوفت وير( ضمن األنشطة 
املتمتعة بالحوافز العامة 

والخاصة املنصوص عليها 
بقانون االستثمار رقم 72 لسنة 

  .2017
وأشار محمد عبد الوهاب، 

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لالستثمار واملناطق الحرة، في 
بيان، إلى أن هذا القرار يأتي 

في ضوء اعتماد االستراتيجية 
الوطنية لصناعة السيارات، والتي 

تضمنت منح حوافز للشركات 
العاملة في أنشطة الخدمات 

الهندسية، وأن تتعامل معاملة 
املشروعات اإلنتاجية، ملا لها من 

دور محورّي في توطن تكنولوجيا 
صناعة السيارات وإحالل املكون 

األجنبي باملكونات املحلية.

تتميز العالقات بن مص���ر ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة ، بتنوعها وامتدادها ملختلف املجاالت بهدف 
تقوية الروابط بن الش���عبن الش���قيقن ، وفي ظل 
تواف���ق تام في الرؤي ب���ن قيادتي البلدين ، فضال 
عن وجود 1٤85 ش���ركة إماراتية بمصر تعمل في 

مختلف القطاعات.
وفي ه���ذا اإلطار ، التقت الدكتورة رانيا املش���اط، 
وزيرة التعاون الدولي،   مريم خليفة الكعبي، سفير 
دول���ة اإلمارات العربية املتح���دة بالقاهرة واملندوب 
الدائ���م لدى جامعة الدول العربي���ة، وذلك في إطار 
اللق���اءات الدورية التي تعقدها مع ش���ركاء التنمية 
متعددي األطراف والثنائين، لبحث تطوير العالقات 
املش���تركة وتعزيز جهود التعاون اإلنمائي في ضوء 

أولويات الدولة التنموية.
ف���ي بداي���ة اللقاء رحب���ت وزيرة التع���اون الدولي، 
بالسفيرة اإلماراتية بالقاهرة، مؤكدة على العالقات 
التاريخي���ة الوطي���دة الت���ي ترب���ط جمهورية مصر 
العربية ودولة اإلم���ارات العربية املتحدة ، وأن هذه 
العالق���ات تتميز بخصوصية وتنوع على مس���توى 
كاف���ة املج���االت ذات األولوي���ة للبلدين الش���قيقن 
عل���ى مدار الخمس���ن عاًما املاضية، مش���يرة إلى 
التوجيه���ات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيس���ي 
للحكومة املصرية بضرورة العمل الدائم على تنمية 

وتطوير العالقات املشترك .
وأكدت “املش���اط”، أهمية املض���ي قدًما في تطوير 
ودفع العالقات املش���تركة لتش���مل املزيد من أوجه 
التعاون االقتصادي والتجاري واالس���تثماري، في 
ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتن، 
فض���ال عن تعزي���ز التع���اون املش���ترك من خالل 
مؤسسات التمويل اإلماراتية سواء صندوق خليفة 
لتطوير املش���اريع أو صندوق أبوظب���ي للتنمية بما 
يعظم االستفادة من العالقات املتبادلة ويدفع جهود 

التنمية املستدامة.
وأش���ارت وزيرة التعاون الدولي، إلى األهمية التي 
توليه���ا الدول���ة املصرية لعالقات التع���اون الدولي 
والتموي���ل اإلنمائي مع ش���ركاء التنمي���ة متعددي 
األط���راف والثنائي���ن، ومنظمات التموي���ل الدولية 
واإلقليمي���ة، اس���تناًدا إل���ى العالق���ات التاريخية 
والوثيقة مع هذه الجه���ات والتي تنعكس على دفع 
جهود التنمية في مختل���ف املجاالت ذات األولوية، 
وتعزيز النمو الشامل واملستدام، وتلبية احتياجات 
تنفي���ذ املش���روعات التنموية الكب���رى التي تضع 
املواطن ف���ي محور االهتمام من أجل تنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة بما يتسق مع رؤية الدولة 20٣0.

وأوضحت “املش���اط”، أن���ه رغم التحدي���ات التي 
يمر بها العال���م منذ عام 2020 نتيجة أزمة كورونا 
والتبعات املتتالية لها فضال عن التطورات الناجمة 
عن الحرب الروس���ية األوكرانية، إال أن االقتصاد 
املصري يمضي قدًما مستنًدا إلى خطط اإلصالح 
االقتص���ادي من أجل تعزيز جهود التنمية، كما أن 
وزارة التعاون الدولي، عملت مع كافة شركاء التنمية 

على توفي���ر التمويالت اإلنمائية امليس���رة وجهود 
الدعم الفني واملنح التنموية وآليات التمويل املختلط 
املحف���زة للقطاع الخاص بما يدع���م تنفيذ الخطط 
التنموية املس���تهدفة وعلى مدار العامن املاضين 
ت���م توقيع اتفاقيات تموي���ل إنمائي بنحو 20 مليار 
دوالر من بينها 25% تقريًبا موجهة للقطاع الخاص 

لتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية.
من جانبها،  أشادت   سفير دولة اإلمارات العربية 
املتحدة بالقاهرة واملندوب الدائم لدى جامعة الدول 
العربية، بتنظيم واس���تضافة مص���ر ملؤتمر املناخ 
COP27 وأهمي���ة التعاون بن الرئاس���ة املصرية 
واإلماراتية للبناء على ما تحقق في الدورة السابعة 
والعش���رين من املؤتمر من أج���ل تحقيق املزيد من 
التقدم في ملف العمل املناخي خالل رئاس���ة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة للنسخة املقبلة. 
كما أش���ادت الس���فيرة اإلماراتي���ة بالقاهرة، بما 
تش���هده مص���ر من جه���ود تنموية وح���رص دولة 
اإلم���ارات العربي���ة املتحدة على املض���ي قدًما في 

مزيد من التوطيد للعالقات املشتركة.

أك���د املهندس محمود عصمت، وزير قط���اع األعمال العام، 
ضرورة التنس���يق وتحقيق التكامل بن الشركات القابضة 
وشركاتها التابعة، والس���عي الدائم لتوطن الصناعة محلًيا 
وتلبية احتياجات الس���وق، مع اس���تهداف أس���واق جديدة 

وزيادة معدالت التصدير لألسواق الخارجية.
وتابع الوزير، خالل اجتماعه والرؤساء التنفيذين للشركات 
القابض���ة التابع���ة لل���وزارة موقف الش���ركات م���ن تدبير 
مستلزمات اإلنتاج واملواد الخام الالزمة للعمليات اإلنتاجية، 
وكذلك مستجدات مساهمة الشركات في بعض املشروعات 
القومية، مؤكدا ضرورة الحصر الجيد لكل األصول وتحقيق 
االس���تفادة القص���وى من األص���ول غير املس���تغلة لتعظيم 

العوائد.
وأش���ار عصمت، إلى إدخال بعض التعديالت على الالئحة 
االسترشادية للموارد البشرية لضمان عدم اإلضرار بحقوق 
العاملن وحصولهم على مس���تحقاتهم، وتحقيق التوازن بن 
مصالح العمال والشركات، مضيًفا أنه تمت مراجعة الالئحة 
م���ن قبل مختلف الجهات املعني���ة، وأنه تم التوافق عليها مع 
وزارة الق���وى العامل���ة والنقابات العامة، تمهي���ًدا للبدء في 

إجراءات تطبيقها خالل املرحلة املقبلة.
وأكد وزير قطاع األعمال العام حرص الوزارة على التطبيق 
الجيد والفعال للتحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات 
التابعة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات املعلوماتية واملعايير 
الرقمي���ة العاملية، مع تجهيز وتطوير البني���ة التحتية وتأهيل 
وتوعي���ة العامل���ن وتدريبهم على التعامل م���ع التكنولوجيا 

الحديثة ونظم العمل املميكنة، ومزاياها في االرتقاء بمنظومة 
العمل ورفع كف���اءة اإلنتاج، وتدفق البيانات بس���رعة ودقة 

عالية.
وتطرق عصمت، خالل االجتماع، إلى أهمية وثيقة سياس���ة 
ملكي���ة الدولة والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه 
األخي���ر تمهيًدا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيس���ي، 
والتي تهدف بشكل أساسي إلى وضع إطار تنظيمي واضح 
ومح���دد لتنظيم العالقة ب���ن الدولة والقط���اع الخاص في 
مختلف األنشطة االقتصادية، والتي تشمل بعض القطاعات 
التي تعمل بها الش���ركات التابعة لل���وزارة، وتأتي في إطار 
جهود الدولة لتعظيم االستثمارات الخاصة، وإفساح املجال 
للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية االقتصادية.

وزير قطاع األعمال العام يتابع موقف الشركات من تدبير مستلزمات اإلنتاج

اس���تضافت   القاه���رة خالل األس���بوع املاضي  
االجتم���اع الثامن لوزراء منظمة منتدى غاز ش���رق 
املتوس���ط والذى شهد تس���لم املهندس طارق املال 
وزير البترول والثروة املعدنية رئاسة الدورة القادمة 
للمنت���دى خالل ع���ام 202٣ من الرئيس���ة الحالية 
للمنتدى عام 2022   ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة 
والصناع���ة القبرصي���ة ،  بحضور أس���امة مبارز 
األمن العام للمنتدى ورؤس���اء وفود كل من اليونان 
وإيطاليا واألردن وإسرائيل وفرنسا ، ومن األعضاء 
املراقب���ن وفود أمريكا ومفوضي���ة الطاقة باالتحاد 

األوروبى والبنك الدولى.
وأكد املال فى كلمته االفتتاحية أن األحداث الراهنة 
ووض���ع الطاق���ة العامل���ى أوضحا أهمي���ة الخطوة 
االس���تباقية التى اتخذت بإنشاء منظمة منتدى غاز 
ش���رق املتوس���ط وقد قدم املنتدى مبادرة ودراسة 
مهمة فى مجال خف���ض االنبعاثات وإزالة الكربون 
من صناعة الغاز كانت معلمًا بارزًا ملشاركة املنتدى 
فى فاعليات يوم خفض االنبعاثات والذى عقد للمرة 
األول���ى خالل قمة املن���اخ COP27 ، كما أنه وفر 
جانبًا مهمًا من إمدادات الطاقة العاملية خالل الفترة 

الحالية التى تشهد الكثير من التحديات.
وأش���ار إل���ى أن نجاح املنتدى ف���ى تحقيق أهدافه 
وانجازات استثنائية خالل السنوات األربع املاضية 
كان وراءه جه���ود كل الوزراء الذين ش���اركوا فى 
تأسيس���ه وانطالقه س���واء الحاليون أو السابقون 
الذين لديهم تأثير محس���وس ف���ى النجاحات التى 
تحققت وانتقلوا اآلن إل���ى مناصب وأماكن أخرى 
يس���تطيعون من خاللها االستمرار فى دعم أهداف 
املنتدى ، الفتًا إل���ى أن االمكانات الكبيرة والفرص 
والتحديات ال يمكن التعامل معها وإطالق امكانات 
الطاقة الكاملة بمنطقة ش���رق املتوسط ، دون تعاون 
املنتجن واملس���تهلكن ودول العبور  لتنمية مختلف 
مشروعات البنية التحتية لتداول الغاز والهيدروجن 
والطاقات املتجددة فى املنطقة واألس���واق األخرى 
، وأن ه���ذا يعد أمرًا مفض���اًل خالل الفترة الحالية 
خاصة وأن األعضاء واملراقب���ن باملنتدى  يوفرون 
منص���ة للتش���اور م���ن أج���ل تحدي���د التوافقات 

لالستغالل األمثل لهذه  االمكانات.
وأض���اف الوزي���ر أن���ه عل���ى الرغم م���ن أن الغاز 
الطبيعى س���يظل يلع���ب دورًا هامًا على الصعيدين 
اإلقليم���ى والدولى ، إال أن التع���اون والتوافق بن 
ال���دول األعضاء باملنتدى ف���ى االنتقال العادل نحو 
الطاق���ة الخضراء يعد أحد أه���م أولويات املنتدى ، 
مش���يرًا إلى أن عام 2022 ش���هد عقد العديد من 
املؤتمرات واألحداث الدولية ومن ضمنها قمة املناخ 
COP27 والتى استضافتها مصر الشهر املاضى 
فى مدينة شرم الشيخ نيابةً  عن قارة أفريقيا ، وهنأ 
س���كرتارية األمم املتحدة للمؤتم���ر اإلطارى لتغير 
املناخ ورئاسة قمة املناخ على الجهود الكبيرة التى 
بذلوها لتنظيم هذه النس���خة الناجح���ة من املؤتمر 
والذى ش���هدت فعاليات���ه وألول مرة تخصيص يوم 
لخفض االنبعاثات حيث عرض منتدى غاز ش���رق 
املتوس���ط الجهود التى يبذلها واإللتزام باإلس���راع 
فى جهود خفض االنبعاث���ات فى الصناعات كثيفة 

االنبعاثات.
ولفت املال إل���ى أن املنتدى حقق نجاحًا ملموس���ًا 
خ���الل يوم خفض االنبعاثات ممثاًل فى اإلعالن عن 
“مبادرة خفض انبعاثات الغاز الطبيعى باملنطقة” ، 
مشيرًا إلى أنه من متطلبات االنتقال الطاقى الناجح 
توف���ر إمدادات الطاقة ولذا  فإنه من املهم مناقش���ة 
س���بل توفي���ر املزيد م���ن مصادر الطاقة بأس���عار 
مناس���بة بما يدعم النمو واإلس���تدامة عامليًا ،  وأن 
تقرير خفض انبعاثات الغاز الطبيعى بمنطقة شرق 
املتوسط يعد خطوة أولى هامة فى هذه العملية حيث 
يضع أس���س للفترة الحالية والتوجهات املستقبلية 
للمنت���دى كنموذج رائد للوصول لألهداف الطموحة 
لخفض انبعاثات الغاز بش���رق املتوسط مع تسليط 

الضوء على املسار املطلوب للتنفيذ.
مبادرات وإنجازات 

ومن جانبها أعلنت ناتاش���ا بيلي���دس وزيرة الطاقة 
القبرصية ورئيس���ة ال���دورة الحالي���ة للمنتدى عن 
تس���ليم رئاس���ة الدورة الجديدة للمنت���دى فى عام 
202٣ إلى مصر ، معربة عن تقديرها للدعم املصرى 
خالل فترة رئاسة قبرص للمنتدى والجهود املبذولة 
لتحقي���ق أهدافه  ، متمني���ة النجاح للمهندس طارق 

املال وزير البت���رول والثروة املعدنية املصرى خالل 
فترة توليه رئاسة املنتدى لعام 202٣  .

كما أشارت وزيرة الطاقة القبرصية فى كلمتها إلى 
طرح بالدها ملبادرة إنش���اء لجنة فنية وعلمية لدعم 
أهداف استراتيجية عمل املنتدى ودوره فيما يتعلق 
بالتخفي���ف من آث���ار تغير املن���اخ وتعزيز البصمة 
الكربونية لقطاع الطاقة و تقديم دراس���ات ألعضاء 
املنتدى ، مؤكدة أن هدفنا الحالى هو التوس���ع في 
دور املنتدى فى املنطقة فيما يتصل بالغاز الطبيعى 
وجهود إزالة الكربون فى ش���رق املتوس���ط وتنويع 

مصادر الطاقة .
كما استعرضت الوزيرة إنجازات املنتدى وأنشطته 
املؤثرة خالل ع���ام 2022 وتقديم دراس���ات مهمة 
وخاص���ة فيم���ا يتعلق بالتح���ول الطاق���ى و إزالة 
الكرب���ون حيث كانت املش���اركة ف���ى مؤتمر املناخ 
بشرم الش���يخ فرصة لعرض الدراسة املهمة التي 

قدمها املنتدى عن إزالة الكربون.
وأكد أس���امة مبارز األمن الع���ام للمنتدى على أن 
املنتدى ركز خالل ع���ام 2022 على تحقيق هدفن 
رئيس���ين هما أم���ن الطاقة والتح���ول الطاقى وأن 
التحديات التى طرأت خالل هذا العام تدفع املنتدى 
ملزيد من التعاون والحوار مع كافة الجهات لتحقيق 

املصالح املشتركة للجميع. 
وأعرب املهندس ظافر ملحم رئيس س���لطة الطاقة 
واملوارد الطبيعية الفلس���طينى عن خالص الشكر 
والتقدير ملص���ر والرئيس عبد الفتاح السيس���ي 
بالنياب���ة عن الرئيس والحكومة الفلس���طينية على 
الدعم الكبير والجهود املبذولة  بش���أن حقل غاز 
غزة مارين والتقدم املحرز بش���أن تنميته بالتعاون 
مع الش���ركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية 
)إيج���اس( ومات���م توقيعه من اتفاق���ات مهمة بن 
األطراف ، مؤكدًا على أهمية ضمان حق فلسطن 
في إدارة وتنمية مواردها مثل باقى الدول وهو ما 

كان هدف فلسطن من االنضمام للمنتدى.
وتعقيب���ًا على الكلمة ، لف���ت املهندس طارق املال 
وزي���ر البت���رول والثروة املعدنية إل���ى أن انطالق 
العم���ل فى تنمية حقل غ���از غزة مارين من خالل 
توقي���ع مذكرة تفاهم مصرية فلس���طينية هو أحد 
النتائج املبهرة ملنتدى غاز ش���رق املتوسط ، حيث 
تمت هذه الخطوة تحت رعاية املنتدى وهو ما يبرز 
أهميت���ه البالغة ف���ى التعاون ملصلح���ة كل الدول 

وشعوبها.
وأعربت  هيلن رئيس وفد فرنس���ا عن س���عادتها 
بالتواجد في االجتماع ، مش���يرة إل���ى أن أوروبا 
تعم���ل على تأمن إمدادات الطاقة فى ظل التصاعد 
املستمر الذى تشهده أسعار الكهرباء والطاقة منذ 
 COP27 اندالع الحرب الروسية األوكرانية ، وأن
كان فرصة مهمة للتركيز على دعم عمليات التحول 
الطاقى وعمليات إزالة الكربون فى جميع األنشطة 

الخاصة بصناعة البترول والغاز الطبيعى.
 وأكد رؤس���اء الوفود املش���اركة فى كلماتهم على 
ال���دور الحيوى للمنتدى وتبني���ه أهدافًا عادلة منها 

دعم حق���وق الدول فى اس���تغالل مواردها وودور 
املنتدى فى تأمن جانب من إمدادات الطاقة العاملية 
وانفتاحه على استغالل الطاقات الجديدة واملتجددة 
وزي���ادة مس���اهمتها فى مزي���ج الطاق���ة العاملى ، 
وتقديمه مبادرات ودراسات مهمة فى مجال خفض 

االنبعاثات الكربونية فى صناعة الغاز الطبيعى.
اكتشاف ومباحثات 

م���ن ناحية أخري ، قال املهن���دس طارق املال وزير 
البت���رول والث���روة املعدني���ة،  إن  الفت���رة  املقبلة  
ستشهد اإلعالن عن اكتشاف بئر غاز جديد أطلق 
عليه »نرجس -X 1« بالبحر املتوس���ط فى منطقة 
االمتياز املمنوحة لشركات شيفرون واينى اإليطالية 

وثروة املصرية.
 جاء ذل���ك خالل تصريحات على هامش االجتماع 

الوزارى الثامن ملنتدى غاز شرق املتوسط.
 وأض���اف املهندس طارق املال وزي���ر البترول، أنه 
جارى حاليا دراس���ة تقيمات االحتياطيات وطبقات 
الكش���ف وعدد من التفاصيل الخاصة به استعداد 
لإلعالن الرس���مى من قبل وزارة البترول وش���ركة 

شيفرون.
وعل���ي هامش االجتماع ، اس���تقبل املهندس طارق 
املال وزي���ر البترول والث���روة املعدنية  علي هامش 
االجتماع الوزاري الثامن ملنتدي غاز شرق املتوسط 
بالقاه���رة وف���د وزارة الطاقة األمريكية املُش���ارك 
باالجتم���اع والذي ضم برادفورد ج���ون كرابتري 
مس���اعد وزيرة الطاقة األمريكية للطاقة االحفورية 
وإدارة الكربون وجوش فولز نائب مس���اعد وزيرة 
الطاق���ة األمريكي���ة الوروب���ا واوراس���يا وأفريقيا 
والشرق األوسط وعدد من املسؤولن بوزارة الطاقة 
األمريكي���ة، وبحضور الس���فير دانيال روبنس���تن 

القائم بأعمال السفير األمريكي بالقاهرة.
 وتم خ���الل اللقاء بحث س���بل التع���اون املصري 
األمريكي في مجاالت البترول والغاز و االس���تفادة 
من التكنولوجيات والخب���رات األمريكية في مجال 
خف���ض االنبعاث���ات وإزالة الكربون م���ن الصناعة 
البترولية والغازية والس���يما في ظل انضمام مصر 
للمبادرات العاملية في هذا الشأن، فضال عن سبل 
تعزيز االس���تثمارات األمريكية للبحث عن البترول 

والغاز وإنتاجهما في املناطق الواعدة بمصر .
 وأكد املهندس ط���ارق املال خالل اللقاء  أن مصر 
تولي اهتماما كبيرا بالتعاون املشترك مع الواليات 
املتحدة في مجال خفض االنبعاثات وإزالة الكربون 
وتس���عي لالس���تفادة من التكنولوجي���ات الحديثة 
والخب���رات األمريكي���ة في دعم الجه���ود البترولية 
املصرية في هذا الصدد خاصة وأن قطاع البترول 
ق���ام بالفعل بإعداد مب���ادرات ومش���روعات قابلة 
للتنفي���ذ في مجال خف���ض االنبعاثات و يتوفر لديه 
الك���وادر واملهارات الالزم���ة لتحقيقها علي أرض 

الواقع.
 

    وزير البترول : الغاز الطبيعى سيظل يلعب دورًا هامًا 
على الصعيدين اإلقليمى والدولى واإلعالن   عن اكتشاف 

محمود معروف

مصر تتسلم رئاسة منتدي غاز شرق املتوسط 
..وتهافت للشركات العاملية علي القاهرة

التق����ى الدكتور عم����رو طلعت وزي����ر االتص����االت وتكنولوجيا 
املعلوم����ات، بأعض����اء لجنة االتص����االت وتكنولوجيا املعلومات 
بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، وذلك 

باملقر الرئيسى للهيئة القومية للبريد بالعتبة.
ورح����ب الدكتور عمرو طلعت فى بداية اللق����اء بالنواب أعضاء 
اللجنة، وأش����اد بالتعاون البناء بن ال����وزارة ولجنة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات بمجلس النواب لتحس����ن كافة الخدمات 
الرقمي����ة والبريدي����ة للمواطن����ن، مؤك����دا أن وزارة االتصاالت 
وتكنولوجي����ا املعلوم����ات تعم����ل حالي����ا على تجهي����ز عدد من 
التش����ريعات لتقديمها إلى مجلس النواب منها: قانون لتصنيف 
وتبادل البيانات، وقانون خاص بالش����ركات الناش����ئة من أجل 
إنش����اء الشركات االفتراضية والش����ركات عن ُبعد واالستفادة 
من التوقي����ع اإللكترونى؛ موضحا أنه يتم حاليا عقد جلس����ات 
عمل مع الش����ركات الناش����ئة للوقوف عن قرب على التحديات 
التى تواجهها، والعمل على وضع التش����ريع املناسب لتذليل أية 
عقبات، واالستفادة من تجارب الدول الناجحة فى هذا املجال.

كما أش����ار الدكتور عمرو طلعت إلى توقيع نحو 29 اتفاقية مع 
ش����ركات عاملية فى مجال التعهيد منذ أي����ام بحضور الدكتور 
مصطف����ى مدبولى رئيس مجل����س الوزراء؛ وذل����ك بهدف فتح 
مق����رات لها فى مصر، أو زيادة حجم اس����تثماراتها من خالل 
توس����يع نطاق أعمال مراكزها فى السوق املصرية، املنتظر أن 
تضيف ما يقرب من 1 ملي����ار دوالر أمريكى عائدات صادرات 
س����نوية إلى إجمالى الص����ادرات الرقمية فى مصر بحلول عام 
2025 وتوفر نحو ٣٤ ألف فرصة عمل جديدة للشباب املصرى 
لخدمة مختلف األس����واق العاملية من خالل ٣5 مركزا لتصدير 
الخدمات، موضحا أن هذه الش����ركات تنتمى إلى 11 دولة تعد 
م����ن كبرى الدول املتقدم����ة فى مجال االتص����االت وتكنولوجيا 
املعلومات منهم أكبر شركة فى استونيا التى تعد الدولة األولى 
عاملي����ا فى هذا املجال، مش����يرا إلى اهتم����ام وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات بزيادة الصادرات الرقمية.
أض����اف الدكتور عمرو طلع����ت أن الوزارة ب����دأت خالل العام 
الحال����ى 2022 ف����ى برنامج الس����تضافة الش����ركات املصنعة 
لإللكترونيات فى مصر ومنها ش����ركات نوكيا وفيفو التى بدأت 
التصني����ع من مصر، كما يتم حاليا التباحث مع ش����ركات أوبو 
وشاومى الفتتاح مصانع لها فى مصر، كذلك يتم عقد مباحثات 
مع شركة سامسونج لتوسيع مصنعها فى بنى سويف، مشيرا 
إلى أنه تم االتفاق مع هذه الشركات على أن تكون نسبة املكون 

املحلى فى صناعة اإللكترونيات ال يقل عن ٤0 %.
وخ����الل اللق����اء دار نقاش موس����ع بن الدكت����ور عمرو طلعت  
وأعض����اء اللجنة حول عدد من االستفس����ارات املتعلقة بقطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وردا ح����ول استفس����ار أحد أعضاء اللجنة ح����ول التعاون مع 
وزارة التج����ارة والصناع����ة لتنمية صناع����ة اإللكترونيات فى 
مص����ر؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت إل����ى أنه يوجد تعاون بن 
الوزارتن لتس����هيل كافة اإلج����راءات على الش����ركات العاملية 

والتصدى لكافة التحديات التى قد تواجهها.
وفيم����ا يتعل����ق بخطة ال����وزارة لتطوير البريد املصرى؛ أش����ار  
الدكت����ور عمرو طلعت إل����ى أنه يتم العمل عل����ى ميكنة وتطوير 
مكاتب البريد فى كافة ربوع مصر؛ حيث تم االنتهاء من تطوير 
أكثر من ٣500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب 
زيادة أعداد املكاتب املتنقلة، وتطوير الخدمات البريدية املقدمة 
للمواطن����ن، موضحا أنه يتم العمل حاليا على إنش����اء عدد من 
مكاتب البريد فى القري����ة الذكية ومول العرب التى تجذب عدد 

من املواطنن ذوى الدخل املرتفع.
كما استفس����ر أعضاء اللجن����ة عن الجهود املبذولة لتحس����ن 
خدم����ات املحمول؛ حيث لفت الدكت����ور عمرو طلعت إلى أنه مع 
نهاية عام 2022 سيتم االنتهاء من بناء نحو 2800 برج محمول 
لتحس����ن خدمات املحمول املقدمة للمواطنن إلى جانب إنشاء 
1000 ب����رج محمول فى ق����رى حياة كريم����ة، موضحا أنه يتم 
العم����ل فى هذا املجال وفق����ا للمعايير العاملية ف����ى بناء أبراج 
املحم����ول مع الحص����ول على موافقات من كاف����ة جهات الدولة 

املعنية.

وزير االتصاالت: جنهز تشريعات ملجلس النواب لتسهيل 
إنشاء الشركات االفتراضية والشركات عن ُبعد

اسالم عبدالفتاح

أكد مصطف����ى مدبولي، رئيس مجلس ال����وزراء املصري، 
أهمية مشروع إنشاء مجمع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها، 
الذي يه����دف إلى إنتاج مادة كربون����ات الصوديوم، لتلبية 
احتياجات الس����وق املحلي����ة، والحد من اس����تيرادها من 

الخارج، الفتًا إلى ضرورة توحيد الجهود في هذا امللف.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده مدبولي، مع طارق املال، وزير 
البت����رول والثروة املعدنية، ومحم����ود عصمت، وزير قطاع 
األعمال العام، وس����عد هالل، رئيس مجلس إدارة الشركة 
القابضة للبتروكيماويات، وعبد اللطيف طه، رئيس مجلس 

إدارة الشركة املصرية لألمالح واملعادن “إميسال«.
وخالل االجتم����اع، تن����اول بالش����رح طارق املال، وصف 
املش����روع واملوقع الخاص ب����ه بمدينة العلم����ن الجديدة، 
موضحًا أهمية مش����روع إنتاج الص����ودا آش، ودوره في 
تحقيق التنمية املس����تدامة، وزيادة القيم����ة املضافة لخام 
الجير املص����ري، باإلضافة إلى تلبية احتياجات الس����وق 
املحلية من املنتج وتوفير اس����تيرادها من الخارج، وتوفير 
فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة خالل فترة إنشاء 

وتشغيل املشروع.
وقال امل����ال، إن هناك احتياج كبير لهذه املادة الخام، التي 

تدخل في صناعات متعددة، مس����تعرًضا املوقف التنفيذي 
الخاص باملش����روع، وأن����ه تم إعداده من دراس����ة جدوى 

اقتصادية.
وأش����ار الوزير، إلى أنه يتم حاليًا إعداد الدراس����ة الفنية، 
وكذا ما تم االنتهاء منه فيما يخص الدراس����ة التسويقية، 
مؤك����ًدا أنه من املقرر أن يتم تنفيذ املش����روع بالتعاون مع 

القطاع الخاص، ومبادرة “ابدأ«.
واختت����م رئيس ال����وزراء االجتماع، مؤك����دًا أن الحكومة 
ترحب بمشاركة القطاع الخاص في هذا املشروع الهام.

مدبولي يتابع املوقف التنفيذي ملشروع إنشاء مجمع »الصودا آش«

  4851 شركة إماراتية علي أرض مصر تعزز التعاون بين البلدين

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفيرة دولة اإلمارات العربية املتحدة بالقاهرة 
 تعزيز أوجه التعاون بني البلدين يف مختلف مجاالت التنمية

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  11  ديسمبر  2022  •  العدد  672
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أنه���ت وزارة التضامن االجتماع���ي، اإلجراءات القانوني���ة للتعاقد مع 
ش���ركة فوري لتحصيل الرس���وم املطلوبة من خالل ماكيناتها املنتشرة 
على مس���توى الجمهورية، وذلك باس���تخدام الكود رقم “8888” رسوم 
التقيي���م الوظيفي للخدمات املتكاملة؛ ليتمكن طالب الحصول على بطاقة 

الخدمات املتكاملة من سداد هذه الرسوم بسهولة ويسر. 
وفرض���ت هذه الرس���وم بموجب موافقة مجلس الوزراء خالل جلس���ته 

“178” املنعقدة بتاريخ 2022/1/26.
وقد أعلن���ت وزارة التضامن االجتماعي، إعفاء ذوي اإلعاقة الش���ديدة 
وبالغة الشدة املتقدمن للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي 
املُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وذلك استمرارا ملواصلة جهودها 
للتيسير على األش���خاص ذوي اإلعاقات، وتسريع إجراءات االستجابة 

لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات املتكاملة.

التضامن تتعاقد مع فوري لتحصيل 
رسوم حصول ذوي اإلعاقة على 

بطاقة اخلدمات املتكاملة

بح���ث خالد عب���د الغفار وزي���ر الصحة والس���كان، مع 
 Perkin مريم فيكتور نائب رئيس مجلس إدارة ش���ركة
Elmer األمريكية، ومحمد أبو النجا املدير العام لشركة 
HVD النمس���اوية، املتخصصتان بمج���ال الكيماويات 
التش���خيصية واختبارات تحليل س���المة األغذية واملياه 
والبحوث العلمية، س���بل التعاون بمج���ال تطوير املعامل 

وتوطن صناعة املستلزمات واألجهزة املعملية.
وأش���اد وزي���ر الصح���ة والس���كان، بالش���ركتن، نظًرا 
لجهودهم املبذولة خ���الل الفترة املاضية في تقديم الدعم 
والتع���اون للقطاع الصحي خالل جائحة فيروس كورونا، 
حيث س���اهم الجانبن في تقديم الدع���م للدولة املصرية، 
من خ���الل تجهيز ٣9 معم���اًل على مس���توى محافظات 
 PCR �الجمهوري���ة، باإلضاف���ة إلى توفير كواش���ف ال
الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، عالوة على مجاالت 
التعاون األخ���رى بتوفي���ر األجهزة والكواش���ف الطبية 
بمب���ادرات رئي���س الجمهورية، األمر الذي يس���اهم في 

االرتقاء باملنظومة الصحية، وفقًا لبيان صحفي.
وتن���اول االجتماع، بح���ث التعاون بوض���ع خطة محددة 
تس���تهدف تطوير املعامل املركزية التابعة للوزارة، وعلى 
رأس���ها املعامل املركزي���ة التي يج���ري تجهيزها بمدينة 
بدر، إضافة إلى آليات العمل بالتعاون في توطن صناعة 
املسلتزمات املعملية، وفًقا ألحدث معايير الجودة العاملية.
واطلع الوزي���ر، على معدالت اإلنج���از الخاصة بتجهيز 

معم���ل اختب���ارات التتاب���ع الجين���ي »NGS«، حيث 
يس���تخدم في تش���خيص األورام واألمراض السرطانية 
واألم���راض الوراثية، موضًحا أن ه���ذا املعمل ُيعد أول 

معمل من نوعه معتمد بالدولة املصرية.
ووجه عبد الغفار، بتقديم كافة سبل التعاون واإلمكانيات 
وامل���وارد الالزمة لالنتهاء من تجهي���زه، مؤكًدا أنه يمثل 
خط���وة هامة للمس���اهمة في االكتش���اف املبكر لألورام 

السرطانية.
كم���ا بح���ث الجانبان، التع���اون في تجهي���ز معمل طبي 
متخصص بتش���خيص م���رض انيميا البحر املتوس���ط 
“الثالس���يميا”، كما تناول االجتم���اع التعاون في توفير 
الكواشف الالزمة لعمل االختبارات والفحوصات الطبية 

الخاصة ب�”الثالسيميا«.

 

هيئة االستثمار تبحث مع 
شركة جيد تكستايل ضخ 
70 مليون دوالر استثمارات 
جديدة بقطاع الغزل

»بيكو التركية” تستهدف 
استثمار 100 مليون دوالر في 
مصنع أجهزة منزلية بمصر

ضوابط مشددة وتنسيق 
بين شركات السياحة 
والطيران لتسهيل سفر 
وعودة المعتمرين
 

أعلنت شركة بيكو مصر 
لألجهزة املنزلية، التابعة 
لشركة أرتشيليك التركية، 
إحدى شركات مجموعة 
كوتش القابضة، وضع حجر 
أساس أول مصانعها باملدينة 
الصناعية بمنطقة العاشر من 
رمضان على مساحة اجمالية 
قدرها 114 ألف متر مربع، 
باستثمارات تتخطى 100 
مليون دوالر.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي، 
بحضور السفير التركي صالح 
موتلو شني، ومحمد عبد 
الوهاب، الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة لالستثمار 
واملناطق الحرة، والوزير 
املفوض محمد السيد، رئيس 
قطاع العالقات األوروبية 
والتركية، بهيئة التمثيل 
التجاري، ومحمد يوسف 
رئيس قطاع الترويج بالهيئة 
العامة لالستثمار واملناطق 
الحرة، وأحالم فاروق، رئيس 
اإلدارة املركزية لتحسني البيئة 
الصناعية والطاقة بوزارة 
البيئة.

بحث املستشار محمد 
عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة لالستثمار 
واملناطق الحرة، أمس، مع 
سليم شانكايا، الرئيس 
التنفيذي لشركة »جيد 
تكستايل«، خطط الشركة 
التوسعية بالسوق املصرية 
لالستفادة من اإلصالحات 
التشريعية والتنفيذية التي 
قامت بها الحكومة املصرية.

وأشار عبدالوهاب، خالل 
اللقاء، إلى حرص الهيئة 
على تقديم كل أوجه الدعم 
واملساندة لالستثمارات 
الجديدة في قطاع املنسوجات 
واملالبس الجاهزة، كونه 
قطاعا كثيف العمالة، يوفر 
عددا كبيرا من الوظائف، 
كما يتمتع هذا القطاع الهام 
بمميزات تنافسية من توافر 
مدخالت اإلنتاج املحلية 
والعمالة املدربة، باإلضافة إلى 
قدرات تصديرية هائلة لعدد 
كبير من األسواق والتكتالت 
اإلقليمية والعاملية، والتي 
تربطها بمصر اتفاقيات تجارة 
حرة، تمنح املنتجات املصرية 
معاملة تفضيلية.

ذكرت غرفة شركات السياحة 
أنه حرصا على استمرار 
النجاح في موسم العمرة 
وسهولة وانسيابية عمليات 
نقل املعتمرين طوال املوسم 
دون مشاكل، يسعى القطاع 
السياحي للتنسيق علي 
أعلي مستوي مع شركات 
الطيران لضمان تحقيق عدة 
إيجابيات في مقدمتها انتظام 
الرحالت والحفاظ على حقوق 
املعتمرين وكذلك راحتهم 
وسالمتهم، ويهدف هذا 
التنسيق إلى تطبيق كل ما 
يتعلق بعمل شركات الطيران 
في نقل املعتمرين بالضوابط 
التي وضعتها وزارة السياحة 
واآلثار للموسم الحالي 
 
وأكدت لجنة السياحة الدينية 
بغرفة شركات السياحة أن 
الضوابط املنظمة للموسم هذا 
العام تضمنت عدة نقاط مهمة 
تتعلق بعمل شركات الطيران 
كافة بالعمرة، وأشادت اللجنة 
بالتعاون الكبير من تلك 
الشركات منذ بداية املوسم 
وحتى اآلن مما ساهم في 
تحقيق النجاح والتميز. 
 

وزير الصحة يبحث مع شركتني دوليتني التعاون يف 
تطوير املعامل وتوطني صناعة املستلزمات

وزير اإلنتاج احلربي: إيرادات النشاط بالشركات 
والوحدات ترتفع لـ26.7 مليار جنيه يف 2022-2021

ترأس املهندس محمد صالح الدين مصطفى وزير الدولة 
لإلنتاج الحربي، الجمعيات العمومية للشركات والوحدات 
التابعة ل���وزارة اإلنتاج الحربي، والت���ي تم إقامتها على 
م���دار ٣ أيام لعرض الحس���اب الختامي للش���ركات عن 
الع���ام املالي )2021-2022(، ج���اء ذلك بقطاع التدريب 

التابع للوزارة بالسالم.
واس���تعرض وزير الدولة لإلنت���اج الحربي، خالل انعقاد 
الجمعيات العمومية، معدالت األداء في الشركات من حيث 
إيرادات النش���اط واإلنتاج واملبيع���ات وتحقيق األرباح/
الخس���ائر، وكذلك العمالة واألجور واالستثمارات، سواء 
للمنتجات العس���كرية أو املدنية لكل ش���ركة، وفي ختام 
الجمعيات العمومية تم احتس���اب مؤش���رات تطور األداء 
للشركات والوحدات التابعة حيث بلغ إجمالي اإليرادات 
في عام )2022/2021( مبل���غ 26.7 مليار جنيه؛ بينما 
بلغ���ت في عام )2021/2020( مبل���غ 20.1 مليار جنيه 

بمعدل نمو ٣2.8%.
وأص���در الوزي���ر محمد ص���الح توجيهات للش���ركات 
والوحدات بضرورة العمل على االستفادة املثلى للطاقات 
التكنولوجي���ة، وامل���وارد املادية والبش���رية املتاحة ورفع 
مس���تويات األداء لتقديم املزيد وتحقي���ق أفضل النتائج 
فى املس���تقبل وزيادة اإلنتاجية، قائاًل: “البد من تضافر 
الجه���ود وأن نك���ون جميعًا ي���دًا واح���دة وهدفنا واحد 
وهو استكمال مس���يرة اإلنتاج والبناء وتحسن معدالت 

األداء«.
وشدد على أهمية اإلسراع في تنفيذ مشروعات التطوير 
بالش���ركات والوحدات التابعة وااللتزام بالجدول الزمني 
املح���دد لتنفي���ذ كل مش���روع منه���ا بما ينعك���س على 
تعظي���م العوائد املحققة وزيادة املس���اهمة في االقتصاد 
القومي، مؤك���دًا أن الوزارة تعد الركيزة األولى للتصنيع 
العس���كري وأحد أهم األذرع الصناعية للدولة، وأن هذا 
الدور لن يكتمل إال بجهد وس���واعد أبناء اإلنتاج الحربي 
املخلصن لدف���ع عجلة اإلنتاج والتنمي���ة ومواكبة أحدث 

التكنولوجيات ف���ي مجاالت التصني���ع املختلفة، فخالل 
الس���نوات الس���ابقة حازت ال���وزارة على ثق���ة واحترام 
الكثير من الهيئات واملؤسس���ات القومية الكبرى بالدولة 
واأله���م على ثقة املواطن املصري وأنه يجب الحفاظ على 
ه���ذه الثقة وهذا االحترام ببذل الكثير من العرق والجهد 
والعمل لياًل ونهارًا للوفاء بالتزاماتنا تجاه كافة الجهات.

وعل���ى هامش مناقش���ة الجمعيات العمومي���ة، أكد وزير 
الدول���ة لإلنتاج الحربي أن التحديات الكبيرة التي نتجت 
عن جائحة كورونا والحرب الروسية األوكرانية أثرت سلبًا 
وال تزال على الوض���ع االقتصادي العاملي، كما كان لها 
تداعياتها عل���ى الوضع االقتصادي القومي ولكن الدولة 
املصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أس���واق 
العمل واحتواء التأثيرات غي���ر اإليجابية لهذه التحديات 
العاملية، ودع���م املواطنن والجهات املتضررة، وأن وزارة 
اإلنتاج الحربي، وهى جهة صناعية ذات تاريخ يعود إلى 
خمس���ينيات القرن املاضي؛ تعمل بكل جهد على توطن 
تكنولوجي���ات التصني���ع الحديثة بش���ركاتها ووحداتها 
التابعة وزيادة نس���ب املكون املحلي في منتجاتها توفيرًا 

للعملة الحرة وتقلياًل للفاتورة االستيرادية.

رضوى عبداهلل

التق���ى املهندس أحمد س���مير وزي���ر التج���ارة والصناعة 
 Perkin« مري���م فيكتور نائب رئيس مجلس إدارة ش���ركة
Elmer« األمريكي���ة، والدكتور محمد أبوالنجا املدير العام 
لش���ركة »HVD« النمس���اوية وذلك لبحث امكانية تعزيز 
التعاون املش���ترك بن مصر والش���ركتن في مجال توطن 

صناعة املستلزمات واالجهزة املعملية والطبية.
حض���ر اللقاء الوزير مف���وض تجاري يحي���ى الواثق باهلل 
رئي���س جهاز التمثي���ل التجاري وكريم اس���عد املدير العام 
لش���ركة PerkinElmer ملنطقة الشرق االوسط، وميرفت 

مسلم املدير التجاري االقليمي للشركة .
وقال الوزير إن اللقاء اس���تعرض التع���اون القائم حالًيا بن 
القط���اع الصح���ي املصري والش���ركتن من خ���الل توريد 
االجهزة املعملية وكواشف الفيروسات وكذا املعامل املتطورة 
في مجال الكش���ف املبكر عن االورام واالم���راض الوراثية 
والفيروس���ية وهو ما يس���هم في االرتقاء باملنظومة الصحية 

ملصر
ولفت س���مير إلى انه تم خالل اللقاء التباحث مع مس���ئولي 
الشركتن للتواجد في السوق املصري خالل املرحلة املقبلة 
به���دف اقامة ش���راكة لتصنيع مع���دات االجه���زة املعملية 
واملستلزمات الطبية والتي يتم استيرادها حاليًا، خاصة في 
ظل حوافز االستثمار التي تتيحها مصر وبصفة خاصة ملثل 

هذه املنتجات التي تعتمد على التكنولوجيات املتطورة
واشار الوزير إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها تصنيع هذه 
املنتجات في الس���وق املصري من خ���الل تلبية االحتياجات 

املحلي���ة والتصدير الس���واق ال���دول املجاورة واالس���واق 
االقليمي���ة والعاملية وذلك من خالل االس���تفادة من ش���بكة 
اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية املبرمة مع مصر وعدد 

كبير من الدول والتكتالت االقتصادية الرئيسية في العالم
ومن جانبها أش���ارت مريم فيكتور نائب رئيس مجلس 
إدارة ش���ركة »Perkin Elmer« األمريكية، إلى أن 
الشركة س���تدرس امكانية تصنيع منتجاتها في مصر 
لتلبية احتياجات الس���وق املصري والتصدير لالسواق 

االقليمية.

ش���هد محمد ش���اكر وزير الكهرباء والطاق���ة املتجددة، 
توقيع عقد بن شركة سيمنس والشركة القابضة لكهرباء 
مصر، وذلك لتوريد برمجيات نظام التحكم وإدارة شبكة 
الطاقة وإقامة بنية تحتية ذكية لقياس الطاقة بمنطقة الدلتا 
في مصر، بقيمة تبلغ حوالي ٤0 مليون يورو، ويتم تمويل 
هذا املش���روع من خالل هيئة التع���اون الدولي اليابانية 

)جايكا(.
وأش���اد شاكر، بالتعاون املثمر والبناء مع الهيئة اليابانية 
للتعاون الدولي الجايكا وكذا ش���ركة س���يمنس في كافة 

مشروعات القطاع.
وأشار، إلى أن العقد يأتي ضمن خطط ومشروعات إتمام 
تنفيذ مراكز التحكم في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية 
بإعطاء األولوية لرفع كفاءة ش���بكات نقل وتوزيع الكهرباء 
بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية ولرفع مستوى 
األداء وتحس���ن مس���توى ج���ودة واس���تقرار التغذي���ة 
الكهربائية وتعظيم االس���تفادة من تطبيق���ات تكنولوجيا 
املعلوم���ات والنظ���م الذكية الذى يضم���ن تحقيق اإلدارة 
الذكي���ة للش���بكات بطريق���ة فعال���ة مؤكدًا عل���ى التطلع 

لالستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركة.
وأوضح ش���اكر، أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في 
مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، 
وهي تعتمد بش���كل كبير على اس���تغالل م���وارد الطاقة 
املتج���ددة وتحقيق االس���تغالل األمثل للكهرب���اء وتقليل 
تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية املس���تقبلية لقطاع الكهرباء 
املصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة 

نمطية إلى شبكة ذكية.

وأض���اف الوزير، أنه تم وضع خطة إلنش���اء وتطوير ٤7 
مرك���ز تحكم في ش���بكات توزيع الكهرب���اء موزعة على 
مس���توى ش���ركات توزي���ع الكهرباء بحي���ث تغطى كافة 
أنحاء الجمهورية ويتم تنفيذها على عدة مراحل، مؤكًدا، 
أنه ج���اري العمل على قدم وس���اق لاللت���زام بالجداول 
الزمنية لتنفيذ املشروع مع االلتزام التام بمعايير الكفاءة 

والجودة العالية.
ويتضمن املش���روع إنش���اء مركز تحكم بشبكات الجهد 
املتوسط بنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء 
شامل تركيب منظومة عدادات ذكية بقطاع دمياط بهدف 
تحسن كفاءة الش���بكة وذلك عن طريق التحكم واملراقبة 
عن بعد ملهمات الشبكة لحظًيا والتعامل مع األعطال وقت 
حدوثه���ا إلعادة توصيل التيار الكهربائي بأس���رع وقت 

ممكن حرًصا على استدامة التغذية الكهربائية للعمالء.

وزير التجارة يبحث مع شركتني أمريكية ومنساوية 
توطني صناعة األجهزة املعملية يف مصر

»كهرباء مصر” تتعاقد مع »سيمنس« لتنفيذ أعمال
 مبنطقة الدلتا بقيمة 40 مليون يورو

خط���وات حكومية جديدة ومتواصل���ة جاءت علي طريق 
فتح األبواب علي مصراعيها أمام االستثمارات املختلفة 
واملتنوع���ة في مختلف القطاع���ات ، حيث وافق مجلس 
الوزراء،  في اجتماعه األخير ، برئاسة الدكتور مصطفى 
مدبول���ي، على عدد من القرارات املتعلقة بتيس���ير بيئة 
األعمال وتقديم تس���هيالت جديدة للمس���تثمرين؛ حيث 
تضمنت تلك القرارات املوافقة على تعديل بعض أحكام 
الالئح���ة التنفيذية لقانون االس���تثمار، وذلك لتيس���ير 
االش���تراطات أمام املش���روعات املتقدمة للحصول على 

الرخصة الذهبية.  
 وأشار املستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة لالس���تثمار واملناط���ق الحرة، إلى موافقة 
مجل���س الوزراء على إقرار التعدي���ل املقترح من الهيئة 
لحصول املش���روعات عل���ى الرخص���ة الذهبية، والذي 
يأتي في إطار اس���تراتيجية الدولة نحو توفير الظروف 
املواتي���ة لتش���جيع االس���تثمار والتوس���ع ف���ي إقامة 
املش���روعات التنموية التي تساهم في إحالل الواردات 
وتعميق املكون املحلي، وكذا تيسير اشتراطات حصول 
املش���روعات على الرخصة الذهبية، موضحا أن تعديل 
الالئح���ة التنفيذية تضمن إلغاء اش���تراط أال يقل رأس 
املال املصدر للشركة عن 20% من التكاليف االستثمارية 
للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد املالءة املالية لتنفيذ 

املشروع.
 وأكد “عبد الوهاب” أن القرار جاء اس���تجابة للطلبات 
الواردة من املستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، 
والتي تبن منها صعوبة اس���تيفاء الش���ركات املتقدمة 
للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس املال 
املصدر للشركات من التكاليف االستثمارية للمشروع.

 وفي السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى 
أن اللجنة العليا املختصة بالنظر في طلبات املستثمرين 
الراغبن في الحصول على “الرخصة الذهبية” برئاسة 
الدكت���ور مصطف���ى مدبول���ي، رئيس مجل���س الوزراء 
وافقت على 8 مش���روعات استثمارية تقدمت للحصول 
على “الرخص���ة الذهبية” تمهيدًا لعرضها على مجلس 
الوزراء، وذلك من بن 12 مش���روعا تم اس���تعراضها 
خالل االجتماع وذلك في عدد من القطاعات املختلفة. 

 أم���ا ثاني القرارات، التي واف���ق عليها مجلس الوزراء 
الي���وم، فيتمثل ف���ي منح حوافز للش���ركات العاملة في 
أنشطة الخدمات الهندسية املرتبطة بصناعة السيارات 
وذلك من خالل إدراج أنش���طة املراكز البحثية، ومعامل 
االعتم���اد، ومراكز تطوير البرمجيات )الس���وفت وير( 
ضمن األنش���طة املتمتع���ة بالحوافز العام���ة والخاصة 
املنص���وص عليه���ا بقانون االس���تثمار رقم 72 لس���نة 

   .2017
 وقال الرئيس التنفيذي لهيئة االس���تثمار إن هذا القرار 
يأتي في ضوء اعتماد االس���تراتيجية الوطنية لصناعة 
السيارات، والتي تضمنت منح حوافز للشركات العاملة 
في أنش���طة الخدم���ات الهندس���ية، وأن تتعامل معاملة 
املشروعات اإلنتاجية، ملا لها من دور محورّي في توطن 
تكنولوجيا صناعة الس���يارات وإحالل املكون األجنبي 

باملكونات املحلية.
رابط ل”الرخصة الذهبية “

وفي نفس الس���ياق ، دش���ن مجلس الوزراء رابطًا على 
موقعه اإللكتروني، لتلقي طلبات املس���تثمرين الراغبن 
ف���ي الحصول على »الرخصة الذهبية«، والتي أطلقتها 
الحكوم���ة لتيس���ير إص���دار تراخي���ص املش���روعات 
وتش���غيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط 
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وأك���د الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء 
أن ه���ذه الخط���وة تأتي اس���تكمااًل إلجراءات تدش���ن 
منظوم���ة “الرخصة الذهبية”، لتس���هيل آلية الحصول 
عليها بش���كل إلكتروني، بما يعمل على تس���ريع حركة 
االس���تثمار وتهيئة مناخ األعمال أمام املستثمرين وحل 
مشكالتهم، تنفيًذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح 
السيس���ي،   م���ن خالل توحي���د وتبس���يط اإلجراءات 

والتراخيص املطلوبة لبدء أنشطتهم.
وصرح الس���فير نادر س���عد، املتحدث الرسمي باسم 
رئاس���ة مجلس ال���وزراء، بأن الراب���ط اإللكتروني يتيح 
للمس���تثمرين الراغبن في الحص���ول على “الرخصة 
الذهبي���ة”، الفرص���ة مل���لء اس���تمارة طل���ب الرخصة 
إلكترونًيا، والتي تتضمن بيانات املتقدم وشركته وتاريخ 
تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها 
املس���تهدفة س���نوًيا ونس���بة املكون املحلي بمنتجاتها، 
وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل املستندات 
الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتس���جيل الطلب عبر 

الرابط نفسه.
وأضاف س���عد أن الراب���ط اإللكتروني يوضح مجموعة 
الضواب���ط والش���روط الواج���ب توافرها ف���ي املتقدم 
للحصول عل���ى الرخص���ة الذهبية، حيث يش���ترط أن 
تتخذ شركته شكل “ش���ركة مساهمة” أو “شركة ذات 
مس���ئولية محدودة”، وفًق���ا ألحكام قانون االس���تثمار 
الص���ادر بالقان���ون رق���م 72 لس���نة 2017 أو قانون 
الش���ركات املس���اهمة وش���ركات التوصية باألس���هم 
والشركات ذات املسئولية املحدودة وشركات الشخص 

الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأش���ار املتحدث الرس���مي إلى أن تلك الضوابط تنص 
كذل���ك عل���ى أال يق���ل رأس امل���ال املصدر للش���ركات 
املساهمة ورأس املال للشركات ذات املسئولية املحدودة 
عن 20% م���ن التكاليف االس���تثمارية للمش���روع، مع 
االلتزام بتقديم ما يفيد باملالءة املالية لتنفيذ املش���روع، 

وأن تؤس���س الشركة في تاريخ الحق على تاريخ العمل 
بقانون االستثمار املشار إليه.

ولفت الس���فير نادر س���عد إل���ى أن الضوابط تتضمن 
ضرورة تقديم دراس���ة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها 
أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العاملية ذات السمعة الطيبة 
املرخص لها، مع االلت���زام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ 
املش���روع، وتقديم إقرار بااللت���زام بتوفير كافة املرافق 
الخاص���ة في البني���ة التحتية )ط���رق - مياه - صرف 
صح���ي - كهرباء - اتصاالت - معالجة املخلفات(، مع 
االلتزام بكافة االش���تراطات والضوابط املتعلقة بنشاط 

الشركة، وفًقا للقوانن واللوائح املنظمة.
وأضاف املتحدث الرس���مي أن الرابط اإللكتروني يتيح 
أيضًا إمكانية تحميل دلي���ل إصدار الرخصة الذهبية، 
والحواف���ز التي تتمت���ع بها الش���ركات الحاصلة على 
الرخص���ة الذهبية، التي تعد بمثاب���ة “موافقة واحدة” 
تصدر إلقامة املش���روع وتشغيله وإدارته بموجب قرار 
م���ن مجلس الوزراء، على أن تك���ون هذه املوافقة نافذة 
بذاته���ا دون الحاجة إلى اتخ���اذ أي إجراء آخر، حيث 
يُجب الحص���ول عليها جميع املوافقات التي تصدر من 
جمي���ع الجهات املعنية األخرى، بم���ا يذلل من مختلف 
العقبات التي تواجه املش���روعات االس���تثمارية لزيادة 
أنش���طتها، وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة 

لزيادة معدالت النمو وفرص العمل.
يذك���ر  أنه يج���وز منح الرخص���ة الذهبية للش���ركات 
التي تؤس���س إلقامة مشروعات اس���تراتيجية أو قومية 
تس���هم في تحقيق التنمية املستدامة وفًقا لخطة التنمية 
االقتصادي���ة للدولة، والش���ركات التي تؤس���س إلقامة 
مش���روعات املش���اركة ب���ن القطاع الخ���اص والدولة 
أو القط���اع العام أو قط���اع األعمال الع���ام، وذلك في 
أنشطة املرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة 
واملتجددة، والطرق واملواصالت، واملوانئ، واالتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.
وكان  تم تش���كيل لجنة عليا مختصة بالنظر في طلبات 
املس���تثمرين الراغب���ن في الحصول عل���ى “الرخصة 
الذهبي���ة”، بموجب ق���رار رئيس مجلس ال���وزراء رقم 
٤25 لسنة 2022، لتعرض الطلبات املسجلة على موقع 
مجلس ال���وزراء بانتظام على األمانة الفنية للجنة، للبت 
في موقفها حي���ال منحها “الرخص���ة الذهبية”، حيث 
وافق���ت اللجنة مؤخًرا على 8 مش���روعات اس���تثمارية 
تقدم���ت للحصول عل���ى “الرخصة الذهبي���ة” تمهيدًا 

لعرضها على مجلس الوزراء.
إجراءات محددة 

وف���ي مؤتمر صحفي له ، ال الدكتور مصطفى مدبولى، 
رئي���س الوزراء، إن املش���روعات القومية التى تقوم بها 
الدول���ة توفر مالي���ن من فرص العمل للش���باب قائال: 
“فاتح���ة مالين البي���وت”، موضح���ا أن الدولة مطالبة 
بتوفير من 800 إلى مليون فرصة عمل سنويا، موضحا 
أن الحكوم���ة تتدخل بميزان حس���اس ف���ى أزمة زيادة 

األسعار الن العنف سيؤدى الختفاء السلع.
وأوض���ح تعليقا عل���ى أس���عار ال���دوالر والذهب، أن 
الحكومة لديها خطة وأن األزمة العاملية أزمة كبيرة أدت 
لهذه التحديات ويت���م التعامل معها، موضحا أن أغلب 
األخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب االقتصاد 
املص���رى، مؤكدا أن الحكومة تعى أن هناك ارتفاع فى 
األس���عار ونحاول تخفيف العبء عن املواطن، وتتحمل 

عن املواطن الزيادات ودعم الفئات التى تحتاج دعم.
وذك���ر  أن هن���اك خطة لوض���ع تصور لتوفي���ر العملة 
الصعبة الفترة القادمة حتى ٣0يونيو 202٣، مش���يرا 
إل���ى أن كل اإلجراءات ليس بالض���رورى اإلعالن عنه  
، موضح���ا  أنه تم تش���كيل لجنة علي���ا لوضع تصور 
للمؤتم���ر العامل���ى للترويج لالس���تثمار ف���ى مصر فى 
النص���ف األول من عام 202٣، موضحا أن املس���تثمر 
الذى يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم 
مباش���رة ملجلس الوزراء الختصار املسافة واإلجراءات 
تنفي���ذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام 
املاضى تم جذب 9 مليارات دوالر استثمارات مباشرة. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة ملواجهة 
تداعي���ات األزم���ة العاملية، موضح���ا أن تمكن القطاع 
الخاص عمل���ت الحكومة وفق أكثر م���ن محور بوثيقة 

سياسة ملكية الدولة.
وتاب���ع   أن وثيق���ة سياس���ة ملكية الدولة ت���م إقرارها 
بصورة نهائية، وهى وثيقة دولة سيتم االلتزام بتنفيذها 
إلى مدار ال�٣ أو 5 س���نوات القادمة، موضحا أن أداء 
البورص���ة املصرية يش���هد ش���كل إيجاب���ى فى ضوء 

القرارات األخيرة التى تم اتخاذها.
شروط 

تعد الرخص���ة الذهبية )املوافق���ة الواحدة( وفقا لنص 
امل���ادة 20 من قانون االس���تثمار الصادر بالقانون رقم 
72 لسنة 2017 واملادتن )٤2 و٤٣( من الئحة التنفيذية 
موافقة واحدة على إقامة املشروع وتشغيله وإدارته بما 
في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات الالزمة 

له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
 ويجوز أن تتضمن هذه املوافقة س���يران أحد الحوافز 
الواردة بهذا القانون على املش���روع أو أكثر، تكون هذه 
املوافقة نافذة بذاته���ا دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء 

آخر.
 ووفق���ا لنص املادة )20( من قانون االس���تثمار يجوز 
أن تتضمن الرخصة الذهبية )املوافقة الواحدة( سيران 
أح���د الحوافز الواردة بهذا القانون على املش���روع أو 
أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز املنصوص عليها بالفصل 
الثان���ي من قانون االس���تثمار وه���ي: الحوافز العامة، 

الحوافز الخاصة، الحوافز اإلضافية.
 ويجوز منح الرخصة الذهبية للشركات اآلتية:

   - الشركات التي تؤسس إلقامة مشروعات استراتيجية 
أو قومية تس���اهم ف���ي تحقيق التنمية املس���تدامة وفقا 

لخطة التنمية االقتصادية للدولة.
   - الش���ركات التي تؤسس إلقامة مشروعات املشاركة 
ب���ن القط���اع الخ���اص والدول���ة أو القط���اع العام أو 
قطاع األعمال العام وذلك في أنش���طة )املرافق العامة 
والبنية التحتي���ة – الطاقة الجديدة واملتجددة – الطرق 
االتص���االت وتكنولوجيا  املوان���ئ –  واملواص���الت – 

املعلومات(
  ووفقا للنص املادة )٤2( من الالئحة التنفيذية لقانون 
االستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم 
للحص���ول على املوافقة الواح���دة املنصوص عليها في 
املادة )20( من قانون االستثمار أن تتوافر فيه الشروط 

اآلتية:
  - أن يتخذ ش���كل ش���ركة مس���اهمة او ش���ركة ذات 
مس���ؤولية مح���دودة وفقا ألح���كام قانون االس���تثمار 
الص���ادر بالقان���ون رق���م 72 لس���نة 2017 او قانون 
شركات املساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركة 
ذات املس���ؤولية املحدودة وش���ركات الشخص الواحد 

الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
 -أال يقل رأس املال املصدر للشركات املساهمة ورأس 
املال الش���ركة ذات املس���ؤولية املح���دودة عن 20% من 

التكاليف االستثمارية للمشروع.
  -االلتزام بتقديم ما يفيد املالءة املالية لتنفيذ املشروع.

  - يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ الحق على تاريخ 
العمل بالقانون االستثمار املشار إليه.

  -أن يلت���زم بتقديم دراس���ة جدوى مبدئية للمش���روع 
يعده���ا أحد بي���وت الخب���رة الوطني���ة أو العاملية ذات 

السمعة الطيبة املرخص لها.
  -أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ املشروع.

  -أن يقدم اقرارا بااللتزام بتوفير كافة املرافق الخاصة 
في البنية التحتية )طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء 

– اتصاالت- معالجة املخلفات(.
  -أن يق���دم اق���رارا بااللت���زام بكاف���ة االش���تراطات 
والضواب���ط املتعلقة بنش���اط الش���ركة وفق���ا للقوانن 

واللوائح املنظمة له.

ش����هد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء املصرية، 
بمق����ر الحكومة في العاصمة اإلدارية الجديدة، مراس����م 
توقيع 7 مذكرات تفاهم بش����أن بدء الدراس����ات الخاصة 

بمشروعات إنتاج الهيدروجن األخضر ومشتقاته.
ووقع����ت مذكرات التفاهم ب����ن وزارة الكهرب����اء والطاقة 
املتجددة، ممثلة فى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة 
واملتج����ددة، والش����ركة املصرية لنق����ل الكهرباء، وكل من 
صندوق مصر الس����يادي، والهيئة العام����ة لتنمية املنطقة 
االقتصادي����ة لقناة الس����ويس، وتحالفات ش����ركات عاملية 

ومحلية.
وقال محمد ش����اكر، وزير الكهرباء والطاقة املتجددة، إن 
مذكرات التفاهم تهدف إلى بدء الدراسات الخاصة بعدد 
من تلك املش����روعات، في إطار الجهود املس����تمرة لجذب 
املزيد من االستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة واملتجددة.
وأوض����ح أن التوقيع����ات تتضم����ن عددًا م����ن التحالفات 
 Acwa« والشركات العاملية واملحلية، حيث تشمل شركة
 ،»Benchmark«  الس����عودية، وتحال����ف  »Power
والش����ركة القابض����ة للصناع����ات الكيميائي����ة، وش����ركة 
 »DAI« وش����ركة  الصيني����ة،   »China Energy«
األملاني����ة، وش����ركة »OCIOR ENERGY« الهندية، 
وش����ركة   ،»VoltaLia – TAQA« وتحال����ف 

»British Petroleum« البريطانية.
وأك����د وزير الكهرب����اء، أن التوقيع مع ع����دد 7 تحالفات 
وش����ركات جدي����دة إنم����ا يأت����ي كنتيجة مباش����رة لدعم 

القيادة السياس����ية والحكومة املصري����ة لقطاع الكهرباء 
والطاقة املتجددة، وتتويًجا ملجهودات الوزارة وشركائها 
الحكومي����ن من الهيئة العامة لتنمي����ة املنطقة االقتصادية 

لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي.
وأضاف أن����ه يعكس االهتم����ام الكبير من املس����تثمرين 
وجهات التمويل الدولية بقطاع الكهرباء والطاقة املتجددة 

باعتباره من أكثر القطاعات الجاذبة لالستثمار. 
كما أش����ار إلى أنه سبق التوقيع مع عدد 16 مطوًرا آخر 
لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجن االخضر ومشتقاته، 
وت����م التوقيع مع عدد 9 من ه����ؤالء املطورين على إتفاقية 
اطارية تمهيًدا لتنفيذ املشروعات، وذلك خالل يوم الطاقة 

بفعاليات مؤتمر املناخ )COP 27( بشرم الشيخ.
وأكد محمد ش���اكر، س���عي ال���وزارة للب���دء الفعلي 

فى تنفيذ هذه املش���روعات، قائ���ال:” نعمل حاليا مع 
ش���ركائنا الحكومين واملطورين من القطاع الخاص 
عل���ى بدء تنفي���ذ املش���روعات لتذليل أي���ة عقبات أو 

تحديات من املمكن أن تواجه تلك املشروعات«.
ووقع مذكرات التفاهم كل من محمد الخياط، الرئيس 
التنفي���ذي لهيئة تنمية واس���تخدام الطاق���ة الجديدة 
واملتج���ددة، ووليد جمال الدين رئي���س الهيئة العامة 
لتنمي���ة املنطق���ة االقتصادية لقناة الس���ويس، وأيمن 
س���ليمان املدير التنفيذي لصندوق مصر الس���يادي، 
وصالح ع���زت نائب رئي���س مجلس إدارة الش���ركة 
املصري���ة لنق���ل الكهرباء، م���ن جانب، وم���ن جانب 
آخر مس���ئولو وممثلو التحالفات والش���ركات العاملية 

واملحلية.

 مدبولي: هذه الخطوة استكمال لتسهيل آلية الحصول علي 
“الرخصة الذهبية” بشكل إلكتروني لتسريع حركة االستثمار 

وتهيئة مناخ األعمال أمام المستثمرين

 مجلس الوزراء يدشن رابطًا على موقعه اإللكتروني لتسجيل 
طلبات احلصول على »الرخصة الذهبية«

سليمان عالم

داليا أحمد

مدبولي يشهد توقيع 7 مذكرات بشأن بدء الدراسات اخلاصة مبشروعات إنتاج الهيدروجني األخضر

  » الرخصة الذهبية« في متناول المستثمرين 
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قضايا

البرملان يقر نهائيا مشروع 
قانون للتنقيب عن البترول 

بالصحراء الغربية

وافق مجلس النواب برئاس���ة حنفي جبالي، بصورة نهائية على مشروع 
قان���ون بالترخيص لوزير البترول والث���روة املعدنية في التعاقد مع الهيئة 
املصري���ة العامة للبترول وش���ركة إنرج���ن إيجيبت ليمتد وش���ركة إينا 
إندس���تريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغالله في منطقة شرق 

بير النص بالصحراء الغربية.

ونص مش���روع القانون في مادت���ه األولى على أن يرخص لوزير البترول 
والث���روة املعدنية في التعاقد مع الهيئة املصرية العامة للبترول وش���ركة 
إنرجن إيجيبت ليمتد وش���ركة إينا إند س���تريا نافتا دى.دى للبحث عن 
البترول واس���تغالله في منطقة "ش���رق بير النص" بالصحراء الغربية(، 

وذلك وفًقا ألحكام االتفاقية املرافقة والخريطة امللحقة بها.

قررت لجن���ة قي���د األوراق املالي���ة بالبورصة، 
بجلستها املنعقدة اإلثنن املوافق 05\12\2022 
املوافقة على قيد اسهم شركة بورسعيد لتداول 
الحاوي���ات والبضائ���ع قيًدا مؤقًت���ا برأس مال 
مص���در ق���دره 164.112.105 جنيه مصري 
موزع على 32.822.421 س���هم بقيمة اسمية 

قدرها 5 جنيه مصري للسهم الواحد.
يأت���ي ذلك طبقا للم���واد )1( مكرر و)6( و)7( 
و)18( م���ن قواعد قيد وش���طب األوراق املالية 
بالبورص���ة املصرية، وعلى أن تلتزم الش���ركة 
باس���تيفاء البنود )1و2و3( م���ن املادة )7( من 
قواعد القي���د وإتمام إجراءات التس���جيل لدى 
الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة 
الهيئ���ة والتق���دم للبورصة لتنفي���ذ الطرح على 
تلك األسهم خالل س���تة أشهر من تاريخ القيد 

املؤقت.
أوض���ح قرار اللجنة، أن���ه في جميع األحوال ال 
يجوز التعامل على أسهم الشركة خالل الفترة 
من تاري���خ القيد املؤقت وحتى بدء التداول على 
هذه األس���هم إال بموافقة الهيئ���ة، ويعتبر القيد 
املؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الش���ركة 
بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات 
القيد خالل ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز 
مد هذه املهل���ة بموافقة الهيئة في الحاالت التي 
تقدره���ا بناًء على املبررات والخطة الزمنية التي 

تقدمها الشركة.
وتلت���زم الش���ركة ط���وال فت���رة القي���د املؤقت 
بااللتزامات املنصوص عليها بالبنود من )ا إلى 
4( م���ن املادة )48( من قواع���د القيد، على أن 
تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة 
اعتبارا من يوم االربعاء املوافق 2022/12/07 
)اى بعد اس���تكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 
خمس ايام عمل( علما بان فترة انتهاء االعالن 
يوم الثالثاء املوافق 2022/12/06 تنفيذا للبند 
)2( م���ن امل���ادة )6( من اإلج���راءات التنفيذية 
لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب األوراق املالية 
وأن يتم تس���كن الشركة بقطاع »خدمات النقل 
 ” Ticker“ والشحن« وتخصيص رمز السهم

.POCO.CA للشركة وهو
ويرى عدد من الخبراء ومحللى أس���واق املال، 
أن قيد ش���ركة بورس���عيد لتداول الحاويات فى 

البورص���ة املصرية س���يكون له تأثي���ر إيجابى 
على الس���وق، خاصة أن جميع شركات تداول 
الحاويات تمثل قيم���ة مضافة للبورصة وعليها 
طلب س���واء كان طرحا لألفراد أو مس���تثمرين 
اس���تراتيجين، الفت���ن إل���ى أن اإلقب���ال على 
الطرح بالبورصة يش���ير إلى ثقة الشركات فيها 
عل���ى املدى القري���ب، ويصدر ص���ورة إيجابية 

للمستثمرين سواء داخل السوق أو خارجها.
ق���ال محمد ماه���ر، الرئيس التنفيذى لش���ركة 
برايم القابضة لالس���تثمارات املالية، إن شركة 
بورس���عيد لت���داول الحاوي���ات م���ن ش���ركات 
الخدمات املالحي���ة الكبيرة وتقييمها س���يكون 
بأحجام ضخمة، والتى من املمكن أن يكون فيها 
فرصة جيدة عند طرح جزء منها فى البورصة، 
موضحا أن قيدها خطوة فى سبيل طرح حصة 

منها خالل الفترة املقبلة.
وأض���اف ماهر، أن طرح الش���ركة س���يكون له 
تأثير جيد على الس���وق، حي���ث يعد إضافة فى 
قطاع مهم جدا، وبحجم كبير جاذب للمسثمرين 
فى املنطقة، مضيفا أن البورصة تشهد حالة من 
االرتفاع ومتعطشة ألى بضاعة جديدة، والوقت 
الحالى مناس���ب ألى طرح لك���ن نجاحه يتوقف 

على التسعير والحصة التى ستطرح.
وأوضح أن الوقت املناسب الستقبال الشركات 
الحكومي���ة، فى ظل وجود طلب دائم بالس���وق، 
والتى ال تضم بضائع كبيرة، »عدد الش���ركات 
املقي���دة تت���راوح بن 200 و220 ش���ركة، فيما 
تحتاج السوق إلى 10 أضعاف هذه األسهم«.

م���ن جانبه قال عونى عبدالعزيز، رئيس ش���عبة 
األوراق املالية فى االتحاد العام للغرف التجارية، 
إن جميع ش���ركات تداول الحاويات تمثل قيمة 
مضاف���ة للبورص���ة، وعليها طلب س���واء كان 
بالطرح لألفراد أو مس���تثمرين اس���تراتيجين، 
مثلما ح���دث فى ش���ركة اإلس���كندرية لتداول 
الحاويات ودمياط لتداول الحاويات، واستحواذ 
الصندوق الس���يادى الس���عودى وصندوق أبو 
ظبى الس���يادى على حص���ص فيهما، مما أدى 
إلى ارتفاع قيمتهما بنس���بة 70% فى األسابيع 

القليلة املاضية.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية 
الق���رار رقم 175 لس���نة 2022 بتعديل القرار 
رقم 66 لس���نة 2018 باإلج���راءات االحترازية 
الت���ي تنظم كيفي���ة التعامل م���ع العمالء محل 
التحقيقات في مخالفة القواعد املنظمة للتداول 
بالبورص���ة، التي تؤكد على فلس���فة الهيئة في 
تدرج اإلجراءات الرقابية في معالجة املخالفات 

وفق كل حالة على حدة.
وبحسب بيان من الهيئة، تضمن القرار تطوير 
اإلجراءات االحترازية بشأن العمالء املخالفن 
للقواعد املنظمة للت���داول بالبورصات املصرية 
ال���واردة بقان���ون س���وق رأس امل���ال والئحته 

التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة.
وذل���ك بإضاف���ة إمكانية إيق���اف العمالء التي 
تجري الهيئة فحص وتحقي���ق لتعامالتهم من 
ش���راء األورق املالي���ة في البورص���ة املصرية 
باألنش���طة و/أو اآلليات املتخصصة )الشراء 
بالهام���ش - الت���داول ف���ي ذات الجلس���ة - 
اقتراض األوراق املالية بغرض البيع - التداول 
من خالل ش���بكة املعلومات الدولية - التعامل 

على ش���هادات اإليداع(، وذل���ك كمرحلة أولى 
تس���بق الوقف الكام���ل للتعام���ل؛ األمر الذي 
يح���دث ارتباكًا في الس���وق، وذلك خالل فترة 
الفحص والتحري التي تجريها الهيئة على أال 

تتجاوز ثالثة أشهر.
وكان���ت الهيئة العامة للرقابة املالية قد اعتمدت 
مقت���رح إدارة البورص���ة املصري���ة منتصف 
أغسطس 2022، بالتوس���ع في استخدام آلية 
التنفيذ العكس���ي بجانب اآلليات األخرى وذلك 
ملعالجة مخالفات التداول وإزالة اآلثار املترتبة 
عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، 
مع العمل على تحييد األثر على سعر اإلقفال.

ويتكامل هذا القرار مع الجهد الذي بدأته إدارة 
الهيئة إمعان���ًا في إحكام الرقاب���ة على آليات 
الت���داول، وذلك وفق آليات الس���وق، ومعالجة 
أي مخالفات وإزالة أثرها س���ريعًا قبل اتخاذ 
اإلجراءات القانونية، وذلك بشكل تدريجي وهو 
النهج الذي يضمن تحقيق اس���تقرار األسواق 
وس���المة التعامالت بالتوازي مع توازن حقوق 

املتعاملن.

بعد موافقة البورصة علي قيدها 

قيد شركة بورسعيد لتداول احلاويات يحرك 
املياة الراكدة يف سوق الطروحات 

إيقاف العمالء بدل األكواد.. أبرز تعديالت الرقابة 
املالية ملخالفة قواعد التداول

وقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية 
في مصر، وياس���من فؤاد وزيرة البيئة، وهش���ام آمنة 
وزير التنمية املحلية على عقد تنفيذ املرحلة الرابعة من 
البنية األساسية ملنظومة املخلفات الصلبة باملحافظات 
بتكلف���ة قدرها مليار جنيه وذل���ك بمقر مجلس الوزراء 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
ويتضم���ن العقد الذي تم توقيعه تنفيذ 9 مدافن صحية 
آمن���ة منها 2 مدفن بمحافظة مط���روح بمنطقة العلمن 
وس���يوة ومدفن بمنطقة الش���يخ زويد بش���مال سيناء 
و3 مداف���ن بمحافظة البحر األحم���ر بمناطق القصير 
وحاليب وش���التن ومدفن بمنطقة رأس س���در بجنوب 
س���يناء وع���دد 2 مدف���ن بمحافظة س���وهاج بمدينتى 
س���وهاج وجهين���ة، كما يتضم���ن العقد إزال���ة ورفع 
التراكم���ات التاريخي���ة للمخلفات بكمي���ة قدرها 2.1 

مليون طن بجميع املحافظات.
وعقب توقيع العقد، اس���تعرض وزراء التخطيط والبيئة 
والتنمي���ة املحلية املوق���ف التنفيذى لألعمال الس���ابق 
التعاقد بش���أنها فيما يخص منظومة املخلفات البلدية 
الصلبة واملتضمنة املحطات الوسيطة الثابتة واملتحركة 
واملدافن الصحية اآلمنة، حيث تجاوزت نس���بة التنفيذ 
بتلك األعمال75 % والتي ش���ملت رف���ع التراكمات من 
عدد 42 موقع وتوريد محطات وسيطة متحركة وعددها 
87 محطة وإنش���اء محطات وس���يطة ثابتة وعددها 18 

محطة .
وم���ن جانبها، أكدت هالة الس���عيد، وزي���رة التخطيط 

والتنمي���ة االقتصادي���ة، أن منظوم���ة إدارة املخلف���ات 
الصلبة هي إحدى أهم آليات تحقيق األهداف التنموية 
املرتبطة بالبيئة في إطار األهداف األممية وكذا أهداف 

رؤية مصر 2030.
وأش���ارت الوزيرة، إلى أن املنظومة تس���هم في تحقيق 
االستدامة ملوارد البيئة، مؤكدة حرص وزارة التخطيط 
لدعم املنظومة والعمل مع الوزارات الش���ريكة لتنفيذها 

بأعلى جودة.
وأضافت الس���عيد، أن املنظومة الجديدة توفر مصادر 
للطاقة النظيفة من خالل تكنولوجيا التدوير التي تهدف 
لتولي���د الطاق���ة، فضاًل عن توفير ف���رص عمل جديدة 

لقطاع كبير من الشباب.
ومن جانبه، أشار هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية 
املحلي���ة على دفع عجلة تنفيذ املش���روعات وتذليل اي 
تحدي���ات في هذا الش���أن تنفيذاً لتوجيه���ات الرئيس 
عبدالفت���اح السيس���ى رئي���س الجمهوري���ة حول رفع 
كف���اءة املنظومة والتغلب علي مش���اكل تراكم املخلفات 

والتخلص اآلمن منها ووقف التدهور البيئي.
وأكد وزير التنمية املحلية، أن الحكومة تس���ابق الزمن 
لإلس���راع في تنفيذ الخطة التنفيذية ملنظومة املخلفات 
بأعلى مستوى إلحداث تغيير كبير في مستوى النظافة 
بالش���ارع املصري يحقق رضا املواطنن والتغلب على 
كافة املش���اكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص 
اآلمن منه���ا من خالل منظومة جديدة لإلدارة املتكاملة 

للمخلفات .

وزراء التخطيط والبيئة والتنمية املحلية يوقعون عقد املرحلة 
الرابعة من مشروعات البنية ملنظومة املخلفات مبصر

اسامة السيد

مصر واالحتاد األوروبي .. خطوات متواصلة لتوسيع آفاق التعاون التجاري واالقتصادي 

الدولة حتارب  »األسواق  العشوائية«  وحتولها إلي »حضارية  متكاملة«

أعل���ن املهندس ط���ارق املال وزير البت���رول والثروة 
املعدني���ة أن نحو 60% من الوحدات الس���كنية التي 
ت���م توصيل الغاز الطبيعي اليها علي مدار 42 عامًا 
مض���ت قد تحقق خالل الس���نوات الثماني األخيرة 
وحدها بواقع نحو 3ر8 مليون وحدة سكنية من أكثر 
من 14 مليون وحدة سكنية مستفيدة بالغاز الطبيعي 
علي مستوى الجمهورية حتى اآلن، الفتا إلى أن هذا 
التطور في مع���دالت توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 
يخ���دم أكثر م���ن 60 مليون مواطن بتل���ك الوحدات 

ويوفر نحو 250مليون اسطوانة بوتاجاز سنويًا.
ج���اء ذلك خالل كلمة الوزير أم���ام اللقاء الذي أقيم 
بحضور قي���ادات قطاع البترول وس���فيرى االتحاد 
االوروب���ى وفرنس���ا بالقاه���رة في ختام املش���روع 
املش���ترك الذي يمول���ه االتحاد األوروب���ي والوكالة 
الفرنس���ية للتنمية والبن���ك الدول���ي لتوصيل الغاز 
الطبيع���ي لنح���و 3ر2 مليون وحدة س���كنية في 20 
محافظ���ة بالتعاون مع الش���ركة املصري���ة القابضة 
للغازات الطبيعية الى جانب دعم مشروعات التحول 
الرقمي بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة 

سوق الغاز وانشاء الجهاز التنظيمي للسوق.
و اش���ار الوزي���ر الى أن ه���ذا املش���روع يأتي فى 
إط���ار التعاون املتنامي واملمت���د بن مصر واالتحاد 
األوروبي، حيث عملت وزارة البترول والثروة املعدنية 
علي إقامة ش���راكات متنوعة  دعمًا الستراتيجيتها 
في تعظيم االستفادة من موارد الغاز الطبيعي الذي 
أصبح الوقود األساس���ي في قطاع الطاقة  في ظل 
توجه الدول���ة نحو التحول الطاق���ي وإزالة الكربون 
والعم���ل املناخي وتنوي���ع مزيج الطاق���ة في مصر 
، وأن املش���روع عمل على االنتف���اع باملزايا البيئية 
واالقتصادية للغاز كوقود مستدام ومنخفض التكلفة 
من خالل احالله مح���ل البوتاجاز في املنازل الذي 

تدعمه الدولة و يتم استيراد جانب من كمياته .
وأكد أن نتائج املش���روع خالل الس���نوات املاضية 
بالتعاون بن الش���ركة املصري���ة القابضة للغازات 
الطبيعي���ة وش���ركاء النجاح تدعو للفخ���ر الفتا الي 
أن مجل���س الن���واب املص���ري كان ق���د وافق على 
تمديد موعد انتهاء منح���ة االتحاد األوروبي املمولة 
للمشروع حتى ديس���مبر 2023 لتوصيل الغاز إلى  
380 ألف أس���رة إضافية، منها 300 ألف أسرة تم 

توصيلها بالفعل قبل نهاية العام الحالي .
وفي ختام كلمته وجه الوزير الشكر لشركاء النجاح 
باملش���روع ممثلن ف���ي االتحاد األوروب���ي والوكالة 
الفرنس���ية للتنمي���ة والبن���ك الدولي عل���ى التزامهم 
وتعاونهم وكذلك الشركة القابضة للغازات الطبيعية 
والكوادر البش���رية التي عملت تنفيذ املشروع لتمثل 

أحد أهم األسباب الحقيقية ملا تحقق من نجاح. 
   شراكة  ناجحة مع االتحاد األوروبي

م���ن جانبها، قال���ت الدكتورة رانيا املش���اط، وزيرة 
التعاون الدولى، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعي 
للمن���ازل الذي يأتي في ضوء التع���اون مع االتحاد 
 ،) )AFDاألوروب���ي ووكال���ة التنمي���ة الفرنس���ية
يهدف إلى تنفيذ أنش���طة أساس���ية للغاية في حياة 
املواطنن من خالل توصيل جميع األس���ر بش���بكة 
الغاز الوطنية، وتعظيم عدد املس���تفيدين بن األسر 
الفقي���رة واملحرومة، ودعم اإلصالحات املؤسس���ية 

للغاز لضمان سياسة الطاقة املستدامة. 
وأش���ارت “املش���اط” في كلمتها الت���ي ألقتها نيابة 
عنها شريهان بخيت، معاون الوزيرة لإلشراف على 

التع���اون م���ع األمريكتن وأوروبا، إل���ى أن الجهود 
املش���تركة بن ش���ركاء التنمية والجه���ات الوطنية 
املعنية في مش���روع توصيل الغاز للمنازل نتج عنها 
ربط 3ر2 مليون أس���رة بش���بكات الغاز، وحصول 
400 ألف أس���رة على دعم مالي لتعزيز قدرتها على 

االستفادة من شبكة الغاز الطبيعى.
وأعرب السفير كريستيان برجر رئيس وفد االتحاد 
األوروبي بالقاهرة عن س���عادته باملش���اركة في هذا 
الحدث م���ع   وزير البترول والث���روة املعدنية الذي 
يعد صديقا مقربًا وش���ريكًا لالتحاد األوروبي وذلك 
عقب مؤتمر املناخ الذى تم خالله تقديم مش���روعات 

متميزة.
وأضاف أن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 
مثال على التعاون املتميز مع قطاع البترول والوكالة 
الفرنس���ية للتنمية، فقد قدم حلواًل للمس���اعدة علي 
توفير الطاقة للمس���تهلكن وتحققت انجازات مهمة 
م���ن خالله في مقدمتها توصي���ل الغاز ألكثر من 2 
ملي���ون منزل باإلضاف���ة إلى تقديم دع���م فنى كبير 
ملش���روع تطبيق نظام ERP في الش���ركة املصرية 
القابضة للغاز الطبيعية إيجاس ، وكذلك  اإلصالح 
املؤسس���ي بقطاع الغاز تحت مظل���ة وزارة البترول 
والثروة املعدنية حيث ق���دم االتحاد األوروبي الدعم 
إلنشاء جهاز تنظيمي لسوق الغاز املصري منذ عام 
2017 ومازال االتحاد يدعم الدور املس���تقبلي املهم 

لهذا الكيان.
 وذكر كريس���تيان برجر “ حققنا انجازات ملموسة 
هذا العام مع وزارة البترول والثروة املعدنية فى إطار 
التعاون املش���ترك ، حيث تم توقي���ع مذكرة التفاهم 
الثالثي���ة  في يوني���ه املاضي بن مص���ر واالتحاد 
األوروب���ي وإس���رائيل والتي تمه���د الطريق لتعاون 
إقليمى في مجال الغاز الطبيعي  تحت مظلة منتدى 
غاز شرق املتوسط وذلك لنقل وتجارة وتصدير الغاز 
إلى االتحاد األوروبي ، فضاًل عن تحفيز التعاون في 
مجال التحول للطاقة الخضراء،  كما وقعنا مذكرات 
تفاهم مع مصر فى مجال الهيدروجن خالل مؤتمر 
املناخ Cop27 بما يفتح آف���اق جديدة للتعاون بن 
الجانب���ن فى مج���ال التحول للطاق���ة الخضراء  ، 
ع���الوة على ذلك قام االتحاد األوروبي بتقديم الدعم 

إلدارة كف���اءة الطاقة واملناخ بوزارة البترول والثروة 
املعدنية في إعداد اس���تراتيجية لكفاءة اس���تخدام 
الطاق���ة بقطاع البت���رول والغاز ، كم���ا قمنا بتقديم 
الدعم املالي من خالل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية لتنفيذ مشروع كفاءة الطاقة بمصفاة تكرير 

السويس أحد أقدم املصافي املصرية«.
 ومن جانبه أكد الس���فير الفرنس���ي بالقاهرة مارك 
باريت���ى على أهمية املش���روع ملا يوف���ره من خدمة 
حضارية للمواطنن وتقليل االعتماد على البوتاجاز 
مم���ا يعد فى حد ذات���ه تحواًل نح���و الطاقة النظيفة 
يخدم مساعي الحفاظ على البيئة وتقليل االنبعاثات 
، مش���يرًا إلى أن بالده تقدر الشراكة االستراتيجية 
م���ع مص���ر وتفخ���ر أنها ش���اركت ف���ي تنفيذ هذا 
املش���روع الطم���وح من خ���الل الوكالة الفرنس���ية 
للتنمية AFD س���واء من خ���الل التمويل أو توفير 
الخبرات والتكنولوجيات والدعم الفنى وأن املشروع 
يعد قص���ة نج���اح كبيرة ومث���ااًل متمي���زًا للتعاون 
والش���راكة بن مصر واالتحاد األوروبي وأحد أكبر 
املش���روعات التي تم تنفيذها ف���ي هذا املجال عامليًا 
خالل الس���نوات األخيرة، وأشاد السفير الفرنسي 
بما شهدته مراحل املش���روع من التزام وتفانى فى 
التنفي���ذ واالنج���از من الجانب املص���ري ممثاًل فى 
شركة إيجاس وش���ركاتها التابعة تحت مظلة وزارة 
البت���رول والث���روة املعدنية والنج���اح ليس فقط فى 
توصيل الغاز للوحدات الس���كنية املس���تهدفة وانما 
أيضًا في انشاء جهاز مس���تقل لتنظيم سوق الغاز 
وتنفيذ ع���دة مراحل من عمليات التحول الرقمى فى 
إيجاس والش���ركات التابعة لها وربطها في منظومة 

موحدة تخدم أنشطة الغاز في مصر.
ُيش���ار إلى ان مشروع توصيل الغاز الطبيعي لنحو 
3ر2 ملي���ون وحدة هو جزء من اس���تراتيجية قومية 
لعدة س���نوات من قبل الحكومة املصرية لزيادة عدد 
األس���ر املس���تفيدة بالغاز الطبيعي وق���د تم تمويل 
املش���روع الذى نفذته الش���ركة املصري���ة القابضة 
للغازات الطبيعية بمنح���ة بقيمة 68 مليون يورو من 
االتح���اد األوروبى ، وقرض بقيمة 300 مليون دوالر 
من البنك الدولي وق���رض بقيمة 70 مليون يورو من 
وكالة التنمية الفرنس���ية ، ويشتمل املشروع على 3 

مكونات  هي توس���عة ش���بكة توزيع الغاز الطبيعي 
وتوصيله الى املنازل  ، والدعم املالي املوجه لألس���ر 
األكثر احتياجا لسداد رسوم التوصيل بدون تحمل 
اى أعباء ، و التعزيز املؤسس���ي الذى يش���تمل على 
تنفي���ذ نظام تخطيط موارد املؤسس���ات ERP  فى 
الش���ركة القابضة للغ���ازات الطبيعية  تماش���يًا مع 
املس���اعدة الفنية لدعم هيكلة س���وق للغاز الطبيعي 
وإنش���اء جهاز تنظيم أنشطة س���وق الغاز ، وقد تم 
عام 2019 اقرار زيادة عدد األس���ر املس���تفيدة من 
املش���روع من 5ر1 مليون أسرة في 11 محافظة إلى 

3ر2 مليون أسرة في 20 محافظة.
تعاون في التعليم الفني 

م���ن ناحية أخ���ري ،  اختتم  برنام���ج دعم وتطوير 
التعلي���م الفني والتدري���ب املهني –املرحل���ة الثانية 
TVET Egypt  - فعالي���ات عمله باملرحلة ، تحت  
رعاي���ة وزارة التع���اون الدولي ومفوضي���ة االتحاد 
األوروب���ي في مصر، وذلك بعد تس���ع س���نوات من 
الجهود والنتائج املتميزة، وبتمويل بمبلغ 117 مليون 

يورو . 
 والبرنام���ج ه���و نتاج تعاون مش���ترك ب���ن وزارة 
التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم 
الفني ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية ووزارة 

السياحة واآلثار.
 وأثبت البرنامج وجوده كمش���روع تنموي رئيس���ي 
س���اهم في تحس���ن قطاع التعليم الفني والتدريب 
املهني ف���ي مصر، نظرًا لألهمي���ة االقتصادية لهذا 
القط���اع. الهدف الرئيس���ي للبرنامج ه���و تخفيف 
وتحس���ن الظروف االجتماعية واالقتصادية للفئات 
األول���ى بالرعاية في مختل���ف املحافظات من خالل 

التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية املعنية.
 وقال���ت  الدكت���ورة رانيا املش���اط - وزيرة التعاون 
الدول���ي،  إن “البرنام���ج هو انع���كاس للتعاون بن 
الحكومة املصرية واالتحاد األوروبي املس���تمر منذ 

سنوات بنجاح ملحوظ على جميع املستويات« .
 من جانبه ، قال الس���فير كريستيان بيرج�ر رئيس 
وف���د االتحاد األوروبي في مصر، إن  التعليم الفني 
والتدريب املهني قطاع استراتيجي وملئ بالتحديات 
الصعب���ة ،  فهو بطبيعته يجم���ع العديد من الجهات 
املعني���ة مع التزام ق���وي من الحكوم���ة واالتحادات 
والقط���اع الخ���اص لجع���ل النظام أفض���ل تجهيزًا 

لالستجابة الحتياجات السوق وتطلعات الشباب. 
 وأكد  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم 
والتعلي���م الفن���ي  أن هذا البرنام���ج كان هدفه دعم 
إص���الح التعلي���م الفن���ي والتدريب املهن���ي بصفة 
عامة وإلى املساهمة في تحس���ن القدرة التنافسية 
للش���ركات املصرية في األس���واق املحلية والعاملية 
ودعم صياغة وتنفيذ سياس���ة قومي���ة للتعليم الفني 
والتدري���ب املهن���ي وذلك من خالل إنش���اء ش���بكة 
من الش���راكات القطاعية واملحلي���ة لخدمة قطاعات 
الصناعة والس���ياحة والبناء والتش���ييد فضال عن 
تحسن نوعية التعليم الفني والتدريب املهني وزيادة 
التنافس���ية وتوفي���ر فرص توظيف حقيقة للش���باب 
وتحسن صورة التعليم الفني والتدريب املهني لدي 
املجتمع املصري”، جاء ذلك في كلمة س���يادته التي 
ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسي عمارة رئيس 

اإلدارة املركزية ملدارس التعليم الفني.

تعم���ل الدولة عل���ي إنجاز  مش���روع تطوير األس���واق 
العش���وائية باعتباره  واحدا من أهم املشروعات القومية، 
التي تعمل عليها الدولة ملواجه���ة ظاهرة الباعة الجائلن 
واس���تعادة املشهد الحضاري ملحافظات الجمهورية، في 
إطار ضم���ان حياة كريمة للمواطن ورف���ع جودة وكفاءة 
الخدم���ات، إضافة إل���ى التحول ألس���واق متكاملة تزيد 
م���ن العائد االقتصادي واالس���تثمار وتعظ���م من موارد 

املحافظات.
 وفي ه���ذا اإلطار ، جاء  افتتاح مش���روع تطوير ميدان 
محطة مص���ر، ألول مرة منذ ع���ام 1927، كنموذج رائد 
للقضاء على األس���واق العش���وائية، الذي تولي له الدولة 
اهتماما للعمل عليه، حيث يضم إنش���اء س���وق حضاري 
متكامل للقضاء على أزم���ة الباعة الجائلن وتوفير بديل 
حضارى لهم مراعاة لظروفهم االجتماعية، باإلضافة إلى 
تطوير الحدائق ورصف امليدان بالكامل، وإنشاء مواقف 
متط���ورة وحديث���ة لس���يارات “األجرة” واألتوبيس���ات، 
بمس���ارات دائرية كاملة لحل أزمة املرور، وإنش���اء غرفة 
تحكم ملراقبة امليدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد 

امليدان بالكامل.
 وكان وزي���ر التنمي���ة املحلي���ة  اللواء هش���ام آمنة،  أكد  
أم���ام مجلس النواب، أن���ه تم توجي���ه املحافظات بتنفيذ 
قانون الباعة الجائلن والئحة تنظيم الس���ويقات على أى 
م���ن املخالفات التى تقع من الباعة الجائلن بالس���ويقات 
بحي���ث يتم تحقيق االنضب���اط باألس���واق ، وكذا توفير 
املعايير البيئية ، مع دراس���ة التعاقد مع ش���ركات لنظافة 
األس���واق ورف���ع املخلفات وتوفي���ر نقاط امني���ة وتوفير 
وسائل األمن الصناعي والتفتيش على املنتجات لضمان 
وصولها، مشيرا إلى أن إجمالي عدد األسواق الرسمية 
باملحافظات بلغ حوالي )618( س���وق رس���مي حيث تم 
تطوير منها عدد )133( سوق وجارى تطوير عدد )105( 
س���وق ومتبقى عدد )380( سوق ، كما أن إجمالى عدد 
األسواق العش���وائية بلغ )1753( س���وق عشوائي وتم 
تطوي���ر  عدد )109( س���وق منها ، وج���ارى تطوير عدد 
)37( س���وق وغي���ر مطور ع���دد )1607( س���وق، وفى 
ضوء املبادرة الرئاس���ية )حياة كريمة( تم التنس���يق مع 
املحافظات لتطوير االسواق بقرى البرنامج ) حياة كريمة 
( حيث جارى تنفيذ عدد )196( سوق بعدد )196( قرية 
ب�� )20( محافظة ضمن املرحلة األولى وتم اتاحة الدفعة 

االولى للبدء فى التنفيذ.
استثمارات 

وكان  تقرير لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية أوضح 
أنه تم تطوير 20 س���وقًا عش���وائيا يشمل 3033 وحدة، 
بينما يج���ري تطوير 20 س���وقًا يش���مل 3171 وحدة ، 
مشيرا إلي أن    إجمالي عدد األسواق العشوائية يصل 
إلى 1105 س���وقا ، وتش���مل 306.3 ألف وحدة، وتبلغ 

تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه.
وخصصت وزارة التخطيط حجم استثمارات عامة بنحو 
614 مليار جنيه، خالل الثمان سنوات السابقة، وبمعدل 
نمو بلغ 508%، مقارنًة بالس���نوات الثمان التي س���بقتها 
)2007/06- 2014/13( لقط���اع اإلس���كان )التش���ييد 
والبناء، األنش���طة العقارية، املي���اه والصرف الصحي(، 
حيث ارتفع االستثمار العام السنوي املوجه للقطاع، من 
حوال���ي 19 مليار جنيه ع���ام 2014/13 إلى 180 مليار 

جنيه عام 2022/21 وبمعدل نمو تجاوز %847.
انجاز هام   

 النائ���ب عمرو درويش، أمن س���ر لجن���ة اإلدارة املحلية 
بمجل���س النواب عن تنس���يقية ش���باب األح���زاب، يؤكد 
أن  تح���ركات الدول���ة نحو العمل على تطوير األس���واق 
العشوائية واس���تبدالها بأسواق حضارية متكاملة، يمثل 
انج���از هام في طريق تحقيق أهداف التنمية املس���تدامة 

واالرتقاء بخدمات املواطنن، مش���يرا إلى أن األس���واق 
العش���وائية تشكل إش���كالية كبيرة س���واء على مستوى 
التعديات على الطرق، أو تش���ويه املناطق الحيوية بجميع 

املحافظات فضاًل عن الزحام الذي ينتج عنها.
 وأض���اف  درويش في تصريحات ل���ه  أن اتخاذ خطط 
عاجلة في ذلك التحول بمختل���ف محافظات الجمهورية، 
س���يحد من ظاهرة الباعة الجائلن، وبي���ع منتجات غير 
صالح���ة، أو غي���ر مرخص ببيعها، كما س���يضمن حفظ 
حقوق الدولة، مش���ددا أن ذلك س���يعود على املحافظات 
واملواطن بمش���هد حضاري الئق للحصول على الخدمة 

وزيادة املوارد.
 وأكد   أن افتتاح مشروع ميدان محطة مصر وما يضمه 
من تحويل أحدى األسواق الكبيرة بمحافظة اإلسكندرية 
لس���وق حضاري متكام���ل، يمثل أح���دى النماذج املهمة 
للقضاء على األس���واق العشوائية والتي نتمنى أن تكون 
حاضرة ومفعلة بمختلف محافظات الجمهورية بإجراءات 

سريعة تحي حضارة وجمال كل محافظة.
   النائب���ة مي رش���دي، عضو لجنة اإلس���كان بمجلس 
النواب، تش���دد علي ضرورة  التح���رك نحو تطوير كافة 
األس���واق العشوائية وتوس���يع خطة التنفيذ، والتي تؤثر 
عل���ى حركة امل���رور وتض���ر باملناطق الحيوي���ة على أن 
يت���م نقلها في م���كان مجهز لتنظيمها وقريب للس���كان ، 
وأضافت أنه في حال تواجدها بأماكن ال تسبب مشاكل 
مروري���ة فالبد من تخطيطها بش���كل صحيح بما يجعلها 
تلي���ق بمكان���ة املنطقة وتخ���دم املواطن���ن، موضحة أن 
مش���روع ميدان محطة مصر خطوة مهم���ة نحو التحول 
ألس���واق حضاري���ة متكامل���ة واس���تعادة عراقة أحدى 
امليادين التاريخية املهمة في املحافظة وهو ما ننشده من 
خ���الل هذا امللف في اس���تعادة جم���ال كل محافظة وما 
لديها من مناطق حيوية بعد ما عانت من التش���وه نتيجة 

انتشار الباعه الجائلن ووجود اسواق عشوائية.
 مظهر حضاري 

وأكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة اإلسكان واإلدارة 
املحلي���ة والنقل بمجلس الش���يوخ، أن  افتتاح مش���روع 
تطوي���ر مي���دان محطة مص���ر، يأتي اس���تكماال الهتمام 
القي���ادة السياس���ية بتنفي���ذ املخطط التنم���وي املتكامل 
لتطوير محافظة اإلس���كندرية، بم���ا يؤدي للوصول ملظهر 
حضاري للمنطقة املحيطة بمحطة مصر، وإلعادة امليدان، 
الذى يعد من أعرق امليادين فى اإلس���كندرية، إلى شكله 
الحض���اري بتطويره ألول مرة من���ذ 1927، والذي كان 

محل للعش���وائيات، انتش���ار اباعة الجائل���ن، االزدحام 
املروري وتردى حال املباني املطلة عليه، وهو ما يمثل نقلة 
نوعية وحضارية للمنطقة بالكامل سيش���عر بها املواطن 
الس���كندري برفع كفاءة الخدمات املقدمة، وتحسن بيئة 
العم���ل للباعة والتجار، فضال عن وض���ع منظومة أمنية 

متكاملة والحفاظ على النسق التاريخى للميدان.
 وأوضح “جمعه”، أن عملية التطوير والتي تعيد الصورة 
األوروبي���ة في كامل رونقها للمي���دان، مع إضافة مالمح 
عصرية، ستس���هم في تنظيم الحركة املرورية لحل أزمة 
االزدح���ام، والحفاظ عل���ى النظام التخطيط���ي للميدان، 
فض���ال عن تعظيم موارد املحافظة وزيادة اس���تثماراتها 
بم���ا يعود بالنفع على الدول���ة واملواطنن بتحويل امليدان 
إلى منطقة س���ياحية واقتصادية واس���تثمارية آمنة ذات 
عائ���د اس���تثماري، ومن املق���رر أن يتبع���ه بروتوكوالت 
للبدء في تنفيذ مش���روعات تطوير ميدان املنشية ومحطة 
الرم���ل، في إطار رؤية املحافظة لتطوير امليادين واملخطط 
االس���تراتيجي العاجل للقضاء على األسواق العشوائية 
بتوفير بدائل حضاري���ة للباعة الجائلن مراعاة لظروفهم 
املعيش���ية بتسكينهم فى باكيات حضارية، باإلضافة إلى 
تطوي���ر الحدائق ورصف املي���دان بالكامل، وإنش���اء 4 
مواقف متطورة وحديثة لسيارات “األجرة” واألتوبيسات، 
بمس���ارات دائرية كاملة لحل أزمة املرور، وإنش���اء غرفة 
تحكم ملراقبة امليدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد 

امليدان بالكامل.
   النائب���ة هند رش���اد، عضو مجلس الن���واب، تقول إن 
وزارة التنمي���ة املحلية فى الفت���رة الحالية تعمل على قدم 
وساق فى ملف تطوير األسواق العشوائية، مع األخذ فى 
االعتبار أن الهدف الرئيسي الذى تعمل عليه الوزارة هو 
الحد من ظاهرة األس���واق العشوائية، خاصة التى ُتعيق 
الحركة املرورية، واقتراح أماكن إلنش���اء أس���واق بديلة 
قريبة منها وتخطيطها بصورة مناس���بة بما يضمن توفير 
منافذ للس���لع متاحة لكافة املواطنن، م���ع طرح تنفيذها 
وإدارته���ا بمعرف���ة القط���اع الخاص وتحدي���د مختلف 
الجه���ات ذات الصلة بهذه األس���واق من ناحية تطويرها 

واداراتها وتنظيمها.
  وَأضافت أنه س���يتم تنظيم الحم���الت الرقابية الدورية 
واملفاجئة على األسواق باالشتراك مع الجهات املختصة 
ووضع ضواب���ط تنظيمية لعمل الباعة الجائلن من خالل 
تحديد خط س���ير لهم داخل القرى واملدن، ومنح رخصة 
للمركب���ات التى يس���تخدمها فى التروي���ج عن بضاعته، 

وتصميم مركبة ذات ش���كل حض���اري موحدة داخل كل 
محافظة الستخدامها فى ترويج هذه البضائع.

 تجربة رائدة 
وخاض���ت  العديد م���ن املحافظات تج���ارب متنوعة في 
القضاء علي األس���واق العش���وائية ، وبينه���ا   محافظة 
الجي���زة، والتي ش���هدت  خط���وات جادة من���ذ أكثر من 
ثمان���ي س���نوات في ملف تطوير األس���واق العش���وائية 
واس���تبدالها بأس���واق أخرى حضارية، والذى يعد أحد 
أهم املشاريع القومية التى يشرف على تنفيذها صندوق 
تطوير العشوائيات، فى إطار خطة الدولة لتطوير املناطق 
العشوائية وغير اآلمنة وتحقيق أهداف التنمية املستدامة 
ورؤية مصر 2030، حيث عملت املحافظة على التوس���ع 
فى إقامة األسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة 
األسواق العشوائية وتوفير خدمات أفضل للمواطنن، ملا 
تحدثه من إعاقات واختناقات مرورية وتش���ويه للصورة 

الحضارية للجيزة.
وسعت املحافظة تحت إشراف اللواء أحمد راشد محافظ 
الجي���زة، للقضاء على العش���وائية فى الجيزة، من خالل 
ش���ن عدة حمالت إلزالة األسواق غير الحضارية ووضع 
بدائ���ل لها ف���ى باكيات وم���والت ببع���ض األماكن التى 
قامت املحافظ���ة بتحديدها وتخصيصها لهم لعدم عرقلة 
حركة املواطنن، وذلك م���ن خالل نماذج وضعتها وزارة 
التنمية املحلية لتطوير األسواق العشوائية منها الباكيات 
بمساحات مناس���بة املفتوحة منها وتوفير جميع املرافق 
والخدم���ات األمني���ة والحماية املدني���ة والخدمات البيئية 
)ش���ركات النظافة( ووجود منظومة رقابة تموينية، بهذه 
األس���واق، كما شملت تحديد سعر مناسب للمستأجرين 
لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات املحلية يمكن استخدامه 
فى توفير خدمات للمواطنن، ومراعاة اشتراطات الحماية 

املدنية.
وم���ن بن إنج���ازات املحافظة ف���ي هذا اإلط���ار ، إزالة   
س���ويقة الدقى العش���وائية وتوفر محالت بديلة للبائعن، 
أحد أبرز جهود املحافظة فى محاربة العش���وائية، حيث 
نفذت املحافظة حمالت مكبرة إلزالة اإلشغاالت والتعديات 
والفروش���ات والباكيات املقامة باملخالفة بس���ويقة الدقى 
العش���وائية بشارع الس���ودان بجوار مزلقان ناهيا بحى 
الدق���ى، وذلك بالتع���اون مع قطاع أمن الجيزة وش���رطة 
املرافق، بموجب تقري���ر إدارة الحماية املدنية الذى أفاد 
بوجود خطورة داهمة على املنطقة، لعدم توافر اشتراطات 
األمن والس���المة بالباكيات، نظًرا ملوقع السويقة حفاظا 

على السالمة العامة.
وف���ي وقت س���ابق ، أعلن الل���واء أحمد راش���د محافظ 
الجي���زة، موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس 
ال���وزراء، على تخصيص 38 قطعه أرض والية اإلصالح 
الزراع���ي بإجمالي مس���احة بلغ���ت 159 الف و297 م2 
بأحياء الطالبية والهرم وبوالق الدكرور إلقامة مشروعات 
نفع عام عليها تضم مدارس وأس���واق حضارية لتحسن 

جودة الخدمات املقدمة للمواطنن.
وأك���د محافظ الجيزة، أن املوافق���ة على تخصيص قطع 
األراضي تأتى تجسيًدا واضًحا الهتمام الدولة املصرية 
فى عهد  الرئيس عبد الفتاح السيس���ى   بتحقيق نهضه 
تنموي���ة فى كافة القطاع���ات التى تمس الحي���اه اليومية 
للمواطن واس���تكمااًل للدعم الكبير الذى تشهده املنظومة 
التعليمي���ة فى إطار مجهودات الدولة لالرتقاء بمس���توى 
الخدم���ات التعليمية وتوفير مناخ مالئم لتحصيل الطالب 
وتحقي���ق رؤي���ة الدولة بش���أن تنفيذ اله���دف الرابع من 
أهداف التنمية املستدامة 2030 والخاص بتوفير التعليم 

الجيد للطالب.

 مشروع مشترك مع االتحاد األوروبي لتوصيل الغاز 
الطبيعي  ل 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة

     التخطيط : 44 مليار جنيه لتطوير  1105 سوقا  
عشوائيا تشمل 306.3 ألف وحدة 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  11  ديسمبر  2022  •  العدد  672

وفد من االتحاد االوروبي  يزور اقتصادية القناة

شيماء مرسي

مشروع تطوير ميدان محطة مصر نموذجا 

سلوي إبراهيم
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وزير االتصاالت: مليار دوالر قيمة 
الصادرات الناجتة عن التعاقدات 

اجلديدة يف مجال التعهيد

ق����ال الدكتور عمرو طلع����ت، وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلوم����ات، إن قيمة الصادرات 
الناتجة ع����ن االتفاقيات والتعاقدات الجديدة، 
بن هيئة تنمية صناع����ة تكنولوجيا املعلومات 
»ايتيدا«، و29 ش����ركة عاملية، س����تبلغ مليار 

دوالر بحلول عام 2025.
وأضاف أن »مج���ال التعهيد« يعني تعهد إحدى 
الش���ركات لش���ركة أخرى بجزء م���ن عملياتها، 
سواء في الشؤون القانونية، أو حسابات املرتبات 

وتحويلها، أو بناء البرمجيات لخدمة العمالء.

حقق���ت البورصة املصرية أرباح���ا قدرها 60.9 مليار 
جني���ه خالل تعامالت األس���بوع املاضي ، وأغلق رأس 
املال الس���وقي لألس���هم املقيدة عند مس���توى 951.3 
ملي���ار جنيه بختام الخميس املاض���ي ، مقابل 890.4 

مليار جنيه بنهاية األسبوع األسبق.
وبحس���ب تقرير البورصة املصرية األس���بوعي، أغلق 
مؤش���ر إيجى إك���س 30 عند 14838 نقطة، مس���جاًل 
 EGX70 ارتفاًعا بنحو 8.79 %، بينما س���جل مؤشر
EWI صعوًدا بنسبة 4.05 % مغلًقا الفترة عند 2728 
نقط���ة، كما حقق S&P ارتفاًع���ا بنحو 4.49 % مغلًقا 

الفترة عند 2380 نقطة.
وفيما يتعلق بمؤش���ر EGX30  فسجل ارتفاًعا بنحو 
8.4 % مغلًقا عند 17713 نقطة، بينما س���جل مؤش���ر 
EGX100 ارتفاًع���ا بنح���و 5.51 % مغلًقا الفترة عند 

4019.42 نقطة.
قيم التدوال

وفي املقابل سجل إجمالي قيم التداول خالل األسبوع 
املاضي نحو 78.6 مليار، بينما س���جلت كمية التداول 

نحو 5.477 مليون ورقة منفذة على 453 ألف عملية.
وجاء هذا باملقارن���ة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.4 
مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4,574 مليون ورقة منفذة 

على 380 ألف عملية خالل األسبوع قبل  املاضي.
كما اس���تحوذت األس���هم على 78.49 % من إجمالى 
قيم���ة التداول داخ���ل املقصورة، فى ح���ن مثلت قيمة 

التداول للسندات نحو 21.51% خالل األسبوع.
تعامالت املستثمرين 

وسجلت تعامالت املصرين نسبة 83.7 % من إجمالي 
التعامالت على األسهم املقيدة، بينما استحوذ األجانب 
عل���ى نس���بة 6.5 % والع���رب عل���ى 9.8 % وذلك بعد 

استبعاد الصفقات.
وسجل األجانب صافي بيع بقيمة 495.3 مليون جنيه، 
والعرب سجلوا صافي ش���راء بقيمة 141 مليون جنيه 

وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعامالت املصرين نحو 76.9% من قيمة التداول 
لألس���هم املقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، 

بينما سجل األجانب 14.8% والعرب %8.3.. 
باإلضافة إلى تحقيق األجانب صافي بيع بنحو 23,216 
مليون جنيه والعرب صافي ش���راء بنحو 2,545 مليون 
جنيه وذلك على األسهم املقيدة بعد استبعاد الصفقات 

منذ بداية العام.
صعود مؤشرات قطاعات البورصة

وفي املقابل ارتفعت مؤش����رات قطاع����ات البورصة 
املصري����ة، خالل تعام����الت األس����بوع املنتهي، على 
رأس����ها الخدمات واملنتجات الصناعية والس����يارات 
بنس����بة 15.4%، أعقب����ه قطاع الخدم����ات التعليمية 
بنس����بة 10.5%، يليه قطاع املوارد األساسية بنسبة 
10.2%، صع����دت قطاع����ات البن����وك، والعق����ارات، 
والتجارة واملوزعون بنسبة 8.7%، 8.5%، 8%، على 

التوال����ي، وقفز قطاع املنس����وجات والس����لع املعمرة 
بنس����بة 7.5%، وزاد قط����اع الخدم����ات املالي����ة غير 

املصرفية بنسبة %6.
ه���ذا باإلضافة إلى ارتف���اع قطاع الرعاي���ة الصحية 
واألدوية بنس���بة 5.6%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه 
بنس���بة 5.2%، يليه قطاع مواد البناء بنس���بة %4.5، 
وصع���د قطاع���ي االتص���االت واإلع���الم وتكنولوجيا 
املعلومات، واألغذية واملشروبات والتبغ بنسبة %3.3، 
3%، على التوالي، وقفز قطاع خدمات النقل والش���حن 
بنس���بة 2.6%، وأخيًرا قطاعي املقاوالت واإلنش���اءات 
الهندس���ية، والورق وم���واد التعبئة والتغليف بنس���بة 

0.8%، 0.7%، على التوالي.
تحقيق قمم جديدة

وم���ن جانبه قال أيمن الزيات الخبي���ر االقتصادي، إن 
أداء البورصة املصرية منذ نوفمبر املاضي يتسم باألداء 

اإليجابى والقوي على مستوى مؤشرات البورصة.
وتابع الزيات في تصريح خاص ل�"الحصاد" أن املؤشر 
الرئيسي نحج في تحقيق قمه جديده لم يصل إليها منذ 
ما يقرب من 3 س���نوات بأحجام تداول مرتفعه، وصلت 
في آخر جلسة من نوفمبر املاضي إلى 3.5 مليار جنيه 
ارتفع رأس املال الس���وقي إل���ى 870 مليار جنيه ملقار 

105 مليار جنيه.
ولف���ت الخبير االقتص���ادي إلى أن هذا ج���اء مدفوًعا 
بنشاط األس���هم القياديه بقياده س���هم البنك التجاري 

الدولي الذي ارتفع من 32 إلى 41.4 .
اتجاه املؤسسات املصرية والعربية للشراء

وأوض���ح أن األرتفاع جاء مدفوعا باتجاه املؤسس���ات 
املصري���ة والعربيه إلى الش���راء، خاصه في األس���هم 
القيادية القويه مالّيًا، بعد وصول أس���عار األسهم إلى 

مناطق جاذبه للشراء .
ولفت إلى أنه بعد تحرير س���عر ص���رف الجنيه مقابل 
ال���دوالر، ت���م العمل على إعادة تس���عير األس���هم من 
جديد، فضاًل عن أن ارتفاع املؤش���ر يعود إلى األخبار 
اإليجابي���ه مثل اعالن صندوق النقد الدولي عن برنامج 
تمويل جديد ملصر، وانعقاد ونجاح  قمه املناخ، وإعالن 

السعوديه تجديد وديعه بمقدار 5 مليار دوالر.
وفيما يتعل���ق بأبرز القطاعات الت���ي ارتفعت قال إنها 
قط���اع البنوك بقي���اده البنك التج���ارى الدولى، وقطاع 
البتروكيماويات واالس���مده والذى مح���ط أنظار للعرب 

لالستحواذ على حصص فى بعض شركات القطاع .
إشادة حكومية 

وفي ظل حالة االنتعاش التي تعيشها البورصة املصرية 
ف���إن رئيس مجلس الوزراء الدكت���ور مصطفى مدبولي 
أش���اد بأداء البوصة املصرية خالل تل���ك الفترة، الفًتا 
إلى أن أداء البورصة يش���هد شكل إيجابي، على خلفية 

القرارات التي تم اتخاذها فيما سبق.

املؤشر الرئيسي للبورصة املصرية يالمس 15000 نقطة ألول مرة  منذ 2019.. 
واألسهم تربح  60.9  مليار جنيه خالل جلسات األسبوع املاضي

  27.5 مليار دوالر  للقطاعات اإلنتاجية التصديرية فى 9 أشهر.. 13% منوًا 
يف الصادرات السلعية والصناعية بالفترة من يناير لسبتمبر2022

مناقشات ساخنة يف  أولى جلسات املنتدى الفكري ملركز املعلومات مبجلس 
الوزراء  حول »جهود االستدامة املالية«

تسببت  األزمة االقتصادية العاملية   في تراجع كبير 
ف���ي حركة التجارة  بمختل���ف دول العالم على مدار 
الفترة األخي���رة، إال أن الصادرات املصرية تواصل 
تحقيق األداء الجيد في الفترة من يناير إلى سبتمبر 
2022 بزي���ادات ملحوظة، حي���ث حققت الصادرات 
املصري���ة نموا بنس���بة 13% لتصل إلى 27.5 مليار 
دوالر خالل أول 9 ش���هور من العام الجاري، وجاء 
قطاع الصناعات الكيماوية واألس���مدة في الصدارة 

واستحوذ على نسبة 24% من إجمالي الصادرات.
وس���اهمت اإلجراءات الحكومية لدعم التصدير فى 
تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية املصرية 
وتحس���ن الخلل فى امليزان التجارى وتحقيق أعلى 
معدل تاريخ���ى للصادرات املصرية بإجمالى 32.4 
ملي���ار دوالربارتفاع نس���بته 46% خالل عام 2021 
وبلغت الصادرات في أول 9 أش���هر من 2022 قيمة 
تجاوزت 27.5 مليار دوالر، وس���ط توقعات بوصول 
إجمال���ي الصادرات الصناعية والس���لعية ألكثر من 

33 مليار دوالر بنهاية العام.
وكش���ف التقري���ر الش���هرى للمجل���س التصديري 
للصناعات الكيماوية واألسمدة عن تحقيق صادرات 
الصناع���ات الكيماوية واألس���مدة ملع���دل نمو بلغت 
نس���بته نحو 31% خالل التسعة أش���هر االولي من 
العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي 
حي���ث ارتفعت قيمة الصادرات من 4.9 مليار دوالر 
خ���الل الفترة من يناير - س���بتمبر 2021 إلي 6.5 

مليار دوالر خالل نفس الفترة من العام الحالي  
وحقق���ت صادرات مواد البناء التي جاءت في املرتبة 
الثانية بمعدل نمو بلغت نسبته نحو 7% حيث ارتفعت 
قيمة الصادرات من 4.8 مليار خالل الفترة من يناير 
إلي سبتمبر 2021 دوالر إلي 5.1 مليار دوالر خالل 
نفس الفترة من العام الحالي وفي املقابل اس���تقرت 
صادرات الصناعات الغذائية خالل العامن 2021، 
2022 عند ما قيمت���ه 3,1 مليار دوالر لتحتل املرتبة 

الثالثة في قائمة الصادرات غير البترولية 
وكان تقرير املجلس   كش���ف عن التحس���ن في أداء 
الصادرات غي���ر البترولية )موزع���ة على القطاعات 
املختلفة( من ما قيمته 24,3 مليار دوالر خالل الفترة 
من يناير- س���بتمبر من العام املاضي 2021 إلى ما 
قيمت���ه اكثر من 27,5 مليار دوالر خالل نفس الفترة 
من العام الحالي 2022 بنسبه نمو ب�لغت نحو %13.
واش���ار التقري���ر إلي تحقيق معظم بن���ود صادرات 
الصناع���ات الكيماوية لزي���ادة واضحة خالل الفترة 
من يناير - س���بتمبر 2022، حيث شهدت  صادرات 
االس���مدة ملعدل نمو بلغت نس���بته 58% حيث زادت 
الص���ادرات من 1.5 ملي���ار دوالر خالل الفترة من 
يناير إلي سبتمبر 2021 إلي 2.4 مليار دوالر خالل 
نفس الفترة م���ن العام الحال���ي، وحققت صادرات 
اللدائن ومنتجات البالستيك واملطاط ملعدل نمو بلغت 
نس���بته 8% حيث ارتفعت من م���ا قيمته 1.77مليار 
دوالر خ���الل الفت���رة من يناير إلي س���بتمبر 2021 
إل���ي 1.9 مليار دوالر خالل نف���س الفترة من العام 

الحالي. 
وش���هدت صادرات الكيماويات العضوية معدل نمو 
بلغت نس���بته 119% حيث ارتفعت من 452،5 مليون 
دوالر خالل الفترة من يناير إلي سبتمبر 2021 إلي 

989.8 مليون دوالر.
وخ���الل نفس الفت���رة من الع���ام الحال���ي، وجاءت 
ص���ادرات االحب���ار والدهانات في املرتب���ة الرابعه 
محقق���ة معدل نمو بلغت نس���بته 20% حيث ارتفعت 
من 188.3 ملي���ون دوالر خالل الفترة من يناير إلي 
سبتمبر 2021 إلي 225.76 مليون دوالر خالل نفس 
الفترة من العام الحالي، وجاءت صادرات الكيماويات 
املتنوعة في املرتبة الخامسة محققة معدل نمو بلغت 
نسبته 21% حيث ارتفعت من 158مليون دوالر خالل 
الفترة من يناير إلي س���بتمبر 2021 إلي 190 مليون 
دوالر خالل نفس الفترة من العام الحالي وش���هدت 
ص���ادرات منتجات الزجاج معدل نمو بلغت نس���بته 
17% حي���ث ارتفعت من 147.8ملي���ون دوالر خالل 
الفترة من يناير إلي س���بتمبر 2021 إلي 172مليون 

دوالر خالل نفس الفترة من العام الحالي.
وم���ن جانبه أكد خال���د أبو امل���كارم رئيس املجلس 
التصديري للصناعات الكيماوية واألسمدة أن هناك 
العديد من العوامل اإليجابية محليا ودوليا ستساهم 
في اس���تمرار تحقيق الصادرات املصرية وبخاصة 

الصناعات الكيماوية ملعدالت نمو ملموسة.
وأش���ار إل���ي أنه اذا كان���ت ص���ادرات الصناعات 
الكيماوية حققت خالل ال� 9 أش���هر األولى من العام 
الحال���ي 2022 م���ا قيمته 6,5 ملي���ار دوالر بمعدل 
زيادة نس���بته 31% عن م���ا تحقق خالل نفس الفترة 
من العام املاضي، فان���ه من املتوقع ان تصل بنهاية 
العام الحالي الى ما قيمته حوالى 8,5 مليار دوالر.

   صادرات  هندسية
 أعلن املجلس التصديري للصناعات الهندس���ية، أن 
الصادرات الهندس���ية سجلت ارتفاع ملحوظ بنسبة 
19% خ���الل أول 9 أش���هر م���ن 2022 حيث بلغت 
2.74 مليار دوالر ف���ى 2022 مقارنة ب� 2.3 مليار 

دوالر خالل نفس الفترة من عام 2021.
وكش���ف التقري���ر الش���هري للمجل���س التصديري 
للصناعات الهندسية، عن أبرز القطاعات التي زادت 
صادراتها خالل 2022 حتى سبتمبر باملقارنه بنفس 

الفترة ع���ام 2021 هي، قطلع األجه���زة الكهربائية 
حق���ق ارتف���اع 18%، وارتفعت ص���ادرات الكابالت 
48% وحققت صادرات مكونات السيارات %15.1، 
في حن س���جلت صادرات االجهزة املنزلية 5% وبلغ 
ارتف���اع صادرات الطلمب���ات و املراجل و املحركات 
100% وحقق���ت ص���ادرات اآلالت و املعدات %147 
وأخيرا بلغت نس���بة زيادة صادرات قطاع تش���كيل 

املعادن %88.
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها 
في الفترة من يناير الي سبتمبر 2022 هي أوروبا ) 
اململكة املتحدة - فرنسا – املانيا- التشيك– اسبانيا 
( آس���يا ) السعودية – االمارات - الكويت - األردن 

–لبنان ( أفريقيا )الجزائر- املغرب- ليبيا - كينيا(.
وش���دد رئي���س املجل���س التصدي���ري للصناع���ات 
الهندس���ية ش���ريف الصياد، على ضرورة التدخل 
لخفض تكلفة اإلنت���اج األمر الذي يمنح فرصة أكبر 
للتواج���د باملنتجات الوطنية في أس���واق جديدة في 
ظ���ل جودة مميزة للصادرات املصرية، على أن تكون 
أول���ى خطوات خف���ض التكلفة النهائي���ة للمنتج هي 
إزال���ة الجمارك على املدخ���الت واملكونات اإلنتاجية 
املس���توردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب 
االس���تثمارات في املكونات الت���ي تحتاج تكنولوجيا 
دقيقة وتتطل���ب تكلفة عالية عند االس���تيراد بجانب 

توفير معامل االعتماد.
وأش���ار إلي أن املجل���س لدية ورقة عم���ل واضحة 
تش���مل كافة التحديات التي تواجه قطاع الصناعات 
الهندس���ية والتي يمك���ن طرحها للنق���اش من أجل 
زيادة الصادرات الهندسية، وزيادة تعميق التصنيع 
املحل���ي وجذب االس���تثمارات األجنبي���ة للقطاعات 
االس���تراتيجية الت���ي تدخل في قط���اع الصناعات 

الهندسية.
في ذات السياق، حققت صادرات الصناعات الغذائية 
خالل 9 شهور األولى من 2022 نحو 3.106 مليار 
دوالر مقاب���ل 3.093 مليار دوالر خالل نفس الفترة 
من 2021، وتوسعت صادرات األغذية في األسواق 

األوروبي���ة والخليجية، في حن صع���دت صادرات 
الطباعة والتغليف والكتب واملصنفات الفنية بنس���بة 
17% خالل أول 9 أشهر من 2022، لتصل إلى 827 
مليون دوالر مقابل 705.7 مليون دوالر خالل نفس 

الفترة.
صادرات الغاز 

كان  وزي���ر املالي���ة الدكتور محمد معي���ط،  أكد أن  
مص���ر تس���تهدف الوصول بحجم ص���ادرات الغاز 
الطبيعي إلى مليار دوالر ش���هرًيا خالل العام املقبل، 
موضح���ا أن القيمة الحالية لص���ادرات الغاز تصل 

إلى 600 مليون دوالر شهرًيا.
 وأوض���ح معيط، خ���الل كلمته عل���ى هامش مؤتمر 
“يورومني مص���ر 2022”، أن مصر تس���تهدف أن 
تص���ل بحجم الصادرات اإلجمالي���ة إلى 100 مليار 
دوالر، موضًح���ا أن حجم الصادرات في 2022 بلغ 
32 مليار دوالر، فيما كان قد س���جل 25 مليار دوالر 

خالل العام املاضي 2021.
 وأوض���ح الوزي���ر أن االقتص���اد املص���ري يمتلك 
الق���درة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، 
والتعامل بمرونة مع تداعياتها وذلك بس���بب التنفيذ 
املتقن لبرنامج اإلصالح االقتصادي الشامل، والعمل 
الجاد على تحقيق االنضباط املالي، واستدامة النمو 

في مختلف القطاعات.
 وق���ال معيط، إن الحس���اب الختامي للع���ام املالي 
املاضي 2021/ 2022، يجس���د نجاحنا في الحفاظ 
على استقرار مؤشرات األداء املالي في ظل الظروف 
االقتصادية العاملية االستثنائية والتي تشهد تشابك 
التداعي���ات الس���لبية لجائح���ة كورونا م���ع الحرب 
بأوروبا، والتي تأثرت به���ا أيضا اقتصادات العالم 

الكبرى.
 وأش���ار إلى أن الحكومة املصرية استطاعت خفض 
العج���ز الكلي للموازنة العام���ة للدولة إلى 6،1% من 
الناتج املحلي اإلجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 
1,3% خ���الل العام املالي املاضي املنتهي في ش���هر 
يونيو 2022، كما تمكنا من خفض الدين إلى %87,2 
ن���زواًل من 103% ع���ام 2016، األم���ر الذي يوضح 
أهمية اإلجراءات االستباقية التي انتهجتها الحكومة 
في التعامل مع اآلثار الس���لبية لألزمات االقتصادية 

العاملية.
 ولف���ت معي���ط إلى أن مص���ر تس���تهدف املزيد من 
االس���تثمارات التنموي���ة خاص���ة في املش���روعات 
الخض���راء، بما فيه���ا الهيدروج���ن األخضر، من 
خ���الل العمل الجاد عل���ى تمكن القط���اع الخاص 
املحل���ي واألجنبي من قيادة قاطرة النمو االقتصادي 
املس���تدام والغني بالوظائف، م���ن أجل توفير مليون 

فرصة عمل سنوًيا.
 وأش���ار إلى أنه تم كذلك إطالق وثيقة سياسة ملكية 
الدولة، الت���ي تفتح آفاًقا جدي���دة نتطلع من خاللها 
لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات 
دوالر س���نوًيا خالل األع���وام األربع���ة املقبلة، على 
نحو ُيس���هم في تحقيق التنمية املستدامة، وتحسن 
مستوى معيشة املواطنن واالرتقاء بالخدمات املقدمة 

إليهم.
 

عقدت خالل األيام املاضية  أولى فعاليات املنتدى 
الفك���ري ملرك���ز املعلوم���ات ودعم اتخ���اذ القرار 
بمجلس الوزراء، بعقد جلسة نقاشية، تحت عنوان: 
“جهود تحقيق االنضباط املالي واالستدامة املالية 
ف���ي مصر.. الوض���ع الحالي ومزيج السياس���ات 
األمثل”، وذلك بمشاركة   أحمد كجوك، نائب وزير 
املالية للسياس���ات املالية، والدكتورة كاثرين باير، 
نائب مدير إدارة ش���ؤون املالي���ة العامة بصندوق 
النق���د الدول���ي، والدكتور ج���ودة عب���د الخالق، 
أس���تاذ االقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة 
االقتصادي���ة في الحوار الوطن���ي، والدكتور هاني 
جنين���ة، الخبي���ر االقتصادي، م���درس االقتصاد 

بالجامعة األمريكية بالقاهرة.
وأكد   أس���امة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، 
رئيس مرك���ز املعلومات ودعم اتخ���اذ القرار، أن 
إط���الق املنتدى الفك���ري يأتي في إطار مناقش���ة 
مختل���ف املس���تجدات االقتصادي���ة والسياس���ية 
وغيرها محلًيا وإقليمًيا ودولًيا، وانعكاس���اتها على 
الدول���ة املصرية، بم���ا يدعم عملية صن���ع القرار، 
وكذلك تعزي���ز تحركات الحكوم���ة لتبادل وجهات 
النظ���ر املختلفة واألف���كار ذات الصلة مع مختلف 
الخب���راء واملتخصصن، الفتًا إل���ى أنه من املقرر 
أن ُتعقد جلس���ات املنتدى بشكل دوري بمشاركة 
ممثل���ن ع���ن الجه���ات الرس���مية، واألكاديمين، 
والخب���راء املختص���ن، وممثلن عن املؤسس���ات 
اإلقليمي���ة والدولية املعني���ة، والبرملانين، واللجان 

املعنية في الحوار الوطني.
وفي مس���تهل الجلس���ة، أش���ار   الجوهري، إلى 
أهمي���ة انعق���اد املنتدى الفكري ملرك���ز املعلومات، 
كحلق���ة وص���ل بن الحكوم���ة ومختل���ف الخبراء 
واملتخصص���ن في كاف���ة املج���االت االقتصادية 
وغيرها، في إطار الحرص على اس���تدامة تحقيق 
املش���اركة املجتمعية الفّعالة م���ع مختلف الجهات 
واألطراف املعنيَّة كنهج حكومي مس���تمر، مشيًرا 
إل���ى نجاح ورش العمل التي اس���تضافها “مركز 
املعلوم���ات” للح���وار ح���ول وثيقة ملكي���ة الدولة، 
والتي تكللت بإقرارها رسمًيا قبل أيام من مجلس 
الوزراء، بعد االستماع إلى آراء نحو 1000 خبير 
ومتخص���ص على مدار 40 ورش���ة في القطاعات 
االقتصادي���ة واإلنتاجية املختلف���ة بالدولة، تزامًنا 
مع تدش���ن الحكوم���ة منصة للح���وار املجتمعي، 
لتب���ادل الرؤى واألفكار في القضايا ذات األولوية، 
والوص���ول إلى رؤى مش���تركة ألفض���ل الحلول 
ملواجهة التحديات التي يواجهها املجتمع املصري.
كم���ا أكد الجوه���ري على النتائ���ج اإليجابية التي 
تحققت نتيج���ة إلطالق مص���ر لبرنامج اإلصالح 
االقتص���ادي، والذي مّكن الدولة من تحقيق العديد 
م���ن اإلنجازات ف���ي العديد من النواح���ي املالية، 
مش���يًرا إلى تأثير الظروف العاملي���ة الحالية على 
حركة اقتص���ادات ال���دول متوس���طة ومنخفضة 
الدخل، ما دفع كافة تلك الدول ملراجعة سياساتها 

املالية ومستهدفاتها، الفًتا إلى أن متوسط مديونية 
الدول متوس���طة ومنخفضة الدخل تضاعف خالل 

السنوات املاضية نتيجة للظروف العاملية.
تحديات 

من جانبه���ا، أعربت د. كاثرين باي���ر، نائب مدير 
إدارة شؤون املالية العامة بصندوق النقد الدولي، 
عن ترحيبها باملش���اركة في أولى جلسات املنتدى 
خاصة ملناقشة املوضوعات املتعلقة بضبط أوضاع 
املالي���ة العامة والدين الع���ام، مؤكدة أن التحديات 
التي تمر بها مصر حالًيا تشهدها كافة اقتصادات 

األسواق الناشئة.
وأش���ارت كاثرين، خالل كلمة مس���جلة ألقتها في 
مس���تهل الجلس���ة، إلى مدى الحاجة إلى الحفاظ 
على مرونة س���عر الصرف ف���ي مصر، مع ضمان 
سياس���ات مالي���ة ونقدي���ة تحوطي���ة واس���تمرار 
اإلصالح���ات الهيكلي���ة والحوكم���ة، مضيف���ة أن 
ضعف توقعات النمو االقتصادي عاملًيا وتش���ديد 
السياسات املالية وارتفاع أسعار السلع األساسية 
تؤدي إلى زيادة االحتياجات التمويلية، خاصة في 
ظ���ل خروج حج���م كبير م���ن رؤوس األموال عقب 
األزم���ة في أوكرانيا بما يتطلب وضع مجموعة من 

تدابير السياسة العامة.
وأكدت مسؤولة صندوق النقد الدولي على ضرورة 
الحفاظ على اس���تقرار االقتص���اد الكلي وضمان 
ل الدين وحماية الفئات  استمرارية القدرة على تحمُّ
الضعيفة وتعزيز نمو القط���اع الخاص، الفتة إلى 
أن تعزيز اإليرادات والتصحيح املس���تمر ألوضاع 
املالية العامة من أهم سياسات خفض الدين العام، 
بجانب ضرورة دعم ش���بكات الحماية االجتماعية 
وفق أس���س دقيق���ة لتحدي���د الفئات املس���تهدفة 

واملستحقة، مؤكدة أن شبكات الحماية االجتماعية 
للفئ���ات الفقيرة تس���اعد عل���ى التخفيف من وطأة 
الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة 

عاملًيا.
جهود اإلصالح 

وخالل الجلس���ة، قال   أحمد كج���وك، نائب وزير 
املالية للسياسات املالية، إن اإلصالح االقتصادي 
يعد عملية مستمرة وضرورية لتحقيق مستهدفات 
الدولة االقتصادية، مش���يرا إل���ى أن تلك الجهود 
نجح���ت في خفض عجز املوازنة خالل الس���نوات 
املاضية م���ن 16.5 % إلى 6.1%، مع اس���تمرار 
التح���ركات املس���تهدفة مس���تقباًل لخف���ض عجز 
املوازن���ة إل���ى 4 %، والفتًا إلى نجاح السياس���ات 
االقتصادية للدولة ف���ي تحقيق فائض أولي ملدة 4 
أو 5 س���نوات قبل حساب أعباء خدمة الديون رغم 

كافة الصدمات املتعلقة بالجائحة وغيرها.
وأكد كجوك أن هناك تحسًنا كبيًرا بهيكل املوازنة، 
كما أن هناك خطوات جارية لالستمرار في خفض 
الدين العام، مش���يًرا إلى وجود تحس���ن كبير في 
تلك املؤش���رات مقارنة بالس���نوات املاضية، حيث 
انخفضت نس���بة الدين العام إل���ى الناتج املحلي 
اإلجمال���ي م���ن 103 % إل���ى 80 % قبل انتش���ار 
جائحة “كورونا”، مشيًرا إلى أن الدولة برغم تلك 
الصدمات نجحت في الحفاظ على مسار تصاعدي 
ملع���دل النمو، وذلك رغم تحمل موازنة الدولة أيًضا 
ألعب���اء أخرى، تمثلت في فض التش���ابكات املالية 
املتراكم���ة ب���ن عدد م���ن الجهات بالدول���ة، مثل: 
التش���ابكات بن صن���دوق التأمينات واملعاش���ات 

ووزارة املالية وبنك االستثمار القومي.
وم���ن جانب���ه، ثّمن الدكت���ور جودة عب���د الخالق، 

أس���تاذ االقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة 
االقتصادي���ة في الح���وار الوطني، توج���ه الدولة 
لالستماع لكافة اآلراء ووجهات النظر املختلفة بما 
يدعم العمل الحكومي، معبًرا أيًضا عن س���عادته 
بالح���رص على وج���ود األحزاب كطرف مش���ارك 
في كاف���ة الفعاليات التي تس���تهدف تبادل الرؤى 
واألفكار، خاصة داخل الح���وار الوطني، ومؤكًدا 
أن االخت���الف في وجهات النظر ال يس���تهدف في 

مجمله إال تحقيق الصالح العام.
وأكد “عبد الخالق”، ضرورة ارتكاز السياس���ات 
االقتصادي���ة على فك���ر اقتصادي رصن س���واء 
كان ذل���ك بصورة صريح���ة أو ضمنية، وضرورة 
أن يحك���م عملية صياغة السياس���ات االقتصادية 
معياران وهما الكفاءة والعدالة، مشيرًا إلى أهمية 
العم���ل على تعزيز تنافس���ية االقتص���اد املصري 
باعتباره القضية املحورية حالًيا. مش���يرًا في هذا 
اإلطار، إلى أن تخفيض س���عر الصرف االس���مي 
)Nominal Devaluation(، إذا لم تس���انده 
سياسات مالئمة، قد ينتهي الي ارتفاع قيمة العملة 
فق���دان  وبالتال���ي   ،)Real Appreciation(

التنافسية الدولية.
وقال الدكت���ور هاني جنينة الخبي���ر االقتصادي، 
م���درس االقتصاد بالجامعة األمريكي���ة بالقاهرة، 
إن مص���ر لديها قدرة على تحقيق االس���تدامة في 
املديوني���ة على املدى املتوس���ط والطوي���ل، إال أنها 
تواج���ه عدًدا م���ن التحديات على امل���دى القصير 
بما يؤثر على الس���يولة الدوالري���ة محلًيا، مضيًفا 
أن���ه بالرغم من تلك التحديات فإن مصر لم تتخلف 
عن س���داد ديونها الخارجية، أو تدخل في عمليات 
إلع���ادة جدولة الديون، بل ب���دأت في تحويلها إلى 
استثمارات، مؤكًدا أن التضخم في مصر لم يصل 
حتى اآلن إلى املس���تويات املرتفعة التي تش���هدها 
دول، مث���ل: تركيا واألرجنتن، والتي تفوق نس���بة 
ال���� 50 %، كما ال يزال داخ���ل الحدود اآلمنة وفق 
رؤية صندوق النقد الدولي، والتي يحددها بحوالي 
25%، بينم���ا بلغ معدل التضخ���م في مصر العام 
املاض���ي حوال���ي 5 %، قبل أن يرتف���ع إلى 16 % 

حالًيا.
وطال���ب جنينة، بتش���ديد السياس���ة النقدية لفترة 
أط���ول لوقف ارتفاع مع���دالت التضخم، ولضمان 
عدم تخطيه للمعدالت املس���تقبلية املس���تهدفة، ملا 
ل���ه من دور في التخفيف م���ن الضغط على ميزان 
املعام���الت الجارية، م���ع وضع حواف���ز ضريبية 
للمصدرين، والحفاظ على التدفقات املالية املنتظرة 
من االس���تثمارات املختلفة، واستغاللها في زيادة 
االحتياطي النقدي وعدم توجيهها مباشرة ملجاالت 
اإلنف���اق، مؤك���ًدا على ثقت���ه في القي���ادات املالية 
واملصرفي���ة في مص���ر حيال تبنيه���م ملختلف تلك 

األفكار والتوجهات االقتصادية.

     19 % نموا للصناعات  الهندسية  وفتح  أسواق جديدة.. 
و6.5 مليار دوالر صادرات الكيماويات وتوقعات بوصولها 8 مليار 

     نائب وزير المالية للسياسات المالية: اإلصالح 
االقتصادي عملية مستمرة وضرورية لتحقيق مستهدفات 

الدولة االقتصادية
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ش����هد الدكتور مصطف����ى مدبول����ي، رئيس مجلس 
الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة اإلدارية الجديدة، 
مراس����م توقيع ثالثة بروتوك����والت تعاون، في مجال 
إع����ادة هيكل����ة التطبيق����ات الحكومي����ة، بمنظومات: 
الشركات واملنش����آت، والحماية االجتماعية، والثروة 

العقارية.
 وتأتي بروتوكوالت التع����اون الثالثة في إطار إعادة 
هيكلة التطبيقات الحكومية ضمن »مشروع أحمس« 
بهدف تحس����ن الخدم����ات املقدم����ة للمواطنن، من 
خالل اس����تخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، بما ُيسهم في االرتقاء بمستوى األداء، 
وزيادة التواصل والتفاعل مع املواطنن، وكذا القدرة 
عل����ى التكامل م����ع كاف����ة األنظمة بطريق����ة معيارية 

ومؤمنة.
وأك����د رئيس الوزراء أن هذه الخط����وات تأتي تنفيذًا 
لتكليف����ات الرئي����س عبدالفت����اح السيس����ي، رئيس 
الجمهورية، بإع����ادة هيكلة التطبيقات الحكومية، من 
خالل استكمال املنظومات الرقمية املتكاملة للقطاعات 
املقدمة لخدمات املواطن����ن، بما يحقق الربط وتأمن 
البيانات باملعايير العاملية، وكذا تحديث املنصات بما 
يسمح باس����تحداث خدمات رقمية مركبة تتواكب مع 
التغيرات التكنولوجية الس����ريعة، مع تحقيق التكامل 
مع التطبيقات التش����اركية التي ستعمل بها الحكومة 

في العاصمة اإلدارية.
وت����م توقيع بروتوكول التعاون األول في مجال إعادة 
هيكل����ة التطبيق����ات الحكومي����ة بمنظومة الش����ركات 
واملنش����آت، بن وزارات التموين والتجارة الداخلية، 
واالتص����االت وتكنولوجي����ا املعلوم����ات، والتج����ارة 
والصناع����ة، والهيئ����ة العام����ة لالس����تثمار واملناطق 
الحرة، وجهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر.
ويهدف ه����ذا البروتوكول إلى تعزيز اس����تخدام 
واالتص����االت  املعلوم����ات  تكنولوجي����ا  أدوات 
وتطبيقاتهم����ا، لتطوي����ر واس����تحداث خدم����ات 
الشركات واملنشآت املركبة املقدمة للمواطنن، 
سواء األفراد أو املنشآت الحكومية أو املجتمع 

املدن����ي، باإلضاف����ة إل����ى تس����هيل إجراءات 
والتعديالت  والتراخيص  التأس����يس 

وإنهاء النش����اط ملختل����ف أنواع 
األنشطة، من خالل نظام رقمي 
الجهات  جمي����ع  لربط  ش����امل 
منظوم����ة  لخدم����ات  التابع����ة 

الشركات واملنشآت.
أما بروتوك����ول التعاون الثاني 
هيكل����ة  إع����ادة  مج����ال  ف����ي 
التطبيق����ات الحكومية بمنظومة 
الحماي����ة االجتماعي����ة، فقد تم 
توقيع����ه ب����ن وزارات التموي����ن 
والتج����ارة الداخلية، واالتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات، واإلس����كان 
العمرانية،  واملجتمع����ات  واملراف����ق 
ف����ي صن����دوق اإلس����كان  ممثل����ة 
االجتماعي ودعم التمويل العقاري، 
االجتماع����ي،  التضام����ن  ووزارة 

وجه����از تنمي����ة املش����روعات املتوس����طة والصغيرة 
ومتناهية الصغر.

ويه����دف البروتوك����ول إلى تعزيز اس����تخدام أدوات 
تكنولوجي����ا املعلوم����ات واالتص����االت وتطبيقاتهما، 
لتطوي����ر واس����تحداث خدمات الحماي����ة االجتماعية 
املَُركبة املقدمة للمواطنن، س����واء األفراد أو املنشآت 
الحكومية أو املجتمع املدني، للتأكد من وصول الدعم 
ملستحقيه بأش����كاله املختلفة من الدعم، سواء الدعم 
الس����لعي أو النقدي أو الس����كني، وعدم االزدواجية 
وتس����هيل عمليات الرقابة والتوزيع وآلية التنفيذ من 
خالل نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة 

لخدمات منظومة الحماية االجتماعية.
بينما تم توقيع بروتوك����ول التعاون الثالث في مجال 
إع����ادة هيكلة التطبيقات الحكومي����ة بمنظومة الثروة 
العقارية، بن وزارات العدل، واالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات، واإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، 

والتنمية املحلية.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات 
وتطبيقاتهما  واالتص����االت  املعلوم����ات  تكنولوجي����ا 
لتطوير واس����تحداث خدمات الثروة العقارية املَُركبة 
املقدم����ة للمواطن����ن، س����واء األف����راد أو املنش����آت 
الحكومية أو املجتمع املدني، بشكل أبسط، مع حصر 
وإدارة الثروة العقارية باس����تخدام رقم قومي موحد 
لقطعة األرض والعقار والوحدة والش����ارع، ُيس����اعد 
على الرب����ط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، من 
خالل نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة 

لخدمات منظومة الثروة العقارية.
وقد نص����ت بروتوك����والت التعاون الثالث����ة على أن 
يمتد نطاق عملها جميعًا إلى مهام مش����تركة تشمل 
إع����ادة هيكلة وميكنة دورات العمل لرقمنة القطاعات 
املُقدمة لخدمات املواطن����ن ضمن املنظومات 
املس����تهدفة، وإتاح����ة جمي����ع الخدم����ات 
املقدمة م����ن الوزارات والجهات الخاصة 
باملنظومة للمواطن بصورة إلكترونية من 

خالل منصة مصر الرقمية.
وك����ذا الربط والتكامل مع باقي منظومات 
التحول الرقمي والتطبيقات التش����اركية، 
التطبيقات  رب����ط  ع����ن  فض����اًل 
بمنظومة التطبيقات املشتركة 
الربط  مع  املصري����ة،  للدولة 
البين����ي مع منظوم����ة البنية 
جانب  إل����ى  املعلوماتي����ة، 
ب����ن  الكام����ل  الفص����ل 
والبيان����ات  التطبيق����ات 
بمعايي����ر  وااللت����زام 
التأم����ن، باإلضافة إلى 
العم����ل عل����ى تهجي����ر 
البيان����ات م����ن األنظمة 
بال����وزارات  الحالي����ة 
كل  مح����ل  والجه����ات 
بروتوك����ول تع����اون إل����ى 
كل منظومة مس����تهدفة بعد 

تنقيتها ومراجعتها.

ضمن »مشروع أحمس«
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 بروتوكوالت تعاون 

إلعادة هيكلة التطبيقات احلكومية

نيفني يوسف

آيه سعد الدين

بمشاركة صندوق النقد الدولي

الصادرات علي أبواب قفزة قياسية 

اسماء عبداهلل
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