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 طرح فرص استثمارية يف وادي 
التكنولوجيا أمام الشركات العام املقبل 
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• السنة الرابعة عشر   •    العدد  673    •  الثمن 3 جنيه

األحد

رئيس مجلس اإلدارة

عبدالناصر قطب

18  ديسمبر 2022

»أهمها تطبيق سعر صرف مرن«.. صندوق النقد الدولي يعلن أبرز بنود اتفاقه مع احلكومة املصرية

 
احلكومة تتهم جتارا باستغالل األزمة ..وحتذر :  إجراءات عقابية حاسمة يف مواجهة  أى مغاالة فى األسعار 

 بعد  3 سنوات من  إقراره.. تفعيل قانون املحال 
العامة .. و الترخيص لـ8 ماليني محل يف مصر

باألرقام .. تباين يف الواردات وارتفاع يف 
صادرات الصناعات الغذائية خالل 10 شهور 
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االحتياطي النقدي األجنبي يرتفع للشهر الثالث على التوالي.. ويحقق زيادة شهرية هي األكبر منذ يونيو 2022

السوق السوداء للدوالر

 

 أسعار مبالغ فيها ومواجهة
محتومة ..واألنظار تتجه صوب أدوات 

البنك املركزي لوقف املضاربات 

إجراءات حكومية لضبط األسواق 
والسيطرة علي »غول األسعار«

صنـــــدوق مصــــر الرقــمــــية .. 
خطوة جديدة علي طريق حتقيق الشفافية 
ومحاربة البيروقراطية باملؤسسات احلكومية 

توطين الصناعات.. خطوات متواصلة ودعم برلماني

خبراء سوق املال : حتسن أداء البورصة يدفع إلي التسريع بـ»الطروحات« احلكومية االقتصاد واألمن الغذائي .. أول بنود الشراكة اإلفريقية األمريكية 
املركزي ميد فترة التزام البنوك بالوصول 

لـ25% من تسهيالتها اإلئتمانية للمشروعات 
الصغيرة  حتى ديسمبر 2023

بعد قمة
 واشنطن

استثمار ال استعمار  
مستقبل العالقات بني أفريقيا والواليات املتحدة 

 

كشف املركز االعالمي ملجلس الوزراء،  أنه  
فى ضوء ما تردد من أنباء بش���أن انتش���ار 
أدوية مغشوش���ة وغير مطابقة للمواصفات 
املركز  تواص���ل  بالصيدلي���ات،  القياس���ية 
مع هيئ���ة الدواء املصري���ة، والتي نفت تلك 
األنباء، ُمؤكدًة أنه ال صحة النتش���ار أدوية 
للمواصف���ات  مطابق���ة  وغي���ر  مغشوش���ة 
القياس���ية بالصيدلي���ات، ُمش���ددًة على أن 
جميع األدوية املسجلة بهيئة الدواء املصرية، 
والتي يتم تداولها في األسواق، آمنة وفعالة 
وذات ج���ودة عالية، ومطابق���ة لكافة معايير 
ومتطلبات التصنيع وفًقا إلرش���ادات منظمة 
الصحة العاملية، وتخضع جميعها لعمليات 
فح���ص ورقابة دورية أثن���اء مراحل اإلنتاج 

والتوزيع والعرض املختلفة.
وأش���ارت إلى ح���رص الهيئة عل���ى تكثيف 
متابعة األسواق لسرعة ضبط أي تشغيالت 

مغشوشة وتحريزها بالتنسيق مع الجهات 
الرقابية املعنية تمهيًدا الستكمال اإلجراءات 
الالزمة، مع تنفيذ حمالت تفتيش���ية بشكل 
دوري عل���ى مختل���ف الصيدلي���ات بكاف���ة 
الجمهوري���ة، وس���حب عينات  محافظ���ات 
عش���وائية م���ن األدوية، وتحليله���ا بمعامل 

الهيئة، للتأكد من سالمتها.

احلكومة تنفى انتشار أدوية مغشوشة وغير 
مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات

كتبت - رضوى عبداهلل

عاص���م  الدكت���ور  أص���در 
الجزار، وزير اإلس���كان واملرفق 
قراًرا  العمراني���ة،  واملجتمع���ات 
املخط���ط  باعتم���اد  وزاري���ًا 
ملدين���ة  الع���ام  االس���تراتيجي 
»س���الم«،  الجديدة  بورس���عيد 
الجمهوري  بالق���رار  املخصصة 
رقم 589 لس���نة 2019 بش���أن 
إنش���اء تجم���ع عمران���ي جديد 

يتبع هيئة املجتمع���ات العمرانية 
الجديدة بمساحة )22153.95( 

فدان إلنشاء املدينة.
,أك���د وزي���ر اإلس���كان، عل���ى 
تنفي���ذًا  الجه���ود  مواصل���ة 
للمخطط  األول  القوم���ي  للهدف 
االس���تراتيجي القوم���ي للتنمية 
العمرانية 2052، وهو مضاعفة 

املعمور من 7: 14 ٪.

اس���تعرض االتح���اد املص���ري 
للتأمني، خالل نشرته األسبوعية، 
ي���وم أمس الس���بت، »أثر تطبيق 
 IFRS معيارالتقريراملالي الدولي
17 على ش���ركات التأمني«، آثار 
االلت���زام بمتطلب���ات املعيار على 
تحس���ني جودة التقاري���ر املالية 
لشركات التأمني من حيث املالءمة 
والقابلي���ة  الص���ادق  والتمثي���ل 
للمقارنة والقابلية للتحقق والفهم 

والتوقيت املناسب.
وتناولت النش���رة عرض القوائم 
املالي���ة واإلفصاح���ات، موضحة 
أن معيار التقري���ر املالي الدولي 
IFRS17 يطل���ب من الش���ركة 
م���ن  كل  مجم���وع  تع���رض  أن 
أصول والتزام���ات عقود التأمني 
املصدرة، وعق���ود إعادة التأمني 
املحتف���ظ به���ا في قائم���ة املركز 
املال���ي بش���كل منفص���ل، وذلك 
لتعزيز ش���فافية وتحسني جودة 
املعلوم���ات، مؤكدة أن���ه ال يجوز 
للش���ركة إج���راء مقاص���ة ب���ني 

األصول وااللتزامات وهذا األمر 
من شأنه تحسني جودة التقارير 

املالية.
التقاري���ر  إفصاح���ات  وح���ول 
املالي���ة، أوضح���ت النش���رة أنه 
ينبغ���ى على الش���ركة اإلفصاح 
عن معلومات كمية ونوعية تعكس 
ظروفها بش���كل أكثر وضوحات، 
م���ن خالل االفصاح ع���ن املبالغ 
املعترف بها ف���ي صلب التقارير 
املالي���ة عن العق���ود التي تقع في 
نطاق املعي���ار IFRS 17، مبينة 
أن هن���اك أربع جوانب رئيس���ية 
لتوضيح املبالغ املعترف بها على 
هيئة تفس���يرات أو تسويات من 
الرصيد  إلى  االفتتاحي  الرصيد 
الختام���ي، وتتمثل في تس���ويات 
التزامات عقود التأمني، اإلفصاح 
عن أث���ر عقود التأم���ني املعترف 
به���ا أولًيا خالل الفت���رة، تحليل 
الذي  التوقيت  اإليرادات، تفسير 
تتوقع في���ه الش���ركة أن تعترف 

بهامش الخدمة التعاقدية.

كتبت - نيفني يوسف

وزير اإلسكان يعتمد املخطط االستراتيجي العام 
ملدينة بورسعيد اجلديدة »سالم«

احتاد التأمني يؤكد على ضرورة إفصاح الشركة
  عن املخاطر الناشئة عن عقود التأمني

أجري  الرئيس عبد الفتاح السيسي 
اتصااًل هاتفيًا  ، أمس الس����بت ،  مع 
امللك عبد هلل الثاني بن الحسني، ملك 

اململكة األردنية الهاشمية  .
وص����رح املتحدث الرس����مي باس����م 
رئاس����ة الجمهورية  الس����فير بسام 
راضي أن االتص����ال، الذي يأتي فى 
اطار التش����اور املنتظم بني   الرئيس 
وش����قيقه  امللك عب����د هلل، تطرق إلى 
مناقشة عدد من املوضوعات املتعلقة 
بالتع����اون الثنائي، فض����اًل عن تبادل 
وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا 
اإلقليمي����ة والدولي����ة ذات االهتم����ام 

املشترك. 

وأضاف أن الرئيس عبر    لش����قيقه 
املل����ك عب����د هلل ع����ن اعت����زازه بما 
تشهده العالقات الثنائية بني البلدين 
م����ن تطور مس����تمر، وتنس����يق حول 
والدولية  اإلقليمية  القضاي����ا  مختلف 
مش����ددًا  على أهمية استمرار جهود 
توسيع نطاق مجاالت التعاون الثنائي 
املختلفة وتعميقها، بما يعظم املصالح 
املشتركة للبلدين والشعبني الشقيقني. 
م����ن جانبه  أش����اد   املل����ك عبد اهلل   
بالعالق����ات الثنائي����ة األخوي����ة ب����ني 
الدائم  مص����ر واألردن، وبالتنس����يق 
مع  الرئيس السيسي ، مؤكدًا تطلعه 
للدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي على 

شتى األصعدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث مع ملك األردن تنسيق  مواقف 
البلدين  حول مختلف القضايا اإلقليمية والدولية 

 

 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 214 ألف 
مولود، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكش���ف 
املبكر عن األمراض الوراثية لدى األطفال حديثي 
الوالدة، تحت شعار »100 مليون صحة«، وذلك 
منذ انطالق املبادرة ف���ي 13 يوليو 2021 وحتى 
اليوم، به���دف الوصول إلى جي���ل صحي وخاِل 
من مس���ببات اإلعاقة، و أوضح الدكتور حس���ام 
عبد الغفار، املتحدث الرس���مي ل���وزارة الصحة 
والس���كان، أن الوزارة تعمل حاليًا ضمن املرحلة 

األولى من املبادرة والتي تس���تهدف الكشف 
ع���ن 19 مرًض���ا وراثًيا ل���دى األطفال 

املبتس���رين، بحضانات مستشفيات 
ال���وزارة  ، ومن املقرر أن تش���مل 
املرحلة الثانية إجراء املس���ح الطبي 
لجمي���ع األطفال حديث���ي الوالدة، 
بكاف���ة الوح���دات الصحي���ة على 

مستوى الجمهورية.
و أش���ار الدكت���ور وائ���ل عبدالرازق 

الصحي���ة  الرعاي���ة  قط���اع  رئي���س 
والتمري���ض، إلى أن األمراض ال� 19 
التي يتم الكشف عنها تشمل )قصور 

الغ���دة الدرقية الخلق���ي، تضخم الغدة 
الكظرية الخلق���ي، أنيميا الف���ول، التليف 

الكيسي، فرط ش���حميات الدم الوراثي، الفينيل 
كيتونوريا، نق���ص رباعي هيدروبيترين، حموضة 
الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، 
ارتفاع الحمض البروبيوني/امليثيل مالوني بالدم، 
م���رض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم 
– الن���وع األول، ارتف���اع الجاالكتوز ف���ي الدم، 
ارتفاع هوموسيس���تني بالبول، ارتفاع األرجينني 
بالدم، ارتفاع السيترولني بالدم، نقص األورنيثني 

ناق���ل الكربامويل، أكس���دة األحم���اض الدهنية، 
نقص إنزيم البيوتينيداز(.

من جانبه���ا ،  قالت الدكت���ورة هالة عبدالرحمن 
منس���ق مب���ادرة الكش���ف املبكر ع���ن األمراض 
الوراثي���ة،  إنه  تم تخصي���ص 42 مركزًا لعالج 
األم���راض الوراثية لدى حديثي الوالدة، بالتعاون 
مع املجلس األعلى للمستشفيات الجامعية التابع 
ل���وزارة التعلي���م العالي والبح���ث العلمي، وجاِر 
التوس���ع تباًعا في تل���ك املراكز لتش���مل جميع 
محافظات الجمهوري���ة، موضًحة أن هذه املراكز 
تق���دم خدمات الع���الج واملتابع���ة الدورية 
»مجانا« لألطف���ال الذين يعانون من 
أي أمراض وراثية، ملساعدتهم في 
ممارس���ة حياتهم بش���كل طبيعي، 
باإلضافة إلى تقديم خدمات الدعم 
واملشورة ألولياء األمور، للحد من 
أطفال مصابني  إنجاب  احتماالت 

بأي من األمراض الوراثية.
وفى س���ياق متص���ل أعلنت وزارة 
الخدمة  تقديم  الصحة والسكان، 
و823  أل���ف   217 ل����  الطبي���ة 
مواطن���ا، ب���دء من ش���هر يناير 
وحتى ديسمبر 2022، وذلك من 
خالل معهد الس���مع والكالم، التابع 
للهيئة العامة للمستش���فيات واملعاهد 
التعليمية، حيث أشار الدكتور حسام عبدالغفار 
املتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى 
أن الخدمات الطبية التى قدمها املعهد، ش���ملت 
خدمات العي���ادات الخارجية، والتى اس���تقبلت 
180 أل���ف و744 حالة، باإلضاف���ة إلى 5 آالف 
حالة تلق���ت الخدمة الطبية والعالجية بأقس���ام 

املعهد الداخلية.

كتب - أحمد ابراهمي

فحص 214 ألف رضيع ضمن مبادرة الرئيس 
للكشف املبكر عن األمراض الوراثية

تفقد الفريق أس���امة عس���كر رئيس أركان حرب 
القوات املس���لحة، مش���روع اس���تصالح وزراعة 
األراضى الصحراوية بتوش���كى، وذلك فى إطار 
حرص القيادة العامة للقوات املسلحة على املتابعة 

امليدانية للمشروعات التى تساهم فى تنفيذها.
واس���تمع رئي���س أركان حرب القوات املس���لحة 
إلى ش���رح تفصيلي، تضمن أحدث ما وصل إليه 
املش���روع وفقًا ملع���دالت األداء والخط���ط الزمنية 
للمش���روع لتحقيق النتائج املرجوة من تلك الرقعة 

الزراعية املضافة ملساحة مصر الزراعية.
أعقب ذلك املرور على عدة مناطق باملشروع الذى 
يستهدف إنش���اء مجتمعات زراعية متكاملة تعمل 
بأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال اإلستصالح 
الزراع���ي؛ بما يدعم جهود الدولة في مجال األمن 
الغذائي، وتحقيق الطفرة الزراعية التي تسهم في 

االكتفاء الذاتي، بمختلف املحاصيل الزراعية.
وأثن���ى رئيس األركان - خ���الل الجولة التفقدية، 
الت���ي حضرها عدد من قادة القوات املس���لحة - 
على الجهود املبذولة من جميع العاملني باملشروع، 
مؤك���دًا أهمية االس���تفادة من جمي���ع اإلمكانات 
والقدرات املتاحة؛ لتعظيم أوجه االستفادة من تلك 

الرقعة الزراعية.

رئيس أركان القوات املسلحة
 يتفقد مشروع استصالح وزراعة 

األراضي الصحراوية بتوشكى

 
   أك����د الدكت����ور محم����د معيط 
وزي����ر املالي����ة،  أن وزارة املالية 
ومصلح����ة الضرائ����ب املصرية 
برنام����ج  إلط����الق  تس����تعدان 
التحفي����ز  " فاتورت����ك حمايتك 
،  وه����و البرنامج  وجايزت����ك " 
األول م����ن نوع����ه ال����ذي يجعل 
املواطن ش����ريكًا أساس����يًا  من 
اإللكترونية  املنظوم����ة  إلنج����اح 
للضرائب ، والت����ي قطعت فيها 
الوزارة  ش����وطًا كبي����رًا كان له 
اإلنعكاس األكبر على اإليرادات 
الضريبية املتحققة رغم الظروف 

اإلقتصادية العاملية.
وأوض����ح   معي����ط، أن البرنامج 
يهدف إلى خل����ق ثقافة ضريبية 
جديدة تحث وتحفز املواطن من 
خاللها على طل����ب االيصال أو 
الفاتورة م����ن املتاجر واملحالت، 
وذل����ك في إط����ار خط����ة الدولة 
الرس����مي  غير  االقتصاد  لدمج 
في املنظومة الرس����مية ، ُمشيًرا 
إل����ى أّن ه����ذه الخط����وة تأت����ي 

بالتزام����ن م����ع خط����وات الدولة 
والش����مول  الرقمي  التحول  في 
املالي واالنتق����ال إلى املنظومات 
اإللكترونية مثل منظومة الفاتورة 
االيصال  االلكتروني����ة ومنظومة 

االلكتروني .
ولف����ت  " وزي����ر املالي����ة "  إلي 
أنه ت����م تصميم ه����ذا البرنامج 
بحي����ث يتضم����ن مجموع����ة من 
آليات التحفي����ز ، منها حصول 
املواطن على خصومات وقسائم 
مجانية  للشراء ، هذا باإلضافة 
إل����ى س����حب دوري على جوائز  
كب����رى  تصل قيمتها إلى مليون 
جنيه بصفة دورية ، و غيرها من 
الهدايا والجوائز العينية القيمة.

  وأشار  " وزير املالية " إلي  أن 
املرحل����ة التجريبية من البرنامج  
،  س����يتم إطالقه����ا ف����ى خمس 
م����والت كبري بالقاه����رة لقياس 
تفاع����ل املواطن من خالل تقديم 
خصوم����ات فورية فور إرس����ال 
معاملة الشراء من خالل موظف 

الكاشير باملحالت املشاركة.

" املالية " تستعد  إلطالق برنامج التحفيز 
" فاتورتك حمايتك وجايزتك"إلجناح 

املنظومة االلكترونية للضرائب 
كتب - اسامة السيد

ش���هد الدكت���ور مصطفى مدبول���ي، رئيس 
مجلس الوزراء، يوم أمس الس���بت ، افتتاح 
مركز التصنيع الرقم���ي بمصنع املُحركات 
بحلوان، التابع ل� "الهيئة العربية للتصنيع"، 
وذل���ك بحض���ور املهندس  أحمد س���مير، 
وزي���ر التج���ارة والصناعة، والل���واء  خالد 
عب���د العال، محافظ القاه���رة، والفريق عبد 
املنع���م الت���ّراس، رئي���س مجل���س اإلدارة 
الس���ابق ل���� "الهيئ���ة العربي���ة للتصنيع"، 
واللواء مختار عب���د اللطيف، رئيس مجلس 
إدارة "الهيئ���ة العربية للتصنيع"، والدكتور 
سيد إسماعيل، نائب وزير اإلسكان لشئون 
البني���ة األساس���ية، والدكتور عب���د العزيز 
قنصوة، رئيس جامعة اإلس���كندرية، وعدد 

من املسئولني.
وخ���الل االفتتاح ، أكد رئيس الوزراء    أن   
اللجن���ة العليا املختص���ة بالنظر فى طلبات 
املس���تثمرين الراغبني ف���ى الحصول على 
"الرخصة الذهبية"،  وافقت علي  8 رخص 
ذهبي���ة ، مش���يرا إل���ي أنه س���يتم بصورة 
أس���بوعية  عرض   الطلب���ات على مجلس 
الوزراء لدعم الصناع���ة املصرية، موضحا 
أن األزمة العاملي���ة تعلمنا ضرورة االعتماد 

شبه الكامل على صناعتنا ومعداتنا.
 وق���ال مدبول���ي إن  املركز يه���دف لتعميق 
التصني���ع املحل���ي ويحت���وى عل���ى أحدث 
املاكينات ومنها موضوع مضخات وطلمبات 

املياه التي تستخدم فى مشروعات الصرف 
الصح���ى ، وتابع أن احتياجاتنا من 2500 
إلي 3000 طلمبة س���نويا، موضحا إنه بعد 

هذا املصنع سيكون هناك مكون محلي .
  واستمع رئيس الوزراء لشرح حول معدات 
املصنع وما يتم إنتاجه فى مجال تنقية املياه 
ومحطات املياه وقط���اع الطائرات ،   حيث  
أك���د  اللواء مخت���ار عبد اللطي���ف، رئيس 
مجل���س إدارة "الهيئة العربي���ة للتصنيع"، 
ف���ي كلمت���ه،   أن افتتاح مرك���ز التصنيع 
الرقم���ي يأتي في إط���ار تنفي���ذ توجيهات  
الرئيس عبدالفتاح السيسى ،  بزيادة نسب 
التصنيع املحلي، وتعميق القاعدة الصناعية 
بالهيئة، معبرا عن تقديره لتش���ريف رئيس 
مجلس الوزراء افتتاح ه���ذا املركز، ككياِن 
جديِد ينض���م ملصنع املح���ركات، التابع ل� 
"الهيئة العربي���ة للتصنيع"، ويع���د تتويجًا 
لجهود وشراكة مستمرة بني الهيئة ووزارة 
العمرانية،  واملجتمعات  واملرافق  اإلس���كان 
وبالتع���اون مع كب���رى الش���ركات العاملية، 
لتحقيق الريادة في توطني تكنولوجيا تصنيع 
الطلمب���ات بكافة األنواع واالس���تخدامات؛ 
وزارة  احتياج���ات  تلبي���ة  به���دف  وذل���ك 
بالدولة  التنموية  واملش���روعات  اإلس���كان، 
م���ن الطلمب���ات بمختلف أنواعه���ا، بجانب 
التصدير لل���دول األفريقية والعربية، فضاًل 
عن إتاحة العديد من فرص العمل للش���باب 

من املهندسني والفنيني.

رئيس الوزراء  يفتتح  مركز التصنيع الرقمي 
مبصنع محركات "الهيئة العربية للتصنيع"  

 

أكد علي أن األزمة العالمية تعلمنا ضرورة االعتماد شبه 
الكامل على صناعتنا ومعداتنا المحلية

بنك القاهرة يحقق %19 
منوا يف إيراداته التشغيلية 

و11% منوا يف أرباحه
 خالل 9 أشهر 
من عام 2022

د. خالد عبدالغفار

في اتصال هاتفي .. الرئيس  يؤكد على أهمية استمرار جهود 
توسيع نطاق مجاالت التعاون الثنائي  وتعميقها  بما يعظم 

المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين 
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احلكومة ٌتعدل شروط قانون  
استيراد سيارات املصريني باخلارج

اليوم.. صندوق التنمية احلضرية 
يفتح باب احلجز على وحدات مشروع 

»داره« يف 9 محافظات

   ب���دأت  األجه���زة املحلي���ة خ���ال األس���بوع املاضي 
تطبي���ق قانون املحال العامة   رقم 154 لس���نة 2019 بكل 
محافظات الجمهورية، بعد مرور أكثر من 3 س���نوات على 
إقراره،  وذلك بهدف توفيق أوضاع املحال غير املرخصة، 
ودمجها في االقتصاد الرسمي للدولة ، وسط تأكيدات من 
الخبراء أن من شأن هذا القانون أن يساهم في دفع عجلة 

االقتصاد وفتح مجاالت جديدة لاستثمار.
وأشاروا إلي  أهمية تطبيق القانون في تحقيق مصلحة كل 
من الدولة من حصر االقتصاد غير الرس���مي، واملواطنني 
م���ن خال تطبي���ق االش���تراطات الصحي���ة والبيئية على 
األنشطة املقدمة، وكذلك أصحاب املحال من خال تيسير 

إجراءات التراخيص.
وق���ال محمد عطي���ة الفيومي عضو لجن���ة اإلدارة املحلية 
بمجلس النواب، املتحدث الرس���مي باس���م اللجنة العليا 
لتراخي���ص املحال العام���ة، إن الهدف م���ن تطبيق قانون 
املحال العامة، هو دمج االقتصاد غير الرس���مي من خال 
تبس���يط إجراءات ترخيص املحال بكل أنحاء الجمهورية، 
والتي يتراوح عددها بني 7-8 مايني محل، مما يسهم في 
جهود التنمية، ودفع عجلة االقتصاد وفتح مجاالت جديدة 
لاس���تثمار، كما يسهم في ضمان تقديم خدمة للمواطنني 

وفًقا لاشتراطات واملعايير الصحية واآلمنة.
كم���ا يهدف قان���ون املحال العام���ة، إلى وض���ع منظومة 
لتراخي���ص املحال على مس���توى املحافظات، والتي كانت 
تعان���ي من اختاالت متعددة وعميقة، كان لها أثر س���لبي 
عل���ى االقتصاد الوطن���ي، وترتب على ه���ذه االختاالت، 
وجود جانب كبير من االقتص���اد يمارس عمله بمنأى عن 
أنظار الدولة، بحس���ب بيان رسمي للواء هشام آمنة وزير 

التنمية املحلية.
وأوض���ح الفيومي، في تصريحات  ل���ه  أن قانون املحال 
العام���ة مطبق في مص���ر منذ ع���ام 1954 إال أنه لم يكن 
مفعًا بس���بب البيروقراطية في إجراءات التراخيص، ولذا 
عزف املواطنون عن ترخيص املحال والتي أصبحت تعمل 
دون رخص���ة، إال أن القانون الجديد وضع آلية مبس���طة 
لترخيص املحال عن طريق تبس���يط اإلجراءات واختصار 
الدورة املس���تندية، مما يس���هم في تنظيم السوق وضبط 

األسعار.
وأشار إلي أن  القانون الجديد للمحال العامة  يختلف عن 
القانون القديم، في توفير آليات جديدة تس���مح ألصحاب 
املحال العامة بالحص���ول على التراخيص في ذات اليوم، 
بموج���ب نظام الترخيص باإلخطار و60 يوًما كحد أقصى 

لنظام الترخيص املسبق.
وقال املتحدث الرس���مي باس���م اللجن���ة العليا لتراخيص 
املح���ال العام���ة، إن الدولة ال تبحث عن عائ���د من تطبيق 
القانون، ولكنها تهدف إلى حصر االقتصاد غير الرسمي 
لس���داد ما عليه من التزامات ضريبية للدولة، وفي الوقت 
نفس���ه االس���تفادة من مبادرات الدولة لتنشيط االقتصاد 

وضبط األسعار وتوفير السلع في األسواق.
 وأرج���ع  الفيومي، أس���باب تأخر تطبي���ق القانون ألكثر 
من 3 س���نوات،  إلي االنتظار  حت���ى انتهاء اللجنة العليا 
لتراخي���ص املحال العامة من إعداد االش���تراطات العامة 
للتراخيص املحال، وحصر أنش���طة املحال وتصنيفها في 
316 نش���اًطا، إضاف���ة إلى العمل على تبس���يط إجراءات 
مقدم طلب الترخيص، وإنش���اء مراكز إصدار التراخيص 

في الوح���دات املحلية وأجه���زة املدن الجدي���دة، لضمان 
سرعة إصدار الترخيص للمحات املستوفاة بحد أقصى 
90 يوًم���ا من تقدي���م الطلب ، حيث  بل���غ إجمالي مراكز 
التراخيص بالوح���دات املحلية وهيئة املجتمعات العمرانية 

الجديدة حوالي 339 مركز.
وأش���ار محم���د الفيومي، إل���ى أبرز التس���هيات املقدمة 
لترخيص املحال العام���ة، بدايًة من تعدد آليات الترخيص 
ب���ني تقدي���م أوراق الترخي���ص عب���ر املوق���ع اإللكتروني 
املخص���ص، أو عبر مراكز التراخي���ص بالوحدات املحلية 
وأجه���زة امل���دن الجديدة أو عب���ر مكات���ب االعتماد التي 
سيديرها القطاع الخاص، وصواًل إلى تحديد سقف زمني 
للترخي���ص يصل إلى 90 يوًما من تاري���خ تقديم الطلبات 
مس���توفاة الش���روط، إضافة إلى الترخي���ص باإلخطار، 
لألنش���طة الت���ي ال تمثل درج���ة كبيرة م���ن املخاطر على 
الصحة والبيئة والس���امة واألمن وهي تمثل نس���بة %70 

من األنشطة القائمة في مصر.
وأكد أن كل املحال العام���ة بمختلف املحافظات أصبحت 
ملزمة بالتقدم بطلب للترخيص، وإال س���يتم توقيع العقوبة 
املنصوص عليها في القان���ون وهي عقوبات متدرجة تبدأ 
بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه )813.59- 
2033 دوالرا( وتص���ل إل���ى الحبس ملدة ع���ام، وهذا في 

حاالت تكرار املخالفة.
 اقتصاد غير رسمي 

  وفي���ق عزت وكيل لجن���ة اإلدارة املحلية بمجلس النواب، 
يش���ير إلي أن  تطبيق قانون املحال العامة يحقق مصلحة 
كل م���ن الدول���ة في حص���ر االقتص���اد غير الرس���مي، 
بما يس���هل على متخ���ذ القرار إطاق مبادرات لتنش���يط 
االقتص���اد، وضبط األس���عار ف���ي األس���واق، من خال 
مراقبة نش���اط هذه املحال وضمان التزام باملعايير البيئية 

والصحية، بما يسهم في الحفاظ على صحة املواطنني.
وأض���اف عزت :  كما يس���هم تطبيق القان���ون في تحقيق 
مصلح���ة أصح���اب املحال م���ن خال تيس���ير إجراءات 
التراخيص، والس���ماح بالحصول على الترخيص املؤقت 
للمحال املوج���ود بالعقارات املخالفة ملدة خمس س���نوات 

لحني االنتهاء من تقنني أوضاعها وفًقا لقانون التصالح .
أهداف 

 وف���ي تصريحات س���ابقة ، أكد اللواء هش���ام آمنة وزير 
التنمي���ة املحلية، أن القان���ون الجديد روعي فيه تبس���يط 
اإلجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خال 
التعامل مع جهة واحدة وه���ى مراكز إصدار التراخيص 
الت���ي تم إنش���اؤها فى الوح���دات املحلي���ة وأجهزة املدن 
الجدي���دة وذلك وفق معدل زمنى مناس���ب خال 90 يوًما 
إذا كان طالب الترخيص اس���توفى االش���تراطات العامة 

والخاصة التى نص عليها القانون.
 وأض���اف وزي���ر التنمية املحلية أن فلس���فة قانون املحال 
العام���ة الجدي���د تقوم عل���ى اختصار الدورة املس���تندية 
والقض���اء عل���ى البيروقراطية تس���هيًا عل���ى املواطنني، 
بهدف دمج االقتصاد غير الرسمي فى منظومة االقتصاد 
الرسمي ليمارس املواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض 
املس���اهمة في جهود التنمية ودف���ع عجلة االقتصاد وفتح 

مجاالت جديدة لاستثمار.
وأض���اف  وزي���ر التنمية املحلية، أن القانون يس���اعد في 
إرس���اء مناخ جاذب لاستثمار من خال تقديم الخدمات 
الازمة لكافة األنش���طة التجاري���ة، وتحقيق طفرة إيجابية 
فى املعدالت االقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك باإليجاب 
فى توفير مناخ مائم ملمارس���ة األنشطة التجارية فى ظل 
مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الش���باب للعمل ودعم التنمية 
االقتصادية، لتس���اهم في دوران عجل���ة االقتصاد، وفتح 

مجاالت جديدة لاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
 واس���تحدث قانون املحال العامة الجديد، وألول مرة نظام 
الترخي���ص باإلخطار، والذى يس���مح للمواطن الترخيص 
لألنش���طة الت���ى ال تمثل درج���ة كبيرة م���ن املخاطر على 
الصحة والبيئة والس���امة واألمن، حيث تم وضع منظومة 
إلكترونية حديثة بالتنس���يق م���ع وزارة التخطيط والتنمية 
االقتصادي���ة إلتاح���ة تقديم طلب���ات الترخيص من خال 
ش���بكة االنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا 
لربط اللجنة العليا للتراخي���ص بجميع مراكز التراخيص 
عل���ى جميع محافظ���ات الجمهوري���ة للمتابعة املس���تمرة 

وإحكام الرقابة على املراكز لقياس مؤشرات األداء.
ووفق���ا لقانون املحال العامة رقم 154 لس���نة 2019 : “ال 
يج���وز للمحال العام���ة املعدة لبيع أو تقدي���م املأكوالت أو 
املشروبات، أو إلقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة 
)الشيش���ة(، وغيرها من أدوات التدخني، إال بعد الحصول 
على ترخيص بذلك من املركز املختص، وفًقا لاشتراطات 
الخاص���ة والضواب���ط التى تحددها اللجن���ة، على أن يتم 
سداد رس���م بما ال يجاوز عشرة آالف جنيه وتحدد فئاته 
بقرار من اللجن���ة”، وبالتالى وفًقا لقان���ون املحال العامة 
الجديد فإن أى كافيه أو مقهى س���يقدم الشيشة للجمهور 

بدون ترخيص سيتعرض لفرض غرامات عليه.
ضوابط وشروط 

 وتضمنت  ش���روط الحصول على رخصة تقديم الشيشة 
فى املطاعم والكافيهات واملقاهى  أن يكون لديه ترخيص 
سارى لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافتيريا ، و أن 
يكون املحل بعيًدا عن دور العبادة واملدارس وغيرها من 
املؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة 
ال تق���ل عن 1000 متر ، و أال تزيد املس���احة املس���موح 
فيها بالتدخني فى محال تقديم املشروبات واملطاعم على 
50% من إجمالى مس���احة املحل ، و عدم تغطية أرضية 
املحل بمواد قابلة لاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها ، و 
أن تكون األبواب آلي���ة اإلغاق وأن تبقى مغلقة فى جميع 

األوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج.
كما تضمنت  توفي���ر التهوية الكافية لتدوير الهواء باملحل 
واس���تخدام وس���ائل لطرد الهواء امللوث للخارج مباشرة، 
وتزويد أماكن تقديم الشيش���ة بنظام وأجهزة تنقية الهواء 
وعدم تدويره فى منظوم���ة التهوية والتكييف واإلبقاء على 
نظ���ام التهوية فى وضع التش���غيل طوال س���اعات العمل 
والسماح بتقديم الشيش���ة فى األماكن املفتوحة ، ووضع 
الفحم املس���تهلك باملوق���ع فى حاويات خاص���ة من مواد 
معدني���ة أو خزفية للوقاية من خطر الحريق وتوضع بعيًدا 
ع���ن أى مواد قابلة لاش���تعال مع وضع الفت���ة تحذيرية 
عليها باحتوائها عل���ى فحم حار ويتم التخلص من الفحم 
الذى تم تجميعه فى األماكن املخصصة لذلك ، إلي جانب  
تخصيص مكان مس���تقل لتخزي���ن الفحم معزول عن بقية 
األقس���ام وتكون األرفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة 
للحري���ق أو معادن غي���ر قابلة للصدأ وف���ى حالة تخزين 

كميات كبيرة من الفحم يجب توفير مخزن مستقل.
   ضوابط تقديم الشيشة فى املطاعم والكافيهات واملقاهى 
ش���ملت بدورها حظر تقديم الشيش���ة ملن تق���ل أعمارهم 
ع���ن 18 عام���ا، ويلتزم القائمون عل���ى املحل بوضع الفتة 
تش���ير إل���ى ذلك ، و فص���ل أماكن جل���وس املدخنني عن 
أماك���ن جلوس غير املدخنني وحظ���ر وجودها فى األماكن 
املخصصة لألطفال مع وضع الفتة فى مكان بارز تش���ير 
إلى األماكن املخصص���ة باملدخنني وغير املدخنني، وحظر 
تواجد األطفال فى األماك���ن املخصصة لجلوس املدخنني 
، إل���ي جانب  منع تخزين امل���واد الغذائية مع التبغ نهائًيا 
وحظر تواجدها بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام 
، و وض���ع التبغ فى أواٍن محكم���ة اإلغاق وتخزين التبغ 
عل���ى أرفف ألومنيوم ، و تنظيف وتطهير أجزاء الشيش���ة 
بما فى ذلك املاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير 

الشيشة.

فازت مص���ر بمنصب نائ���ب رئيس لجنة 
حماي���ة البيئ���ة باملنظمة الدولي���ة للطيران 
كأول دول���ة عربي���ة  “اإلي���كاو”  املدن���ي 
وافريقية يتم انتخابه���ا للمرة الثانية على 

التوالي لهذه اللجنة املتخصصة.
انتخ���اب مص���ر خال  وج���اء 
باإليكاو  البيئ���ة  اجتم���اع لجنة 
ال���ذي عق���د بمدينة س���اوباولو 
األس���بوع  مطل���ع  بالبرازي���ل 
املاضي، حيث تم إعادة انتخاب 
املهن���دس عب���د الغفار الس���يد 
الطي���ران  بس���لطة  عبدالغف���ار 
املدن���ي وممثل مص���ر فب لجنة 

البيئة بالتزكية.
وصرح الفريق محمد عباس وزير 

الطيران املدني، بأن هذا الفوز يعد تأكيدًا 
ل���دور مصر الري���ادي في مج���ال حماية 
البيئة وقدراته���ا وإمكانياتها خاصة بعد 
نجاحها املشرف في تنظيم الحدث العاملي 
 COP« الكبير املتمثل ف���ي مؤتمر املناخ
27«، الذي انعقد بمدينة بش���رم الش���يخ 
خال ش���هر نوفمبر املاضي، كما يعكس 
ثق���ة منظم���ة اإليكاو ف���ي جه���ود وزارة 
الطيران املدني نحو تعزيز أمن وس���امة 

واس���تدامة بيئ���ة الطي���ران ومواجهة أثر 
التغيرات املناخية والحد من التلوث البيئي 

في مختلف أنشطة الطيران املدني.
وأش���ار الوزير إلى أن ملف حماية البيئة 
والتغي���رات املناخي���ة يع���د 
م���ن املحاور األساس���ية 
وزارة  الس���تراتيجية 
لتحقيق  املدن���ي  الطيران 
وفقًا  املس���تدامة  التنمية 
 ،2030 مص���ر  لرؤي���ة 
مش���يدًا بالتنسيق الدائم 
والتع���اون الفع���ال ب���ني 
وزارة الطي���ران واملنظمة 

الدولية للطيران املدني.
يذكر أن لجنة البيئة باإليكاو 
تضم في عضويتها 31 دولة باإلضافة إلى 
5 دول و 16 منظم���ة إقليمية ودولية بصفة 
مراقبني م���ن كافة أنحاء العال���م، وتعمل 
اللجن���ة تح���ت التوجيه املباش���ر ملجلس 
منظمة االي���كاو، وهدفها تفعي���ل قرارات 
حماي���ة البيئة التي ص���درت عن الجمعية 
العمومية لإلي���كاو األخي���رة والتي فازت 
مص���ر خاله���ا بعضوية مجل���س إدارة 

املنظمة الدولية للفئة الثانية عن جدارة.

أكد املرك���ز اإلعالمي ملجل���س الوزراء أن 
الدولة وضعت مجموعة من التيس���يرات 
والتس���هيالت والتش���ريعات التي تسمح 
ملواطنيها بالخارج من استيراد السيارات 
معف���اة من الضرائب والرس���وم؛ وهو ما 
يحق���ق العديد م���ن الفوائ���د املتمثلة في 
وجود إجراءات تتسم باملرونة والوضوح 
أمام املصريني بالخارج في هذا الش���أن، 
وزي���ادة مص���ادر النقد األجنب���ي للدولة 

املصرية وتحويالت العاملني بالخارج.
ين���ص  الق���رار  أن  التقري���ر،  وأوض���ح 
على الس���ماح للمصري املقي���م بالخارج 
باس���تيراد س���يارة ركوب خاصة واحدة 
م���ن  معف���اة  الش���خصي  لالس���تعمال 
الضرائ���ب والرس���وم، طبق���ًا للش���روط 
واألحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 

2022؛ وفقًا لبيان.
وأضاف أنه سيس���هم في إنعاش س���وق 
الس���يارات ف���ي مصر وتعوي���ض نقص 
املعروض منه���ا، خاصة مع تراجع حجم 
اإلنت���اج عاملي���ًا، فض���اًل ع���ن فت���ح آفاق 

استثمارية جديدة.

 
  

يب���دأ اليوم األحد، فت���ح باب الحجز على 
وح���دات املرحل���ة األول���ى من مش���روع 
تطوير عواصم املحافظات واملدن الكبرى 
“داره”، وال���ذي يق���وم بتنفي���ذه صندوق 
التنمي���ة الحضري���ة، ضمن مش���روعات 

املبادرة الرئاسية للتطوير العمراني.
وتشمل املرحلة األولى من املشروع طرح 
1284 وحدة سكنية في 9 محافظات، هي 
املنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج واملنيا 
والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط، 
بمس���احات مختلف���ة تتراوح م���ا بني 90 
و127 و179 متًرا، بمس���تويات تش���طيب 
فاخرة تناس���ب احتياجات اإلسكان فوق 

املتوسط واالستثماري.
واكد املهندس خالد صديق رئيس مجلس 
إدارة صن���دوق التنمي���ة الحضري���ة أن 
عملية حجز الوحدات ستتم من خالل بنك 
التعمير واإلس���كان وفًقا التفاق التعاون 
املوقع بني الصن���دوق والبنك، ابتداء من 
اليوم األحد 18 ديس���مبر الجاري وحتى 
يوم الخميس املوافق 12 يناير 2023، من 
خالل املوقع االلكتروني للبنك، عبر الرابط 
www.hdb-reservation. التال���ي 

com((، وال���ذي يمكن من خالله أن يطلع 
الراغبني في حجز الوحدات السكنية.

وزير الكهرباء: إنشاء خط بحري مع قبرص واليونان 
لتصدير الكهرباء إلى أوروبا

وزير السياحة واآلثار: نسعى لزيادة أعداد الفنادق 
3 جنوم خاصة يف محافظات الصعيد

أ.ش.أ
قال محمد ش���اكر، وزي���ر الكهرباء 
والطاق���ة املتجددة املص���ري، إنه 
جار التفاوض مع 3 كيانات عاملية 
كبرى للربط مع الشبكة األوروبية 
لتبادل وتصدير 3 آالف ميجاوات 
من خالل خط ربط كهربائي بحري 

بني مصر وقبرص واليونان.
ولف���ت ش���اكر في تصري���ح خالل 
مؤتم���ر األه���رام للطاق���ة، إلى أن 
مص���ر تعط���ى األولوي���ة لتصدير 
الطاق���ة املتجددة، حي���ث أضافت 
قدرات غير مس���بوقة في الش���بكة 
لتحقي���ق  للكهرب���اء  القومي���ة 
وتأم���ني  االقتصادي���ة  التنمي���ة 
الطاقة، وتحوي���ل مصر إلى مركز 
للطاقة وناق���ل للكهرباء في القارة 

األوروبية.
وأوضح الوزير، أن مصر قطعت 
شوًطا كبيًرا في تنفيذ مشروع 
الرب����ط الكهربائي م����ع اململكة 
العربية الس����عودية بقيمة 1.8 
ملي����ار دوالر، ويقض����ي بتبادل 
3 آالف ميج����اوات من الكهرباء 

بني البلدين.
وأضاف ش���اكر، أنه ت���م توقيع 9 
اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات 
األخض���ر  الهيدروج���ني  إنت���اج 
الطاقات  باس���تخدام  ومش���تقاته 
أكثر  إضافة  تس���تهدف  املتجددة، 
من 100 أل���ف ميجاوات خالل 10 
س���نوات، تس���هم ف���ي خفض 37 
مليون طن س���نويًا من االنبعاثات 

الضارة.

قال أحمد عيس���ى وزير السياحة 
ال���وزارة تس���تهدف  إن  واآلث���ار، 
وصول اإليرادات الس���ياحية إلى 
 30 مليار دوالر بحلول عام 2030.
وأضاف أن ال���وزارة أعدت العديد 
واإلس���تراتيجيات  الخط���ط  م���ن 
بالتعاون مع الجه���ات الحكومية 
تل���ك  إل���ى  للوص���ول  املختلف���ة؛ 
الوص���ول  وأيض���ا  املع���دالت، 
بع���دد الس���ياح الزائري���ن ملص���ر 
 إل���ى 30 مليون س���ائح س���نويا.

وأوض���ح أن أه���م األدوات الت���ي 
تس���عى ال���وزارة إلنجازه���ا ف���ي 
إط���ار خط���ة الدول���ة لج���ذب 30 
ملي���ون س���ائح س���نويا ه���ي حل 
الجوي. الطيران والنقل   مشكالت 
وذكر أن مصر تحتاج إلى مضاعفة 
أع���داد املقاع���د عل���ى الطائ���رات 
القادم���ة ملصر بنح���و 3 أضعاف 
ع���ن التي تأتي حالي���ا، فضال عن 
تخصيص جزءا من طاقة الطيران 
 للرح���الت املنخفض���ة التكالي���ف.

وأشار إلى أن الخطة تعتمد أيضا 
على زيادة أع���داد الغرف الفندقية 
لتصل إل���ى نح���و 500 ألف غرفة 
املقبلة،  الس���نوات  فندقية خ���الل 
الفت���ا إل���ى امت���الك مص���ر حاليا 
 نح���و 200 أل���ف غرف���ة فندقي���ة.
وتابع: “نسعى بشكل ملح لزيادة 
أع���داد الغرف الفندقي���ة باألقصر 
وأسوان وقنا خالل الفترة القليلة 
ال3  بفن���ادق  خاص���ة  القادم���ة 

نجوم«.
وقال وزير الس���ياحة واآلثار ، إن 
الوزارة تعمل حاليا على أكثر من 
مل���ف بالتعاون م���ع كافة الجهات 
املعني���ة، منهم العم���ل على توفير 
منشآت فندقية 3 نجوم في بعض 
املحافظات مثل األقصر وأس���وان 

وقنا.
وأضاف عيسى، أن الوزارة تعمل 
على تحس���ني مناخ االستثمار في 
قطاع السياحة ورفع أعداد الغرف 
الس���ياحية في مصر بنسبة تصل 
إل���ى 25% ف���ي الس���نة للوص���ول 

للهدف املحدد.
وأش���ار وزي���ر الس���ياحة، إلى أن 
الوزارة تعمل حالي���ا على مراقبة 
املرخصة سياحًيا  املنشآت  جميع 

وعددها 8 آالف منشأة سياحية.

أحمد ابراهيم

نظم جهاز تنمية املش���روعات احتفالي���ة انتهاء املرحلة 
األول���ى وإطاق املرحل���ة الثانية من برنام���ج االرتقاء 
الحض���ري وتعزيز فرص العمل باملناطق غير املخططة 
بمحافظت���ى القاه���رة والجيزة، وذل���ك بحضور نيفني 
جام���ع، الرئيس التنفيذي للجه���از واللواء اللواء خالد 
عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راش���د محافظ 
الجيزة وكريس���تيان برجر س���فير االتح���اد األوروبي 
وماثيو فاسير املدير اإلقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية 
بش���مال افريقي���ا ورافاي���ل مارتن دى الج���ارد ممثل 

السفارة الفرنسية بالقاهرة.
وأوضح الدكتور ولي���د درويش رئيس القطاع املركزي 
للتنمية املجتمعية والبش���رية بجهاز تنمية املشروعات، 
ف���ي العرض التقديمي عن برنام���ج االرتقاء الحضري 
وأه���م مخرجات���ه أن البرنامج يتم تنفي���ذه بتمويل من 
الوكالة الفرنس���ية للتنمية بمنح���ة مفوضة من االتحاد 
األوروب���ي تبل���غ 15 مليون يورو ويتول���ى جهاز تنمية 
املش���روعات إدارته وتنفيذه هو مبادرة طموحة تسهم 
في تنفيذ خطة الدولة لتطوير املناطق العش���وائية وغير 

املخططة والقضاء عليها بحلول عام 2030.
وأكد درويش أن البرنامج يقوم على محورين أساسني 
أولهما االرتقاء االجتماع���ي والعمراني بالبيئة املحلية 
بأربعة مناطق مس���تهدفة بمحافظة القاه���رة )الزاوية 
الحم���راء وعزبة خير اهلل( ومحافظ���ة الجيزة )أرض 
الل���واء وميت عقبة( من خال تنفيذ مش���روعات للبنية 
األساس���ية املجتمعية والخدمات الحضرية، بينما يقوم 
املحور الثاني على تعزيز فرص العمل في هذه املناطق 
عبر إتاحة القروض لتمويل مشروعات متناهية الصغر 

وتسهيل حصول املواطنني على الخدمات غير املالية.
وأوضح درويش أنه بالنسبة إلى محافظة القاهرة، فقد 
تم تنفيذ مش���روعات بتكلفة بلغت 117،9 مليون جنيه 

أتاح���ت ما يقرب من 142 ألف يومية تش���غيل للعمالة 
غير املنتظم���ة، أما في محافظة الجي���زة فقد تم تنفيذ 
مش���روعات بتكلفة 121,3 مليون جني���ه ونجحت في 
توفير 184 ألف يومية تش���غيل. وأضاف أنه قد تمويل 
املش���روعات متناهية الصغر باملحافظتني باجمالى بلغ 
11.7 ملي���ون جنيه بمحافظة القاهرة و584 ألف جنيه 

بمحافظة الجيزة.
وأضاف أن الجهاز قد قام بتنفيذ مجموعة متكاملة من 
البرام���ج التدريبية وبناء القدرات على مهارات الحرف 
اليدوية بهدف تمكني الش���باب واملرأة في هذه املناطق 

األربعة وتأهيلها لسوق العمل وزيادة دخلها.
واختت���م درويش قائا إنه تقدي���را من الجهات الدولية 
املانحة للجه���ود التي بذلها جهاز تنمية املش���روعات 
ف���ي تنفيذ املرحل���ة األولى من البرنام���ج بالتعاون مع 
الجهات الش���ريكة على املس���تويني املحل���ى والدولي 
واعترافا بنجاحه في تنفيذ املهام واملشروعات املسندة 
إليه بكفاءة ووفقا للمعايير واالش���تراطات العاملية، فقد 
فوض االتح���اد األوروبي���ة الوكالة الفرنس���ية للتنمية 

لتنفيذ مرحلة ثانية لبرنامج االرتقاء الحضري وتعزيز 
فرص العمل تحت إدارة الجه���از لتدخل حيز التنفيذ 

مع بداية عام 2023.
م���ن جانبها، أكدت نيف���ني جامع، الرئي���س التنفيذي 
والصغي���رة  املتوس���طة  املش���روعات  لجهازتنمي���ة 
ومتناهي���ة الصغ���رأن الجهازيعمل ف���ي إطارمنظومة 
متكاملة تنفذها الدولة لتحس���ني املس���تويات املعيشية 
آلالف األسرفي املناطق العش���وائية ومساعدتهم على 
تحسني مستوياتهم االقتصادية عن طريق توفير البنية 
األساس���ية املناس���بة التي تمكنهم من االس���تمرارفي 
أنش���طتهم التجارية وتش���جعهم على بدء مشروعات 

جديدة تلبي احتياجات مجتمعاتهم املحلية.
وأش���ادت جام���ع بالتع���اون املس���تمربني جهازتنمية 
املش���روعات ووزارة التعاون الدولي في عقد االتفاقات 
مع مختلف الجهات املانحة والدولية لتنفيذ املشروعات 
التنموي���ة التي تخ���دم املجتمع املصري، مش���يرة إلى 
الدع���م الذي تقدمه هذه الجهات وم���ن أهمها االتحاد 
األوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسني الخدمات 

في املجتمعات األكثر احتياجا.
وأضافت جامع أن برنامج االرتقاء الحضري تم تنفيذه 
في 4 مناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة واستفاد من 
املش���روعات التي تم تنفيذها 570 ألف أسرة في عزبة 
خير اهلل والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة باإلضافة 

إلى أرض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة.
وأش���ارت إلى أن ع���دد مش���روعات التطويرالعمرانى 
واالجتماع���ى بل���غ 35 مش���روعا باملناط���ق األربع���ة 
املس���تهدفة، منها 15 مش���روع بمحافظة القاهرة، 20 
مشروع بمحافظة الجيزة، بإجمالي تكلفة بلغت حوالى 
268 ملي���ون جني���ه مصري أتاحت م���ا يزيد عن 320 
أل���ف يومية تش���غيل للعمالة غير املنتظمة من س���كان 
هذه املناطق مش���يرة إلى أن تلك املناطق شهدت تطورا 
ملحوظا تمثل في توفير خدمات أساسية شملت تجديد 
ش���بكات املياه والص���رف الصحي ورص���ف الطرق 
وأعم���ال اإلنارة وتركيب خزانات املياه وتطوير األنفاق 
والكباري وكذلك املدارس واملؤسسات الصحية إضافة 
إلى تدريب الس���يدات على بعض الحرف اليدوية التي 

تمكنهن من تحسني مستوياتهن االقتصادية.
وأكدت رئيس الجهازالحرص على اس���تكمال التعاون 
مع ش���ركاء التنمية خال املرحل���ة الثانية من برنامج 
االرتقاء الحضري باعتباراالتح���اد األوروبي والوكالة 
الفرنس���ية للتنمي���ة م���ن أه���م وأكبرالجه���ات املمولة 
أن  مضيف���ة  مدارس���نوات  للجهازعل���ى  والش���ريكة 
هذه الش���راكة ستس���اهم في تحقيق أه���داف التنمية 
املس���تدامة ما يع���د خطوة تعززالجه���ود للقضاء على 

ظاهرة العشوائيات.

مدبولي: توجيهات رئاسية بإنشاء صندوق صيانة 
ملشروعات تطوير العشوائيات

املفوضية األوروبية تعتمد محجرًا بيطريًا يف 
مصر لتصدير اخليول

مدبول���ي،  مصطف���ى  تاب���ع 
رئي���س مجل���س ال���وزراء، تنفيذ 
عبدالفتاح  الرئي���س  توجيه���ات 
الجمهورية،  رئي���س  السيس���ي، 
بإنش���اء صندوق خاص بصيانة 
مش���روعات التطوي���ر الت���ي ت���م 
املناطق  ف���ي  ألهالينا  إنش���اؤها 

العشوائية.
ج���اء ذلك خ���الل اجتم���اع عقده 
مدبول���ي، بحضور هش���ام آمنة، 
وزي���ر التنمي���ة املحلي���ة، وخالد 
عب���د الع���ال، محاف���ظ القاه���رة، 
وأمي���ر س���يد أحم���د، مستش���ار 
للتخطي���ط  الجمهوري���ة  رئي���س 
العمراني، وأشرف الجندي، مدير 
أمن القاه���رة، وعم���رو منصور، 

مس���اعد رئيس الهيئة الهندسية، 
وخال���د صدي���ق، رئي���س مجلس 
إدارة صندوق التنمية الحضرية، 
وخلي���ل ش���عث، مدي���ر تطوي���ر 
العش���وائيات بمحافظة القاهرة، 
ومحم���د الس���يد، مس���اعد وزير 

التنمية املحلية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل 
التوجيه���ات  إل���ى  االجتم���اع، 
املس���تمرة للرئي���س عبدالفت���اح 
الجمهورية،  رئي���س  السيس���ي، 
والخاص���ة باالهتم���ام املتواصل 
املناط���ق  تطوي���ر  بمش���روعات 
املخطط���ة،  وغي���ر  العش���وائية، 
مؤك���دًا أن الدولة قطعت ش���وطًا 

كبيرًا في هذا امللف.

القصير، وزي���ر  الس���يد  ص���رح 
الزراع���ة واس���تصالح األراضي، 
ق���د  األوروبي���ة  املفوضي���ة  أن 
اعتمدت محجر بيطري الش���رطة 
لتصدير الجياد إلى دول االتحاد 

األوروبي.
وأكد أن هذا اإلعالن يأتي في إطار 
لتطوير  الرئاس���ية  التوجيه���ات 
إنت���اج الجي���اد وزي���ادة معدالت 
تصديرها إل���ى الخارج، وحرصًا 
ملكانتها  الدول���ة  اس���تعادة  على 
الرائدة ف���ي هذا املجال من خالل 
الحف���اظ عل���ى صح���ة الفصيلة 

الخيلية، بحسب بيان صحفي.
وفي ضوء تميز اإلمكانات الفنية 
للمحج���ر  األساس���ية  والبني���ة 
البيط���ري للش���رطة ت���م اعتماده 
محلي���ًا م���ن قب���ل وزارة الزراعة 
واستصالح األراضي عقب التأكد 
م���ن مطابقته ألعل���ى املواصفات 
العاملية كم���ا قامت ال���وزارة من 
خ���الل هيئة الخدم���ات البيطرية 
وبالتنسيق مع سفارة جمهورية 

مصر العربية في بروكسل بالتقدم 
بملف رفيع املس���توى إلى اإلدارة 
األوروبية  باملفوضي���ة  املختصة 
به���دف اعتماد محجر الش���رطة 
البيط���ري لتصدي���ر الخيول إلى 
دول االتح���اد األوروب���ي إضافة 
البيطري بمستشفى  إلى املحجر 

القوات املسلحة.

أصدر مرك���ز املعلومات ودعم اتخ���اذ القرار بمجلس 
ال���وزراء، تقريرًا حول "الصناديق الس���يادية والتنمية 
املس���تدامة" تناول من خاله مفهوم ونشأة الصناديق 
الس���يادية والهدف منه���ا لتحقيق التنمية املس���تدامة، 
كما تناول صندوق مصر الس���يادي، من حيث نش���أته 
واله���دف منه وجه���وده، باإلضافة إلى أه���م التجارب 

الدولية الناجحة للصناديق السيادية.
وأوض���ح التقرير أن الصناديق الس���يادية ُتعتبر أحد 
أدوات التموي���ل املبتك���ر والت���ي ظهرت نتيجة س���عي 
الدول إلى تحقيق أهداف التنمية املس���تدامة وتحقيقها 
لفوائ���ض مالي���ة، ورغب���ة هذه ال���دول في اس���تثمار 
فوائضها املالية م���ن أجل الحفاظ على حقوق األجيال 
القادمة، وتعود نش���أة هذه الصناديق إلى عام 1953، 
عندم���ا تم إنش���اء صندوق الكويت الس���يادي بغرض 
اس���تثمار إيرادات النفط، للحفاظ على حقوق األجيال 
القادمة من نضوب املوارد، وتبعها صندوق معاش���ات 
التقاعد الحكوم���ي بالنرويج عام 1990، ثم توالى بعد 
ذلك إنش���اء الصناديق الس���يادية على مستوى العالم 
حتى بلغ عددهن نحو 172 صندوق س���يادي حتى عام 

.2022
وأش���ار التقرير إل���ى تنوع الصناديق الس���يادية وفًقا 
للهدف األساس���ي من إنش���ائها، ومص���ادر تمويلها، 
حيث يتم تقس���يم الهدف األساسي إلنشاء الصناديق 
الس���يادية إلى 3 أقس���ام؛ صناديق االستقرار، والتي 
تسعي إلى حماية املوازنة العامة واالقتصاد من تقلبات 
األس���عار، وصناديق االدخار والتي تهدف إلى تحويل 
األرصدة غي���ر املتجددة إلى محاف���ظ أصول متنوعة، 

وصنادي���ق التنمي���ة وهي تس���عى إلى تحفي���ز تمويل 
املشروعات االقتصادية واالجتماعية في الدولة.

وفيم���ا يتعل���ق بتصني���ف الصناديق الس���يادية وفًقا 
ملصادر تمويلها، فيتم تقسيمها كاآلتي: صناديق املواد 
األولي���ة وُتمثل املواد األولية مص���در دخلها مثل النفط 
 ،)KIA( والغاز، كما هو الحال في الصندوق الكويتي
وصنادي���ق فوائض املدفوع���ات الجارية، وُيمثل فائض 
مي���زان املدفوع���ات، وفائض االحتياطي���ات لدى البنك 
املركزي، وفائض امليزاني���ة العامة للدولة مصدر دخل 
للصندوق، مث���ل صناديق الص���ني، وصناديق عوائد 
الخصخص���ة واملمتل���كات العامة والت���ي ُتمثل عوائد 
تطبي���ق برنامج الخصخصة، وحصيل���ة بيع املمتلكات 

العامة، مثل صندوق مصر السيادي.
وس���لط تقرير مرك���ز املعلومات ودعم اتخ���اذ القرار، 
الضوء على أهداف الصناديق الس���يادية والتي تتمثل 
في؛ تموي���ل برامج التنمية االقتصادي���ة واالجتماعية، 
وتحقيق النمو املس���تدام، وتحقيق أهداف استراتيجية 
سياس���ية واقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وحماية 
االقتص���اد واملوازن���ة العام���ة، كم���ا تتمث���ل مميزات 
الصناديق السيادية بأنها تسعى إلى استثمار الفوائض 
املالية، وتختلف عن صناديق املعاشات العمومية في أن 
موارد صناديق املعاش���ات تأتي من اشتراكات األفراد 
بهدف تمويل معاش���ات األجي���ال القادمة، كما تختلف 
الصناديق السيادية عن املؤسسات في أن املؤسسات 
تخضع للقانون التجاري، وتهدف باألساس إلى تقديم 
الس���لع والخدمات، وفي املقابل تعد الوظيفة األساسية 

للصناديق السيادية استثمار األصول املالية.

»معلومات الوزراء« يكشف دور وأهمية الصناديق 
السيادية يف حتقيق التنمية املستدامة

داليا احمد

وزير البترول: إعالن تفاصيل كشف كبير للغاز بحقل نرجس بعد التقييم

مصر تفوز مبنصب نائب رئيس جلنة حماية 
البيئة مبنظمة اإليكاو للمرة الثانية

     المتحدث   باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة :  تبسيط إجراءات 
ترخيص المحال بكل أنحاء الجمهورية  وفتح مجاالت جديدة لالستثمار

 

التفاصيل الكاملة ملشاركة االحتاد األوروبي والوكالة الفرنسية باملرحلة األولى ملشروع االرتقاء احلضري بالقاهرة واجليزة

أكد املهندس طارق املا وزير البترول والثروة املعدنية، 
أن  كش���ف الغ���از الجدي���د بالبحر املتوس���ط “ حقل 
نرج���س” فى مرحل���ة التقييم حالي���ا، للتأكد من حجم 
الكش���ف ويأتى بعد حقل ظهر م���ن حيث األهمية.وقال 
الوزي���ر ف���ي رده على عدد من طلب���ات اإلحاطة خال 
اجتماع لجنة الطاقة: »س���يادتنا على ثرواتنا ال فصال 
فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم اإلعان 
عنه وحجم إنتاجه جيد وحقوق الدولة وحصتها محفوظة 
مع الش���ريك األجنبى وحقل نرجس سيتم الكشف عن 
تفاصيله«.وأضاف »املا« أن التحديات واآلثار التي  
فرضتها الحرب  الروس���ية األوكرانية وارتفاع أسعار 
النفط خلقت ضغوط  وتحرك من القوى العاملية لسرعة 
التح���ول للطاقة النظيفة واملتج���ددة وكان البعض يظن 

أنه���ا مجرد أقاويل ولكن بالفع���ل هناك تحرك حقيقي 
وقدم���ت دول كب���رى  تس���ويق عاملي للعمل بس���رعة 
وب���دأت بعض الدول الكبرى تقديم حوافز اس���تثمارية 
كبيرة  ملش���روعات الطاقة املتج���ددة والطاقة املعتمدة 
على  الهيدروجني األخضر ومشروعات التحول للطاقة 
النظيفة مش���روعات الغاز الطبيعى.وأشار املا إلى أن 
خطة الوزارة للعام املالي 20230/2022 تتضمن 118 
بئرا استكشافيا جزء منه إلنتاج سريع ومنها الكشف 
الخ���اص ببئر نرج���س وبالفعل ثبت نجاح���ه ووجود 
كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم االحتياطي 

وحجم الكشف.
وتابع املا أن قطاع البترول قطاع  جاذب لاس���تثمار 
األجنبي وهناك استثمارات عاملية وزيادة االستثمارات 

وفي ظل نجاح مصر للتسويق  للمركز اإلقليمي للطاقة 
ومص���ر من  أفضل دولة في املنطق���ة للعب هذا الدور 
كمركز إقليمي للطاقة  بالتعاون مع شركات عاملية.وقال 
الوزير أيضا إن الخطة االستكش���افية للوزارة تبلغ 8 
مليارات دوالر للبحث واالستكش���اف والتنمية إضافة 
إلى استثمارات الشركات املشتركة في تلك الكشوفات.
جاء ذلك خال رد الوزير على عدد من طلبات اإلحاطة 
املقدم���ة من النواب أمام لجنة الطاق���ة والبيئة بمجلس 
النواب، برئاس���ة النائب حسام عوض اهلل، من النواب 
أحمد الخش���ن وعمرو قطامي واحم���د حجازيوألقى  
النائ���ب أحمد الخش���ن طلب اإلحاطة املق���دم منه أمام 
لجنة الطاقة بش���أن تضارب التصريح���ات والبيانات 
الت���ى تتناوله���ا وس���ائل اإلعام فيما يخ���ص األرقام 

املتعلقة بكمية اإلنتاج الفعلية واالستكشافات البترولية، 
وكذا الطلب  املقدم من  النائب أحمد حجازى، بش���أن 
ع���دم وضوح خطة وزارة البت���رول والثروة املعدنية فى 
مجال البحث واالكتشافات البترولية، وموقف الشركاء 
والش���ركات التى تقوم بعمليات البحث واالستكشافات 

فى ظل ارتفاع أسعار املواد البترولية.
وقال  النائ���ب  عمرو القطامي خال اس���تعراض طلب 
اإلحاط���ة إن طلبه عن اعتم���اد وزارة البت���رول والثروة 
املعدنية على العديد من الكوادر بعد بلوغهم سن التقاعد، 
وضرورة تحديد خطة الوزارة في تدريب الكوادر الشابة 

لاعتماد عليهم فى مواقع العمل القيادية.

 خطوة علي طريق دمج االقتصاد غير الرسمي

 بعد  3 سنوات من  إقراره.. تفعيل قانون املحال العامة .. و الترخيص لـ8 ماليني محل يف مصر

شيماء مرسي
 

أطل���ق مصطفى مدبول���ي رئيس مجلس ال���وزراء، املرحل���ة الثالثة من 
االس���تراتيجية الوطني���ة ملكافحة الفس���اد 2023 - 2030، تحت رعاية 

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ج���اء ذلك خال االحتفالية التي نظمتها هيئ���ة الرقابة اإلدارية، إلطاق 
املرحلة الثالثة من االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، بحضور عمرو 
عادل رئيس هيئة الرقابة اإلداري���ة، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة 

الوطنية التنس���يقية للوقاية من الفساد ومكافحته، باإلضافة إلى ممثلي 
بعض املنظمات الدولية املعنية بمكافحة الفس���اد وعدد من سفراء بعض 
ال���دول بالقاهرة.. وأكد رئي���س الوزراء، أن مصر وضعت سياس���ات 
طموحة ملكافحة الفس���اد، طبقتها مؤسس���ات الدولة بتنس���يق محكم، 
مشددًا على أن إطاق املرحلة الثالثة من االستراتيجية الوطنية، حرص 

من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره.

احلكومة تطلق املرحلة الثالثة 
من استراتيجية مكافحة الفساد 

2030-2023

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  18  ديسمبر  2022  •  العدد  673

السيد القصير

هشام آمنة

الفريق محمد عباس
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 الرأى

ورقة بردى

email: nasserkotb2006@yahoo.comعبدالناصر قطب- يكتب: 

انعق���اد القمة جاء  في ظل أوضاع دولية مضطربة  واس���تقطاب دولي يعيد 
إل���ى األذهان صورة الح���رب الباردة بني القطبني الروس���ي واألميركي منذ 
الخمسينات وحتى تفكك االتحاد السوفيتي في مطلع التسعينات ،   وفي ظل 
نظام دولي تتش���كل مالمحه ببطء وتبزغ في���ه قوى كبرى جديدة، يراه بعض 
املحللني السياس���يني نظام���ا  دوليا  متعدد األقطاب متجس���ًدا في الواليات 
املتحدة األمريكية وروسيا والصني بعيًدا عن سياسة هيمنة القطب الواحد.

وس���ط هذه األوضاع يبدو الصراع أو التنافس الثالثي على القارة االفريقية  
، م���ع بع���ض األطراف اإلقليمية األخ���رى جلًيا مع مح���اوالت كل طرف من 
األقطاب الدولية الكبرى في جذب دول القارة السمراء إليها من خالل القمم 
الت���ي عقدت خالل الس���نوات القليلة املاضية والوعود باملس���اعدات واملنح ، 
و ف���ي املقابل تنظر الدول الكبرى املتنافس���ة على الس���احة االفريقية للقارة 
الس���مراء على أنها – عالوة على املوقع االس���تراتيجي- أحد أهم األسواق 
الصاعدة والناش���ئة اقتصادًيا واألكثر نمًوا في العالم واألكثر غنى باملوارد 

الطبيعية خاصة وقدرة بشرية هائلة.
  القم���ة األمريكية االفريقية اكتس���بت أهمية في ظل هذا التوقيت،  حيث   
تعك���س تزايد االهتم���ام العاملي بالق���ارة األفريقية خاص���ة من الجانب 
األمريك���ي ال���ذي يس���عي لزيادة تواجده ف���ي القارة ؛ ف���ي مقابل رغبة 
القارة اإلفريقية في مس���اعدة دولها  ملواجهة تداعيات األزمة االقتصادية 
العاملية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء وأس���عار الطاقة وسبل التكيف 
م���ع متطلبات مواجهة التغيرات املناخية ومس���اعدة الدول األفريقية على 

التوجه نحو الطاقة الجديدة واملتجددة .
أجن���دة القمة  تناول���ت  قضايا التنمي���ة والقضايا األمنية وس���بل مواجهة 
تداعيات األزمة الروس���ية األوكرانية، وما بعد جائحة كورونا،  وبالطبع فإن 
القمة ج���اءت بدعوة وعلي أرض  الواليات املتح���دة صاحبية أكبر اقتصاد، 
فضال عما تمتلكه من نفوذ دولي وقدرات على التداخل، ولعبت  مصر والدول 
األفريقي���ة الحاضرة في القمة، دورا في ع���رض مطالب القارة واحتياجاتها 
في التنمية والطاقة والخدمات، مقابل ما تؤمنه القارة للعالم من املواد الخام، 
واإلنتاج الزراع���ي والحيواني، وهي معادلة عادل���ة تتطلب تفاهمات توفرها 
مثل هذه القمة، التي تحمل أمال في أن تنتبه الواليات املتحدة ألهمية افريقيا 
، وتس���عى لدور فاعل يبنى ش���راكات تحقق مصالح كل األطراف، بعد بناء 

جسور الثقة والتعاون.
ف���ي القمة األمريكية االفريقية  طرحت  واش���نطن وعودا بتعاون وش���راكات 
م���ع أفريقيا، بينما دول القارة تنتظ���ر من الواليات املتحدة ان تتقدم خطوات 
تجاه الش���عور بما يجرى في العالم، والقمة الثانية التي تأتى بعد 8 سنوات 
من القمة األولى التي دعا إليها الرئيس األمريكي األس���بق باراك أوباما ، و 
تأت���ى في توقيت مختلف، حيث تلقى األزمة االقتصادية العاملية بظاللها على 
العالم كله، وبعد فترة تبدو فيها الواليات املتحدة مش���غولة أكثر بمصالحها، 
وترتيب اوراقها، ولديها أجندة تتعلق برؤيتها للتعاون والشراكة، بما يضمن 
مصالحه���ا االقتصادية ، وربم���ا تكون هناك رغبة أمريكي���ة في العودة الى 
افريقيا، بعد سنوات بدت فيها واشنطن باتجاه تعزيز منافستها االقتصادية، 
خاص���ة في ظل تش���ابك االقتص���اد العاملي، وصعود قوى أخ���رى قد تمثل 
منافس���ة، مثل الصني ، التي توس���ع من ش���راكاتها التجارية واالستثمارية 

والصناعية في افريقيا.
أفريقيا لديها طموحات في التنمية والتقدم، وأن  تحقق كل ما يليق بشعوبها 
واإلمكانيات التي تمتلكها، وتحتاج الس���تغاللها وتوظيفها، وال يترك الرئيس 
عبد الفتاح السيس���ي فرص���ة إال ويتحدث فيها عن أح���الم التنمية والتقدم 
ملص���ر، و لألش���قاء في أفريقيا، ب���ل إن الدولة املصرية س���عت - على مدار 
السنوات املاضية - إلى عقد مؤتمرات أفريقيا مع الصني، واليابان، واالتحاد 
األوربي، وروس���يا، وف���ى كل فعالية دولية، تحدث الرئي���س عن حق أفريقيا 
ودولها وش���عوبها في التقدم والتنمية، بما يناس���ب ما تمتلكه من إمكانيات، 
وأثن���اء  اجتماعات البنك األفريقي في القاهرة يونيو املاضي ،تحدث الرئيس 
تاح السيس���ي عن حق أفريقيا وش���عوبها في أن تعيش بش���كل يتناس���ب 
م���ع طموحاتها، وأن تس���تطيع الدول األفريقية اس���تغالل ثرواتها، واللحاق 
باالقتص���اد الحديث، وأن تس���تغل إمكانياتها الزراعي���ة والصناعية، وقال 
الرئيس، إن الدول األفريقية تمتلك إمكانيات هائلة، لكنها تحتاج إلى موازنات 
ضخمة إلقامة بنية أساسية، تمكنها من أن تمهد لتنمية حقيقية، وإنشاء هذه 

البنية يحتاج إلى مئات املليارات.
 القمة األمريكية اإلفريقية الثانية  جاءت  وسط كثير من التحديات واالزمات 
الدولية سواء فيروس كورونا، أو الحرب الروسية األوكرانية، والتي أدت الى 
تحوالت في االقتصاد والقت بظاللها في صورة ازمة عاملية اقتصادية، تتعلق 

بتأمني الطاقة والغذاء. 
وخالل األشهر املاضية ، زار وزير الخارجية األمريكي أنتون بلينكن   عواصم 
افريقية، مع وعود بتحرك أمريكي جديد تقوم الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 
فيه بدور فاعل، ونشرت الخارجية االمريكية قبل ايام تقريرا عن الشراكة مع 
افريقيا أشارت فيه الى أكثر من 800 اتفاق تجاري واستثماري مع 45 دولة 
أفريقي���ة، تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دوالر من الصادرات واالس���تثمارات، 
ضم���ن مبادرة ’ ازدهار أفريقيا ‘، لزيادة التجارة واالس���تثمار بني الواليات 

املتحدة والدول األفريقية.
وق���دم الرئي���س بايدن خالل قمة املن���اخ، وعودا بأن تق���دم الواليات املتحدة 
ألفريقي���ا مبال���غ ملواجهة تغير املناخ ف���ي القارة، التي تدف���ع ثمن التغيرات 

املناخية بينما لم تساهم بأكثر من نسبة ضئيلة في االنبعاثات .
  خالل قمة املناخ cop27 في ش���رم الش���يخ نوفمبر املاضي، كانت كلمات 
ومداخالت زعماء افريقيا أيض���ا موجهة الى الدول الكبرى، ومنها الواليات 
املتحدة وجميعها تؤكد أن افريقيا تعرضت لظلم كبير س���واء في التجاهل أو 
تحميلها فواتير ليست لها عالقة بها، مثل فاتورة الحرب الروسية االوكرانية 
وأيضا قضية التغيرات املناخية التي تس���ببت فيها الدول الصناعية الكبرى 
وتتحمل افريقيا مخاطرها ويتم تجاهل الصوت اإلفريقي في القرار الدولي. 
  نائب���ة الرئيس األمريك���ي كاميال هاريس تحدثت ع���ن األهمية التي توليها 
واش���نطن لتعزيز العالقات مع ال���دول اإلفريقية، وأن القمة تهدف إلى تعزيز 
العالق���ات االقتصادية بني الجانبني ووصفت إفريقيا بأنها القارة األس���رع 
نم���وا في العال���م، وعبرت عن الت���زام أمريكا بأن توفر لش���ركائها األفارقة 
كاف���ة األدوات املتاحة ومنه���ا تمويل التنمية والق���روض والدعم الفني ودعم 

اإلصالحات التشريعية.
 وزارة الخارجية األمريكية قالت أيضا إن القمة  تبنى على القيم املشتركة بني 
الجانبني من أجل تعزيز التزام اقتصادي جديد بني الجانبني ودعم الس���الم 
واألمن والحكومة الرش���يدة، وإع���ادة التأكيد على االلت���زام بالديموقراطية 
وحقوق اإلنسان ودور املجتمع املدني، والعمل املشترك لتعزيز األمن الصحي 
اإلقليمي والدولي وتعزيز األمن الغذائي ومواجهة األزمات املتعلقة بالتغيرات 

انطالق���ًا من أن جيوش بعضها في طور التكوين، والبعض اآلخر قد تهالكت 
أسلحته والكثير منها روسي ويعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن املاضي، 
والثان���ي موصول بمحاربة اإلرهاب، ال س���يما أن القارة األفريقية أصبحت 
منطق���ة جاذبة لجماعات وتنظيمات العنف املس���لح، وخاصة تنظيمي داعش 

والقاعدة.
القم���ة الروس���ية االفريقية كانت تس���تهدف دفع االفارقة بعي���دا عن رغبات 
واش���نطن وربم���ا أيضا بعيدا عن الحلي���ف الصيني وتطلعات���ه، حيث تبدو 
موس���كو قادرة على تزويد األفارقة باألس���لحة املتقدمة، ورغم وجود عالقات 
سياس���ية قوية بني روسيا ودول إفريقية، فإن حجم التبادل التجاري ما زال 
دون املس���توى املطلوب وال يناسب مستوى الش���راكة والعالقات التاريخية. 
فقد بل���غ حجم التبادل التجاري بني الدول اإلفريقي���ة والواليات املتحدة 61 

مليار دوالر فقط
مطالب أفريقية 

 cop27 رص���د  املوقف االفريقي  يس���توجب العودة قليال إل���ي  قمة املناخ
التى عقدت فى ش���رم الش���يخ نوفمبر املاضي،  حيث كانت اللهجة االفريقية 
من خالل كلمات ومداخالت الرؤس���اء ش���ديدة القسوة ليست على واشنطن 
بمفرده���ا وانم���ا عل���ى كل الدول الكبرى،  و كان لس���ان ح���ال الجميع ان 
افريقي���ا يكفيها ما حدث لها لعقود طويلة تعرضت خاللها لظلم كبير س���واء 
فى التجاهل او تحميلها فواتير ليس���ت لها عالق���ة بها، مثل فاتورة  الحرب  
الروسية االوكرانية وايضا قضية التغيرات املناخية التي تسببت فيها الدول 
الصناعي���ة الكب���رى وتحملت افريقيا مخاطرها دون أن تجد من يش���اطرها 
ه���ذه املخاطر،  وهو م���ا كان يعني أن  ال���دول االفريقية لن تكون س���عيدة 
خالل القمة باالس���تماع الى وعود بقدر س���عيها الى اجراءات ملموسة ليس 
لتعوي���ض م���ا فات ولكن إلش���راك افريقيا فى القرار الدول���ي  وأن  يتحمل 
الجميع املسئولية وليست افريقيا بمفردها، التي تواصل اليوم عملها لتحقيق 

التنمية املستدامة.
  السفير بسام راضى، املتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، شدد في 
تصريح���ات له على أهمية قمة قادة الواليات املتح���دة وأفريقيا  ، حيث إنها 
القمة الثانية من نوعها، وتأتي بعد انعقاد القمة االولى عام 2014 في املغرب، 
كما أن الفترة الزمنية التي تفصل بني القمتني تعد كبيرة بالنظر الى تفش���ي 

جائحة كورونا واالنتخابات االمريكية.
   وأش���ار املتحدث باس���م رئاس���ة الجمهورية،  إلى أن  القمة تعكس تزايد 
االهتمام العاملي بالقارة األفريقية خاصة من الجانب األمريكي الذي يس���عي 
لزي���ادة تواجده في القارة االفريقية؛ موضًحا أن القمة تركز على مس���اعدة 
ال���دول األفريقية على مواجهة تداعيات األزم���ة االقتصادية العاملية، خاصة 
فيم���ا يتعل���ق بتوفير الغذاء وأس���عار الطاقة وس���بل التكيف م���ع متطلبات 
مواجهة التغيرات املناخية ومساعدة الدول األفريقية على التوجه نحو الطاقة 
الجديدة واملتجددة؛ الفًتا إلى أن انعقاد القمة يأتي متزامًنا مع االستراتيجية 
األمريكية تجاه افريقيا جنوب الصحراء التي أعلنتها في أغسطس املاضي ، 
معتبرا أن القمة تضيف زخما  للعالقات االمريكية مع دول القارة االفريقية. 

مصر صوت أفريقيا 
  منذ توليه رئاس���ة الجمهورية ، ش���ارك الرئيس عبد الفتاح السيس���ى في 
العدي���د م���ن املؤتمرات والقمم الدولي���ة، حيث حمل هموم القارة الس���مراء، 
وظه���ر مدافعا بكل قوة في املطالبة بحقوق الش���عوب األفريقية في الس���الم 

واالستقرار والتنمية والرخاء.
وما بؤكد على ذلك، دعوة الرئيس السيسي- فى كلمته أمام القمة 45 ملجموعة 
السبع الكبرى G7 التي اس���تضافتها مدينة “بياريتز” الفرنسية يومي 25 
و26 أغس���طس 2019- إلى وضع إطار لتنمية واس���تخدام املوارد البشرية 
واملادية ألفريقيا من أجل تحقيق تنمية معتمدة على الذات، وتكوين مجتمعات 
حديث���ة داعمة للمعرفة واالبتكار وجاذبة لالس���تثمارات تقلل من البطالة بني 

الشباب األفريقي املنضم إلى سوق العمل سنويًا.
ونجح الرئيس السيس���ى، خالل رئاسته لالتحاد األفريقي فى العام 2019, 
إليص���ال صوت أفريقيا إل���ي العالم، وبذل مجهودات كبي���رة في العمل من 
أج���ل تعزيز التكام���ل األفريقي، وانخراط القارة ف���ى البحث عن مصالحها 
اس���تغالاًل لقوتها البشرية الهائلة وإمكاناتها الواعدة غير املستغلة، وثرواتها 

املهدرة منذ عقود.
وش���هدت رئاسة الرئيس السيسى، لالتحاد  األفريقي مكاسب عديدة للقارة 
الس���مراء، أشاد بها القادة واملسئولني األفارقة أنفسهم، ولعل أبرزها إطالق 
منطقة التج���ارة الحرة األفريقية القارية، بعد اس���تكمال ع���دد التصديقات 
الالزم لدخول االتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاس���ة 
املصرية لالتح���اد األفريقي، بالنظر إلى أهميتها كعالمة فارقة فى مس���يرة 
التكامل االقتصادي فى القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى 
العالم من حيث الحجم؛ وذلك خالل رئاسته للقمة األفريقية  التنسيقية األولى 

التي عقدت في نيامى عاصمة النيجر في 8 يوليو 2019.
 و سعت القيادة السياسية املصرية عقب ثورة 30 يونيو الى استعادة الدور 
املصري في القارة الس���مراء وتجلى ذلك في زي���ارات تعدت الثالثني زيارة 
لدول افريقيا وعقد لقاءات تجاوزت ال150 لقاءا مع قادة ومس���ئولي افريقيا 
ونت���ج عن ذلك وانطالقا من االرتباط التاريخي وما يربط مصر با فريقيا من 
وح���دة الهدف في املاضي ومقاومة االس���تعمار والتحرر الوطني، الى عودة 
مصر لدوره���ا القيادي والريادي في اقليمه���ا االفريقي الطبيعي وأصبحت 
مص���ر عبر قائدها الرئيس عبد الفتاح السيس���ي املنص���ة املعبرة أمام كافة 
الفعالي���ات الدولية واللقاءات بني الدول الكبرى وافريقيا، عن طموحات وآمال 
القارة الس���مراء والقضايا والصعوبات والتحديات التي تواجه دولها خاصة 
قضايا اإلرهاب والفقر والتصحر والرعاية الصحية واألمن الغذائي وضمان 
حياة ومس���تقبل أفض���ل ألبناء الق���ارة اعتمادا على الش���راكات واملصالح 

االستراتيجية املشتركة بني دول القارة والعالم الخارجي
 وفي ختام قمة واشنطن ،  رسم الرئيس السيسي عبر كلمته خطوط ومعالم 
واضحة لألزم���ات اإلفريقية، ومعها طرق الحل، وهو ما اخرج كلمة الرئيس 
عن الس���ياق الع���ام للكلمات التي ش���هدتها القمة، وهو م���ا يؤكد االهتمام 
املصري بالحلول العملية، بعيدا عن الكلمات العاطفية وأن مصر تس���تهدف 
إيقاظ » روح أفريقيا » وتعامل القارة السمراء مع اآلخرين بمنطق الندية ال 

بآليات وشروط الوصاية .

املناخية وتعزيز الروابط مع املهجر وتدعيم التعليم والقيادات الشابة.
والواق���ع أن الخطاب األمريكي يحم���ل وعودا مهمة، لكن هناك رؤية افريقية، 
حول التنمية املرجوة، التي تتطلب استقرارا ودعما للدولة والوطني، ومواجهة 

تحديات اجتماعية تمهد لجال بناء تنمية حقيقية.
رهانات متراجعة 

القمة األمريكية األفريقية جاءت أيضا  وس���ط ش���عور عاملي بتراجع الرهان 
عل���ى االدارة االمريكي���ة، وحتى داخ���ل أوروبا الحليف التقلي���دي للواليات 
املتحدة ، حيث كان واضحا أن  واش���نطن تنس���حب من دور س���ابق كانت 
فيه أكث���ر اندماجا في القضايا الدولية، فيما ج���اء الرئيس األمريكي بايدن 
ليعرب عن تطلعه للعمل م���ع الحكومات اإلفريقية واملجتمع املدني وتجمعات 
املهجر في الواليات املتحدة والقطاع الخاص من أجل مواصلة تعزيز الرؤية 
املشتركة بشأن مستقبل العالقات األمريكية اإلفريقية،  لكن هناك انتظار من 
أفريقيا وزعماءها فيما إذا كانت الواليات املتحدة وهي تتحدث عن شراكات، 
تنظ���ر الى مطالب الدول األفريقي���ة فيما يتعلق بحقها ف���ي التنمية والتقدم، 
والتحول ومواجهة تداعيات تغير املناخ والفقر، او تظل واش���نطن عند اجندة 
جام���دة تتضمن أفكارا  تخطاها الزمن، في ظل تحوالت عاملية في االقتصاد 
تس���تدعى شراكات من نوع خاص، وتتجاوز القوالب األمريكية التي تتجاهل 

أحيانا حجم وشكل ما تحقق في العالم.
  القارة السمراء تش���هد منافسة دولية من قوى اقتصادية، الصني وروسيا 
وفرنس���ا ودول أوروبية ، حيث تمثل افريقيا فرصا اس���تثمارية واقتصادية، 
لكنها فرص تقوم على قواعد الش���راكة والتع���اون، مثلما أعلن قادة افريقيا 
على مدى الس���نوات املاضية، ولم يعد األمر خاضعا لحس���ابات استعمارية 
كم���ا كان الحال ف���ي عقود س���ابقة ، ورأينا كيف أن  الرئي���س عبد الفتاح 
السيس���ي يؤكد  في فعالي���ات افريقية اوربية ودولي���ة ان افريقيا لها الحق 
في تنمية مس���تقلة عادلة، تتناسب مع ما تملكه القارة من إمكانات ، وهو ما 
يعن���ي أنه   عل���ى إدارة الرئيس األمريكي بايدن أن تق���دم ما يمكن ان يعيد 
الثقة االفريقية وهو ما يتطلب تغييرا في الخطاب األمريكي، من الوصاية الى 
الشراكة، في عالم شهد ومازال تحوالت عاصفة، تتطلب تعاونا وشراكة، مع 

مراعاة فروق التويت والتغيير.
م���ا يوج���ب علي البيت األبيض أن يفعل ذلك أيض���ا ، هو أن  ادارة بايدن ال 
تغف���ل  بطبيعة الحال االهتم���ام الدولي بأفريقيا خاص���ة من جانب الصني 
وفرنس���ا وروس���يا ودول اخرى عمل���ت وال تزال تعمل عل���ى ضخ مزيد من 
االس���تثمارات فى ال���دول االفريقية، اخذا  في االعتب���ار  أن هذه القوى لها 
حض���ور قوى فى الداخل االفريقي ،  ربما زاد عن تاريخ التواجد االمريكى، 
لكن ما تعول عليه واش���نطن هو اهتمامها بقضاي���ا التحول الديمقراطي في 
القارة الس���مراء واالهتمام بالش���باب واملرأة باعتبارهم م���ن القوى الفاعلة 
الحقيقي���ة عل���ى االرض، وهو ما ظهر في كثير من االحداث السياس���ة التي 

شهدتها القارة الى مدار السنوات املاضية.
ويرى كثير من املراقبني للقمة االمريكية االفريقية   أن  تواجد القادة االفارقة 
فى واش���نطن جاء  بمثابة  فرصة س���انحة امام بايدن ليعيد التأكيد امامهم 
عل���ى النه���ج األمريكي الجديد تجاه القارة، لكن ه���ذا لن يكون كافيا اال اذا 
تزامن مع اجراءات فعلية وقرارات واقعية على ش���اكلة دراسة اإلصالحات 
املطلوبة فى السياس���ة االمريكية واقتراح التغييرات الحقيقية للنظام الدولي 
واملؤسس���ات الدولية التي يطالبون بها، خاصة توسيع عضوية مجلس االمن 
ومنح افريقيا مقعدين دائمني، وهو مطلب قديم وقفت ضده واشنطن لسنوات 

طويلة، فى حني ان بايدن املح سابقا الى انه مستعد للقبول به.
ويؤك���د املراقبون خاصة م���ن الجانب األفريقي أنه في الفت���رة املقبلة ، فإنه 
علي إدارة  بايدن عدم تقديم وعود ال يمكن لواشنطن الوفاء بها، بل االفضل 
الحديث بصورة أقل عن التوقعات املبالغ فيها، مشيرين إلى  أن  القمة بمثابة 
فرصة هائل���ة لتنفيذ االلتزامات ذات النوايا الطيبة التي قطعتها إدارة بايدن 
على نفس���ها حتى اآلن، ومن أجل تحقيق ذلك يتوجب على الواليات املتحدة 
أن تحصد الفوائد السياس���ية واالقتصادية من خالل العمل بش���كل رمزي 
واس���تراتيجي وعملياتي. وبإمكان إدارة بايدن تمهيد الطريق لشراكة جديدة 

من خالل العديد من املبادرات غير املكلفة.
عالقات تجارية ومنافسون أقوياء   

الواليات املتحدة تراهن هذه املرة في اس���تراتيجيتها نحو افريقيا على حجم 
التع���اون ب���ني الجانبني ،فحجم التج���ارة البينية بني واش���نطن ودول القارة 
الس���مراء بلغ في العام املاضي 64.3مليار دوالر وهو ما يمثل 2% من حجم 
التج���ارة األمريكية مع دول العالم ،  وتقدم واش���نطن مس���اعدات بقيمة 13 
مليار دوالر للقارة السمراء سنويا ،  ويبلغ حجم االستثمار األميركي املباشر 

في أفريقيا 43.2 مليار دوالر. 
كما ساعدت واشنطن في ابرام 900 اتفاق تجاري لنحو 45 دولة افريقية 
بقيمة 50 مليار دوالر عام 2019  ،  وتش���ير والتوقعات إلى أن الواليات 
املتحدة األميركية س���وف تعتمد على نسبة 20% من احتياجاتها النفطية 
على البترول األفريقي خالل العش���ر س���نوات املقبلة ، في حني يظهر في 
املقاب���ل منافس قوي ، هو الصني ، حيث انعقد في العاصمة الس���نغالية 
داكار  املؤتم���ر ال���وزاري الثامن ملنتدى التع���اون الصيني األفريقي في 
الفت���رة بني 29-30 نوفمبر 2021 تحت ش���عار “ تعميق الش���راكة بني 
الصني وأفريقيا وتعزيز التنمية املس���تدامة وبناء مجتمع مصير مشترك 

صيني أفريقي في العصر الجديد.
ومنذ تأس���يس منتدى التع���اون الصيني- األفريقي، حق���ق التعاون بني 
الص���ني وأفريقيا نتائج مثمرة في كافة املجاالت، األمر الذي أثر بش���كل 
إيجابي على عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في أفريقيا، وفقا للغة 

األرقام واإلحصاءات.
 فعلى الصعيد االقتصادي والتجاري، وقعت 46 دولة أفريقية ومفوضية 
االتح���اد األفريق���ي على اتفاقيات تع���اون مع الصني في إط���ار مبادرة 
الح���زام والطريق. وأصبحت الصني أكبر ش���ريك تجاري ألفريقيا على 
مدى 13 عام���ا متتالية منذ عام 2009، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 
بني الجانبني 207 مليارات دوالر أمريكي خالل األش���هر العشرة األولى 
من عام 2021، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 5.37% ، فيما بلغ االستثمار 
الصين���ي في أفريقيا 59.2ملي���ار دوالر أمريكي، بزيادة س���نوية بلغت 
نس���بتها 9.9% ،  وتجاوزت نسبة تجارة أفريقيا مع الصني من إجمالي 

التجارة الخارجية للقارة 21% في العام 2020. 

كما وجهت الصني نحو 45% من مساعداتها الخارجية خالل الفترة من عام 
2013 إلى عام 2018، والتي بلغ إجماليها 270 مليار يوان – حوالي 58.6 
مليار دوالر- إلى دول أفريقية في ش���كل من���ح وقروض بدون فوائد وقروض 
ميس���رة. وتقوم أكثر من 200 شركة صينية باس���تثمار 1.11 مليار دوالر 
أمريك���ي في القطاع الزراع���ي في 35 دولة أفريقية، وذل���ك حتى نهاية عام 
2020. وبحلول نهاية عام 2020، تجاوزت االستثمارات املباشرة للشركات 
الصيني���ة ف���ي أفريقيا 43 مليار دوالر أمريكي. وق���د وفرت أكثر من 3500 
ش���ركة صينية في جميع أنحاء القارة بش���كل مباش���ر وغير مباشر ماليني 

الوظائف.
وتق���وم الصني بدعم أفريقيا في تطوير مش���روعات البنية التحتية ، و خالل 
الفترة من عام 2016 إلى عام 2020، بلغ إجمالي حجم االس���تثمار في هذه 
املشروعات نحو 200 مليار دوالر أمريكي. وشكلت مشروعات البنية التحتية 
التي نفذتها الشركات الصينية في القارة األفريقية 4ر31% من إجمالي هذه 

املشروعات في عام 2020.
كذلك، ساعدت الش���ركات الصينية البلدان األفريقية في بناء وتحديث أكثر 
من 10 آالف كيلومتر من خطوط الس���كك الحديدية، وما يقرب من 100 ألف 
كيلومتر من الطرق، ونحو 1000 جس���ر و100 ميناء، و66 ألف كيلومتر من 
أنظم���ة نقل الطاقة وتوزيعها، وبن���اء قدرة توليد طاقة مركبة تبلغ 120 مليون 
كيلووات، وشبكة اتصاالت أساسية بطول 150 ألف كيلومتر، وخدمة شبكة 
تغط���ي نحو 700 مليون مس���تخدم. كما قامت أيضا بإنش���اء أكثر من 80 
منش���أة طاقة واس���عة النطاق، وبناء أكثر من 130 مرفق���ا طبيا و45 صالة 
ألعاب رياضية وأكثر من 170 مدرسة، ودربت أكثر من 160 ألف متخصص 
ف���ي مختلف املجاالت داخل القارة، عالوة على عالج 230 مليون مريض في 
أفريقيا حتى اآلن. وقد أدت هذه املش���روعات إلى تحسني البنية التحتية في 

أفريقيا بشكل كبير وتحسني مستويات معيشة السكان املحليني.
وإل���ى جان���ب التعاون املثم���ر في البني���ة التحتية، عملت الص���ني على دفع 
التصنيع والتنويع االقتصادي في أفريقيا قدما، من خالل بناء مناطق تعاون 
اقتصادي وتجاري ومناطق اقتصادي���ة خاصة ومجمعات صناعية وعلمية. 

وطبقا للتقرير الس���نوي للعالقات االقتصادية والتجارية بني الصني وأفريقيا 
)2021( الص���ادر مؤخ���را، توج���د 25 منطقة صينية للتع���اون االقتصادي 
والتجاري في 16 دولة أفريقية، اجتذبت حتى نهاية عام 2020، حوالي 623 
شركة باستثمارات تقدر بسبعة مليارات و350 مليون دوالر أمريكي، ووفرت 

أكثر من 46 ألف فرصة عمل.
وعل���ى الصعيد السياس���ي واألمني، تلعب الص���ني دورا مهما في املحافظة 
على الس���الم واالس���تقرار في أفريقيا ، حيث قامت بنشر أكثر من 80% من 
قواتها املش���اركة في عمليات حفظ الس���الم الدولية ف���ي أفريقيا، وذلك منذ 
مش���اركتها للمرة األولى في هذه النوعية من العمليات في عام 1990. وفي 
الوقت الحالي، يقوم أكثر من 1800 جندي من قوات حفظ الس���الم الصينية 
بمهام في خمس مناطق لبعثات حفظ السالم بأفريقيا، وهي: مالي، جمهورية 

الكونغو الديمقراطية، أبيي، جنوب السودان، والصحراء الغربية.
وعلى الصعيد الثقافي، قامت الصني بإنش���اء 61 معهد كونفوش���يوس و48 
فصل كونفوش���يوس في القارة، وس���اعدت أكثر من 30 جامعة أفريقية في 
إنش���اء أقس���ام للغة الصينية وتخصصاتها. كذلك، قامت 16 دولة أفريقية 

بدمج اللغة الصينية في أنظمتها التعليمية الوطنية.
ويمكن القول بأن الصني تعتبر حاليا أكبر شريك تجاري ألفريقيا. خاصة ان 
منتدى التعاون بني الصني وأفريقيا تأس���س في أكتوبر عام 2000 كمنتدى 
رس���مي لتعزيز العالقات بشكل وثيق. وهو ما يثير قلق ، واشنطن وعواصم 
غربية أخرى  من  األدوار السياس���ية واالقتصادية والعس���كرية املهمة التي 

تؤديها الصني في القارة األفريقية.
املنافس األكبر الثاني هو روس���يا ، حيث  ترأس الرئيس الروسي فالديمير 
بوتني، أول قمة روس���ية- أفريقية في منطقة سوتش���ي عل���ى ضفاف البحر 

األسود في نهاية أكتوبر 2019 ، 
وأعلن بوتني عن مشروعات استثمارية بمليارات الدوالرات في عدد من الدول 
األفريقية، وظهر أنه مهتم بالفعل بمجاالت املس���تقبل  ، كما لم تتوقف وعود 
بوت���ني عند حدود االس���تثمارات املالية، بل تجاوزها إل���ى التعاون الدفاعي 
العس���كري واألمني، واألول يه���م غالبية إن لم يكن معظم الدول الس���مراء، 

 بعد قمة واشنطن

 القمة األفريقية األمريكية انعقدت بعد أيام من القمة العربية الصينية وفي ظل إعادة ترتيب أوراق »مراكز القوة« في العالم 

  حجم التجارة البينية بين واشنطن ودول القارة السمراء بلغ في العام 
الماضي 64.3 مليار دوالر  و حجم التبادل التجاري بين  أفريقيا والصين  207 

مليارات دوالر  خالل األشهر العشرة األولى من عام 2021 

    مصر صوت القارة السمراء والرئيس السيسي يحمل علي عاتقه 
مهمة إحياء “الروح األفريقية “ أمام كل المحافل اإلقليمية والدولية 

 على مدى ثالثة عقود منذ ما بعد الحرب الباردة، بدا واضحا   
  أن العالم أمام حالة تحول كبري   ، وأن مناطقه المختلفة

 ومراكز القوة به  تشهد   إعادة ترتيب أوراق كبرى  ، بشكل
 يتجاوز أي تصور مسبق ، وليس من قبيل المبالغة القول

 أن انتشار  فيروس كورونا  كان كاشفا لمدى التشابك
 واالتصال والتواصل بين دول العالم وانظمتها االقتصادية،

 وبشكل يتجاوز ما كان متصورا من قبل، ثم جاءت الحرب
 الروسية األوكرانية لتكشف عن مدى التشابك واالعتمادية

 االقتصادية داخل أوروبا نفسها، وباقي دول العالم، حيث  ال
.يوجد اقتصاد لم يتأثر بالتحوالت الجارية

 التحوالت التي يشهدها  العالم على مدار العقود األخيرة،  
 وانعكاسات الحرب في أوكرانيا وقبلها كورونا، على

 االقتصاد بالتضخم، كشفت عن أن األزمات تتجاوز مكانها
 الجغرافي، لتمتد إلى كل العالم، نتيجة ارتباط خطوط

 االقتصاد العالمي، وترابطها، فضال عن ثورة تقنية أنتجت
 أنماطا من االقتصاد تجاوزت األشكال التقليدية للعصر

 الصناعي، حيث غيرت الموجة الثالثة واتفاقيات التجارة،
 من سياقات وقدرات الدول على العمل بانعزال عن اقتصاد

.عالمي متشابك
 وسط هذه التحوالت والتشابكات ، جاءت القمة األفريقية

 األمريكية ، والتي استضافتها العاصمة األمريكية واشنطن
 ، والالفت أن قمة واشنطن جاءت بعد أيام قليلة من

 استضافة العاصمة السعودية الرياض ، للقمة العربية
 الصينية ، وفي الحدثين كان هناك قواسم مشتركة ،

 لعل أبرزها الحضور المصري القوي في كل منهما ، وهو ما
. سنعود للحديث عنه الحقا

استثمار ال استعمار  .. مستقبل العالقات بني أفريقيا والواليات املتحدة 
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إدارة بايدن طرحت الوعود ودول القارة السمراء باتت تعرف امكانياتها و تنتظر شراكة تلبي طموحاتها  في التنمية والتقدم
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04
يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

البنك املركزي: 73.12 مليار 
جنيه أرباح أكبر 10 بنوك 

بنهاية سبتمبر 2022

كش���ف البنك املركزي املصري عن  تحقيق أكبر 
10 بنوك عاملة بالس���وق املصرية، صافي أرباح  

بلغ  73.12 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وأوض���ح املركزي  أن صاف���ي العائد ألكبر 10 
بن���وك بل���غ 170.721 ملي���ار جني���ه، وإجمالي 
املصروف���ات نحو 133.855 ملي���ار جنيه، بينما 

س���جل صافي إيرادات النشاط نحو 206.980 
مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

وب���ن البنك املركزي املصري ع���ن صافي أرباح 
كاف���ة البنوك العامل���ة بالس���وق املصرية، حيث 
س���جلت 93.396 ملي���ار جنيه بنهاية س���بتمبر 

.2022

حصل البنك التجاري الدول���ي -مصرCIB -أكبر 
بن���ك خاص في مصر- عل���ى جائزة أفضل بنك فى 
مصر Best Bank in Egypt لخدماته املصرفية 

من مجلة Euromoney العاملية الشهيرة.
وأك���دت املجلة رفيعة املس���توى أن التجاري الدولي 
يتمتع ب���أداءه املتميز خالل عام 2022، فى مختلف 
الخدم���ات املصرفية وفقًا ملؤش���رات قي���اس األداء 
وتقاري���ر الخب���راء الدولي���ن، وبحوث ودراس���ات 
األكث���ر  واس���تطالعات Euromoney العاملية 

تركيزًا على القطاع املصرفي.
وف���از البنك التج���اري الدولي – مص���ر، بنحو 15 
جائزة دولية وإقليمية من عدة مؤسسات مالية عاملية 
ع���ام 2022 ومنها الجائزة اإلقليمية ألفضل بنك في 
الشرق األوس���ط للشركات الصغيرة واملتوسطة من
Euromoney ، وجائ���زة أفض���ل بن���ك للحلول 
الرقمي���ة في مصر م���نEuromoney ، كما فاز 
بجائ���زة أفضل بنك للخدمات املصرفية للش���ركات 
 ، Euromoneyالصغيرة واملتوسطة في مصر من
باإلضاف���ة إل���ى العديد م���ن الجوائ���ز األخرى من 
 EMEA و ،Digital CX جلوبال فاينان���س، و

.Finance

 ويع���د حص���ول البن���ك التج���اري الدولي-مصر
CIB عل���ى تلك الجوائز ش���هادة اس���تحقاق لثقة 
عمالؤه التي تعد مح���ور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم 
شركاء النجاح في كافة األعمال، ويسعى البنك إلى 
تقدي���م كل ما هو جديد من خدم���ات ومنتجات بما 

يلبي احتياجات العمالء.
كما يعمل التجاري الدولي على تعزيز تميز خدماته 
والحفاظ على نجاحه طويل املدى واملشاركة بفاعلية 

في الخدمات التي تلبي احتياجات عمالئه.
وم���ن جانبه أعرب حس���ن أباظة الرئي���س التنفيذي 
والعض���و املنت���دب للبن���ك التج���اري الدولي-مصر

CIB، ع���ن س���عادته واعتزازه بحص���ول البنك علي 
جائزة أفض���ل بنك في مصر لعام 2022 والتي تثمن 
جه���ود جميع العاملن بالبنك ف���ي مختلف القطاعات 
واإلدارات  مضيًفا أن تفانيهم وعملهم الدؤوب خالل 
الفترة املاضية التي اتس���مت بالكثي���ر من التحديات 
هما ما مك���ن البنك من الحفاظ عل���ي مكانته الرائدة 
في القط���اع املصرفي علي مدار الس���نوات ليصبح 
أفض���ل وأكبر بنك قطاع خاص في مصر وهو أيًضا 
ما سيمكن البنك من االستمرار في تحقيق املزيد من 

اإلنجازات علي مستوي البنك والقطاع املصرفي.

التجاري الدولي CIB يفوز بجائزة أفضل بنك 
Euromoney  خاص يف مصر من مجلة

البنك الزراعي املصري يساهم يف تيسير زواج 
100 شاب وفتاه من قرى حياة كرمية
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وزير الزراعة يبحث مع مسئولي بنك 
مصر آليات دفع االئتمان للقطاع الزراعي

السوق السوداء للدوالر 

 “االرتباك سيد املوقف “ في “السوق السوداء 
للدوالر “ بمصر .. ذل���ك ما اتفقت عليه تقارير 
إعالمي���ة وآراء مراقبن خ���الل األيام األخيرة ، 
بالنظر إلي ما بثته  منش���ورات على الصفحات 
الت���ي تتابع س���وق الص���رف في مص���ر على 
منص���ات التواص���ل االجتماع���ي عن أس���عار 
تت���راوح بن 32 و36 جنيه���ًا للدوالر ، في حن 
كان مفاجئا وصادما في الوقت نفس���ه أن يعلن  
بنك االس���تثمار األميركي “جولدمان ساكس”،  
من أن  نموذج س���عر الصرف الحقيقي الفعال 
يكشف أن سعر الدوالر أمام الجنيه مبالغ فيه ، 
مضيفا  في تقرير حديث، أن الجنيه يتم تقييمه 
بأق���ل من قيمته بش���كل هيكل���ي ،  وفي الوقت 
نفس���ه، فإن سعر الصرف يضعف بحدة ويقف 
عن���د نحو 36 جنيها لل���دوالر، وهو أعلى بنحو 

33% عن السعر الرسمي.
وذكر تقرير البنك  أن العامل الرئيسي في ذلك 
التباين هو نقص الس���يولة في القطاع النقدي، 
بسبب ضعف ميزان املدفوعات، وخروج رؤوس 
األموال على خلفية الغزو الروسي ألوكرانيا، ما 
أدى لتآكل السيولة بالعملة األجنبية في القطاع 
املصرفي، في الوقت نفسه أصبحت املدفوعات 
بالعمل���ة األجنبي���ة أكبر من الحصيل���ة املتدفقة 

للداخل.
وكش���ف التقرير، أن الوضع الحالي من املرجح 
أال يك���ون مس���تداما، وقد يؤدي ف���ي الحاالت 
القص���وى إلى زيادة احتمالية الدخول في خطر 
تخفي���ض متكرر للعمل���ة، إذا لم يت���م التعامل 
مع���ه. لكنه اس���تبعد ح���دوث ذلك م���ع وجود 
برنامج صن���دوق النقد الدول كحماية ضد ذلك 

السيناريو.
وكان املجلس التنفيذي للصندوق  والذي ناقش  
طلب مصر إتمام اتفاق التس���هيل املمدد ومدته 
4 سنوات الذي توصلت مصر بشأنه إلى اتفاق 
على مستوى الخبراء في أكتوبر املاضي ، كان 
قد أعلن أن  مصر تعهدت بمرونة أكبر بس���عر 
الصرف وهو في قل���ب البرنامج الجديد، وذلك 
التعه���د يكم���ن الوفاء به فق���ط إذا تمت تصفية 
السوق الس���وداء على األقل لعمليات الحساب 

الجاري.
وتوق���ع التقرير، أن تتخذ الس���لطات املصرية 
خطوة حاس���مة نحو تصفية السوق السوداء، 
في األي���ام املقبل���ة وهي خط���وة تنطوى على 
مخاطر بتخفي���ض كبير للجني���ه، ومدى قيمة 
الخفض س���يعتمد على كمية امل���وارد بالعملة 
األجنبي���ة املتاحة والتي يرغ���ب البنك املركزي 
في اس���تخدامها لزيادة املعروض في السوق 
الرس���مية، وكذلك آليات السياسة النقدية التي 
س���يتخذها لدعم الجنيه من فوائد واحتياطي 

إلزامي وما إلى ذلك.
وعلى املدى الطويل، توقع “جولدمان ساكس”، 
أن يتعاف���ى الجنيه املصري من أي خفض على 
املدى القريب، إذا ما اس���تطاعت الس���لطات أن 
تلتزم بموثوقية بس���عر صرف م���رن وأن تتخذ 

تدابير لزيادة الثقة في نظام الصرف.
 ضغوط شديدة 

و منذ بداية الع���ام الحالي، يواجه 
الجنيه املصري ضغوطًا عنيفة، 

خاص���ة بع���د موج���ة نزوح 
قدرتها  الت���ي  األم���وال 

الرس���مية  األوس���اط 
بنحو 20 مليار دوالر 
خالل الربع األول من 
العام الحالي ،  وعلى 

أعلن  األزم���ة،  خلفي���ة 
البن���ك املرك���زي املصري 

خفض قيم���ة الجنيه املصري 
مقابل الدوالر مرتن، األولى كانت 

خالل اجتماع اس���تثنائي في مارس، 
والثاني���ة كان���ت ف���ي أكتوبر م���ن العام 

الحالي.
وعل���ى خلفية ه���ذه التخفيضات،   قفز س���عر 
ص���رف الدوالر من مس���توى 15.74 جنيه في 
بداية العام الحالي، إلى مس���توى 24.66 جنيه 
في الوق���ت الحالي، مس���جاًل ارتفاعًا بنس���بة 

. %56.6
وفي تصريحات سابقة، قال املحلل االقتصادي 
واألس���تاذ بالجامعة األمركية بالقاهرة، الدكتور 
هان���ي جنينة، إن هذه االرتفاع���ات املتتالية في 
س���عر صرف الدوالر لن تستمر طوياًل، خاصة 
مع وص���ول أول ش���ريحة م���ن قيم���ة االتفاق 
التمويلي ال���ذي أعلنت عن���ه الحكومة املصرية 
نهاية ش���هر أكتوبر املاض���ي، بقيمة 9 مليارات 
دوالر، منها 3 مليارات دوالر من صندوق النقد 
الدولي ، فيما توقع وزير املالية   الدكتور  محمد 
معيط، أن تكون الش���ريحة األولى التي تتسلمها 
مصر من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام 
الحالي، بقيمة 750 ملي���ون دوالر، فمن املتوقع 
أن تحصل مص���ر على ملي���ار دوالر الخاصة 
بصندوق االس���تدامة، خالفا ل���� 5 مليارات من 

شركاء التنمية.
وقال هاني توفي���ق،   إن التعويم الكامل والحر 
للجنيه يس���توجب توف���ر الحصيل���ة الدوالرية 
الكافي���ة لدى البنك املرك���زي للتحكم في حركة 
س���عر الدوالر فيما يعرف فنًيا بعمليات السوق 
 ،Open Market Operations املفتوح���ة
ج���ذب  بش���أن  واضح���ة  خط���وات  واتخ���اذ 

االستثمارات األجنبية، والسياحة، والتصدير.
 وأضاف عبر صفحته الش���خصية على منصة 
فيس بوك، أن تعويم الجنيه يستوجب  تخفيض 
تدريجي ومحسوب في قيمة الجنيه وليس تعويم 
كام���ل وحر، ليعط���ي نتيجة إيجابية سياس���يًا، 
واجتماعي���ًا، واقتصاديًا، ولي���س العكس، الفتا 
إل���ى تجربة تركيا مع التعويم، في 2018، حيث 
انخفضت الليرة 75%  في 5 س���نوات، وارتفع 

معدل التضخم إلى %80 .
أضاف   أن هذه االرقام تعبر عن أقرب س���عر 
استرش���ادي للقيمة الحقيقي���ة للدوالر في حالة 
تحري���ره بالكامل، في معظم األحيان وتش���كل 
الح���د األدنى وليس األقصى لس���عر العملة في 

حالة تحريرها بشكل كامل.
املركزي في املواجهة 

 حول آلي���ات البنك املرك���زي املصري ملواجهة 
الس���وق الس���وداء، ق���ال املحل���ل االقتصادي 
ورئي���س مركز القاهرة للدراس���ات االقتصادية 
واالس���تراتيجية، الدكتور خالد الش���افعي في 
تصريح���ات ل���ه ،  إن البنك املرك���زي املصري 
يمتلك العديد من اآلليات لوقف املضاربات التي 
تس���ببت في ارتفاع س���عر صرف الدوالر إلى 

مستويات قياسية غير مسبوقة.
 ولف���ت  إل���ى أن األس���عار املعلنة في الس���وق 
الس���وداء ليس له���ا أي عالقة بالقيم���ة العادلة 
لسعر صرف الدوالر، خاصة وأن كل ما يحدث 
هو مجرد مضاربات من قبل كبار التجار الذين 
حولوا الدوالر إلى مجرد سلعة يجري املضاربة 

عليها لتحقيق مكاسب سريعة ، مشددا 
  عل���ى ضرورة أن يتم تغليظ العقوبات على كل 
من يتعامل بالدوالر خارج الس���وق الرس���مي، 

وضبط التجار واملضاربن. 
وأوض���ح أنه  يمكن أن تتف���ق كل الجهات التي 
تتعام���ل بالدوالر مث���ل الجامع���ات الخاصة 
واملس���افرين إلى الخ���ارج، على أن يكون 
التعام���ل ف���ي املصروف���ات بالجني���ه 
املص���ري. وق���ال إن ع���دم توفير 
الدوالر في الس���وق الرس���مية 
للط���الب واملس���افرين، هو 
أب���واب التعامل في  أحد 
ولذلك  املوازية،  الس���وق 
على  املضاربات  تنش���ط 

الدوالر.
الص���رف  س���وق  كان 
الرس���مي، ش���هد ف���ي نهاية 
األس���بوع املاض���ي ، اس���تقرار  
أسعار صرف الدوالر مقابل الجنيه 
املص���ري  ،  وفي أكب���ر بنكن من حيث 
األص���ول والتعامالت، البن���ك األهلي وبنك 
مصر، س���جل س���عر الصرف   24.57 جنيه 
للش���راء، و24.62 للبي���ع ،  وف���ي بن���ك قن���اة 
الس���ويس، سجل س���عر الدوالر 24.58 جنيه 

للشراء، و24.68 جنيه للبيع.
وف���ي البنوك الخاصة، س���جل س���عر الصرف 
ال���دوالر في البن���ك التجاري الدولي مس���توى 
24.61 جني���ه للش���راء، و24.68 جنيه للبيع، 
وف���ي البنك املصري الخليجي س���جل 24.65 
جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع. ولدى البنك 
املركزي املصري، س���جلت متوس���طات أسعار 
ال���دوالر مقابل الجنيه املص���ري 24.59 جنيه 

للشراء، و24.67 جنيه للبيع.
 ترقب 

و شهدت أسواق الصرف خالل األيام املاضية 
، حالة ترقب لنتائ���ج  اجتماعات صندوق النقد 
الدول���ي    يوم الجمع���ة  املاضية ، والتي كانت 
مقررة ملناقش���ة امللف املصري الخاص بحزمة 
التموي���ل الت���ي تم اإلع���الن عنها ف���ي أكتوبر 

املاضي.
 وبالت���وازي مع ذلك ، قال املحلل في “كولومبيا 
ثريدنيدل”، ج���وردون باروز،  في مذكرة بحثية 
إن هناك عالمات على أن العملة املصرية ال تزال 
ُت���دار إلى حد ما – في إش���ارة إل���ى أن البنك 
املرك���زي املصري يتدخل لدع���م الجنيه – وأن 
صندوق النقد الدولي ق���د يحتاج إلى مزيد من 
اإلثب���ات على أن مص���ر اعتمدت س���عًرا مرًنا 
للصرف حًق���ا، متوقًعا ح���دوث تخفيض لقيمة 
العملة مرة أخرى أو تس���ارع وتيرة الهبوط قبل 

االجتماع ، 
ووفق مسح حديث، أجرته وكالة “رويترز”، فقد 
زاد اتس���اع الفجوة بن سعر الصرف الرسمي 
للجني���ه املصري مقاب���ل الدوالر، وس���عره في 
الس���وق املوازي���ة،  حيث ال ي���زال نقص العملة 
الصعبة مس���تمرا ف���ي مصر عل���ى الرغم من 

خفض قيمة الجنيه مرتن هذا العام.  
في الس���ياق ذاته، ومع ظه���ور بيانات التضخم 
وتس���جيل أعل���ى مس���توى منذ الع���ام 2017، 
توقعت تقارير إعالمي���ة أن يتجه البنك املركزي 
املص���ري إلى رفع أس���عار الفائ���دة ، حيث من 
املق���رر أن تعقد لجنة السياس���ة النقدية بالبنك 

املركزي املص���ري اجتماعها ال���دوري يوم 22 
ديس���مبر الحالي، وس���ط توقعات باالتجاه إلى 
رفع أسعار الفائدة خاصة مع استمرار ارتفاع 
مع���دالت التضخم وخس���ائر الجني���ه املصري 

مقابل الدوالر.
وخالل االجتماع األخير للجنة السياسة النقدية 
الذي عقد في 22 سبتمبر املاضي، قررت اللجنة 
اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة 
واحدة وس���عر العملية الرئيسية للبنك املركزي 
عند مستوى 11.25%، و 12.25%، و %11.75 
عل���ى الترتي���ب ،  أيضًا، تم اإلبقاء على س���عر 
االئتم���ان والخصم عند مس���توى %11.75  ، 
كما ق���رر البنك املركزي املصري زيادة نس���بة 
االحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك باالحتفاظ 
به���ا لدى البنك املرك���زي املصري لتصبح %18 
بدال من 14%، وذلك لدعم تنفيذ السياسة النقدية 

التي يتبعها البنك املركزي املصري.
وعلى صعيد اجتماعات لجنة السياس���ة النقدية 
خ���الل العام الحال���ي، كانت اللجن���ة قد قررت 
في اجتم���اع 3 فبراير املاضي تثبيت أس���عار 
الفائدة عند مس���توى 8.25% لإليداع و%9.25 
لإلق���راض. وفي اجتماع 21 م���ارس املاضي، 

قررت اللجنة رفع أس���عار الفائدة بنس���بة 
1% ليبلغ سعر الفائدة 9.25% لإليداع 

و10.25% لإلقراض.
ماي���و   19 اجتم���اع  وخ���الل 

املاضي، ق���ررت اللجنة رفع 
أس���عار الفائدة بنس���بة 
2%، ليصل سعر الفائدة 
إل���ى 11.25% لإليداع 
و12.25% لإلق���راض. 
وخ���الل اجتماعات 23 

يونيو و18 أغسطس و22 
سبتمبر، قررت اللجنة تثبيت 

أسعار الفائدة.
أساب 

  وائل زيادة الخبير االقتصادي، يشير  
إلى نتائج دراس���ة قام بها اقتصاديو البنك 

الدولي حول اس���عار اسواق العملة املوازية في 
اكثر من دولة كش���فت أن س���بب ظهور السوق 
املوازية للعملة »الس���وق الس���وداء«، هو زيادة 
الطل���ب عن العرض لعدم تواف���ر النقد االجنبي 
في القطاع الرس���مي بسبب ازمات عرضية، أو 

مشاكل مزمنة في ميزان مدفوعات الدولة.
وبحس���ب الدراس���ة  ، فإن الضمان���ة الوحيدة 
الستقرار س���عر الصرف بعد التعويم هو إزالة 
كل أس���باب مش���اكل ميزان املدفوعات للدولة، 
مبينا أن اختفاء الس���وق املوازي���ة نهائيا يعتمد 
عل���ى طبيعة االقتص���اد في املق���ام األول ولكن 
في معظم األس���واق لم تختفى في الحال ولكن 
انخفض���ت الفجوة بن س���عر الس���وق املوازية 
والس���عر الرس���مي لحوالي 2%  إل���ى أن عاد 
االس���تقرار لق���وى العرض والطلب في س���وق 

العملة وقد يأخذ هذا حتى 12 شهرا .
سعر الفائدة األمريكي و أزمة الدوالر في مصر 
 تخل���ى مجلس االحتياطي الفيدرالي  األمريكي 
عن سلس���لة غير مسبوقة في قرارات رفع سعر 
الفائ���دة ب�75 نقطة أس���اس ف���ي 4 اجتماعات 
متتالي���ة، حيث ق���رر نهاية األس���بوع املاضي ، 
و  عقب اجتماعه املنعقد ملدة يومن رفع س���عر 
الفائ���دة ب�50 نقطة أس���اس ، وأوضح املجلس 
الفيدرالي أنه يهديء من وتيرة رفع سعر الفائدة 
خالل االجتماعات القادمة لضمان الحفاظ على 

التضخم األمريكي.
 وقال هان���ي أبو الفتوح ، الخبير املصرفي، إن 
تأثير قرار مجلس االحتياطي الفيدرالي، أصبح 
اقل ح���دة من ذي قبل، مبينا أن مخاوف القرار 
كانت تنصب تجاه تخارج محافظ املس���تثمرين 
األجانب، والتي تم تخارج معظمها بالفعل، فيما 
بقي بعض املستثمرين وهم يقيمون املخاطر في 
االسواق التي يستثمرون فيها في الوقت الراهن 
، الفتا  إل���ى أن التأثير األبرز للقرار، هو زيادة 
أعباء تكلفة الدين الخارجي والقروض الجديدة، 
ألنها مقيمة بالدوالر، ألنها تتغير مع تغير سعر 
الفائ���دة، حي���ث ترتفع قيمة س���داد االلتزامات 

الخارجية.

 وأوضح  أبو الفتوح،  أن  أبرز الس���يناريوهات 
أم���ام لجنة السياس���ة النقدية بالبن���ك املركزي 
املصري هو رفع س���عر الفائدة الرئيسية بواقع 

100 إلى 200 نقطة أساس. 
وتوق���ع أبوالفتوح   أن يش���هد اجتم���اع البنك 
املركزي املقب���ل قرارا آخر بتخفي���ض الجنيه، 
الذي يواجه ضغوطا كبي���ره لم يفلح التخفيض 
أو التعويم الس���ابق ف���ي أكتوب���ر املاضي في 
إنقاذه من سباق غير متكافئ مع السوق املوازية 
للعملة، ما خل���ق أزمة حادة في توفر العملة في 
األس���واق لتلبية طلبات االستيراد شبه املتوقفة، 

وتوفير العملة لألغراض املختلفة األخرى.
وأض���اف أنه على الرغم م���ن أن البنك املركزي 
املص���ري امتثل لطل���ب صندوق النق���د الدولي 
لتطبيق نظام صرف م���رن، إال أنه يبدو أن مثل 
هذه الخطوة لم تكن فعالة بشكل كاٍف إلى الحد 
الذي أظهر فيه صندوق النقد الدولي قلق بشأن 
فعالي���ة نظام صرف العم���الت األجنبية ليعكس 
حرية الع���رض والطلب دون تدخ���ل إداري من 
البن���ك املرك���زي، موضحا أن س���عر الصرف 
الرسمي للدوالر األمريكي يتحرك بضع قروش 
في نطاق 24.60 جنيًها مصرًيا مع عدم توفره 

في البنوك.
 ف���ي املقاب���ل أكد عدد م���ن الخبراء 
واملحللن االقتصادين   أن مصر 
لن تس���تطيع رفع الفائدة إلى 
تستطيع  التى  املس���تويات 
بها املنافسة فى أدوات 
الفيدرالى  م���ع  الدين 
وقال���ت   ، األمريك���ي 
كبي���ر  بدي���ر،  من���ى 
االقتصادين  املحللن 
ف���ى بن���ك االس���تثمار 
براي���م، إنها ال تتوقع عودة 
شهية  وتحسن  االس���تثمارات 
املس���تثمرين األجان���ب فى أدوات 
الدي���ن املحلي���ة قبل النص���ف الثاني 
من 2023، مش���يرة إلى أن هذا التوقيت 
مرتب���ط بتوقع���ات تثبيت الفيدرالى ألس���عار 
الفائدة فى النصف الثان���ى من العام القادم، 
مع تراجع وتيرة الزيادة فى معدالت التضخم، 
باإلضافة إلى أن التدفقات الدوالرية سواء من 
الشركاء التجارين أو صندوق النقد، ما يقلل 
الضغوط على س���عر الصرف، وعودة ش���هية 

االستثمار فى أدوات الدين املحلية.
وقال���ت  بدي���ر : عندم���ا يكون هن���اك ظروف 
تشديد نقدى غير مواتية عامليا، ال تكون شهية 
املس���تثمرين مرتفعة لالس���تثمار فى األصول 
عالية املخاطر، ومن ضمنها األسواق الناشئة، 
باإلضافة إلى مخاطر الحرب وعدم االستقرار 
السياس���ي التي تؤثر بشكل كبير على شهية 

االستثمار فى هذه األصول .
وأوضحت أنه حتى مع العائد املرتفع الذى من 
املمكن أن يحققه املس���تثمرون األجانب، يكون 
هناك تخوف���ات من تأثير ذلك على اس���تدامة 
الدين الخارجي، الس���يما أن كثيرا من الدول 
الناش���ئة تواجه مشاكل فى اس���تدامة الدين 

الخارجي والتي من ضمنها مصر.
وتابعت أن مؤش���رات االس���تدامة تشير إلى أن 
الوضع الخارجي للدين املصري مستدام وتحت 
الس���يطرة، لكن ف���ى نفس الوقت رفع أس���عار 

الفائدة يزيد الضغوط على املوازنة العامة.
وأوضح���ت أن أهم العوامل األساس���ية التى 
س���تمهد لعودة هذا النوع من االس���تثمارات 
ه���ى تخفيف وتي���رة التش���ديد النق���دي فى 
الدول املتقدم���ة، وهذا لن يحدث إال عند عودة 
معدالت التضخم إلى مستهدفات هذه الدول، 
وهو ما سيس���تغرق وقتا، باإلضافة إلى قدرة 
ال���دول الناش���ئة أن تمر من األزم���ة الحالية 
بأقل الخس���ائر مع دعم املؤسس���ات الدولية، 
مث���ل صندوق النق���د أو الش���ركاء التجارين 
والسياسات  اإلصالحات  وجدية  واإلقليمين، 
والتزام الدول بسياسات اإلصالح االقتصادى 

التى من ضمنها مرونة سعر الصرف.
 

 بنك االستثمار األميركي »جولدمان ساكس« :  »: سعر الدوالر مبالغ فيه

  التباين في أسعار العملة الخضراء سببه  نقص السيولة في القطاع 
النقدي بسبب ضعف ميزان المدفوعات  وخروج رؤوس األموال على 

خلفية الغزو الروسي ألوكرانيا 

توقعات 
بأن تتخذ الحكومة

 والبنك المركزي  خطوة 
حاسمة نحو 

تصفية السوق
 السوداء

خبراء :
 البنك المركزي المصري

 يمتلك العديد من اآلليات 
لوقف المضاربات التي تسببت 

في ارتفاع سعر صرف الدوالر 
إلى مستويات قياسية

 غير مسبوقة

ناصر ..

أعلنت ش���ركة البركة كابيتال لالس���تثمارات املالية 
التابعة لبنك البركة، تأسيس وإطالق شركة “تنفيذ” 
املتخصص���ة ف���ي االس���تثمار العق���اري والتطوير 
العمراني، لتعمل في الس���وق املصري تحت مظلتها. 
تمثل الشركة الذراع االستثماري والتطوير العقاري 
للمجموع���ة، به���دف إح���داث نقلة نوعية في س���وق 
العق���ارات املص���ري؛ وتوفير اس���تثمارات وبرامج 
لتوفير السيولة للمشاريع العقارية تتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
ويأتي إطالق ش���ركة “تنفيذ” في إطار استراتيجية 
بن���ك البرك���ة الرائد في تقدي���م الحل���ول املصرفية 
اإلس���المية، وطبق���ًا لرؤية ش���ركة البرك���ة كابيتال 
لالس���تثمارات املالية التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم 
االقتص���اد املصري ولقط���اع االس���تثمار العقاري 

باألخص. 
وتتبنى ش���ركة “تنفيذ” استراتيجية توسعية طموحة 
ُتمّكنها م���ن تقديم خدمات اس���تثمارية متكاملة في 
مج���ال التطوي���ر العقاري، إلى جان���ب توفير برامج 
لتموي���ل املش���اريع بالتع���اون م���ع كب���ار املطورين 

العقارين.
وأعرب حازم حجازي، نائ���ب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لبنك البركة، عن س���عادته بإطالق 
ش���ركة “تنفيذ” املتخصصة في االستثمار العقاري 

والتطوير العمراني. 
وق���ال: “ُتمثل الش���ركة إضاف���ة جدي���دة ومتميزة 
ملجموعة ش���ركات بنك البركة. وتس���اهم بفاعلية في 
تنفيذ االستراتيجية التوسعية للبنك، التي تهدف إلى 
تحقيق النمو املستدام بالسوق املصري، بما يتوافق 
مع الرؤية االقتصادية للحكومة املصرية في مختلف 

املجاالت ومن بينها القطاع العقاري.
وأوضحت سارة حسني، العضو املنتدب لشركة البركة 
كابيتال، أن شركة البركة كابيتال لالستثمارات املالية هي 

شركة مستقلة مملوكة بالكامل لبنك البركة، ومتخصصة 
في تقديم حلول التمويل اإلس���المية املبتكرة واملنتجات 
االستثمارية الرائدة للشركات واألفراد، وتعمل الشركة 
حاليًا على توفير التمويل اإلس���المي لشركات القطاعن 
الع���ام والخاص. كم���ا وضعنا خطة طموحة للتوس���ع 
في خدمات التمويل اإلس���المي للمؤسس���ات الصغيرة 

واملتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت أن ش���ركة البرك���ة كابيتال تعد من الش���ركات 
التي تتميز بس���رعة النمو اعتم���ادًا على فريق ذو خبرة 
مدعوم بالكامل من بنك البركة، خاصة وأنها تسعى إلى 
زيادة الوعي بمختلف منتجات التمويل واالس���تثمارات 
اإلس���المية في كافة القطاعات بالس���وق املصرية، وهو 
ما بدأناه في أولى ش���ركاتنا “تنفيذ لالستثمار العقاري 
والتطوير العمراني” والتي س���تعمل على التوس���ع في 
قط���اع االس���تثمارات العقاري���ة واملتوافقة م���ع أحكام 
الش���ريعة اإلس���المية من جه���ة، باإلضافة إل���ى توفير 
الس���يولة الالزمة لتطوير املشاريع العقارية بالتعاون مع 

كبار املطورين العقارين.

»البركة كابيتال« تطلق شركة »تنفيذ« كذراع  
جديد يف قطاع االستثمار العقاري

 أسعار مبالغ فيها ومواجهة محتومة ..واألنظار تتجه صوب أدوات البنك املركزي لوقف املضاربات 

ف����ي إط����ار دوره الوطني لتحقي����ق أه����داف املبادرة 
الرئاس����ية حياة كريمة، وأهمه����ا تحقيق مبدأ التكافل 
االجتماع����ي، قام البنك الزراعي املصري بالتعاون مع 
محافظة أسوان باملساهمة في تيسير زواج 100 شاب 
وفت����اه من املقبلن على ال����زواج من قرى حياة كريمة، 
وتوزيع املس����اهمات العينية عليهم، به����دف تقديم يد 
العون لألسر األكثر احتياجا والفئات األولى بالرعاية. 
جاء ذلك في إطار ح���رص البنك على في دعم جهود 
الدولة لتحقيق أهداف املبادرة الرئاس���ية حياة كريمة 
والت���ي من بن أهدافها تحقي���ق  التكافل اإلجتماعي 
وتقدي���م يد العون لألس���ر األكثر احتياج���ا والفئات 
األولى بالرعاية لتحس���ن مس���توى معيش���ة سكان 

الريف.
قام بتس���ليم األجه���زة  اللواء أش���رف عطية محافظ 
أس���وان، وعالء ف���اروق رئيس مجل���س إدارة البنك 
الزراعي املصري، والنائب أشرف رشاد زعيم األغلبية 
بمجلس النواب والنائب األول لرئيس حزب مس���تقبل 
وطن، والنائب هش���ام الحصري رئيس لجنة الزراعة 
والري بمجلس النواب، والنائب عبد الس���الم الجبلي 
رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بحضور 
النائبة س���والف دروي���ش وكيل لجنة الق���وى العاملة 
بمجلس النواب، واألس���تاذ سامي عبد الصادق نائب 
رئي���س مجلس إدارة البن���ك الزراعي املصري، وعدد 
من السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ والقيادات 

الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان.
يعمل البنك الزراعي املصري جنًبا إلى جنب مع كافة 
مؤسسات الدولة لتحقيق األهداف واملبادئ األساسية 
للمبادرة الرئاس����ية “حياة كريم����ة”، خاصة ما يتعلق 
بدع����م جهود الدول����ة لالرتقاء باملس����توى االجتماعي 
واالقتص����ادي والبيئ����ي، تنفي����ًذا لتوجيه����ات فخامة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتعليق����ا علي ذلك ، أعرب خالد بدر الرئيس التنفيذي 
لقطاع االتصال املؤسسي والتخطيط بالبنك الزراعي، 
ع����ن س����عادته ملس����اهمة مصرف����ه في تيس����ير زواج 
100 ش����اب وفت����اة من املقبلن على ال����زواج من قرى 
مب����ادرة “حياة كريم����ة” وتوزيع املس����اهمات العينية 
عليهم، مطالبا الجميع بضرورة االحتذاء بهذه الفكرة 

وتعميمها.
وأضاف خالد ب����در – في تصريح����ات إعالمية- أنه  
يجب علي الجميع التكاتف م����ن أجل تقديم يد العون 
واملس����اهمات لالرتقاء بجودة الحي����اة في جميع قرى 

الجمهورية.
تاب����ع الرئي����س التنفيذي لقطاع االتصال املؤسس����ي 
والتخطيط بالبنك الزراعي، حريصون على املش����اركة 
في جميع املبادرات التي تس����اهم في تحسن معيشة 
املواطن����ن، باإلضاف����ة إلى رفع مع����دالت الوعي لدى 
املواطنن بأهمية التنمية والتثقيف املالي وتوفير فرص 

عمل للشباب.
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في أول يوم من طرح المشروع

»التعمير واإلسكان HDP« تبيع كامل وحدات باكورة 
مشروعاتها العقارية Terrace بالشيخ زايد

   البنك املركزي املصري يرفع 
مساهماته يف رؤوس أموال 
شركات تابعة وشقيقة إلى 

28.028 مليار جنيه

أوضح���ت القوائ���م املالية للبنك املرك���زي املص���ري،   ارتفاع قيمة 
مس���اهماته في رؤوس أموال شركات تابعة وش���قيقة إلى 28.028 
ملي���ار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 27.959 مليار جنيه بنهاية 

شهر أكتوبر 2022، بزيادة قدرها نحو 69 مليون جنيه.
وكش���ف البنك املركزي املصري،   عن ارتفاع إجمالي أصول البنك 
املركزي بمق���دار 219 مليار جنيه، ليصل إلى 3.699 تريليون جنيه 

بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 3.480 تريليون بنهاية أكتوبر املاضي.
وبحس���ب القوائم املالية الصادرة عن البن���ك املركزي املصري، فقد 
بلغ رأس���ماله 21.600 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، فيما بلغت 
االحتياطي���ات 328.603 ملي���ار جنيه بنهاية نوفمب���ر 2022، مقابل 
328.336 ملي���ار جنيه بنهاية أكتوب���ر 2022، وبلغ إجمالي حقوق 

امللكية 3.801 مليار جنيه.

تمكنت شركة التعمير واإلسكان للتسويق واالستثمار 
العقاري HDP أحدث عضو في مجموعة ش���ركات 
بنك التعمير واإلس���كان من تحقيق نجاحا استثنائيا 
 ”Terrace“ في اول يوم من فتح باب الحجز ملشروع
أحدث مشروعات ش���ركة التعمير واإلسكان للتطوير 
واالس���تثمار العق���اري حي���ث تم بيع كام���ل وحدات 
املشروع املستهدف تسويقها وبيعها داخل مصر في 
اول يوم من طرح املش���روع، ومن املخطط إطالق عدد 
محدود من الوح���دات املميزة ليتم طرحها للمصرين 

بالخارج.
 يقع مشروع ” Terrace ” على مساحة 31 فدانا 
بموقع اس���تراتيجي على ربوة مرتفعة بمدينة الشيخ 
زاي���د، ومح���اط بكافة الخدم���ات الت���ي تحقق حياة 
متكاملة للعمالء داخل املشروع، وتبلغ النسبة البنائية 

باملشروع 16 % فقط ويضم خدمات متنوعة.
والجدي���ر بالذكر ان بنك التعمير واإلس���كان قد أعلن 
مسبقا عن إطالق شركة التعمير واإلسكان للتسويق 
و االس���تثمار العق���اري HDP  و ال���ذي يرأس���ها 
املهندس أمجد حس���نن بصفته رئيس مجلس اإلدارة 
و محم���د عل���وي الرئيس التنفيذي للش���ركة ، و ذلك 
في إطار خطة البنك االس���تراتيجية لتطوير مجموعة 
ش���ركاته ، لتكون  HDP إضافة جدي���ده متميزة و 
تصبح الذراع التس���ويقي و االس���تثماري للبنك في 
املجال العقاري لتقديم خدمات التس���ويق واالستثمار 
العق���اري باحترافية ومهنية، وتس���تهدف  HDPأن 
تكون واحدة من أكبر ش���ركات التسويق العقاري في 
مصر والش���رق األوسط بما تمتلكه من كوادر بشرية 
ذات خبرة واس���عة في مجال التس���ويق واالستثمار 
العق���اري تؤهلها للمنافس���ة وبقوة في ه���ذا املجال، 
مع التوس���ع في التنمية العمراني���ة التي تعد من اهم 

اتجاهات الدولة في الوقت الحالي.
 من جهته، أعرب أمجد حسنن رئيس مجلس اإلدارة 
لشركة HDPعن فخرة باإلنجاز الكبير الذي حققته 
الشركة لتس���ويق أولي مشروعاتها بالسوق العقاري 
املصري، وأكد على ان تسويق مشروع Terrace هو 
حجر األس���اس في استراتيجية الش���ركة التوسعية 
والتي تستهدف إطالق وتسويق سلسة من مشروعات 
متمي���زة ومتكامل���ة الخدم���ات ف���ي مختل���ف انحاء 
الجمهورية لتس���ويقها داخل و خارج مصر، ويرجع 
الفض���ل في هذا االنج���از الي ثقة العم���الء في بنك 
التعمير واإلس���كان باعتباره الرائد في مجال التنمية 
العمرانية في مصر على م���دار 40 عاما وإلي كفاءة 

اإلدارة التنفيذية وفريق العمل بالشركة.
م���ا  ان  التنفي���ذي  املدي���ر  عل���وي  محم���د  وق���ال 
حققته HDP من نجاح غير مس���بوق في خالل أيام 
قليل���ة يعد طف���رة في مجال التس���ويق العقاري يقف 
ورائه فريق تس���ويقي متميز، اس���تطاع تقديم أفضل 
خدم���ة للعمالء وتلبية كافة احتياجاتهم وس���ط إقبال 
منقطع النظير والذي شهده مقر الشركة منذ فتح باب 

الحجز للمشروع.

أ.ش.أ
 أعل���ن البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، منحه 
قرضًا بقيمة 40 مليون دوالر إلحدى الشركات العاملية 
العامل���ة في مصر بمج���ال تصنيع الخمي���رة، وذلك 
في إطار دعمه لجهود مصر الس���تقطاب االس���تثمار 

الخارجي املباشر لقطاع الغذاء والزراعة.

وذكر البنك، أن الش���ركة س���تتمكن من خالل قرض 
البن���ك، من زي���ادة إنتاجها م���ن الخمي���رة التي يتم 
تصدي���ر أغلبها وتعمل الش���ركة حاليًا مع العديد من 
املوردي���ن املحللن مل���ادة املوالس الناتج���ة عن عملية 
تصنيع الس���كر، وس���يؤدي االس���تثمار الجديد إلى 
زيادة مشتريات الشركة من املواد الخام املحلية، وفقًا 

لوكالة أنباء الشرق األوسط.
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قرر مجلس الوزراء تكليف الدكتور أحمد جالل القائم 
بأعمال رئيس بنك تنمية الصادرات، رئيس���ا ملجلس 
إدارة البنك خلفًا للراحلة ميرفت س���لطان، كما  تقرر 
كذل���ك تعين محمد محمد أبو الس���عود نائًبا لرئيس 
مجلس إدارة البنك ملدة ثالث سنوات، أو لحن انتهاء 

مدة مجلس اإلدارة الحالي أيهما أقرب.
يذكر أن���ه تم  تعين “ج���الل” نائب���ًا لرئيس مجلس 
إدارة البنك املصري لتنمية الصادرات في أغس���طس 
2017 ، ولدي���ه 27 عاًم���ا م���ن الخبرة ف���ي مجاالت 
الخدمات املصرفية للش���ركات ، والخدمات املصرفية 
االس���تثمارية ، والتخطي���ط االس���تراتيجي ، وتمويل 

التأجير، بحسب موقع البنك.
حص���ل على درجة الدكتوراه ف���ي إدارة األعمال من 
األكاديمي���ة العربي���ة للتكنولوجيا والعل���وم واألعمال 
البحرية ، ودرجة املاجس���تير ف���ي إدارة األعمال من 
كلية ماس���تريخت لإلدارة بهولن���دا )2000-1995( 
وش���هادة البكالوريوس. ف���ي إدارة األعمال من كلية 

التجارة - جامعة القاهرة.
وكان البن���ك املصري لتنمية الصادرات، حقق أرباحًا 
بلغ���ت 993.53 مليون جنيه خ���الل الفترة من يناير 
حت���ى نهاية س���بتمبر املاض���ي، مقابل أرب���اح بلغت 
440.34 ملي���ون جنيه في الفت���رة املقارنة من العام 

املاضي، مع األخذ في االعتبار حقوق األقلية.

وبلغ صافي الدخل من العائد خالل التس���عة أش���هر 
األول���ى من الع���ام الجاري نح���و 2.14 مليار جنيه، 
مقابل نح���و 1.44 مليون جنيه بالفت���رة املقارنة من 

.2021
وعلى مستوى األعمال املس���تقلة، حقق البنك أرباحًا 
بلغ���ت 943.66 مليون جنيه خالل التس���عة أش���هر 
األول���ى م���ن 2022، مقابل أرباح بلغ���ت 351 مليون 

جنيه في النصف املقارن من 2021.
 EBANK يذكر أن  البنك املصري لتنمية الصادرات
ساهم في دفع مس���تحقات املُصدرين، بحصة تصل 
إل���ى 6.5 مليار جنيه على 4 مراحل، حيث قام البنك 
بتقديم خدمة صرف مس���تحقات املصدرين في أخر 
مرحل���ة في ش���هري أكتوبر وديس���مبر 2022 بمبلغ 

2.757 مليار جنيه.
 ،Ebank وأوضح البن���ك املصري لتنمية الصادرات
عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي 
“فيس���بوك”، أن إدارة البنك متمثلة في الدكتور أحمد 
ج���الل، رئيس مجلس اإلدارة، ومحمد أبو الس���عود، 
نائب رئي���س مجلس اإلدارة، وبع���ض قيادات البنك، 
قامت بتكريم الزمالء الذين ش���اركوا بالعمل في تلك 
املب���ادرة في لفت���ة كريمة تح���رص إدارة البنك دائما 
عليها، وهي االلتقاء بالزمالء، وتقديم الشكر لهم علي 

ما يبذلونه من مجهودات.

تعيني أحمد جالل رئيسًا ملجلس إدارة املصري 
لتنمية الصادرات و »أبوالسعود« نائبا 

ش���ارك بنك مصر في فعالية الش���مول املالي خ���الل الفترة من 1 
الي 15 ديس���مبر 2022، وذل���ك احتفااًل ب� “الي���وم العاملي لذوي 
الهم���م “ تحت رعاية البنك املركزي املصري، ويأتي ذلك ايمانًا من 
البنك بأهمية تحقيق الش���مول املالي والذي يهدف إلى تمكن كافة 
ش���رائح املجتمع من الوصول إلى املنتجات والخدمات املالية التي 
تلبي احتياجاتهم املختلفة منها على س���بيل املثال؛ حسابات توفير، 
وحس���ابات جارية، وخدمات الدفع والتحوي���ل، والتأمن، التمويل 
واالئتمان، وحرص البنك بمناس���بة “الي���وم العاملي لذوي الهمم “ 
عل���ى توفير العديد من املزايا والع���روض املجانية التي تخدم كافة 

العمالء.
وذكر البنك  في بيان “حصلت الحصاد علي نس���خة منه” أن أبرز 
املزاي���ا والعروض املجاني���ة التي وفرها البنك خ���الل تلك الفعالية 
تمثلت في؛ فتح حس���ابات للعمالء الجدد ب���دون مصاريف وبدون 
حد أدنى لفتح الحس���ابات مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري 
مجانا، بالنسبة للعمالء األقل من 16 عام يتم االعفاء من مصاريف 
إص���دار البطاقة املدفوعة مقدمًا TEENS املمنوحة ضمن برنامج 
الش���باب، وبالنسبة للعمالء من س���ن 16 عام إلى 35 عام تم فتح 
الحس���ابات مع  إص���دار بطاقة الخصم الف���وري املمنوحة ضمن 
برنامج الش���باب مجانا بطاقة  BM   أو بطاقة  GO ، كما أمكن 
للعمالء من س���ن 21 عام إل���ى 35 عام أيضَا الحصول على بطاقة 
ائتماني���ة يتم تحديد نوعه���ا وفقًا للحد االئتمان���ي املمنوح للعميل 
والسياس���ة  والش���روط االئتماني���ة  للبنك مع إمكاني���ة إصدارها 
مجانًا في حالة الحصول على قرض شخصي من بنك مصر،  أما 
بالنسبة للعمالء مس���تخدمي تطبيق محفظة بنك مصر االلكترونية 
يتم اس���ترداد 20 % من الحركة املالية االولي مع تطبيق الش���روط 

املنظمة لذلك، 
و حرص البن���ك خالل هذه الفعاليات عل���ى التواجد خارج فروعه 
والترويج ملنتجاته تحت مظلة الشمول املالي، والوصول إلى املناطق 
النائية واملهمش���ة التي تبعد عن املراكز الرئيس���ية والتي يقل فيها 

تواجد مقدمي الخدمات املالية املصرفية.
وذكر البيان أن بنك مصر قام  مؤخرا بإطالق  برنامج “ املمكن “ 
لتيس���ير حصول العمالء من ذوي اإلمكانيات املميزة “ ذوي الهمم 
“على الخدمات واملنتجات املصرفية من خالل تجربة بنكية مميزة، 
ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك املركزي املصري 
لتمكن ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم املجتمعية لجعلهم أشخاصًا 
فاعل���ن في املجتم���ع وتذليل الصعوبات التي ق���د تواجههم ويأتي 
ذلك دعما لجهود الدولة تحقيقا للش���مول املالي، وُيطرح من خالل 
البرنامج حس���ابن توفير جدد بالبنك تحت مسمي “ حساب توفير 
املمك���ن ذو العائ���د املميز “ واملوجود بكافة فروع البنك املنتش���رة 
بجمي���ع أنحاء الجمهورية و “حس���اب توفير املمكن االس���تثماري 
ذو العائد املميز “ واملوجود بش���بكة ف���روع بنك مصر للمعامالت 
اإلس���المية “كنانة” واللذان يتميزا بوجود عائد 1% أعلي من العائد 
الخاص بحسابات التوفير األخرى ، هذا مع اصدار بطاقة الخصم 
الفوري مجانا للتعامل علي الحساب من خالل آالت الصراف االلي 
املنتش���رة في جميع انحاء الجمهورية وكذلك إمكانية اس���تخدامها 
ف���ي املناف���ذ التجارية، و باإلضاف���ة الي الحصول عل���ى إعفاءات 
وتخفيض���ات من بع���ض املصاريف الخاصة ملنتج���ات القروض / 

التمويالت اإلسالمية
وأضاف أنه يتم من خالل برنامج “املمكن” تيسير حصول العمالء 
من ذوي اإلمكانيات املميزة “ ذوي الهمم “ على الخدمات واملنتجات 
املصرفية بما يدعم الشمول املالي، وقد وصلت عدد الفروع املجهزة 
الس���تقبال العمالء من ذوي الهمم الي نحو 200 فرع متوفر بها ) 
رامب او خدمه كرس���ي كهربائي متحرك (، وذلك  للتيس���ير على 
العم���الء من ذوي االعاقات الحركية وتوفير س���بل الراحة الالزمة 
لهم.  كما تضمن برنامج “املمكن” خدمة العمالء من الصم والبكم 
وضعاف الس���مع وتذليل العقبات التي تواجههم من خالل تدريب 
فري���ق عمل مخصص من خدمة العمالء واالس���تقبال على التعامل 
بطريقة االشارة بالتعاون مع املعهد املصرفي املصري تحت شعار 
“ ش���اور” وذلك بنحو 500 فرع من فروع بنك مصر كمرحلة أولي 
وجاري اس���تكمال باقي الفروع، ه���ذا باإلضافة الى وجود كوادر 
وظيفية مدربة من خدمة العمالء للتعامل مع عمالئنا من ذوى الهمم 

في نحو 290 فرع من فروع مصرفنا
وأشار البيان إلي أن   بنك مصر قام- أيضا-  بالتوسع في اتاحة 
ع���دد أكبر من ماكين���ات الصراف اآللي املخصص���ة لذوي الهمم 
ممن يعانوا  من الصعوبات الحركية أو املكفوفن وضعاف البصر، 
وق���د وصل عدد املاكينات املجهزة لنح���و 246 ماكينة للتعامل من 
قبل العمالء من ذوي الصعوبات الحركية مس���تخدمي الكراس���ي 
املتحركة ، ومن الجدير بالذكر ان بنك مصر يقوم بالعمل على اتاحة 
ما يصل لنحو 2000 ماكين���ة صراف آلي مخصصة لذوي الهمم 
واالمكانيات املميزة من املكفوفن وضعاف البصر وذلك بنهاية عام 
2022 ،كما يقوم البنك بتوفير العديد من التيسيرات املختلفة لذوي 
الهمم، سواء فيما يتعلق بتقديم املنتجات أو الخدمات البنكية حيث 
يقوم البنك تدريجيا بشرح خدماته من خالل لغة اإلشارة للتسهيل 
على ذوي الهمم ممن يعانون من اإلعاقة الس���معية كما يوفر البنك 
في كثير من األحيان شرح صوتي للمنتجات ملن يعانون من اإلعاقة 
البصرية وذلك من أجل تقديم العمليات املصرفية لهم بكل س���هولة 
ويس���ر، هذا باإلضافة الى التس���هيل عليهم اثناء تواجدهم داخل 
الفروع وتس���هيل مهامهم من خالل خدمتهم بش���كل اس���رع دون 

انتظار.
وأكد البنك علي س���عي بنك مصر الدائ���م إلي تعزيز تميز خدماته 
بم���ا يخدم ويلبي كاف���ة احتياجات مختلف فئ���ات املجتمع وتقديم 
الخدمات واملنتج���ات التي تلبي احتياجات كاف���ة العمالء، ويعمل 
البن���ك على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه العمالء من ذوي 
الهم���م واالمكاني���ات املميزة بما يمنحهم تجرب���ة مصرفية متميزة 
باعتباره���م ج���زءا ال يتجزأ من املجتمع، ويأت���ي ذلك دعما لجهود 
الدولة التي تحث علي تحس���ن مس���توى كاف���ة الخدمات املقدمة 
لتلك الفئة م���ن القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في 
املجتمع؛ بما يس���اعدهم علي الوصول إلى مس���توى حياة أفضل 

وتحقيقا للشمول املالي
يذك���ر  أن بنك مصر يعتبر م���ن أوائل البنوك التي س���اهمت في 
التثقيف والشمول املالي منذ اطالقه بمصر عام 2014 تحت رعاية 
البنك املركزي املصري، من خالل عضويته باللجنة القومية للتثقيف 
املالي ودعمه للمبادرة القومية للتثقيف املالي “عشان بكرة”، والتي 
كانت تستهدف تثقيف كافة فئات املجتمع من الناحية املالية، سعيًا 
لدمج غي���ر املتعاملن مع القطاع املالي والقض���اء على االقتصاد 
غير الرس���مي، مرورًا بكافة االحداث التي س���اهمت بما نحن فيه 
األن من نتائج إيجابية ومبش���رة والدعم املس���تمر م���ن قبل البنك 
املرك���زي املصري، بداية من التثقيف املالي وصواًل إلى الش���مول 
املالي والتوجه إلى التحول الرقمي وغيرها من االحداث واملبادرات 
الهام���ة، هذا ويعم���ل بنك مصر بالتوازي على ع���دة محاور منها؛ 
االهتمام الدائم بالتثقي���ف املالي للعمالء وغير العمالء بالعديد من 
املبادرات بالتعاون مع كاف���ة الجهات املعنية والتركيز على الفئات 
)املرأة، الشباب، رواد األعمال(، كما يعمل بنك مصر بكامل طاقته 
لتطوير واس���تحداث املنتجات املصرفية التي تناس���ب كافة الفئات 
العمرية وبما يتماش���ى م���ع التطور التكنولوج���ي الحالي، ملواكبة 
تطلعات العمالء وكذلك مراعاة الفئات املهمشة “غير املتعاملن مع 

البنوك” سعيًا لتضمينهم والوصول إلى الشمول املالي.

تعزيزًا للشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري

بنك مصر يقدم باقة من املزايا والعروض املجانية 
مبناسبة »اليوم العاملي لذوي الهمم«

احتفل البنك التجاري الدولي - مصر  )CIB( - أكبر بنك قطاع خاص 
ف���ي مصر- بالفائزين في حملة كأس العال���م FIFA™  والتي أطلقها 
بالتع���اون مع Visa، الش���ركة الرائ���دة عامليا في مج���ال تكنولوجيا 

املدفوعات الرقمية.
وق���د أقام CIB حفل خ���اص لإلعالن عن أس���ماء الفائزين في حملة 
كأس العال���م FIFA ™ وتوزيع الجوائز. وحصل الفائزون األربعة من 
حاملي بطاقات- Visa  CIB Business على هدايا ومزايا حصرية 
مه���داة من Visa لالس���تمتاع بمش���اهدة كأس العال���م FIFA قطر 
2022™،  وذلك تقديًرا الستخدامهم بطاقات  Visaفي إتمام أكبر عدد 
من املعام���الت املالية خالل فترة الحملة. وأقيم الحفل بمقر CIB في 
القري���ة الذكية بحضور كل من  مالك البابا، مدير عام فيزا في مصر، 
و هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعالقات ائتمان الش���ركات 
 CIB املتوسطة والصغيرة إلى جانب مجموعة من كبار املسؤولني من

.Visa وشركة
وفي هذا السياق، قال هاني الديب، رئيس قطاعات ومنتجات وعالقات 
ائتمان الش���ركات املتوس���طة والصغيرة، أن البنك يهنئ الفائزين في 
 ،Visa بالتعاون معCIB  التي أطلقه���ا ™FIFA حملة كأس العال���م
وأض���اف أن تنظيم ه���ذه الحملة يأتي في إطار ح���رص البنك الدائم 
عل���ي دعم الخطط الوطني���ة لتطوير مزايا املدفوع���ات الرقمية، وذلك 
انطالًقا من التزام CIB بتعزيز املدفوعات اإللكترونية ودعم الشمول 
املالي في املجتمع. كما يطمح CIB إلى تقديم حلول ابتكارية مصممة 
خصيًصا للشركات الصغيرة واملتوسطة ملساعدتها في إدارة أعمالها 
بكفاءة وذلك في إطار التعاون مع Visa، الش���ركة العاملية الرائدة في 

مجال تكنولوجيا املدفوعات الرقمية.
ووجه���ت مالك البابا، املدير العام لفيزا في مص���ر، التهنئة للفائزين 
مؤك���دة “أننا نش���ارك هؤالء الفائزين الس���عادة به���ذه الفرصة التي 
تمكننا من التعاون مع ش���ركائنا وإتاح���ة الفرصة لعمالئنا املميزين 
ملش���اهدة مباريات الحدث الرياضي األهم على مس���توى العالم وهو 
كأس العالم لكرة القدم، واالس���تمتاع بهذه األجواء الحماس���ية. كما 
أن���ه نجاح ونموذج للتعاون والهدف الذي نس���عى لتحقيقه من خالل 
التمكني االقتصادي لكافة العمالء وتحسني جودة الحياة لكل شرائح 
املجتم���ع من خالل برامجن���ا ومنتجاتنا فائقة الج���ودة التي نقدمها 
بالتعاون مع عدد من ش���ركاء النجاح املتفردين على رأس���هم احتفل 

».)CIB(  البنك التجاري الدولي - مصر
باإلضافة إلى ذلك، يواصل  CIBدعمه لتمكني الش���ركات املتوسطة، 
والصغي���رة عبر تزويدها بتجربة بنكي���ة مطّورة من خالل باقة كبيرة 
ومتنوع���ة من الخدمات واملنتجات البنكية املتكاملة، فضاًل عن دعمها 
من خالل مجموعة من حلول االبتكارية واالس���تثنائية ملساعدتها في 

تحقيق أهدافهم املالية والتشغيلية.
جدي���ر بالذكر أن CIB يق���دم بطاق���ة CIB Visa البالتينية للخصم 
 Visa البالتينية االئتمانية بالتعاون مع CIB Visa املباش���ر وبطاقة
لتوفي���ر حلول دفع س���هلة االس���تخدام لعمالء البنك من الش���ركات 
وتمكينه���م م���ن إتم���ام معامالتهم البنكية بطريقة أس���هل وأس���رع. 
باإلضافة إلى ذل���ك، يمكن للعمالء االس���تمتاع بعروض وخصومات 

حصرية عند استخدامهم للبطاقات االئتمانية والخصم املباشر.

CIB البنك التجاري الدولي-مصر
 و Visa يحتفالن بالفائزين يف حملة 

FIFA كأس العالم

وقع بنك التنمية الصناعية IDB  مذكرة تفاهم مع  وزارة الشباب 
والرياضة وجامعة النيل األهلية تنظم التعاون بن األطراف الثالثة 
به����دف دعم  وتنمية ريادة األعمال وذلك في إطار االتفاقية املُوقعه 
بن البنك املركزي املصري ووزارة الشباب والرياضة لبناء قدرات 
الشباب وتأهيله فنيًا وإكسابه املهارات الالزمة لتأسيس الشركات 
واملش����روعات متناهية الصغ����ر والصغيرة واملتوس����طة و تحقيق 

الشمول املالي ودعم جهود التنمية املستدامة.
وقد شهد مراس���م التوقيع معالى الدكتور/ أشرف صبحي – 
وزير الش���باب والرياضة وغادة البيل���ى رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذى لبنك التنمية الصناعية والدكتور / وائل عقل - رئيس 
جامعة النيل األهلية، وبحضور ممثلى البنك املركزى املصرى 

وعدد من قيادات البنك والوزارة  وجامعة النيل األهلية.
وأكد  الدكتور  أشرف  صبحى وزير الشباب والرياضة أن توقيع 
بروتوكول التعاون اليوم يأتي ضمن اإلستراتيجية الوطنية للشباب 
والن����شء والت����ى طورتها ال����وزارة، وفى ضوء توجيه����ات القيادة 

السياس����ية باالهتم����ام بتنمية وصقل مهارات وقدرات الش����باب، 
مش����يرًا إلى أهمية تشجيع الش����باب فى جميع املحافظات  على 
ريادة األعمال، واملش����روعات الصغيرة بمشاركة البنوك املصرية، 

وإتاحة التيسيرات لرواد األعمال.
وأشار وزير الشباب والرياضة أنه بموجب التعاون مع بنك التنمية 
الصناعية، وجامعة النيل سيتم إنشاء عدد )10( وحدات خدمات 
تطوير أعمال تحت ش����عار “رواد النيل”، بمقرات مراكز الشباب 
بغية دع����م ريادة األعم����ال، وتعميق التصنيع املحلي، وتش����جيع 
الجهاز املصرفي لدفع وتطوير منظومة تنمية وتمويل رواد األعمال 

واملشروعات الصغيرة في مراحلها املختلفة.
وأوض���ح الدكتور أش���رف صبحى أن ال���وزارة حريصة على 
التعاون م���ع مختلف الجهات ومؤسس���ات القط���اع الخاص 
والكيان���ات االقتصادي���ة للوصول إلى أكبر عدد من الش���باب 
املص���رى، وإقامة وحدات ريادة األعمال على مس���توى جميع 
املحافظات خدمًة للش���باب مع التقييم الدورى لها تعزيزًا لدور 

املشروعات الصغيرة فى تنمية املجتمع.
وأعربت غادة البيلى عن س����عادتها بالتعاون مع وزارة الش����باب 
والرياض����ة وجامعة النيل األهلية ال����ذي يتم في نطاق خطة الدولة 
والبنك املركزي املصري ويتوافق مع  أهداف الخطة اإلستراتيجية 
ل�� IDB ومس����ئوليته املجتمعية  ، والذي من شأنه املساهمة في 

تعزيز الشمول املالي و دعم التنمية املستدامة.
وق���د اكدت علي اهمي���ة تغيير الثقافة لدى الش���باب و التوجه 
إلنش���اء مش���روعات خاصة بهم وبلورة أفكارهم و مساعدتهم 
على تنفيذها على أرض الواقع وهو ما يس���عى إليه  البنك من 
خالل هذا التعاون والذي من ش���أنه دعم الشباب واملشروعات 
الناش���ئة والصغيرة و املس���اهمة في تعميق التصنيع املحلي 

وخلق فرص عمل.
  مضيفة أنه س����يتم التعاون من خالل إنشاء عدد )10(  وحدات 
مراكز خدمات تطوير أعمال تحت شعار “رواد النيل  “ ، بمقرات 
مراكز الش����باب والرياضة التابعة لوزارة الشباب والرياضة  في 

عدد م����ن محافظات الدلتا والصعيد - ضمن مبادرة رواد النيل ، 
إحدى مبادرات البنك املركزي املصري  - في محافظات املنوفية ، 

دمياط ، الغربية ، املنيا ، أسيوط و سوهاج.
و يس���تهدف بنك التنمية الصناعية من إنشاء هذه املراكز دعم 
وتأهيل الش���باب و ترس���يخ مفهوم ريادة األعمال وتش���جيع 
الش���ركات الناش���ئة وخلق فرص إس���تثمارية ف���ى املجاالت 
االقتصادي���ة املختلفة خاصة الصناعية واختيار املش���روعات 
الواعدة ورعايتها و الذي من شأنه املساهمة في زيادة التصنيع 
املحلي،  هذا  باالضافة إلى تقديم الخدمات االستش���ارية. و 
التي من ضمنها  )تكوين فكرة مش���روع– تأس���يس مشروع 
– دراس���ات الجدوى – تيسير تس���جيل النشاط أو الحصول 
عل���ى التراخي���ص( وذلك بالتع���اون مع جامع���ة النيل ، أحد 
أكب���ر الجامع���ات العلمية في هذا املجال -  وبما يس���اهم في 
النم���و االقتصادي وما يحققه من تنمية مس���تدامة وتوافقًا مع 

إستراتيجية الدولة 2030.

“التنمية الصناعية” يوقع مذكرة تفاهم مع الشباب والرياضة وجامعة النيل لدعم رواد األعمال وتعميق التصنيع املحلى

أمجد حسنن

"األوروبي إلعادة اإلعمار" يدعم قطاع األغذية يف 
مصر بقرض قيمته 40 مليون دوالر

»أهمها تطبيق سعر صرف مرن«.. صندوق النقد الدولي ٌيعلن أبرز بنود اتفاقه مع احلكومة املصرية 
واف���ق املجلس التنفي���ذي لصندوق النق���د الدولي 
صباح يوم أمس الس���بت - على عق���د اتفاق مدته 
46 ش���هرا مع مصر في إطار »تسهيل الصندوق 
املمدد« بقيمة 3 مليارات دوالر، ويتيح القرار صرف 
دفعة فورية قيمتها 347 مليون دوالر للمساعدة في 
تلبية احتياجات مي���زان املدفوعات، ودعم املوازنة.
ومن ش���أن املوافقة تقديم تحفيز تموي���اًل إضافًيا 
بقيم���ة 14 مليار دوالر، على أن يتم تس���ليم الدفعة 
األول���ى من القرض خالل أي���ام بواقع 750 مليون 
دوالر، وفيما يلي يقدم لكم موقع “الحصاد”، بنود 

االتفاق.
بنود االتفاق بني صندوق النقد ومصر

ذك���ر الصن���دوق، خالل بي���ان املجل���س التنفيذي 
للصندوق، أن املساعدات توفر املكاسب التالية:

نظام سعر الصرف املرن، وتعزيز شبكات األمان 	•
االجتماعي لحماية الطبقات األولى بالرعاية.

يتيح االتفاق صرف 347 مليون دوالر ملصر على 	•
الفور؛ لدعم ميزان املدفوعات وميزانيتها العامة.

من املرتقب أن يحفز االتفاق على تمويل إضافي 	•
بنحو 14 مليار دوالر، بما في ذلك االس���تثمارات 

من شركاء مصر الدولين واإلقليمين.
يتضم���ن االتف���اق برنامًجا إلصالح���ات هيكلية 	•

واس���عة النطاق؛ للحد من تأثير الدولة وتس���وية 
ساحة التنافس بن القطاعن العام والخاص.

تشديد السياس���ة النقدية مقدًما وضبط أوضاع 	•
املالية العامة.

إجراءات صندوق النقد  لدعم االقتصاد 
املصري

أكد الصن���دوق، أن البرنام���ج االقتصادي ملصر، 
مدعوًما باتفاق »تس���هيل الصندوق املمدد« يهدف 
لتنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة؛ للحفاظ 
على االس���تقرار االقتص���ادي الكلي، واس���تعادة 
االحتياطي���ات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق 
نمو مس���تدام وش���امل بقي���ادة القط���اع الخاص، 
موضًحا أن حزمة السياسات واإلجراءات الجديدة 

تتضمن السياسات التالية:
التح���ول الدائم إلى نظام س���عر الصرف املرن؛ 	•

لتعزيز الصالبة في مواجهة الصدمات الخارجية، 
وإعادة بناء االحتياطيات الوقائية الخارجية.

تنفيذ سياس���ة نقدية تهدف إلى تخفيض معدالت 	•
التضخ���م تدريجًيا تماش���ًيا مع أه���داف البنك 
املرك���زي، إل���ى جانب تعزي���ز آلية انتق���ال آثار 
السياس���ة النقدية، بما في ذل���ك من خالل إلغاء 

دعم برامج اإلقراض.
الضبط املالي وإدارة الدين؛ لضمان تراجع نسبة 	•

الدين العام إلى إجمال���ي الناتج املحلي واحتواء 
إجمالي االحتياجات التمويلية، مع زيادة اإلنفاق 
االجتماع���ي وتعزيز ش���بكة األم���ان االجتماعي 
لحماي���ة الفئ���ات الضعيفة، وإدارة املش���روعات 

االس���تثمارية الوطنية بما يحقق استدامة املركز 
الخارجي واالستقرار االقتصادي.

إصالح���ات هيكلي���ة واس���عة النط���اق لتقليص 	•
بصم���ة الدولة، وضم���ان املنافس���ة العادلة بن 
جميع الكيان���ات االقتصادية، وتس���هيل تحقيق 
النمو بقيادة القطاع الخ���اص، وتعزيز الحوكمة 

والشفافية في القطاع العام.
ونش���ر الصن���دوق عل���ي تفصي���ا لبعض 

الشروط والتي جاءت كالتالي : 
أن ُيش���ترط على كل الش���ركات اململوكة للدولة أن 
تقدم حس���ابات مالية إلى وزارة املالية على أساس 
نص���ف س���نوي، وأن تضم���ن وزارة املالية إتاحة 
املج���ال لالطالع على ه���ذه البيان���ات، إلى جانب 
املعلومات عن الدعم املقدم إلى الش���ركات اململوكة 

للدولة؛
قيام الجهاز املركزي للمحاس���بات بنش���ر تقارير 

مراجعة حسابات املالية العامة؛
نش���ر كل عقود املشتريات التي تتجاوز قيمتها 20 
مليون جنيه مصرى في بوابة املشتريات على شبكة 

اإلنترنت؛
نشر تقرير سنوي ش���امل عن التخفيف الضريبي 

واإلعفاءات والحوافز الضريبية؛
قي���ام وزارة املالية بنش���ر تقارير ع���ن املدفوعات 

متأخرة السداد؛
نش���ر نتائج املوازنة الش���هرية خالل 60 يوما بعد 

نهاية شهر اإلبالغ.
وأوضح���ت كريس���تالينا جورجييف���ا، املدير العام 
لصندوق النقد الدول���ي ورئيس املجلس التنفيذي، 
إن التح���ول الدائ���م ف���ي مص���ر إلى نظام س���عر 
الصرف املرن، سوف يؤدي إلى التخفيف من حدة 
الصدم���ات الخارجية، ويمنع ظهور االختالالت في 
سوق الصرف مجدًدا، مشيرة إلى أن التحول لهذا 
النظام يسمح أيًضا للسياسة النقدية بالتركيز على 

خفض التضخم تدريجيا.
وأكدت خ���الل بي���ان صن���دوق النق���د، أن التزام 
مص���ر بمواصل���ة تطبي���ق نظ���ام س���عر الصرف 
املرن والسياس���ات االقتصادي���ة الكلية االحترازية 
واإلصالح���ات الهيكلي���ة خطوة حاس���مة، في ظل 
تصاعد حالة عدم اليق���ن واملخاطر املحيطة بآفاق 

االقتصاد العاملي.
فيما قال مجلس ال���وزراء، إن حزمة الدعم املقدمة 
من صن���دوق النقد الدولي تهدف إلى خفض الدين 
الحكوم���ي إلى أقل م���ن 80% من النات���ج املحلي 
اإلجمالي على املدى املتوسط، مؤكًدا أن الصندوق 
ل���م يطالب الحكومة املصري���ة بخفض اإلنفاق على 
الدعم، حي���ث يهدف البرنامج الجدي���د إلى تعزيز 

شبكة الحماية االجتماعية للمواطنن.

بعد موافقة مجلسه التنفيذي علي حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليار دوالر وصرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دوالر

سلوى إبراهيم
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يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

06 كش����ف البنك املركزي املصري، عن إجمالي أصول أكبر 10 بنوك 
عاملة بالسوق املصرية، حيث سجلت 8.432 تريليون جنيه بنهاية 

سبتمبر 2022.
وأوضح املركزي  أن إجمالي ودائع أكبر 10 بنوك سجلت 6.043 

تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
فيما سجل رأس املال ألكبر 10 بنوك 174.053 مليار جنيه بنهاية 

س����بتمبر، وس����جلت االحتياطيات 324.832 مليار جنيه، وسجلت 
املخصصات 165.908 مليار جنيه،  وسجلت السندات والقروض 

طويلة األجل 338.879 مليار جنيه.
فيما سجلت االلتزامات قبل البنك في مصر 310.98 مليار جنيه، 
وس����جلت االلتزمات قبل البنوك في الخارج 186.974 مليار جنيه 

بنهاية سبتمبر 2022.

البنك املركزي: 8.432 تريليون 
جنيه إجمالي أصول أكبر 10 

بنوك بنهاية سبتمبر2022

أظه����رت نتائج أعمال بنك القاهرة عن الفترة املالية املنتهية فى 
سبتمبر 2022 عن مواصلة إرتفاع أرباح البنك والتى سجلت 
4.8 مليار جني����ه قبل الضرائب وذلك بنهاية الربع الثالث من 
ع����ام 2022 مقاب����ل 4.3 مليار جنيه خالل نف����س الفترة من 
ع����ام 2021 بمعدل نمو 11%، كما وصل صافى األرباح 2.9 
مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2021 بنسبة 

نمو %7.
فيما بلغ صافى الدخل من العائد 9.2 مليار جنيه باملقارنة ب� 
7.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة نمو 
بلغت 19%، كم����ا إرتفع صافى الدخل من األتعاب والعموالت 
بنحو 21% ليس����جل 1.7 مليار جني����ه باملقارنة ب� 1.4 مليار 
جني����ه جنيه بنهاية الربع الثالث م����ن 2021 مما أدى إلى نمو 
اإليرادات التشغيلية بنسبة 19% لتصل الى 11.3 مليار جنيه 
مقارنة ب� 9.5 مليار جني����ه خالل نفس الفترة املقارنة، ويأتى 
ذلك إس����تمرارًا للنتائج املتميزة التى حققها بنك القاهرة على 

مدار السنوات املاضية.
وقال طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى لبنك 
القاهرة: “إن إستمرار تسجيل معدالت النمو اإليجابية يعكس 
م����دى نجاح خطة العمل التى ينتهجها البنك، مش����يرًا إلى أن 
نمو اإليرادات التش����غيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات 
املصرفية املقدمة للعمالء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى 

القروض والودائع«.
وأكد فايد إستمرار البنك اإلستثمار في البنية التحتية وزيادة 
حجم اإلنفاق وبصف����ة خاصة التكنولوجية والبش����رية والتى 
إس����تحوذت على أهمية بالغة م����ن إدارة البنك منذ عام 2018 
بهدف تقديم أفضل مس����توى من الخدمات املصرفية للعمالء، 
موضحًا أن قيمة املصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى 

نهاية سبتمبر 2022 بلغت 4.26 مليار جنيه. 
 وفى ضوء ما حققته نتائج األعمال في تعزيز املؤشرات املالية 
اإليجابي����ة لبنك القاهرة، فقد بلغ معدل معيار كفاية رأس املال 
املجم����ع 15%، وحقق البنك عائدًا على متوس����ط حقوق امللكية 
بمع����دل 18.5%. كما بلغ إجمالي األص����ول 297 مليار جنيه 
مقارنة ب� 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنس����بة نمو بلغت 

.%16
وإرتف����ع إجمالي محفظة القروض للعم����الء والبنوك بنحو 19 
مليار جنيه لتصل إلي 129 مليار جنيه بنهاية س����بتمبر 2022 
بنس����بة نمو 17%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية 
املحفظة في قطاعاته املختلفة متضمنًا تمويل الشركات الكبرى 
والقروض املشتركة والشركات املتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر، باإلضافة إلى التجزئة املصرفية.
وف����ى مجال تمويل الش����ركات الكبرى اس����تمر بن����ك القاهرة 
ف����ي دعم عمالئه واإلقتصاد القومي بش����كل عام وذلك بتوفير 
االحتياج����ات التمويلية الالزم����ة لتحقيق النم����و االقتصادي 
وملساندة املش����روعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس 
احتياجات املواطنني، حيث حققت محفظة قروض الش����ركات 
الكب����رى والبنوك إرتفاعًا لتصل إلي نح����و 63.3 مليار جنيه 
بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة ب� 54.4 مليار جنيه 

بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت %16.
وإس����تمرارًا لنجاح����ات بنك القاهرة  وحرص����ه على التواجد 
بشكل قوى من خالل املشاركات فى تمويل كبرى املشروعات 
س����واء من خالل تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف 
القطاع����ات وم����ن أبرزه����ا قط����اع التطوير العق����ارى  والنقل  
والبترول والقطاع الغذائى وخدمات التقس����يط،  فقد إرتفعت 
الح����دود النقدية ملحفظة قط����اع التموي����ل الهيكلى والقروض 
املش����تركة حت����ى الربع الثالث من ع����ام 2022  بقيمة 4 مليار 

جنيه. 
وف����ى إطار دور البنك فى مجال تمويل املش����روعات الصغيرة 
واملتوس����طة من خالل فروعه املنتشرة بجميع املحافظات وذلك 
بمختل����ف املجاالت الصناعية والزراعية والخدمية، حقق البنك 
نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي املحفظة 
15.6 ملي����ار جنيه في نهاية س����بتمبر 2022 مقارنة ب� 11.7 

مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت %33.
 وإرتفع����ت محفظة ق����روض التجزئة بنح����و 5.1 مليار جنيه 
بمع����دل نمو 13% ع����ن الع����ام املالي 2021 لتص����ل إجمالي 
املحفظ����ة إلى نحو 43.5 مليار جني����ه بنهاية الربع الثالث من 
عام 2022، نتاجًا لح����رص البنك على وضع برامج وحمالت 
ترويجية تتناس����ب مع إحتياجات العمالء بمختلف شرائحهم، 
باإلضاف����ة إلى التن����وع فى نوعية الق����روض املوجهة للعمالء، 
حي����ث تم التركيز على ش����رائح عديدة م����ن العمالء كموظفى 
الحكومة والقطاع العام وقطاع االعمال العام وموظفى القطاع 
الخاص، وأصحاب األعمال وأصحاب املعاش����ات وأصحاب 

الودائع والشهادات اإلدخارية.
وإنطالقًا من الس����بق والريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى 
مجال تمويل املش����روعات متناهية الصغ����ر والتى تمتد ألكثر 
من 20 ع����ام، فقد أرتفعت محفظة الق����روض متناهية الصغر 
بنهاية الربع الثالث م����ن 2022 نحو 6.63 مليار جنيه مقابل 
5.58 مليار جنيه بنهاية العام 2021 بنس����بة نمو بلغت %19، 
مم����ا أدى إلى إرتفاع عدد عمالء املحفظة بنحو 16.3% خالل 
الفت����رة، كما تم منح 104 أل����ف قرض جديد حتى نهاية الربع 
الثال����ث من العام الجاري، ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة 
ُيعد أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة اإلقراض الرقمى 
لهذه الش����ريحة من العمالء بمقار أنشطتهم فى أقل من ساعة 
دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مس����بوقة 
تع����زز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يس����هم 
فى توفير الوقت والجهد املبذول من العمالء وتيسير إجراءات 

حصول العمالء على القروض.
وف����ي إطار الس����عي لتس����هيل إجراءات تحوي����الت املصريني 
العاملني بالخارج، إنضم بنك القاهرة إلى مس����اهمي ش����ركة 
أيب����اج IBAG لخدمات تحويل األموال ف����ي مصر، بعد أن 
قام بش����راء حصة من كل من شركة األهلي كابيتال القابضة-
الذراع االستثماري للبنك األهلي املصري، وبنك مصر. حيث 
إس����تحوذ على 10% من حصص بنكي األهلي ومصر لتصل 

مساهمة البنوك الثالثة في الشركة إلى 40% بواقع 15% للبنك 
األهلى و15% لبنك مصر، مقابل 60% حصة املساهم األصلي 
“مجموعة س����رهنك”. وتعد تلك الشراكة اإلستراتيجية بمثابة 
خط����وة داعم����ة للتحول الرقم����ي في مصر، ملا س����تقدمه من 
خدم����ات إلكترونية في مج����ال تحويل األم����وال، وذلك إيمانًا 
من بنك القاهرة بأهمية تعزيز الش����مول املال����ي وتأكيدًا على 
توجيهات البنك املركزي املصري وإستقطاب قطاع التحويالت 
غير الرس����مي إلى القطاع املصرفي، فضاًل عن اإلكتتاب فى 
صندوق إستثمار مصر العقارى )1( بنحو 100 مليون جنيه.

وفيم����ا يتعلق بمحفظة ودائع العمالء، فقد ش����هدت نموًا قويًا 
خالل التسعة أش����هر املنتهية فى 30 سبتمبر 2022، بفضل 
النجاح ف����ى تطبيق خطط طموحه للتوس����ع والنمو، وذلك من 
خالل تطوير الخدمات واملنتجات املقدمة لألفراد والش����ركات، 
باإلضافة إلى إعادة هيكلة وتبس����يط إجراءات العمل بالفروع 
وس����رعة تلبية إحتياجات العمالء وتحس����ني مس����توى خدمة 
العمالء مم����ا أدى إلى إجت����ذاب جهات جدي����دة للتعامل مع 
البن����ك، األمر الذى أدى إلى تحقي����ق املحفظة نموًا بلغ 37.5 
مليار جنيه بمعدل 19% لترتفع من 198.3 مليار جنيه بنهاية 
ديسمبر 2021 إلي 235.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وإيمان����ًا من بنك القاهرة بأهمية التحول الرقمى، واصل البنك 
تقديم باقة متنوعة من املنتجات والخدمات الرقمية، مما ساهم 
ف����ى تحقيق قفزة فى عدد العمالء املش����اركني بتلك الخدمات 
واملنتجات، حيث ش����هدت خدمتى املوباي����ل البنكى واإلنترنت 
البنك����ى خ����الل الربع الثال����ث من عام 2022 طف����رة فى عدد 
العمالء املش����تركني وصواًل إلي حوالي 419 ألف عميل بنسبة 
نم����و بلغت 62%، كما بلغت نس����بة نمو قاع����دة عمالء “قاهرة 
كاش” 10% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 باملقارنة بنهاية 
عام 2021، كما ش����هدت خدمات القبول اإللكترونى عبر رمز 
اإلس����تجابة الس����ريع QR-Code  تحقيق معدل نمو يصل 
إلي 17% تقريبًا بإجمالي عدد تجار يصل إلى 225 ألف تاجر 
حت����ى الربع الثالث من عام  2022 باملقارنة بنهاية عام 2021 

وإرتفع استخدام العمالء ملحفظة القاهرة كاش للتجار لحوالي 
7.29 مليار جنية خالل الربع الثالث من العام الجاري 2022 

مقارنة ب� 1.1 مليار خالل نفس الفترة عام 2021.
وفى مج����ال بطاقات اإلئتم����ان، بلغ إجمالى ع����دد البطاقات 
بنهاي����ة الرب����ع الثالث من ع����ام 2022 نح����و 172 ألف بطاقة 
بزيادة قدرها 8% وبرصيد يقدر بنحو 892 مليون جنيه بنسبة 
زي����ادة قدره����ا 30% باملقارنة بنهاي����ة 2021، فيما بلغت عدد 
بطاقات الخص����م واملدفوعة مقدما بأنواعه����ا فى نهاية الربع 
الثالث من عام 2022 نحو 2.7 مليون بطاقة بانواعها املختلفة 
)الخصم املباش����ر واملدفوعة مقدما وبطاقات املرتبات( بزيادة 
مقدارها 7.7% باملقارنة بنهاية 2021، كما تزايد اإلقبال على 

إستخدام البطاقات الالتالمسية لدى التجار.
وفي س����ياق متص����ل، حصل بن����ك القاه����رة عل����ى املوافقة 
النهائية م����ن البنك املركزي املصري إلط����الق بطاقة “تيلدا” 
املدفوعة مقدمًا بالتعاون مع ش����ركة تيلدا )الش����ركة املصرية 
املتخصص����ة في تطوير التطبيقات املالي����ة والتكنولوجية( بما 
يتوافق م����ع توجيهات البنك املركزي املصري وس����عي البنك 
لطرح وابتكار حلول مصرفية رقمية تلبي احتياجات وتطلعات 
مختلف الشرائح تحقيقًا ألهداف الشمول املالي ونشر الوعي 
املصرف����ي بني كافة فئات املجتمع س����واء عمالء البنوك وغير 
  Fintech العمالء عبر إستخدام خدمات التكنولوجية املالية
بطريق����ة آمنة لتش����جيعهم وحثه����م على إس����تخدام الحلول 

التكنولوجية املبتكرة وخاصة فئة الشباب.
وف����ى مجال التأمني البنكى، يقدم البن����ك مجموعة متنوعة من 
الح����زم والبرام����ج التأمينية ذات املدد املتفاوت����ة وطرق الدفع 
املصممة لتلبية احتياجات العمالء املختلفة وذلك بالتعاون مع 
أليانز- مص����ر، حيث بلغ إجمالي النمو ف����ى محفظة التأمني 
البنك����ي 20% مقارنة بنهاية عام 2021، وذلك تواكبًا مع خطة 
البنك في توفير كافة الخدمات والحلول لخدمة القطاع العائلي 
العريض الذي يتمتع به بنك القاهرة، وفى ضوء سياسة البنك 
الرائ����دة ايضًا فى تقديم أفض����ل خدمة ممكنة لطمأنة العمالء 

ف����ى كافة األوقات والظروف فإنه بالتعاون مع ش����ركة اليانز–
مصر تم تصريح الشركة للعمالء بأن التغطيات التامينية على 

الحياة تشمل فيروس كورونا  ضمن تغطياتها األساسية. 
ويق����دم بنك القاهرة خدم����ة ثروة لكبار العم����الء بهدف تنمية 
محفظة هذه الش����ريحة م����ن العمالء الحالي����ني بالبنك وكذلك 
جذب عمالء ج����دد من القطاع املصرف����ي املصري عن طريق 
تقديم برنام����ج متكامل من الخدمات والحل����ول البنكية والتي 
صممت خصيصًا لتلبي احتياجات تلك الشريحة من العمالء 
ولتتناسب مع نمط حياتهم وذلك من خالل فريق عمل محترف 
من املستشارين املاليني، كما إرتفع عدد صاالت خدمات كبار 
العم����الء »Tharwa Lounges« داخ����ل الف����روع إلى 22 
صالة بنهاية الربع الثالث ومن املستهدف أن يصل عددهم إلى 
33 بنهاي����ة 2022 باإلضافة ألولوي����ة الحصول على الخدمات 

في كافة فروع البنك.
 ATM ويمتلك البنك ش����بكة متطورة من آالت الصراف اآللي
كأحد أهم وأكبر القنوات اإللكترونية املتاحة بالبنك حيث تبلغ 
ش����بكة ماكينات الص����راف اآللى بالبنك نح����و 1640 ماكينة 
صراف آل����ى والت����ي تغطي جمي����ع محافظ����ات الجمهورية، 
وف����ى هذا الش����أن فق����د تم إس����تبدال ع����دد 449 ماكينة من 
الط����رازات القديمة وذلك لتقديم خدم����ة افضل للعمالء، حيث 
توف����ر املاكينات الجديدة أنواًع����ا مختلفة من الوظائف بما في 
ذلك الس����حب النقدي واإليداع وتغيير العملة، تسوية بطاقات 
االئتم����ان، دف����ع الفواتي����ر، ش����حن رصيد الهات����ف املحمول 
وخدم����ات املحفظة اإللكتروني����ة، ويتم توزي����ع املاكينات وفقًا 
لدراس����ات املس����ح الجغرافى وكذلك قياس تركز عمالء البنك 
فى مدن وقرى املحافظات املختلفة والتى شملت تنفيذ مبادرة 
البن����ك املركزى املصرى لتركيب عدد 330 ماكينة صراف آلى 
ف����ى القرى املصرية وكذلك فى بعض القرى التى يتم تطويرها 

ضمن مبادرة حياة كريمة.
هذا ويعمل البنك على انتش���ار فروعه على مستوى الجمهورية 
ليصب���ح بنك القاهرة األقرب لعمالئه أينم���ا وجدوا، وفى إطار 
ذل���ك، قام البن���ك بافتتاح وتطوير 7 فروع بنهاي���ة الربع الثالث 
لعام 2022 ليبلغ عدد الفروع التى تم تطويرها وفقًا لهوية البنك  
املس���تحدثة منذ عام 2019 نحو 48 فرع لتصل ش���بكة فروع 
البنك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 نحو 248 فرع ووحدة 
مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية وذلك للوصول للعمالء 
أينما كانوا، وتقديم الخدمات املصرفية  لهم بأعلى مستوى من 

الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث املعايير املطبقة عامليًا.
وواصل بنك القاهرة جهوده خالل الربع الثالث من عام 2022 
من خالل مس����اهمات عدي����دة تم منحها وفق����ًا ملعايير التنمية 
املس����تدامة لضمان أفض����ل األثر على املجتم����ع فى مختلف 
املج����االت، ففى مجال التدريب والتأهي����ل وخلق فرص العمل 
واصل البن����ك تعاونه مع جمعية األورمان بمش����روع القرض 
الحس����ن لتمويل 2000 مش����روع إنتاجى مستدام فى صورة 
قروض حسنة دوارة ملختلف الشرائح وخاصة الشباب واملرأة 
املعيل����ة، ودعمًا للقطاع الطب����ى قام البنك بتوجي����ه التبرعات 
لصال����ح العديد م����ن املستش����فيات ومنها مستش����فى أيادى 
املس����تقبل ومستش����فى الهالل األحمر ومركز الكلى واملسالك 
البولية بمستشفيات جامعة املنصورة، فضاًل عن عالج حاالت 
إنسانية بالتعاون مع جمعية دار األورمان، وفى مجال التعليم 
ق����ام البنك بتقديم املنح الدراس����ية للط����الب املتميزين بمدينة 
زوي����ل للعلوم والتكنولوجيا وط����الب األكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجي����ا والنقل البح����رى وجامعة املنص����ورة الجديدة 
وتزوي����د الجامعة بمعم����ل للكمبيوت����ر وفقًا ألح����دث املعايير 
النكنولوجية، باإلضافة إلى س����داد الرسوم الدراسية للطالب 
غير القادرين إلس����تكمال مسيرتهم التعليمية بمحافظة جنوب 
س����يناء، وواصل البنك مبادرتهbGreen  للحفاظ على البيئة 

من خالل مساندة املبادرات الداعمة للبيئة. 
وتتويجًا لجهود البنك فى مختل����ف مجاالت العمل املصرفى، 
 The واص����ل البنك إحتفاظه بالصدارة ف����ى تصنيفات مجلة
European العاملي����ة للع����ام الثال����ث على التوال����ى، تقديرًا 
إلنجازات����ه املتميزة فى مج����ال إدارة الخزانة وأس����واق املال 
حي����ث حصل البنك على جائزة “أفضل بنك مصري في إدارة 
الخزان����ة” و”معام����الت الصرف األجنب����ى” و”أدوات الدخل 
الثابت”  و”إدارة الس����يولة”، ، كما حصد البنك جائزة مجلة 
البريطاني����ة    International Finance Magazine
حصول بن����ك القاهرة على جائزتي »أفضل بنك في معامالت 
الص����رف األجنب����ي و»أفضل بن����ك فى املعام����الت املصرفية 
الدولية للعام الثالث عل����ى التوالى، كما حصد البنك مجموعة 
 EMEA Finance من الجوائ����ز وفقًا ملا أعلنته مؤسس����ة
تقديرًا ملش����اركته فى مجموعة من القروض املش����تركة داخل 
العدي����د م����ن القطاعات أبرزه����ا قطاعات  الكهرب����اء والطاقة 
واملق����اوالت والصناع����ات الغذائي����ة حيث حص����ل البنك على 
جائزة أفضل صفقة تمويل هيكلي فى أفريقيا عن مش����اركته 
كمرتب رئيسي أولى وضامن للتغطية في التمويل طويل األجل 
املمنوح للشركة املصرية لنقل الكهرباء، وجائزة أفضل صفقة 
تمويل هيكلي فى ش����مال أفريقيا عن مشاركته ضمن تحالف 
مصرفى بصفته مرتب رئيسي أولي وبنك حساب خدمة الدين 
ف����ى القرض املش����ترك طويل األجل متعدد الش����رائح لصالح 
ش����ركة القناة للسكر وجائزة أفضل صفقة بالعملة املحلية فى 
EMEA وذلك عن مشاركة البنك فى تحالف مصرفى بصفته 
مرتب رئيسي أولي فى القرض املشترك متوسط األجل لصالح 
شركة الغرابلي لألعمال الهندسية املتكاملة، كما أعلنت مجلة 
Global Finance Magazine حصول بنك القاهرة على 
جائ����زة أفضل أمني حفظ محلي لعام 2022 للعام الثالث على 
التوالى، وتعد الجائزة م����ن أهم الجوائز العاملية التي تمنحها 
املؤسس����ة في مجاالت عدي����دة على املس����توى العاملي للبنوك 
واملؤسس����ات املالية، وفاز بن����ك القاهرة بالجائ����زة البرونزية 
خالل حف����ل توزيع جوائ����ز إيفى مين����ا Effie Mena لعام 
2022 ألفضل حملة تس����ويقية على مس����توى الشرق األوسط 
وش����مال أفريقيا عن حملته اإلعالنية التى أطلقها البنك خالل 

شهر رمضان املاضى.   

 

بنك القاهرة يحقق 19% منوا يف إيراداته التشغيلية و11% منوا يف أرباحه خالل 9 أشهر من عام 2022
يواصل تحقيق طفراته المتميزة في نتائج أعماله.. 

واف���ق مجلس إدارة البن���ك املركزي املصري على مد 
فترة الس���ماح للبنوك، التي لم تصل إلى نس���بة %25 
من إجمالي محفظة التسهيالت اإلئتمانية بها لصالح 
الش���ركات واملنش���آت متناهي���ة الصغ���ر والصغيرة 
واملتوس���طة، حتى نهاية ديس���مبر 2023 بدال من 31 
ديس���مبر 2022، وذلك به���دف تحفي���ز البنوك على 
االستمرار في تمويل تلك املشروعات ملا لها من أهمية 

في تعزيز النمو اإلقتصادي.
وذكر البنك املركزي املصري ، في خطاب أرس���ل إلى 
البن���وك، الخميس املاضي ، أنه تقرر مد العمل بالبند 
األول من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري 
املؤرخ 22 فبراير 2021 بش���أن إلزام البنوك بتحقيق 
25% من محفظة التس���هيالت االئتمانية للبنك لتمويل 
الش���ركات واملنش���آت متناهي���ة الصغ���ر والصغيرة 
واملتوسطة وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات 
واملنش���آت الصغيرة وذلك ملدة عام إضافي تنتهي في 

ديسمبر 2023 بدال من ديسمبر 2022.

 املركزي ميد فترة التزام البنوك بالوصول لـ25% من تسهيالتها
اإلئتمانية للمشروعات الصغيرة  حتى ديسمبر 2023

“أديفاينانس ذراع مصرف أبو ظبي اإلسالمي– مصر” تقود حتالفا 
لتمويل مجموعة »البابطني« الكويتية بـ420 مليون جنيه
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افتت����ح بنك القاهرة فرعا جدي����دا بمول الجزيرة 
ب����الزا، وذلك ضمن سلس����لة الف����روع الجديدة 
التي تس����تهدف تقديم أفضل الخدمات املصرفية 
للعمالء ضمن اس����تراتيجة االنتش����ار الجغرافي 

التي يتبناها البنك.
ويعم����ل بنك القاه����رة على انتش����ار فروعه على 
مس����توى الجمهورية ليصبح بنك القاهرة األقرب 
لعمالئه أينما وج����دوا، وفى إطار ذلك، قام البنك 
بافتتاح وتطوير 7 فروع بنهاية الربع الثالث لعام 
2022 ليبلغ عدد الف����روع التى تم تطويرها وفقًا 
لهوي����ة البنك  املس����تحدثة منذ ع����ام 2019 نحو 
48 فرع لتصل ش����بكة ف����روع البنك بنهاية الربع 
الثال����ث من ع����ام 2022 نح����و 248 فرع ووحدة 
مصرفي����ة بمختلف محافظ����ات الجمهورية وذلك 
للوصول للعمالء أينما كان����وا، وتقديم الخدمات 
املصرفي����ة  له����م بأعلى مس����توى م����ن الكفاءة 
والجودة بما يواكب أحدث املعايير املطبقة عامليًا.

ويمتل����ك بنك القاهرة ش����بكة متط����ورة من آالت 

الص����راف اآلل����ي ATM كأح����د أه����م وأكبر 
القن����وات اإللكتروني����ة املتاحة بالبن����ك حيث تبلغ 
ش����بكة ماكين����ات الص����راف اآلل����ى بالبنك نحو 
1640 ماكين����ة صراف آلى والت����ي تغطي جميع 
محافظ����ات الجمهورية، وفى هذا الش����أن فقد تم 
إستبدال عدد 449 ماكينة من الطرازات القديمة 
وذل����ك لتقديم خدمة افضل للعم����الء، حيث توفر 
املاكين����ات الجديدة أنواًع����ا مختلفة من الوظائف 
بما في ذلك الس����حب النقدي واإلي����داع وتغيير 
العملة، تس����وية بطاقات االئتمان، دفع الفواتير، 
ش����حن رصيد الهاتف املحمول وخدمات املحفظة 
اإللكترونية، ويتم توزيع املاكينات وفقًا لدراسات 
املسح الجغرافى وكذلك قياس تركز عمالء البنك 
فى مدن وقرى املحافظات املختلفة والتى ش����ملت 
تنفيذ مبادرة البنك املركزى املصرى لتركيب عدد 
330 ماكين����ة ص����راف آلى فى الق����رى املصرية 
وكذلك فى بعض القرى التى يتم تطويرها ضمن 

مبادرة حياة كريمة.

خالل جولته���ا الخارجية الثانية إل���ى اإلمارات العربية 
املتح���دة، يرافقه���ا وفد من مؤسس���ات الدول���ة، قامت 
الس���فيرة س���ها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وش���ئون 
املصريني بالخارج بزيارة  بنك مصر الفرع الرئيس���ي 
في دبي، للتعريف بما يقدمه البنك من خدمات للمواطنني 
املصريني بالخارج، وذلك بحضور السفير عمرو عباس 
مس���اعد وزيرة الهج���رة للجاليات   والوفد الرس���مي 
للوزارة، حيث اس���تقبلهم خالد البيلي الرئيس التنفيذي 
بنك مصر، باإلمارات العربية املتحدة،  وأحمد اسماعيل 
مدير ش���بكة فروع اإلمارات، وأحمد حسني ذكري نائب 
رئيس أول مدير اإلدارة القانونية، وحس���ام السيد مدير 

فرع دبي ومحمد أحمد الرفة، مدير فرع الشارقة
وأشادت السفيرة سها جندي بالتنسيق الدائم وبجهود  
محمد األتربي  رئيس بن���ك مصر ورئيس اتحاد البنوك 
الوطنية، واتاحة كافة الخدم���ات  لعمالء البنك من أبناء 
الجالي���ة املصرية هناك،  مثل فتح وإدارة الحس���ابات، 
التحوي���الت املالية والتمويل العق���اري بضمان الودائع، 
وخطط التمويل العقاري بتسهيالت بنكية متميزة لعمالء 

البنك، باإلضافة لخدمات الشركات املتعددة
وأثن���ت وزي���رة الهجرة علي تفوق ف���روع بنك مصر فى 
أنحاء اإلمارات  واملتواج���دة منذ ما يزيد عن 40 عاما، 
مثمن���ة التمي���ز ف���ي األداء املصرفي للبن���وك الوطنية،  
وتدعي���م العالقات االقتصادية واملالية بني البلدين، حيث 
يح���رص البنك على تقديم خدماته من خالل 4 فروع في 
أنح���اء دولة اإلم���ارات العربية املتحدة، وس���يتم افتتاح 
الفرع الخامس قريًبا في business-bay قلب منطقة 
املال واألعمال ليكون أحد أكبر الفروع  لخدمة املصريني 

بالخارج .
ووجهت السفيرة سها جندي الدعوة للمصريني بالخارج 
في االستفادة من الش���هادات االدخارية الدوالرية التي 
تقدمه���ا البنوك الوطنية بفائدة غير مس���بوقة، مش���يدة 
بخط���ط التوس���ع في الخارج لتس���هيل فتح حس���ابات 
ملواطنين���ا ، مثمنة جه���ود املصريني بالخ���ارج في دعم 
االقتص���اد الوطن���ي ودورهم في توفي���ر العملة الصعبة 

وزيادة التحويالت .
 وأوضح���ت وزي���رة الهجرة أهمية ما يح���دث من تطور 
مرتبط  بالتوس���ع في التس���هيالت اإلليكترونية املقدمة 
لتيس���ير تحويالت املصريني بالخارج بجانب التنس���يق 
والتعاون مع الجهات املختصة لتيسير وصول التحويالت  
إلى األس���ر داخ���ل الوطن في الق���رى والنجوع، ضمن 
خطط التحول الرقمي للدولة املصرية، عبر التنس���يق بني 
البنوك الوطنية وهيئة البريد املصرية وشركات الخدمات 

املالية في مصر .
وأدارت الس���فيرة س���ها جندي نقاًش���ا م���ع الحضور 
حول  التيس���يرات الجديدة املقدمة في استقدام سيارة 

للمصريني بالخارج بإعالن مجلس الوزراء الغاء ش���رط 
توفير رصيد القيمة الجمركية في الحس���اب الشخصي 
قبله���ا بثالث���ة أش���هر، إضاف���ة لبح���ث آلي���ات تعزيز 
استثمارات املصريني بالخارج، واالستماع لرؤيتهم  في 
إنشاء الشركة املس���اهمة استجابة لطلبهم خالل مؤتمر 
الكيان���ات، خاص���ة أن ممثلي بنك مصر ف���ي اإلمارات 
يتمتع���ون بخبرة جيدة في مجال املال واألعمال ويمكنهم 
أيض���ا نقل رؤية العمالء من املصري���ني باإلمارات، كما 
تضمنت املناقش���ات دع���م مناخ االس���تثمار في مصر 

وسبل التطوير وتحفيز استقطاب االستثمار األجنبي .
ومن ناحيت���ه، أوضح خال���د البيلي الرئي���س التنفيذي 
بن���ك مصر باإلم���ارات العربية املتح���دة، أن فروع بنك 
مص���ر بدول���ة اإلم���ارات العربية املتح���دة تعمل كهمزة 
وصل بني االقتص���اد املصري واقتصادات دول مجلس 
التعاون الخليجي كافة وس���وق دولة اإلم���ارات العربية 
املتح���دة بش���كل خ���اص عبر تقدي���م أعلى مس���تويات 
الخدمات املصرفية لعمالء البنك من األفراد والش���ركات 

واملؤسسات وإدارة الثروات .
 وق���ال “البيلي” إن عم���الء البنك  يتمتع���ون بمختلف 
الخدم���ات لألف���راد مث���ل فت���ح وإدارة الحس���ابات، 
التحويالت املالية والتمويل العقاري. باإلضافة لخدمات 
الش���ركات املتع���ددة وذلك ع���ن طريق ف���روع البنك فى 
أنح���اء اإلمارات منذ ما يزيد عن 40 عاما من التميز في 
األداء املصرف���ي ولعب دور مفصلي في تدعيم العالقات 
االقتصادية واملالية بني البلدين، مؤكًدا أن عمالء البنوك 
الوطنية من أبن���اء الجالية املصرية في اإلمارات يمكنهم 
أيًضا االس���تفادة من خدمات بنك مصر بفروعه املختلفة 
في أنحاء اإلمارات، وفقا لبروتوكول التعاون بني البنوك 
الثالثة، مشيًرا إلى أن البنك أتاح شهادات ادخار بعوائد 

تتجاوز 17%، وهو ما يمثل استفادة كبيرة للمواطنني .
واس���تعرض الحضور ما ش���هده بنك مص���ر اإلمارات 
م���ن طفرة فى نمو حجم األعم���ال واإليرادات فى اآلونة 
األخي���رة على الرغم من التحدي���ات االقتصادية الراهنة 
وما حدث من تطور كبير في تحديث وتنويع خدماته عبر 
فروعه الخمسة ومختلف الخدمات املصرفية اإللكترونية 
مث���ل موق���ع    www.Banquemisr.ae باإلضافة 
البن���ك للهواتف الذكي���ة BM UAE وأجهزة  لتطبيق 
الصراف اآللي، أيضا يمكن التواصل مباشرة مع البنك 

800BMUAE على رقم مركز االتصال املجاني
وف���ي ختام اللقاء منحت الس���فيرة س���ها جندي، وزيرة 
الهجرة درع الوزارة لخالد البيلي رئيس فرع بنك مصر 
ف���ي دبي، كما قدم لس���يادتها تكريما باس���م بنك مصر 
باالم���ارات العربية املتحدة ،تقديرا مل���ا تبذله من جهود 
لدع���م الجاليات املصرية حول العال���م، والتعاون لتعزيز 

التيسيرات واملحفزات للمصريني بالخارج.

أعلنت شركة “أبو ظبي اإلسالمي للتمويل– أديفاينانس”، 
ذراع مص���رف “أبو ظبي اإلس���المي– مص���ر” للتأجير 
التمويلي، عن قيادتها تحالًفا يضم “شركة األهلي للتأجير 
التمويلي والتخصيم”، ذراع التأجير التمويلي للبنك األهلي 
املصري، لتمويل ش���ركة مجموعة “البابطني” الكويتية في 
مص���ر، بقيمة إجمالية تصل إلى 420 مليون جنيه، إلنجاز 
أحدث مشروعاتها االستثمارية الكبرى في مصر، بإنشاء 
مرك���ز تجاري على الطراز العاملي في مدينة الش���يخ زايد 

يحمل اسم “رويال بارك مول”.
ويعد هذا التحالف التمويلي الذي تقوده شركة أديفاينانس 
نموذًجا ريادًيا لنش���اط التأجير التمويلي في مصر، والذي 
يحفز بيئة االستثمار ويساعد على تحقيق النمو االقتصادي 
ف���ي املجتمع، كما تتمثل أهميته في إيج���اد حلول تمويلية 
ف���ي ظل األوضاع االقتصادية الراهنة، ويس���اهم بش���كل 
 كبير في تش���جيع االستثمار العربي واألجنبي في مصر. 
هذا، وقد ش���هد يوم 14 ديسمبر الجاري التوقيع على عقد 
التمويل املش���ترك بحضور مس���ؤولي الش���ركتني وممثلي 
املجموع���ة الكويتية، وحضر ممثاًل عن ش���ركة »أبو ظبي 
اإلسالمي للتمويل – أديفاينانس« رامي شلبي، مدير عام 
الش���ركة، ومحم���ود الصاوي، مدير أول  قط���اع االئتمان 
والتس���ويق بالش���ركة، إل���ى جانب ط���ارق س���ليم، املدير 
التنفيذي لش���ركة األهل���ي للتأجير التمويل���ي والتخصيم 
وأحمد الش���امي، رئيس تطوير األعمال للشركات الكبرى، 
وسلمي ربيع املدير بإدارة تطوير األعمال بشركة »األهلي 
للتأجير التمويلي والتخصيم«، ومن جانب شركة البابطني 
الكويتية ف���ي مصر، محمود كامل، رئي���س القطاع املالي 
واإلداري، ومحمد فتحي املدير العام، واحمد مرعي املدير 

املالي عن الشركة املالكة للمشروع.
وفي هذا الصدد، صرح محمد أميري، الرئيس التنفيذي 

والعضو املنتدب لش���ركة أبوظبي اإلسالمي للتمويل – 
أديفاينانس: “استمرارًا لدورها الرائد في سوق التأجير 
التمويلي في مصر، يسر شركة “أديفاينانس” أن ترعى 
هذا التحال���ف لتدبي���ر وإدارة التمويل لصالح ش���ركة 
مجموع���ة “البابطني”، إحدى املجموعات االس���تثمارية 
الكويتية في الوطن العربي، وهو ما حّمس���نا لقيادة هذا 
التحال���ف لتلبية احتياجاتها التمويلية في إنش���اء املركز 
التج���اري “رويال ب���ارك مول”، الذي تنف���ذه املجموعة 
بمدينة الشيخ زايد، والذي يعد خطوة استثمارية عقارية 
جديدة للمجموعة في مصر، تضاف إلى س���وق املراكز 
التجاري���ة املتنام���ي، وهو م���ا ينعكس ف���ي النهاية على 
 نمو االقتص���اد املصري، وتحقيق التنمية املس���تدامة”.

وثّمن »أمي���ري« التحالف مع »ش���ركة األهلي للتأجير 
التمويلي«، الفًتا إلى أنها ش���راكة متميزة تأتي في إطار 
عدد من الش���راكات املتواصلة بني الش���ركتني، وهو ما 
يعكس قدًرا كبيًرا من الثقة واملصداقية املتبادلة، خاصة 
أنه���ا إحدى أكب���ر الش���ركات العاملة بس���وق التأجير 
التمويلي والذراع التمويلي ألكبر بنك حكومي في مصر، 
إل���ى جانب خبراتها الكبيرة في الس���وق املصرية، وهو 
ما س���يؤتي  في نهاية األمر ثماره على أنش���طة شركة 
»أبوظبي اإلس���المي للتمويل -أديفاينانس«، كونها من 
املؤسسات التي تقود التأجير التمويلي والتخصيم، إلى 
جانب التش���جيع مس���تقباًل على الدخول في َش���راكات 
مماثل���ة لتوفي���ر التموي���الت الضخمة للعدي���د من كبار 
العمالء بالس���وق املصري���ة، وتنفيذ سلس���لة تحالفات 
ُمقبلة تخدم العديد من املش���روعات اإلنتاجية والخدمية، 
بما يدعم بشكل أساس���ي االستثمار، ومن ثّم املساهمة 
ف���ي دعم مع���دالت النم���و االقتص���ادي، واإلصالحات 

االقتصادية التي تتبناها الدولة املصرية.

وزيرة الهجرة تشيد بخدمات بنك مصر باإلمارات 
والتيسيرات املقدمة للمصريني باخلارج

بنك القاهرة يصل بعدد فروعه إلي  248 
فرعا بعد افتتاح أحدثها مبول اجلزيرة بالزا

حق���ق االحتياطي النقدي من العم���الت األجنبية ارتفاًعا 
للش���هر الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من سداد 
مبل���غ 1.5 ملي���ار دوالر مدفوع���ات مرتبط���ة باملديونية 
الخارجية للدولة، خالل ش���هر نوفمبر املاضي، بحس���ب 

مصدر مصرفي رفيع املستوى.
وأكد املصدر أن مصر ملتزمة - ولعقود طويلة - بس���داد 
مديونياته���ا الخارجية، حيث لم تتخلف يوًما عن س���داد 
مديونياتها، مش���يًرا إلى أن حجم الدين الخارجي مازال 
في الحدود اآلمنة نس���بة إلى النات���ج املحلي اإلجمالي؛ 
والتي ُتقدر نس���بتها بنحو 34.1%، ف���ي حني أن حدود 
املخاطر القصوى ُتقدر بنحو 50 %، وفًقا ملا نش���رته في 

نشرة انتربرايز.
هذا وقد نجح الجهاز املصرفي في تدبير سيولة دوالرية 
تزيد ع���ن 5.3 ملي���ار دوالر، منذ بداي���ة نوفمبر وحتى 

منتصف شهر ديسمبر.
وارتفع االحتياطي النقدي األجنبي خالل ش���هر نوفمبر 
املاض���ي بنحو 121 ملي���ون دوالر، ليصل إلى 33.532 
ملي���ار دوالر، مقارنة بنح���و 33.411 مليار دوالر خالل 
أكتوبر السابق له، ليحقق ارتفاعات متتالية خالل أخر 3 

أشهر قيمتها 390.4 مليون دوالر.
وارتفع���ت قيمة الذهب املدرج باحتياط���ي النقد األجنبي 
إل���ى 7.078 مليار دوالر بنهاية نوفمب���ر 2022، مقابل 
6.612 مليار دوالر بنهاية أكتوبر املاضي، كما س���جلت 
قيم���ة العمالت األجنبية املدرجة ف���ي االحتياطي النقدي 

نحو 26.444 مليار دوالر بنهاية نوفمبر املاضي.
وتشهد املصادر الدوالرية للدولة تحسًنا مستمًرا، وهو ما 

ظه���ر جلًيا ف���ي ارتفاع معدل نمو الص���ادرات املصرية 
بنس���بة 53.1% خالل العام املال���ي املاضي املنتهي في 
يونيو 2022، لتس���جل 43.9 ملي���ار دوالر، كما ارتفعت 
تدفقات االس���تثمار األجنبي املباشر إلى ما يقارب ال� 9 
مليارات دوالر، وش���هدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 
121.1% لترتف���ع إلى 10.7 مليارات دوالر، إضافة إلى 
االرتف���اع الكبير املس���جل في عائدات قناة الس���ويس، 
والت���ي بلغت نح���و 7 مليارات دوالر خ���الل العام املالي 

  .2022/2021
اجتماع رئيس الوزراء 

وكان   الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  
قد عق���د اجتماعا- األس���بوع املاض���ي-  ملتابعة جهود 
تعزي���ز االحتياطي م���ن النقد األجنب���ي، وذلك بحضور 

حس���ن عبداهلل، محافظ البنك املركزي، والدكتورة هالة 
السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية، والدكتور 
محمد معيط، وزي���ر املالية، وزكية إبراهيم، وكيل محافظ 
مساعد البنك املركزي، ومسئولي الوزارات املعنية والبنك 

املركزي.
وفي مس���تهل االجتماع، أش���ار رئيس ال���وزراء إلى أن 
االجتم���اع يأتي في إط���ار املتابعة الدوري���ة مللف تعزيز 
احتياطي���ات البالد من النقد األجنبي س���واء على املدى 
القصي���ر أو امل���دى الطويل؛ وذلك في ضوء ما تش���هده 
األس���واق العاملية من موج���ات تضخمية صعودية ناتجة 

عن األزمة الروسية-األوكرانية.
وأك���د الدكت���ور مصطفى مدبولي اس���تمرار التنس���يق 
ب���ني الحكومة والبن���ك املركزي من أجل ضم���ان توفير 

املوارد الدوالرية الالزمة لتأمني الس���لع األساسية، وكذا 
مستلزمات اإلنتاج.

وقال مدبولي: “الدول���ة لديها خطة على عدد من املحاور 
لتأم���ني احتياجات البالد من النق���د األجنبي حتى نهاية 
العام املالي الجاري، إلى جانب تنفيذ مستهدفات الخطة 
العاجلة للتعامل مع األزمة االقتصادية العاملية من خالل 

“اللجنة العليا لألداء االقتصادي«.
جذب االستثمارات االجنبية

وتم خالل االجتماع اس���تعراض عدد م���ن محاور خطة 
جذب االستثمارات االجنبية، وتعزيز االحتياطى من النقد 

األجنبى.
وفي س���ياق متصل اشارت مصادر مصرفية، إلي إن 3 
دول خليجية قررت في وقٍت س���ابق تجديد الودائع املالية 
ل���دى البنك املركزي املص���ري، بإجمالي 14.941 مليار 

دوالر بنهاية يونيو 2022.
وبحس���ب املصادر؛ فإن إجمال���ي الودائع الخليجية لدى 
البنك املركزي املص���ري يبلغ نحو 28 مليار دوالر، منها 
13 مليار دوالر ودائع قصيرة األجل، بخالف 1.9 مليار 

دوالر فوائد.
وتش���هد املصادر الدوالرية للدولة تحسنًا مستمرًا؛ وهو 
ما ظهر جليًا ف���ي ارتفاع معدل نمو الصادرات املصرية 
بنس���بة 53.1% خالل العام املال���ي املاضي املنتهي في 

يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دوالر.

 

 

االحتياطي النقدي األجنبي يرتفع للشهر الثالث على التوالي.. ويحقق زيادة شهرية هي األكبر منذ يونيو 2022

ناصر ..

مصر تستمر في الوفاء بالتزاماتها وتسدد 1.5 مليار دوالر مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خالل نوفمبر 



تحقيقات 

07 صناعة الشيوخ توافق 
على إنشاء البنك املصري 

للمعلومات الصناعية

أعلنت لجنة التجارة والصناعة واملشروعات املتوسطة والصغيرة بمجلس 
الشيوخ، موافقتها خالل اجتماعها، على االقتراح برغبة املقدم من النائب 
الل���واء طارق نصير أمني عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع 
واألمن القومي بمجلس الش���يوخ، بشأن إنشاء البنك املصرى للمعلومات 
الصناعي���ة ليتبع اتحاد الصناع���ات املصرية، وبالتع���اون بني الوزارات 
املعني���ة بالصناعة؛ ألهميته في تخزين وتنظي���م املعلومات باالعتماد على 

وسائل التنظيم املختلفة واسترجاعها وقت الحاجة إليها.
وص���رح الل���واء طارق نصي���ر، بأن الهدف من إنش���اء البن���ك املصري 
للمعلوم���ات الصناعية ليك���ون مرك���زا للبيانات واملعلوم���ات الصناعية 
املوثوق به ف���ي مصر؛ للتوجه نحو منظومة صناعية متكاملة ومنافس���ة، 
ودعم القطاع الصناعي لتطوير شفافية املعلومات في السوق وتعزيز ثقة 

املستثمرين وصناع القرار.

رانيا املشاط حتصد جائزة  وزيرة التعاون الدولي األكثر متيًزا يف أفريقيا لعام 2022

إجراءات حكومية لضبط األسواق والسيطرة علي »غول األسعار«

تس����لمت الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة التعاون الدولي، 
جائ����زة “وزيرة التعاون الدولي األكثر تميًزا في أفريقيا 
لع����ام 2022”، وهي الجائ����زة املُقدمة من جامعة جورج 
واش����نطن – معهد الدراس����ات األفريقية باملشاركة مع 
مبادرة GE7، وذلك خالل حفل تكريم رفيع املس����توى 
للقادة األفارقة األكثر تأثيًرا لعام 2022 ُعقد بالعاصمة 
األمريكي����ة واش����نطن، بالت����وازي م����ع فعالي����ات القمة 
األمريكية األفريقية الثانية التي  اس����تضافتها  الواليات 
املتحدة األمريكية بحضور الرئيس األمريكي وقادة دول 

قارة أفريقيا.
 وج����اء  التكريم تقديًرا للجهود التي قامت بها الدكتورة 
رانيا املش����اط، وزيرة التعاون الدولي، في دفع التعاون 
ُمتعدد األطراف خالل عام 2022، ودورها املحوري في 
إعادة صياغ����ة آليات التعاون الدولي والتمويل االنمائي 
من خالل محاور ومبادرات تس����تهدف تحقيق األهداف 
الوطنية مع ضمان اتساقها مع األهداف األممية للتنمية 
املس����تدامة، وإطالق املبادرات العملية املبتكرة لحش����د 
التمويل والدعم الدولي لقضايا املناخ والتحول األخضر 
على املس����تويني الدولي والوطني خالل استضافة مصر 
مؤتم����ر األمم املتحدة للمناخ COP27، وعلى رأس����ها 
إطالق املنصة الوطنية لبرنامج نوفي ودليل شرم الشيخ 
للتموي����ل العادل. وبدأت فعالي����ات التكريم بعرض فيلم 
تسجيلي حول جهود وإسهامات الدكتورة رانيا املشاط 
في تعزيز آلي����ات التعاون الدولي ودف����ع جهود التنمية 

املستدامة.
وقدمت الجائزة   جينفير كوك، رئيس معهد الدراس����ات 
األفريقي����ة بجامعة جورج واش����نطن بحض����ور   إيمي 
س����ار فار رئيس ومؤسس����ة مبادرة GE7، والعديد من 
ممثلي مؤسس����ات التمويل الدولية م����ن بينهم مجموعة 
البن����ك الدولي والبن����ك األفريقي للتصدير واالس����تيراد 
وبنك التنمية األفريقي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
والبن����ك العربي للتنمي����ة االقتصادية ف����ي أفريقيا، إلى 
جان����ب الطلب����ة والباحثني بكبرى الجامع����ات األمريكية 
وممثل����ي الحكومة األمريكية وغرف����ة التجارة األمريكية 

وغيرهم. 
وخ����الل حفل التكري����م  ألقت  الدكتورة رانيا املش����اط، 

وزي����رة التعاون الدول����ي،   كلمة ، وجه����ت فيها جزيل 
الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،   على الثقة والدعم 
املس����تمر من س����يادته، مش����يرة إلى أن الدبلوماس����ية 
السياس����ية املتوازن����ة للدول����ة املصري����ة ع����ززت نجاح 
الدبلوماس����ية االقتصادية وجهود التع����اون الدولي في 
توطيد العالقات بما يعزز جه����ود تحقيق التنمية وتلبية 

متطلبات الدولة وأولوياتها.
 ومن����ذ تول����ي حقيب����ة وزارة التعاون الدولي، دش����نت 
الدكت����ورة رانيا املش����اط، إط����اًرا علمًيا عملًي����ا وعاملًيا 
للتعاون الدولي والتمويل اإلنمائي ومحاوًرا للدبلوماسية 
االقتصادية، تس����تند إلى األطر العاملية ومنهجيات األمم 
 OECD املتحدة ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
لتعزي����ز فعالية التعاون الدولي في تحفيز جهود التنمية، 
م����ن خالل آليات اتس����مت بقابليتها للتطبي����ق بما يعزز 

عالقات التع����اون اإلنمائي بني مصر وش����ركاء التنمية 
متعددي األطراف والثنائيني، ويدعم تحقيق رؤية التنمية 
الوطنية واتساقها مع األهداف األممية للتنمية املستدامة 

.2030
 وق����د أثبت هذا اإلط����ار فعاليته ومرونت����ه في مواجهة 
املُتغيرات االقتصادية والجيوسياسية املُتالحقة وتناول 
اهم القضاي����ا املُعاصرة والخاصة باملناخ والتي تتطلب 
تعاون وتنس����يق وثيق بني الدول بعضه����ا البعض ومع 
مؤسس����ات التمويل الدولية واألطراف ذات الصلة. ومن 
خالل إطار التعاون الدول����ي والتمويل اإلنمائي وتزامًنا 
مع رئاس����ة مصر ملؤتمر املناخ COP27 قدمت مصر 
نماذج رائ����دة ومبادرات مبتكرة للعمل املش����ترك تحفز 
االنتق����ال من مرحل����ة التعه����دات املناخية إل����ى مرحلة 
التنفي����ذ، من خالل إط����الق برنامج  “ُنَوفِّ����ي”، و”دليل 

شرم الشيخ للتمويل العادل”، وعلى مدار الفترة املقبلة 
ستكون هذه املبادرات على أجندة األولويات للتعاون مع 
مؤسس����ات التمويل الدولية فضال عن التباحث بش����أن 
نقل هذه التجارب للدول النامية واالقتصاديات الناشئة.
 وتمثلت هذه اآلليات املبتكرة في إطالق املنصة الوطنية 
لبرنامج “ُنَوفِّي”، كمنهج متكامل لتمويل املناخ والتعامل 
م����ع قضايا التكيف والتخفيف والصمود كنموذج عملي 
يت����م البناء عليه على املس����توي اإلقليمي والدولي لتنفيذ 
التعهدات املرتبطة بتمويل املن����اخ، وتوفير الدعم الالزم 
في هذا الخصوص. وشهد البرنامج اصطفاف املجتمع 
الدولي لدعمه ومس����اندته من أجل تحفيز جهود التحول 
األخض����ر باعتباره نموذًجا للمنص����ات الوطنية الهادفة 
لحش����د التمويل املناخي، وأش����اد العديد من ش����ركاء 
التنمية بالبرنامج من بينهم املبعوث الرئاس����ي األمريكي 
للمناخ واملفوضية األوروبي����ة واالتحاد األوروبي والبنك 
األوروب����ي إلعادة اإلعمار والتنمية وتحالف جالس����جو 

املالي GFANZ وغيرهم.
 في س����ياق متصل قامت الدكتورة رانيا املشاط، وزيرة 
التعاون الدولي، بتس����ليم جائزة اإلنج����از مدى الحياة 
 Merci لتكريم   دون ستيفنز، مؤسس ميرسي شيبس
Ships التطوعية والتي تأسس����ت ع����ام 1978 بهدف 
تقديم خدمات الرعاية الصحية املجانية للمواطنني األقل 
دخاًل سواء في الدول النامية أو املتقدمة من خالل سفن 
الرعاي����ة الصحية املتنقلة، وعلى م����دار 36 عاًما قامت 
Merci Ships بأكث����ر م����ن 564 رحلة ف����ي 53 دولة 
نامي����ة و17 دولة متقدمة بتكلف����ة مليار دوالر قدمت من 
خاللها خدمات الرعاي����ة الصحية ألكثر من 2.3 مليون 
مواطن من ق����ارة أفريقيا ودول أخرى، وإجراء أكثر من 

61 ألف عملية جراحية مجانية.
 وخالل تكريمه وجه مؤس����س Merci Ships، الشكر 
لجمهورية مصر العربية و  الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
لدورهم في تيس����ير عبور السفن لقارة أفريقيا والتنازل 
عن رس����وم املرور عبر قناة الس����ويس تطوًعا للمؤسسة 
لتدعيم دورها ف����ي تعزيز الرعاي����ة الصحية للمواطنني 

بدول قارة أفريقيا.

 تس����عي الحكومة املصرية بقدر اإلمكان لوقف حالة 
الجنون في األسعار ، والتي اجتاحت األسوق مؤخرا 
، وت����زداد حدتها يوما بعد اآلخ����ر ، وفي هذا اإلطار 
، أعلن����ت الحكوم����ة اعتزامه����ا اتخ����اذ مجموعة من 
اإلجراءات خالل الفترة املقبلة ، لوقف غول األس����عار 
وتوحش����ها ، متهم����ة التج����ار باس����تغالل الظروف 

واملغاالة في األسعار .
وأكد الدكت����ور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن 
هناك س����لع استراتيجية تمس املواطن املصري سيتم 
وض����ع مدى س����عرى لها، موضح����ا أن الحكومة لن 
تس����كت على أى مبالغة أو مغاالة فى األسعار وسيتم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة، مطالبا للمواطنني باإلبالغ 
ع����ن أى محل ال يعلن عن األس����عار بعد انقضاء مدة 

مهلة األسبوعني.
وق����ال  مدبول����ى،  إن  املغ����االة فى األس����عار لن يتم 
السماح بها وسيتم إعطاء مهلة أسبوعني لكافة املنافذ 
التجارية لوضع األس����عار على الس����لع، موضحا أنه 
بعد مهلة األس����بوعني وفى حالة عدم االلتزام ستصد 
عقوبات املحالت التى تمتنع عن إعالن أسعار السلع 
تص����ل للغلق، موضح����ا إنه تم رصد ع����دم انضباط 
االس����عار واس����تغالل البعض لألزمة الحالية ووضع 
أس����عار مغالى فيها، موضحا أنه تم رصد هذا األمر 

وتمت مناقشته.
 وأض����اف فى مؤتمر صحفي عقده مؤخرا أن الدولة 
تتحم����ل ع����ن املواطن أعب����اء مالية كثي����رة للتخفيف 
ع����ن املواطن األعباء املعيش����ية، مؤك����دا أن الحكومة 
لن تس����كت ولن تس����مح بأى مغاالة فى األس����عار أو 

استغالل املوقف.
وأش����ار  رئيس مجلس الوزراء،  إلي أن هناك حرص 
شديد  من الدولة، في ظل الوضع االقتصادي العاملي 
وتداعيات����ه العاملي����ة واملحلي����ة، على إحاط����ة املواطن 
باملستجدات واإلجراءات التي تتم على أرض الواقع؛ 
لزي����ادة التواصل بني املواط����ن والحكومة ، موضحا  
أن هدف الدولة في تل����ك املرحلة يتمثل في التخفيف 
م����ن وطأة وأثر األزمة الطاحنة على املواطن املصري، 
مؤكدًا أن الدولة تتحمل أعباء مالية بالغة عن املواطنني 
في ظل الدعم املُقَدم والخدمات التي لم تش����هد زيادة 

في أسعارها، وغير ذلك من اإلجراءات.
 كما أش����ار رئيس ال����وزراء إلى أنه ف����ي ظل ُمتابعة 
ش����كاوى املواطنني املُس����تمرة خالل الفترة املاضية، 
والت����ي كان يتم رصدها ُمباش����رة من خالل منظومة 
الش����كاوى التابع����ة ملجل����س ال����وزراء، أو املق����االت 
الصحفية ووس����ائل التواص����ل االجتماعي، تبني أن 
ق املواطن هو “عدم انضباط األس����عار”  أكثر ما يؤِرّ
واس����تغالل البع����ض لألزمة من أجل وضع أس����عار 

ُمبالغ فيها للسلع.
 وفي هذا الش����أن، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي 
أن الحكومة س����عت خالل الفترة املاضية ملواجهة تلك 
املش����كلة؛ حيث تم عقد اجتماع، من����ذ أيام قليلة، مع 
مجموعة من الوزراء واملس����ؤولني، كما تمت مناقشة 
املوضوع بصورة ُموسعة في اجتماع مجلس الوزراء  

األخير .
 وأكد مدبولي أن الدولة تحرص على توازن األسواق 
وضمان توافر الس����لع بس����عٍر ع����ادل يراعي جميع 
الفئ����ات، وبناًء عليه، أوض����ح أنه من غير املقبول على 
اإلطالق وج����ود بعض املناف����ذ التجاري����ة الصغيرة 
والخاصة التي لم تقم بتحديد أو وضع الس����عر على 

السلعة، وبالتالي يتالعب التجار أو الباعة بالسعر.
 كما أش����ار رئيس الوزراء إل����ى أن القوانني واللوائح 
ُتجبر كافة املنافذ على وضع األس����عار على الس����لع 
بمختل����ف أش����كالها؛ وبالتالي س����يتم إعط����اء مهلة 
أس����بوعني � فقط ال غير � لكل املناف����ذ التجارية على 
مس����توى الجمهوري����ة، لوضع أس����عار الس����لع على 
الس����لعة بحيث يكون واضًحا وُمعلًنا للمواطن، وبعد 
انته����اء األس����بوعني، ت����م تكليف كل أجه����زة الدولة، 
ب����دًءا م����ن وزارة التموين، وجهاز حماية املس����تهلك، 
واملحافظ����ات، وك����ذا وزارة الداخلي����ة، بالنزول إلى 
األرض والتحري للتأكد من وجود األس����عار بش����كل 

واضح على السلع املختلفة.
 وق����ال مدبول����ي إنه س����يتم اتخاذ إج����راءات عقابية 
حاسمة ضد املنافذ غير امللتِزمة بذلك، وستصل إلى 
الغلق وإعادة بيع السلع املوجودة فيها بمنافذ الدولة 
بس����عٍر ُمعلن، حيث إننا نش����هد ظروفًا اس����تثنائية، 
مش����ددًا على أن الحكومة ال يمك����ن لها في ظل هذه 
الظ����روف أن تترك فئ����ة ُتتاجر باملواطنني، وتس����عى 
الس����تغالل الظرف لتحقيق مكس����ٍب زائٍد عن املنطق 

والس����عر العادل، مؤكدًا أن الدولة لم تتدخل لتحديد 
الس����عر، ولكن ستفرض مبدأ بأن يكون السعر ًمعلنًا 

على كل سلعة معروضة.
 وأض����اف رئي����س ال����وزراء أنه فيما يخص الس����لع 
االستراتيجية، التي تمس حياة املواطن اليومية، فإنه 
سيتم التنس����يق بش����أنها بالكامل مع اتحاد الغرف 
التجاري����ة واتحاد الصناعات، م����ن أجل تحديِد مدى 
س����عري لهذه الس����لع االس����تراتيجية تحديدًا، طبقًا 
ملعايير يتم التوافق بش����أنها، منه����ا الجودة، والنوع، 
بحي����ث يكون س����عر الكيلو منها يت����راوح ما بني رقم 
ك����ذا إلى رقم كذا، وأن يت����م االعالن عن هذه األرقام 
لاللتزام بها من كل سالس����ل البي����ع، مع مراجعتها 
وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد في كل حني من أنها 
متوافقة مع أسعار السلع ومدخالتها، بالتنسيق بني 

الدولة وأجهزتها.
 وأك����د مدبولي أن هذه اإلجراءات تعُد مهمة جدًا في 
ه����ذه املرحلة، من أجل الحفاظ على اس����تقرار توافر 
الس����لع للمواطن بالس����عر العادل، مش����ددًا على أن 
الدولة لن تصمت على أي نوع من املغاالة واستغالل 
املوق����ف، حيث يبدا تنفيذ تل����ك اإلجراءات على الفور 
بعد وضع كافة اآلليات الالزمة، موضحًا أنه سيكون 
هناك مهلة أس����بوعيان فيما يخ����ص موضوع إعالن 
أس����عار الس����لع املعروضة ف����ي كافة املناف����ذ، كما 
س����يتم التنس����يق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد 
الصناعات، فيما يُخص الس����لع االستراتيجية بحيث 
يتم تحديد املدى الس����عري له����ا، ليكون املواطن على 
دراية عندما يذهب للش����راء من أي مكان، كما سيتم 
تحديث هذا السعر باستمرار للتأكد دومًا أنه السعر 

العادل لبيع كل سلعة.
 ولفت رئيس ال����وزراء إلى أن الدولة يهمها أن يحقق 
التاجر والصانع مكس����بًا، ولكن بالسعر العادل، كما 
يجد املواطن الس����لعة متوافرة، مشيرًا إلى أنه برغم 
تحمل الدولة تكلفة كبيرة فيما يخص بطاقات التموين، 
السيما مع استكمال ُمبادرة الرئيس السيسي بزيادة 
املُخصصات على بطاقات التموين خالل العام املالي، 
ليستفيد املس����تحقون من هذه املبادرة، إال أن الدولة 
حريصة على أن تضمن لباقي املواطنني توافر السلع 
بالسعر العادل، وهذه هي رس����الة الحكومة للسوق، 
فهل ال تتدخل في التس����عير، ولك����ن يهمها انضباط 
األس����عار وأن يكون الس����عر عاداًل، دون ُمغاالة على 
املواطن، حيث إن كافة أجه����زة الدولة ُمكلفة بمراقبة 
ومتابع����ة ه����ذا املوض����وع، واتخ����اذ كل االجراءات 

الحاسمة لتنفيذ تلك االجراءات على األرض فورًا.
 ودع����ا رئي����س ال����وزراء املواطن����ني إل����ى أن يقوموا 
بمج����رد انقضاء مدة األس����بوعني، بإب����الغ الجهات 
املعني����ة فورًا، إذا وجدوا منفذ بيع ال يضع األس����عار 
على الس����لع، أو يغالي في األس����عار، لتتمكن أجهزة 
الدولة م����ن املحافظات ووزارتي التموي����ن والداخلية 
من التحرك واتخاذ االج����راءات ضد هذا املنفذ على 
الفور، فما يش����غل الدولة هو أن تظل السلع متوافرة، 
بالس����عر العادل املناسب، الذي ُيحقق مكسب التاجر 

والصانع، ويكون ضمن مقدرة املواطن املصري.
 إجراءات مهمة 

وبشأن  إجراءات الحكومة لتيسير دخول مستلزمات 
اإلنتاج إلى املوانئ، أوض����ح رئيس الوزراء  أنه  في 
ضوء توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي،  ، للبنك 

املركزي والحكومة، بإنهاء االعتمادات املس����تندية في 
خالل مدة أقصاها ش����هرين، فإنه يتم العمل في هذا 
اإلطار، عب����ر خطة توفير املوارد الدوالرية حتى نهاية 
السنة املالية الحالية، التي من شأنها تحقيق التوازن 
املأمول في الس����وق، وذلك لحل مش����كلة مستلزمات 
االنتاج املوجودة باملوانئ، وتعي الحكومة هذا األمر، 
وتعمل بالتنسيق مع البنك املركزي على أرض الواقع 
في ض����وء اإلمكانات املتاحة، لحل هذه املش����كلة في 

مدى زمني أقل من شهرين.
 و ح����ول ض����رورة تحمل القطاع الخ����اص جزءًا من 
الع����بء املوج����ود حالي����ًا، أوضح رئيس ال����وزراء أن 
الحكومة تعمل على تش����جيع ودعم القطاع الخاص، 
الذي يس����هم ف����ي التنمية االقتصادي����ة، موضحًا أن 
الحكوم����ة ل����ن تتدخل بالتس����عير بصورة مباش����رة، 
كما س����بق وأكد في التصريحات، ولكن سوف تعمل 
على التنس����يق م����ع اتحاد الغ����رف التجارية واتحاد 

الصناعات، بما يضمن حق املستثمر واملواطن.
 وأكد  مدبولي أن ه����دف الحكومة خالل هذه الفترة 
ه����و ضبط األس����عار، حت����ى ال تحدث مبالغ����ة تمثل 
عبئ����ًا على املواط����ن، بالتزامن مع ح����رص الحكومة 
على التواجد بالش����ارع املص����ري ومعرفة ما يمر به 
املواطن كمستهلك، وبالتالي فإن السلع االستراتيجية 
األساس����ية التي تمس املواطن، م����ن املعروف مداها 
السعري، ينبغي الحفاظ عليه، وهو ما تحاول الحكومة 

العمل عليه وعدم السماح باملغاالة في األسعار.
سعر لألرز 

وكان مجل����س الوزراء وافق  عل����ى الطلب املقدم من 
وزارة التموي����ن والتجارة الداخلية بش����أن مد العمل 
بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لس����نة 2022، بتحديد 
س����عر األرز األبي����ض للجمه����ور ملدة ثالثة أش����هر 
أخ����رى، وذلك باعتب����ار األرز األبيض م����ن املنتجات 
االس����تراتيجية؛ وملنع ظهور بعض املمارس����ات التي 
أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار األرز على نحو 

يشكل عبًئا على املواطن املصري كمستهلك.
وأوضح أنه بذلك ستكون األسعار املحددة لكيلو األرز 
األبيض الفاخر الذى ال تزيد فيه نس����بة الكس����ر على 
3% املعب����أ تعبئة فاخرة بم����ا ال يزيد على 18 جنيها، 
وكيلو األرز األبيض املعبأ بما ال يزيد على 15 جنيها، 
وكيلو األرز األبيض غير املعبأ )الس����ائب( ملا ال يزيد 
على 12 جنيها، عل����ى أن تلتزم كافة املتاجر واملحال 
وغيرها من منافذ البيع باإلعالن عن أسعار بيع األرز 
األبيض املش����ار إليها فى أماكن ظاهرة لروادها من 

املشترين.
 حمالت رقابية 

  الس����فير نادر س����عد املتحدث باسم مجلس الوزراء  
أك����د من جانبه أن الحكومة تقوم بدورها لضبط حالة 
انفالت األس����عار، ألن البعض حاول استغالل األزمة 
التي تمر به دول العالم ، منوها إلي أن  رئيس الوزراء 
أكد ان الدولة لن تسمح بهذا األمر، ولكنها لن تتدخل 
في العرض والطلب، إال في الس����لع األساسية، الفتا 
إل����ي  أن اتحاد الغ����رف التجارية واتحاد الصناعات 
هما املنوط بهما تحديد األسعار، ووضع الحد األدنى 

واألقصى للسعر.
وقال س����عد :   اتح����اد الغرف واتح����اد الصناعات 
س����يضعان األس����عار االسترشادية للس����لع، وهناك 
فترة خالل أسبوعني سيبدأ التطبيق، وستكون ملزمة 

للجمي����ع بحيث حال نزول األجهزة الرقابية س����تكون 
على علم باألس����عار االسترش����ادية، وف����ى حال عدم 
الت����زام التاجر س����يقع تحت طائلة القانون، وس����يتم 
اإلع����الن عن أس����عار الس����لع على األرف����ف بجميع 
املتاجر، ومن ال يلتزم، يت����م تطبيق اإلغالق التجارى 
ومصادرة الس����لع، مؤكدا أن الق����رار أصبح ملزما، 
وعلى املس����تهلك حال مالحظة مغاالة أو عدم االلتزام 
باألسعار يستطيع اإلبالغ وستضع الجهات الرقابية 

آليات ووسائل لتلقى الشكاوى.
وأكد أن زيادات األسعار على مستوى العالم حتمية، 
والدولة طمأنت الش����ارع، وتحملت تخفيف الصدمات 
بضخ الس����لع في األس����واق وتوفيرها ، موضحا أن  
جمي����ع األجهزة الرقابية س����تتابع عملية تطبيق كتابة 
األسعار على املنتجات، مشيرا إلى أن الدولة تدخلت 
الفترة املاضية بضخ كميات كبيرة من السلع، وهو ما 

حل أزمة نقص السلع فى بعض األماكن.
مهلة 

  املهن����دس عبد املنع����م خليل رئيس قط����اع التجارة 
الداخلية ب����وزارة التموين، أعلن أنه ت����م إعطاء مهلة 
أسبوعني للمحالت واملنافذ التجارية إلعالن األسعار 
على الس����لع، واإلعالن عن السلعة فى مكان واضح، 
وبعض الس����لع مثل اللنب السائب سيتم وضع قائمة 

بجوارها لألسعار املعلن عنها.
 وأضاف   خليل،   أن مفتش����ى الرقابة يتأكدون من 
الفات����ورة داخل املحال التجارية ويتجهون للكاش����ير 
ملعرفة كم س����عر الس����لعة لديه وهو يس����جلها  على 
الجه����از،  مؤكدا أن جميع املناف����ذ الحكومية التابعة 

للوزارات املختلفة أسعارها فى متناول الجميع.
 وقال  عب����د املنعم خليل في تصريحات له : ال نضر 
بالتاج����ر، ومن يبيع بأزيد من الس����عر س����يتم تطبيق 
غرامة عليه وس����يتعرض للحبس، وسيتم غلق املكان 
وبيع سلعته فى منافذ البيع الخاصة بالدولة، وسيتم 
مراقبة كافة املح����ال التجارية ومواجهة عدم اإلعالن 
عن األس����عار، موضحا أن جميع الجهات الحكومية 
س����تعمل فى كيان واحد، مطالبا  كل مواطن أن يبلغ 

بارتفاع األسعار على  األرقام املحددة لذلك .
ويلزم قانون حماية املس����تهلك املورد بإعالن أس����عار 
الس����لع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل 
واضح على أن يتضمن الس����عر م����ا يفرضه القانون 
م����ن ضرائ����ب أو أى فرائ����ض مالية أخ����رى، وذلك 
وفقا للضوابط التى تحدده����ا الالئحة التنفيذية لهذا 

القانون.
 كما حظر على املورد فى املادة الثامنة حبس املنتجات 
االس����تراتيجية املعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو 
ع����دم طرحها للبي����ع، أو االمتناع ع����ن بيعها، أو بأى 

صورة أخرى.
 ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء 
بتحديد املنتجات االس����تراتيجية لفترة زمنية محددة 
وضواب����ط تداوله����ا والجهة املختصة بذلك، وينش����ر 
القرار ف����ى جريدتني يوميتني واس����عتى االنتش����ار، 
ويلتزم حائزو املنتجات االستراتيجية لغير االستعمال 
الش����خصي بإخطار الجهة املختصة بالسلع املخزنة 

لديهم وكمياتها.
ووض����ع القانون عقوب����ات ملن يرتكب أفع����ال تتعلق 
باحتكار بعض السلع وخاصة السلع االستراتيجية، 
والت����ى ن����ص القانون عل����ى أن يقوم رئي����س الوزراء 
بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس 

سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.

  »المشاط”  توجه الشكر  للرئيس  عبدالفتاح السيسي  
خالل حفل رفيع المستوى بالعاصمة األمريكية واشنطن على 

الثقة والدعم المستمر من أجل تعزيز جهود التعاون الدولي

    مهلة أسبوعان للمحالت والمتاجر إلعالن األسعار 

على السلع.. وعقوبة  الغلق تنتظر المخالفين   

وافق مجلس الش����يوخ  ، برئاسة املستشار عبد 
الوهاب عب����د الرازق،   على مش����روع القانون 
املقدم م����ن الحكومة بإنش����اء صن����دوق مصر 

الرقمية. 
ويهدف مش����روع القان����ون إلى تيس����ير تقديم 
الخدمات، وس����رعة إنهاء اإلجراءات والخدمات 
املطلوبة وحوكمتها من خالل استحداث منظومة 
رقمية إلكترونية وتبس����يطها، إل����ى جانب تقديم 
االستشارات اإلدارية والتنظيمية الالزمة والدعم 
الفني املطلوب لضمان نجاح الصندوق املقترح 
إنش����اؤه، وترتكز فلسفة مش����روع القانون على 
أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثالث س����نوات 
مش����روعا لبناء قواعد بيانات متكاملة ملصر من 
خالل الربط ب����ني 60 قاعدة بيانات في قطاعات 
الدولة املختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة 
حكومية وإتاحتها من خالل قنوات مختلفة لبناء 

مصر الرقمية.
 كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق 
يسمى “صندوق مصر الرقمية” من أجل تفعيل 
خدم����ات املجتمع الرقمي والتروي����ج لها، ودعم 
وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها 
وضمان اس����تدامتها، فضاًل ع����ن دعم قطاعات 
الدول����ة املختلفة لتنفيذ الخط����ط واملبادرات ذات 
الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير 
عوائد اقتصادية وس����بل تمويلية تمكن قطاعات 
الدولة م����ن تقدي����م خدماتها بالش����كل األمثل، 
ويستهدف مشروع القانون أيضا  القضاء على 
األمي����ة الرقمية بحث املواطنني على التحول إلى 
الرقمن����ة في جميع، معامالته����م بما ال يحملهم 

أعباء مالية إضافية.
 وتن����ص  امل����ادة 1 من مش����روع القانون  على 
أن ينش�����أ ص�ندوق يس����مى “ص�ن�دوق مص�ر 
الرقمية”، تك����ون له ش����خصية اعتبارية عامة، 
ويتب����ع رئي����س مجلس ال����وزراء، ويك����ون مقره 
الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينش�����ئ فروعًا 
أخرى داخل جمهورية مصر العربية ويشار إليه 

في هذا  القانون بالصندوق. 
وعرض����ت الدكتورة ران����دة مصطف����ى، تقرير 
اللجنة، قائلة، :”تماش����ًيا مع رؤية مصر 2030 
واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في بناء 
مصر الرقمية، وتمثل مصر الرقمية رؤية وخطة 
ش����املة ُتعد حجر األس����اس لتحويل مصر إلى 
مجتم����ع رقمي، حيث تم  تعزي����ز وتطوير البنية 
التحتي����ة لتكنولوجي����ا املعلوم����ات واالتصاالت، 
ووضع الخطط واالستراتيجيات الكفيلة بتحقيق 
أهدافه����ا في الوص����ول إلى حكوم����ة مترابطة 
ومتكاملة رقميًا، والتوس����ع في تقديم الخدمات 
املميكن����ة، بم����ا يضم����ن تحس����ني بيئ����ة العمل 
والتأس����يس ملجتمع املعرفة ورفع مستوى األداء 
داخل مؤسس����ات الدولة املختلفة، ويساهم في 
إعادة بناء اإلنس����ان املصري من خالل االرتقاء 
بمس����توى حي����اة املواطنني عب����ر إتاحة خدمات 

إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد«.
 وأضافت:   مشروع القانون يهدف إلى تيسير 
تقدي����م الخدم����ات، وس����رعة إنه����اء اإلجراءات 
والخدم����ات املطلوب����ة وحوكمته����ا م����ن خالل 
اس����تحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها، 
إل����ى جان����ب تقدي����م االستش����ارات اإلداري����ة 
والتنظيمي����ة الالزم����ة والدع����م الفن����ي املطلوب 
لضمان نجاح الصندوق املقترح إنشاؤه ، فيما 
أشاد املستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس 
الشيوخ، بمش����روع القانون املقدم من الحكومة 
بإنش����اء صندوق مصر الرقمي����ة”، قائال “إننا 
أم����ام جمهورية جديدة وتحتاج إلى تش����ريعات 
حديثة نس����تطيع بما فيها من مس����تحدثات أن 
تتعامل وتتواءم وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، 

وتضاهى أحدث النظم الحكومية فى العالم«. 
وأضاف “أبو شقة “:  يتضمن مشروع القانون 
نصوصا تقدم تس����هيالت للمواطن وللمستثمر، 
ويزي����ل كثير م����ن العقبات خ����الل التعامل مع 
الحكوم����ة   ، وتابع   : نحن فى حاجة إلى مزيد 
من التش����ريعات التى تقضى على البيروقراطية 
والروتني ,وع����دم التفعي����ل الحقيقى للنصوص 

القانونية.
 وأوضح����ت  النائبة فيبى ف����وزى وكيل مجلس 
الشيوخ،   أن مشروع القانون يسهم في تحقيق 
ع����دة أهداف، منها تحس����ني أداء املؤسس����ات 
والهيئ����ات واملصال����ح الحكومي����ة الت����ي تقدم 
خدماتها للمواطنني التحديث القائم على مختلف 
األصعدة  وتيس����ير اإلجراءات وتخفيف األعباء 
عن املتعاملني مع مختلف الجهات ، س����واء من 
املواطن����ني طالبي الخدمات، او املس����تثمرين أو 
غيره����م، بما يحقق رض����اء الجميع عن الخدمة 
تحقيق الشفافية في املعامالت و إلغاء الوسطاء 
، و مواجهة أية محاوالت للفساد ، بما يعزز من 
قدرات الجهاز اإلداري وكذلك ترش����يد اإلنفاق 
العام ، و خفض التكلفة التي تتطلبها التعامالت 

ما قبل الرقمية.
 وأش����ارت إل����ى ال����دور املهم الذى س����يقوم به 
الصن����دوق ف����ي التوعي����ة بالخدم����ات الرقمية 
والتروي����ج له����ا، وتنمي����ة ق����درة املواطنني على 
االس����تفادة منها، ولفتت إلى أن تميز التش����ريع 
باس����تهدافه توفي����ر التموي����ل الالزم ألنش����طة 
الصن����دوق، بما يرصده من مصادر مالية دائمة 

لتحقيق أهدافه.
وذك����ر  املهندس حازم الجن����دي، عضو مجلس 
الش����يوخ،  أن  إنش����اء صندوق مصر الرقمية،   
يأتي في إطار اس����تراتيجية الدولة نحو التحول 
الرقمي، وسيس����اهم في التيسير على املواطنني 
في الحصول على الخدمات  ومن ش����أنه توفير 
الوقت والجهد م����ن خالل حصول املواطن على 
الخدمات عن طري����ق منصة مصر الرقمية التي 

تربط كافة الجهات الحكومية والوزارات.
 وأك����د  الجن����دى،   على ض����رورة مراعاة أال 
يت����م فرض أي رس����وم أو أعب����اء إضافية على 
املواطن����ني من أجل الحصول على الخدمات من 
خالل منص����ة مصر الرقمية ف����ي ظل الظروف 
االقتصادية الصعبة الراهنة وارتفاع األسعار، 
وحرص����ا على نجاح منظوم����ة التحول الرقمي، 
والب����د أيض����ا من تش����جيع وتحفي����ز املواطنني 
على التعام����ل مع املنصة الرقمية واالس����تفادة 
من التحول الرقمي، ونش����ر التكنولوجيا ومحو 

األمية الرقمية واإللكترونية«.
  وأش����ار إلي  ض����رورة تطوير وتهيئ����ة البنية 
التحتية لالتصاالت وتحس����ني وتطوير شبكات 
االنترنت وتحس����ني الخدمة وتوفير االنترنت في 
املناطق املحرومة والق����رى حتى تنجح املنظومة 
وال تتعطل بس����بب عدم الجاهزية أو عدم تطوير 
البني����ة التحتية جيدًا أو بس����بب س����وء خدمات 
االنترن����ت والتي تعد مثار ش����كاوى الكثير من 
املواطن����ني، مش����ددا على ض����رورة تذليل كافة 

العقبات لنجاح تطبيق املنظومة.
  وق����ال  النائب محمود ترك����ي، عضو مجلس 
األح����زاب  ش����باب  تنس����يقية  ع����ن  الش����يوخ 
والسياسيني،  : “توجه الحكومة مليكنة الخدمات 
والتح����ول الرقمي أم����ر مهم جدا يس����اهم فى 
تسهيل تقديم الخدمات للمواطنني والقضاء على 
البيروقراطي����ة«  ، مضيفا : “املواطن البس����يط 
يتخوف من تحمل ضريبة التكنولوجيا والتحول 
الرقمي وتحم����ل أعباء جديدة، وهذا األمر يجب 
أن نضعه فى االعتبار، كما أن هناك تخوف من 
تحميل موازنة الدول����ة أعباء جديدة فى املقرات 

وموازنة الصندوق«.
وش����دد  النائ����ب أكمل نجات����ي، عضو مجلس 
األح����زاب  ش����باب  تنس����يقية  ع����ن  الش����يوخ 
والسياس����يني،   عل����ي أهمية توعي����ة املواطنني 
حول عمل املنصة اإللكترونية والخدمات املقدمة 
عليه����ا، فضال عن أنها تطب����ق القوانني املُكملة، 
داعيا في الوقت ذاته الحكومة لدراس����ة خفض 
تكلف����ة الحصول علي التوقيع اإللكتروني ، الفتا  
إلي الدور الذي يلعبه مش����روع القانون بإنشاء 
الصندوق في تس����يير الخدم����ات املالية الرقمية 

إيجابيا نحو تعزيز الشمول املالي.
 و أك����د النائب حس����انني توفي����ق، عضو لجنة 
التعلي����م واالتص����االت بمجلس الش����يوخ  على 
أهمية التس����ويق للصندوق وأهميت����ه وخدماته 
املقدمة للمواطنني، موضحا أن معرفة املواطنني 
بالخدمات الت����ي يتم تقديمها ع����ن طريق بوابة 
مصر الرقمية يس����اهم في زي����ادة اإلقبال عليها 

والتسهيل على املواطنني.
 وأش����ار عضو مجلس الش����يوخ، إلى أن هناك 
إشكالية يجب العمل عليها وهي األمية الرقمية، 
خصوص����ا في ظ����ل أن ما يقرب م����ن 28% ال 
يجيدون القراءة والكتابة، مش����ددا على ضرورة 

أن تولي الدولة اهتماما بهذا امللف.
 وقال النائب أحمد زايد: “هذا القانون هام جدا 
وتأخر  وهو  يرتبط بمجتمع املعلومات ومؤشرات 
مجتمع املعرفة وأح����د املقاييس التي يتم عليها 
قياس مس����توى التقدم، ويتصل بعملية التحول 
الرقمي نفس����ه، وما يحقق����ه للمواطنني ويحقق 
قدر من العدالة االجتماعية للمواطنني فى عملية 
الحصول على الخدمات الحكومية، كما يساهم 

فى نشر املعرفة اإللكترونية والرقمية«.
رفض 

  في املقابل ،  أعلنت النائبة راجية الفقي عضو 
مجلس الش����يوخ عن تنس����يقية شباب األحزاب 
والسياس����يني، رفض مش����روع قانون “إنشاء 
صن����دوق مصر الرقمية” املق����دم من الحكومة، 
وقالت، إن القانون يتضمن هدف وفلس����فة نبيلة 
وهو دعم االس����تدامة في التحول نحو الرقمنة، 
ولكن يجب أال يكون هذا على حس����اب املواطن 
البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد 
مالية جديدة مع ترش����يد اإلنفاق  في القطاعات 
املختلفة، حتى ال يتحمل املواطن أعباء جديدة . 
وقال����ت النائبة راجية الفق����ي،:” ال يجب إضافة 
أي أعب����اء خاصة وأننا نواج����ه أزمة اقتصادية 
طاحن����ة، ويج����ب متابعة ملف ترش����يد االنفاق، 
ونص����ت امل����ادة 10 وأصلها )6( من مش����روع 
القانون على “مع عدم االخالل بالرسوم املقررة 
بأي قانون آخر، تعفى الخدمات واملعامالت التي 
تقدم خالل منصة مصر الرقمية من أية رس����وم 
إضافية خالف الرس����وم املق����ررة للخدمة، على 
أن يضاف رس����م إضافي ال يج����اوز مائة جنيه 
على الخدمات التي يتلقاها املواطن مباشرة من 
الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون فئات هذا الرس����م, وأحوال اإلعفاء 

منه كليًا أو جزئيًا.
 
 

صنـــــدوق مصــــر الرقــمــــية .. 
خطوة جديدة علي طريق حتقيق الشفافية 
ومحاربة البيروقراطية باملؤسسات احلكومية 

سلوى إبراهيم

آيه سعد الدين

الحكومة تتهم تجارا باستغالل األزمة ..وتحذر :  إجراءات عقابية حاسمة في مواجهة  أى مغاالة فى األسعار

جامعة جورج واشنطن ومبادرة GE7 تكرمان   المشاط   تقديًرا لجهودها وإسهاماتها في دفع التعاون متعدد األطراف 
وإطالق مبادرات عملية لتحفيز التعاون الدولي والتمويل اإلنمائي

اسماء عبداهلل

    يستهدف تيسير تقديم الخدمات  وسرعة إنهاء اإلجراءات 
والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خالل استحداث منظومة 

رقمية إلكترونية وتبسيطها
 برلمانيون : يتوافق مع  الجمهورية الجديدة وسيؤدى 

لتحسين أداء المؤسسات   ومكافحة الفساد وإنجاز الخدمات

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  18  ديسمبر  2022  •  العدد  673
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وقعت مبادرة “االستثمار من أجل التوظيف” اتفاقية منحة مع 
ش���ركة “كرييتف باور سولوشنز آيه جي”، وهي أول مستفيد 
م���ن الدعوة لتقديم عروض مش���روعات “االقتصاد األخضر” 

في مصر.
وبموج���ب االتفاقية، تمد املبادرة الش���ركة بمنحة قدرها 2.7 
مليون يورو؛ وهو ما يمثل 50% من إجمالي حجم االس���تثمار 

الخاص بمشروع بناء أول منشأة من نوعها لتصنيع املجمعات 
الحرارية الشمس���ية في مصر والشرق األوس���ط؛ وفقًا لبيان 

صحفي.
وكان قد تم اختيار الش���ركة بعد تقييم مفصل ملقترح املشروع 
املقدم، الذي يهدف إل���ى تحقيق أهداف التخلص من الكربون 

واستقالل الطاقة في كل من قطاعي الصناعة وتوليد الطاقة.

متويل بـ2.7 مليون يورو لبناء 
أول منشأة لتصنيع املجمعات 

احلرارية الشمسية مبصر

قال باسل الحيني، رئيس 
مجموعة مصر القابضة 

للتأمني، إن املجموعة تدرس 
استثمار نحو 100 مليون 

جنيه في مجال الرعاية 
الصحية، مضيفا سنعلن أول 

استثمار لنا في شهر يناير 
املقبل.

جاء ذلك خالل فعاليات مؤتمر 
“الرعاية الصحية.. قطاع 

بزخم بالفرص والتحديات«.
وأضاف الحيني، أن مصر 

القابضة تهدف لتأسيس شركة 
تأمني طبي، واالستحواذ على 

شركة تي.بي.آي، موضحا: 
“ليس توجهنا بناء أو 

االستحواذ على مستشفيات، 
بل هدفنا األساسي االستثمار 

في الرعاية الصحية«.
وأوضح أن االستثمار فى 
الرعاية الصحية بحاجة 
إلى الكثير من التعديالت 

التشريعية مع ضرورة تغيير 
الفكر االستثماري، وحاولت 

القابضة خوض التحدي في 3 
محاوالت متنوعة.

وأضاف أن مصر القابضة 
للتأمني تعمل حالًيا على 

استكمال استحواذها على 
شركة تي بي إيه بنسبة ملكية 

80%، مع استهداف إنشاء 
شركة تأمني طبي واالستثمار 

املباشر فى قطاع الرعاية 
الصحية.

أعلنت شركة فوري، عن 
تعاونها مع الشركة الوطنية 

للغاز “Natgas”؛ بهدف 
إطالق خدمة الشحن مسبق 
الدفع لكروت عدادات الغاز 
 »Natgas« التابعة لشركة

إلى جانب خدمات الدفع 
اإللكتروني - املتاحة بالفعل 

- لفواتير الغاز إلكترونيًا 
عبر قنوات “فوري” الرقمية 

املتعددة.
وقال البيان، إن االتفاق 
يتضمن تقديم “فوري” 

خدمة شحن الكارت مسبق 
الدفع الخاص بعدادات الغاز 
الطبيعي الخاصة بــالشركة 

 ”Natgas“ الوطنية للغاز
من خالل قنوات دفع فوري 

املختلفة، بداًل من الذهاب 
إلى الفرع الرئيسي لشركة. 

« Natgas«
وأكد البيان أن االتفاق يأتي 
في إطار دور شركة “فوري” 

الريادي في دعم استراتيجية 
التحول الرقمي للدولة 

املصرية، في ضوء رؤية مصر 
2030، للوصول إلى مجتمع 
غير نقدي في كافة املجاالت، 

وخاصة عمليات شحن الكروت 
مسبقة الدفع، وتحصيل 
وسداد فواتير الخدمات 

الحكومية واملرافق املختلفة.

ش���هد الدكتور عمرو طلعت، وزير االتص���االت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات، مراس���م توقي���ع اتفاقية بني الش���ركة املصرية 
 ،Grid Telecom لالتصاالت، وش���ركة جري���د تليك���وم
إح���دى الش���ركات التابع���ة اململوكة ملش���غل نق���ل الطاقة 
املس���تقل )IPTO( ف���ي اليون���ان، إلنش���اء كاب���ل بحرى 
 يرب���ط مص���ر واليون���ان عب���ر البح���ر األبيض املتوس���ط.

وقع االتفاقية املهندس عادل حامد العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذى للشركة املصرية لالتصاالت، ومانوس مانوساكيس 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى لش���ركة نقل الطاقة 
املس���تقلة IPTO؛ بحض���ور املهندس محم���د نصر الدين 
مس���اعد وزي���ر االتص���االت وتكنولوجيا املعلوم���ات للبنية 
املعلوماتية الدولية، وقيادات الش���ركة املصرية لالتصاالت، 
حي���ث تأتى االتفاقي���ة تتويجا ملذكرة التفاهم التي ش���هدها 
 الدكتور عمرو طلعت، خالل زيارته لليونان في فبراير املاضى.

وأك���د الدكتور عم���رو طلعت وزير االتص���االت وتكنولوجيا 
املعلوم���ات عل���ى أهمي���ة ه���ذه االتفاقي���ة التي تس���تهدف 
إنش���اء كاب���ل بح���رى جدي���د يربط ب���ني مص���ر واليونان 
عب���ر البحر املتوس���ط وهو األم���ر الذي يعزز ق���درة مصر 
االس���تراتيجية ف���ي مج���ال الكاب���الت البحري���ة الدولي���ة، 
حيث س���تفتح نقط���ة انزال جدي���دة في ش���رق أوروبا في 
 الس���واحل اليوناني���ة؛ وه���و ما يمث���ل ميزة اس���تراتيجية.
أش���ار إلى أن أكثر من 90 % من حركة البيانات بني الشرق 
والغرب تمر عبر األراض���ى واملياه األقليمية املصرية؛ مبينا 
أن توقي���ع االتفاقية اليوم يعد نت���اج للعمل الجاد على مدار 
10 أشهر منذ بدء املفاوضات التي جرت أثناء زيارته لليونان 
في فبراير املاضى والتى ش���هد خاللها توقيع مذكرة تفاهم 
بني الش���ركة املصري���ة لالتصاالت، وش���ركة جريد تليكوم 
 بهدف الربط بني البلدين باستخدام أنظمة الكابالت البحرية.
تأت���ى ه���ذه االتفاقي���ة في إط���ار رؤي���ة الش���ركة املصرية 
لالتص���االت واس���تراتيجيتها التوس���عية لتعزي���ز بنيته���ا 
التحتية وتوسيع رقعة شبكتها الدولية وتعدد نقاط الوصول 
إل���ى أوروب���ا، عن طري���ق فتح بواب���ة ش���رقية ألوروبا عبر 

اليون���ان، من خالل إنش���اء نظ���ام كابل بح���رى بني مصر 
 واليونان ليربط مدينة بورس���عيد بجزيرة كري���ت اليونانية.
يع���د الكاب���ل الجديد من أقصر املس���ارات لنق���ل البيانات 
إل���ى منطق���ة البلق���ان ف���ي ش���رق أوروب���ا ومنه���ا إل���ى 
وجه���ات أخ���رى في غرب أوروب���ا، بما يس���اهم في تعزيز 
وض���ع مص���ر االس���تراتيجى كمرك���ز عامل���ى لخدم���ات 
ب���ني الش���رق والغ���رب. البيان���ات   االتص���االت وم���رور 
م���ن جانب���ه؛ ق���ال املهندس ع���ادل حامد العض���و املنتدب 
والرئي���س التنفي���ذى للش���ركة املصري���ة لالتص���االت، إن 
الش���ركة تعمل باستمرار على التوس���ع في بنيتها التحتية 
الدولية وتطويرها وس���يمنح تعاوننا مع شركة جريد تيليكوم 
قيمة إضافية لش���بكتنا الدولية القوية لتصل ألكثر من 140 
 نقط���ة اتصال في أكثر من 60 دولة في جميع أنحاء العالم.
وق���ال مان���وس مانوس���اكيس رئي���س مجل���س اإلدارة 
والرئي���س التنفيذى لش���ركة IPTO، إن املجموعة تبنت 
مبادرة تهدف لتحويل اليونان إلى محور رئيس���ى للطاقة 
والبيان���ات، ذى قيم���ة جغرافية وسياس���ية عالية وموقع 
متمي���ز عند ملتق���ى القارات الث���الث أوروب���ا وأفريقيا 
وآس���يا، وبم���ا أن مص���ر تع���د مرك���ًزا رئيس���يًا مهمًا 
لالتص���االت الدولي���ة وملتقى لجميع الكاب���الت البحرية 
الدولية من الغرب إلى الش���رق، س���يكون هن���اك تعاوًنا 
 كبي���ًرا وفرًص���ا عظيمة تعود باملكس���ب عل���ى الجميع.

شيماء مرسي

توقيع اتفاقية بني »املصرية لالتصاالت« و»جريد تيليكوم« إلنشاء 
كابل بحرى يربط بني مصر واليونان

»الضرائب«: اعتماد شركة 
E-Tax فقط كمقدم خدمة 

إلرسال الفواتير لمنظومة 
الفاتورة اإللكترونية

مصر القابضة للتأمين: 
ندرس استثمار 100 مليون 

جنيه في مجال
 الرعاية الصحية

»فوري” تتعاون مع 
الوطنية للغاز إلتاحة 

خدمات الشحن مسبق الدفع 
لعدادات الغاز

أكدت مصلحة الضرائب، 
أنه لم يتم اعتماد أي برامج 

أو شركات وسيطة كمقدم 
خدمة يمكن من خالله إرسال 

الفواتير ملنظومة الفاتورة 
اإللكترونية إال من خالل 

شركة E- Tax فقط، والتي تم 
الترخيص لها وفقا لقرار وزير 

املالية رقم 337 لسنة 2022، 
بالترخيص لشركة تكنولوجيا 

تشغيل الحلول الضريبية 
E- Tax بالعمل مقدم خدمة 
ملنظومة الفاتورة اإللكترونية.
وأوضحت املصلحة في بيان، 

أنها غير مسؤولة عن أي 
تعامالت مع أي كيانات غير 

معتمدة، حيث إن االعتماد 
على البرامج واألنظمة 

الوسيطة ُيعد مخالفة للقانون.
وأكدت مصلحة الضرائب أن 

إعالن بعض الشركات عن 
برامجها وأنظمتها كوسيط 

إلرسال الفواتير على منظومة 
الفاتورة اإللكترونية كنظم 

معتمدة من املصلحة ال يمت 
ملصلحة الضرائب بصلة من 

قريب أو من بعيد.

كش���ف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد 
حسانني عن تلقي الشركة 7 عروض من شركات محلية وأجنبية 
للحص���ول على ش���راكة في 3 فرص اس���تثمارية التي طرحتها 

الوزارة إلنشاء مجمعات للزيوت.
وأوضح أن الف���رص تتواجد في كل من منطقة برج العرب على 
مساحة 137 ألف متر مربع، تتضمن مصنع استخالص بطاقة 
ومصن���ع التكري���ر وتعبئة الزيوت ومصنع إنتاج املس���لى، وفي 
منطقة س���وهاج على مساحة 120 ألف متر مربع باإلضافة إلى 
املجمع الصناعي في منطقة العامرية الذي س���يكون متخصصًا 
ف���ي إنتاج املنظف���ات الصناعية، ف���ي إطار توجيه���ات القيادة 
السياس���ية لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كس���لعة استراتيجية 

ضرورية للمواطن.
وأش���ار في تصريحات له إلى أن جاٍر دراسة العروض املقدمة 
من قبل لجنة استشارية متخصصة، وسيتم عرضها على وزير 
التموي���ن والتجارة الداخلي���ة الدكتور عل���ي املصيلحي متوقعًا 
إعالن نتيجة الترس���ية خالل شهر، الفتًا إلى أن نسبة املشاركة 

مع القطاع الخاص قد تصل إلى %76.
تجدر اإلش���ارة إلى أن حجم اس���تهالك مصر من الزيوت يبلغ 
نح���و 2.4 مليون طن س���نويًا وتس���تورد مص���ر نحو 97% من 

احتياجاتها.
من جانب آخر قال حس���انني إن الش���ركة القابضة للصناعات 
الغذائي���ة تس���تهدف تطوي���ر محط���ة زي���ت عمالقة ف���ي ميناء 
اإلس���كندرية وذلك لزيادة السعة التخزينية لها من 72 ألف طن 

إلى 250 ألف طن.
وأش���ار إلى أنه جاٍر عمل دراسات الجدوى للمشروع من خالل 
مكتب استش���اري متوقعًا انتهاء الدراس���ة خالل شهرين وبدء 

التنفيذ في فبراير املقبل.

وأضاف أنه في إطار التنسيق مع كافة الجهات فقد قامت وزارة 
النق���ل بتوفير أرض في امليناء وذلك حتى تس���توعب الخزانات 
الجدي���دة.. وأوضح أن املحطة التي س���تزود بأحدث وس���ائل 
التكنولوجي���ا الحديثة س���تتيح للش���ركات العامل���ة في القطاع 

الخاص إمكانية الحصول على احتياجاتها من الزيت الخام.
وح���ول اس���تراتيجية القابضة للصناع���ات الغذائي���ة لتطوير 
الش���ركات التابع���ة ورفع كفاءتها أوضح حس���انني أنه تم دمج 
الش���ركات التي تحقق خسائر في شركات أخرى لخلق كيانات 
جديدة كبيرة تس���اعد على تحقيق أرباح حيث تم دمج ش���ركة 
“األهرام للمجمعات” مع ش���ركة “الني���ل للمجمعات”، كما تم 
دمج “الش���ركة املصرية للنشا والخميرة واملنظفات” مع شركة 
“اإلس���كندرية للزي���وت والصابون”، وش���ركة “املصرية للحوم 
الدواجن” مع شركة “املصرية لتسويق األسماك”، الفتًا إلى أن 
الكيان���ات الجديدة لن تقل نس���بة التصدي���ر فيها عن 30% من 

حجم اإلنتاج.

القابضة الغذائية املصرية: تلقينا 7 عروض للشراكة مبجمعات الزيوت

تواصل الدولة بمختل���ف قطاعاتها وأجهزتها خططها 
لتوط���ني الصناعات ، وفتح األبواب أمام املس���تثمرين 
في القطاعات املختلفة ، وخاصة ما يتعلق بمشروعات 

الوقود األخضر .
و في إط���ار التعريف بالفرص االس���تثمارية باملنطقة 
االقتصادية لقناة الس���ويس ألعض���اء غرفة التجارة 
األمريكية بالقاهرة؛ ش���ارك   وليد جمال الدين رئيس 
الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس في 
جلسة نقاشية لغرفة التجارة األمريكية بالقاهرة والذي 
نظمته لجنة النقل واللوچيس���تيات بالغرفة، حيث تأتي 
مشاركته بش���أن الفرص االستثمارية املتاحة باملنطقة 

االقتصادية لقناة السويس. 
و ق���دم رئيس اقتصادية قناة الس���ويس عرضًا حول 
املنطق���ة االقتصادية لقناة الس���ويس مش���يرًا إلى ما 
تتمتع به املنطقة حاليًا من إمكانات ومقومات وجاهزية 
تشريعية وبنية تحتية وشبكة مرافق تؤهلها الستقطاب 
املزيد من االس���تثمارات املتنوعة، فض���اًل عن تكامل 
املناط���ق الصناعية مع املوان���ئ البحرية التي تضمها 
املنطقة االقتصادية، والتي س���اهمت في تسهيل حركة 
التج���ارة داخلي���ًا وخارجي���ًا، موضح���ًا  أهمية هذا 
التكامل ف���ي تمهيد الطريق أمام مش���روعات الوقود 
األخض���ر، كما تح���دث ع���ن الحوافز االس���تثمارية 
وتأهيل العمالة الفنية، والقطاعات الصناعية والخدمية 
املستهدفة، إضافة إلى توطني صناعة الوقود األخضر 
والتي ت���م توقيع العدي���د من مذك���رات التفاهم التي 
بلغ���ت 23 مذكرة تفاهم، ومؤخرًا ت���م تحويل 9 منهم 
التفاقيات إطارية للبدء في هذه املش���روعات وتنفيذها 
وفق���ًا للجداول الزمنية املس���تهدفة، كم���ا أوضح أن 
املس���احات املخصصة ملش���روعات الوقود األخضر 
بلغت 20 مليون متر مربع باملنطقة الصناعية بالسخنة 
خصصت لهذه املشروعات بعد أن كانت 13 كم مربع 
وذلك نظرًا لزيادة اإلقبال على هذه املش���روعات داخل 

املنطقة االقتصادية لقناة السويس.
وضم العرض التقديمي االتفاقي���ات التجارية الدولية 
الت���ي تعم���ل عليها املنطق���ة والتي من ش���أنها إفادة 
املستثمرين، كما أشار رئيس املنطقة االقتصادية إلى 
أن عدد املنشآت الصناعية والخدمية بلغ عددها 300 
منش���أة صناعية وخدمية، الفتًا إلى زيادتها من خالل 
التعاقدات  للمش���روعات الجديدة خالل الفترة املقبلة 
لتحقيق رؤية الهيئة ورسالتها في التنمية االقتصادية، 
باإلضافة إلى طرح الفرص االس���تثمارية والقطاعات 
الصناعي���ة الخاصة بمش���روعات وادي التكنولوجيا 
شرق اإلسماعيلية خالل العام املقبل على املستثمرين 

والشركات الراغبة في االستثمار .
من جانبها أوضحت رئيس لجنة النقل واللوچيستيات 
بغرف���ة التج���ارة األمريكي���ة  عبير لهيط���ة أن املنطقة 
االقتصادية لقناة السويس تتميز بموقع جغرافي عاملي 
مما جعلها مركًزا إلنتاج الوقود األخضر بمصر، مما 
ساعد على اس���تقطاب العديد من الصناعات وجعلها 

وجهة لجذب االستثمارات املتنوعة. 
وجاءت  مش���اركة رئيس الهيئة في هذه الفاعلية تأتي 
مباشرة بعد عودته من زيارته لفرنسا ضمن بعثة طرق 
األبواب التي اس���تهدفت عرض الفرص االس���تثمارية 
باملنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس أمام املستثمرين 
الفرنس���يني كج���زء من التعري���ف بإمكان���ات املنطقة 

االقتصادية أمام مجتمع األعمال الدولي.
  اقتراحات  أمام البرملان 

من جانب���ه أكد  محمد حالوة رئي���س لجنة الصناعة 
والتجارة بمجلس الشيوخ  أن البرملان بمجلسيه يبذل  
كل الجهد للمش���اركة والتفاعل م���ع مختلف القضايا 
الحيوي���ة ذات الصل���ة بملف اإلص���الح االقتصادى 
والتنمي���ة وزيادة الصادرات وتعميق الصناعة وتوطني 
التكنولوجيا ، إيمانا منه  بأهمية الجانب التش���ريعى 
ف���ى ضبط منظومة اإلنتاج ودعم خطط التقدم والتنمية 

الشاملة  .
 وأش���ار  رئيس لجن���ة الصناعة والتج���ارة بمجلس 
الش���يوخ، إل���ي  أن اللجنة من خالل ع���دد كبير من 
أعضائها تقدمت بالعديد من املقترحات برغبة ملناقشة 
أفكار ودراس���ات وخطط عمل من ش���أنها أن تضيف 
لألجه���زة التنفيذية والحكومة أبعادا أخرى تس���اعد 
على تحقيق األهداف املنش���ودة التى نعمل جميعا من 
أجلها وفى مقدمتها قطع خطوات إضافية فى مشروع 
النهض���ة واالنط���الق لألم���ام فى جميع مش���روعات 

التطوير واإلصالح والتنمية
 وتاب���ع  ح���الوة   أن اللجنة ناقش���ت، خ���الل الفترة 
األخيرة عدة مقترحات برغبة منها اقتراح النائب ياسر 
الهضيب���ي عضو اللجنة بخص���وص دعم الصناعات 
اليدوية لتصبح صناعة تصديرية ، كما ناقشت اقتراح 
النائب أكم���ل نجاتي عضو اللجن���ة بخصوص تبني 
مش���روع لتوعية الشباب بأهمية املشروعات الصغيرة 
ودع���م الدولة ف���ى املش���روعات الصغيرة لتش���جيع 

الشباب على االلتحاق بركب التنمية 
 وأض���اف رئيس لجن���ة الصناعة والتج���ارة بمجلس 
الش���يوخ ، ومن االقتراح���ات التى ناقش���تها اللجنة 
خالل الفترة األخيرة أيضا ، االقتراح برغبة املقدم من 
النائب طارق نصير إلنشاء بنك للمعلومات عن القطاع 
الصناعي املصري بغرض دعم الصناعة واالستثمار 
، وه���و اقت���راح ش���ديد األهمية فى إط���ار توجيهات 
الرئي���س عبد الفتاح السيس���ي بضرورة اس���تكمال 
قواعد البيانات األساس���ية للدولة حتى يتس���نى لكافة 
األجه���زة املعنية اتخاذ الق���رارات التطويرية على بينة 

ودراية كافية.
 وأوض���ح   رئيس لجنة الصناع���ة والتجارة بمجلس 
الش���يوخ ، أن دور اللجنة لم يقتصر على االقتراحات 
املتعلقة بأفكار تخص املس���تقبل ، ب���ل كان من بينها 
اقتراحات تخص األداء الحكومى واألجهزة التنفيذية 
، فيم���ا يتعل���ق بالقط���اع الصناعى ورؤي���ة التطوير 
املتخصص للصناعة مثل املدن املتخصصة ، فناقشت 
اللجن���ة بالفعل االقتراح برغبة املقدم من النائب محمد 
أب���و حج���ازي الخاص بحل مش���اكل مدين���ة األثاث 
بدمياط ، وه���ى إحدى املدن املتخصص���ة التى نعقد 
عليها آم���ال كبيرة لتطوير صناعة األثاث املصرى فى 
إحدى معاقله األساس���ية وهى مدينة دمياط الزاخرة 
بالخب���رات ، وتم بحث مجموعة املش���اكل والتحديات 
التى تعوق انطالق مدينة األثاث وفق الخطط املوضوعة
 وأش���ار  إلي  أن م���ن بني االقتراح���ات املهمة التى 
ناقشتها اللجنة مؤخرا ، اقتراح النائب املهندس حازم 
الجن���دى عضو اللجنة ومس���اعد رئيس حزب الوفد ، 
والخاص بدعم اس���تبدال سيارات التاكسي بسيارات 
كهربائية صديقة البيئة، استجابة لتوصيات قمة املناخ 
التى اس���تضافتها الدولة املصرية فى ش���رم الشيخ 

نوفمبر املاضى.
توطني صناعة األدوية البيولوجية 

كان رئيس الوزراء  الدكتور مصطفى مدبولى،  ش���هد   
بمق���ر الحكومة بالعاصمة اإلدارية الجديدة، مراس���م 

التوقي���ع على اتفاقية تعاون بني ش���ركة “إيفا فارما” 
للصناع���ات الدوائية، وش���ركة “إيلى ليل���ي” العاملية 
لألدوية وذلك للتعاون فى مجال توطني صناعة األدوية 
البيولوجي���ة ملرض الس���كرى فى مصر، والس���تدامة 
إمدادات األنس���ولني للبل���دان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط.
 حضر توقيع االتفاقية كل من اللواء طبيب بهاء الدين 
زي���دان، رئيس مجلس إدارة الهيئة املصرية للش���راء 
املوحد واإلم���داد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا 
الطبي���ة، والدكتور تامر عص���ام، رئيس مجلس إدارة 
هيئة الدواء املصرية، دانيال روبنستني، القائم بأعمال 
س���فارة الواليات املتح���دة االمريكية بجمهورية مصر 

العربية.
ووقع االتفاقي���ة كل من الدكتور ري���اض أرمانيوس، 
العض���و املنتدب لش���ركة “ إيڤا فارم���ا”، وأنطونيو 
آالس، الرئي���س واملدي���ر العام لش���ركة “إيلى ليلي” 
العاملية لألدوية ملنطقة جنوب آس���يا والشرق األوسط 

وتركيا وأفريقيا.
وعلى هام���ش التوقيع، قال اللواء طبي���ب بهاء الدين 
زي���دان، أن االتفاقية تأتى فى إطار توجيهات الرئيس 
عبدالفت���اح السيس���ى،   لتوطني الصناع���ات الطبية 
وتشجيع االس���تثمارات وزيادة الصادرات، الفتا إلى 
أن الهيئة املصرية للشراء املوحد تلعب دورا كبيرا فى 

جذب االستثمارات فى القطاع الطبي.
وأش���ار “زي���دان”، فى ه���ذا اإلطار، إل���ى أن الهيئة 
املصرية للش���راء املوحد قامت بالتنس���يق مع شركة 
“إيفا فارما” للصناعات الدوائية إلبرام اتفاقية تعاون 
مع ش���ركة “إيلى ليلي” العاملية لالدوية، وذلك لتوطني 
صناعة األدوية البيولوجية ملرض السكرى فى مصر، 
والس���تدامة إمدادات األنس���ولني للبلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط.
م���ن جانبه ، قال رياض أرماني���وس، العضو املنتدب 
لش���ركة “إيفا فارما”: يواجه األش���خاص املصابون 
بمرض الس���كرى فى البلدان املنخفضة واملتوس���طة 
الدخل تحدي���ات يومية فى الوص���ول للعالج، معربا 
عن س���عادته بالتعاون مع شركة “إيلى ليلي”، لتوفير 

األدوية املطلوبة.
وأضاف: نهدف إلى ع���الج مليون مريض على األقل 
بحلول ع���ام 2030 ممن ليس لديهم إمكانية الوصول 
إلى األدوية املنقذة للحياة، وذلك من خالل االستفادة 
م���ن تواج���د الش���ركة القوى ف���ى الق���ارة األفريقية 
والصناعات الدوائية املتطورة التى تتميز بها مصانع 
الش���ركة، فضال عن الشراكة مع شركة “ إيلى ليلي” 
ذات الخب���رة الكبي���رة واملتعمقة ف���ى رعاية مرضى 

السكري. 
وأوضح أنطونيو آالس أنه ألول مرة س���تقوم ش���ركة 
“إيل���ى ليل���ي” بتزويد ش���ركة “إيفا فارم���ا” باملادة 
الفعال���ة »API« املس���تخدمة ف���ى عملي���ة تصنيع 
اإلنس���ولني بس���عر مخف���ض، باإلضاف���ة إل���ى نقل 
التكنولوجي���ا لدع���م القدرة التصنيعية للش���ركة على 
عمل التركيب���ات والتصنيع املحلى ثم التعبئة النهائية 
للقوارير وخراطيش األنس���ولني، مما يجعل الش���ركة 
ش���ركة تصنيع موثوقة لهذه املنتج���ات املنقذة للحياة 

فى أفريقيا.
وأضاف: من املتوقع أن تبدأ شركة »إيفا فارما« فى 
توزيع اإلنس���ولني، األفريقى الصنع، فى غضون 18 
ش���هًرا، وأن يصل إلى حوالى مليون شخص سنوًيا 
بحلول عام 2030، الفتا إلى أن هذا التعاون هو جزء 
من مبادرة »ليلى X 30 30”، والتى تهدف إلى إتاحة 
الرعاي���ة الصحي���ة الجيدة لنحو 30 مليون ش���خص 
سنوًيا من الذين يعيشون فى مناطق محدودة املوارد، 

وذلك بحلول عام 2030.
شراكة مع القطاع الخاص 

ب���دوره عقد  املهن���دس محمود عصم���ت وزير قطاع 
األعمال الع���ام،  اجتماعا بمقر الوزارة، ومس���ؤولي 
املب���ادرة الوطنية لتطوير وتوطني الصناعة املصرية  “ 
ابدأ«  ، ملناقش���ة كيفية االستفادة من املبادرة الوطنية 
التى تضم ش���باب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب 

للقيادة فى مختلف املجاالت.
وخ���الل االجتم���اع ، قدم املهندس عصمت، ش���رًحا 
تفصيلًيا حول الصناعات القائمة فى قطاعات الوزارة 
املختلفة واألش���كال املتنوعة ألوجه الش���راكة املمكنة 
م���ع القطاع الخاص بما فى ذلك إمكانية التخارج من 

بعض الصناعات لصالح االستثمار الخاص.
 وكش���ف وزير قط���اع األعمال العام ع���ن العديد من 
الدراسات املكتملة التى أعدتها الوزارة خالل الشهور 
القليل���ة املاضي���ة حول إنش���اء مصان���ع جديدة فى 
قطاعات تعتمد فيها الس���وق املصرية على االستيراد 
وصناع���ات أخرى بها فجوة كبيرة بني اإلنتاج املحلى 
واإلستهالك بما يخدم أهداف املبادرة ويحقق الرسالة 
التى تعمل م���ن اجلها منذ اطالقها فى ش���هر أبريل 

املاضى.
 كما قدم املهندس محمود عصمت نسخة من الدراسة 
الخاص���ة بكل مش���روع ملس���ؤولى املبادرة تش���مل 
االس���تهالك املحل���ى وحجم االس���تيراد ومدى توافر 
امل���واد الخ���ام وأماكن تواجدها ومعدالت اس���تهالك 

الطاقة وحجم الصناعة على املستوى الدولى.
 وطل���ب الوزير من املبادرة فحص الدراس���ات وبحث 
إمكاني���ة إقامة املصانع بالتعاون مع القطاع الخاص، 
وفى هذا اإلطار قدم مس���ؤولى “اب���دأ” عرًضا حول 
الفرص االس���تثمارية املتاحة من الش���ركات املحلية 
والعاملية لتوطني بعض الصناعات ونقل تكنولوجياتها.
 وأك���د املهن���دس محمود عصمت أن االس���تراتيجية 
الجدي���دة لوزارة قطاع األعمال العام تنطلق من وثيقة 
سياسة ملكية الدولة وهذه االستراتيجية منفتحة على 
كافة أوجه الش���راكات والتعاون مع القطاع الخاص 
مش���يرًا إلى التعاون مع مبادرة  “ابدأ” واالس���تفادة 

من الشباب أعضائها وتنفيذ تلك املشروعات.
 ومن جانبهم، أش���اد مس���ئولو “ ابدأ “ باملشروعات 
الجديدة ودراس���اتها التفصيلية وطلبوا عقد اجتماع 
آخر لعرض فرص الش���راكات والتمويل املتاحة حاليا 

من بعض الشركات.     
 وناق���ش االجتماع أيضا مش���روعات إقامة مصانع 
الص���ودا آش والس���يليكون والزجاج املس���تخدم فى 
الخاليا الشمسية لتوليد الكهرباء وإطارات السيارات 
واملركب���ات الكهربائية واأللومني���وم والجنوط والفويل  
واملواسير غير امللحومة واألمونيا الخضراء والنترات 
والفوس���فات والورق والكرتون واملواد الخام الالزمة 
لصناع���ة األدوي���ة ومصن���ع الكلور وملب���ات املصانع 
غي���ر القابلة لالنفج���ار، باإلضافة إل���ى أفكار عديدة 

ملشروعات جديدة أخرى.

  رئيس الورزاء   يشهد توقيع اتفاقية لتوطين صناعة األدوية 
البيولوجية لمرض السكرى .. و رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء 

الموحد : االتفاقية تأتى فى إطار توجيهات الرئيس   السيسى  لتوطين 
الصناعات الطبية وتشجيع االستثمارات وزيادة الصادرات 

   وزير قطاع األعمال يطرح دراسات تفصيلية لمشروعات 
جديدة لتوطين الصناعة وخفض الواردات  . ويؤكد : منفتحون 

علي الشراكة مع القطاع الخاص 

   رئيس “اقتصادية 
قناة السويس “: نستهدف 

تستهدف توطين ٢١ قطاعًا 
حتى ٢٠٢٥ ووضعنا في خطتنا 

االستراتيجية قطاعات صناعية 
جديدة لخدمة مشروعات الوقود 

محمود معروف

 طرح فرص استثمارية يف وادي التكنولوجيا أمام الشركات العام املقبل 

أج����رى الل����واء أركان حرب مهندس مختار عب����د اللطيف رئيس 
الهيئ����ة العربي����ة للتصنيع مباحث����ات مع فيلك����س موتاتي وزير 
التكنولوجيا والعلوم بزامبيا والوفد املرافق له، بحضور الدكتور 
خال����د إبراهي����م رئيس مجل����س إدارة غرفة صناع����ة تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
جاء ذلك بمقر الهيئة العربية للتصنيع في زيارة تعكس دور مصر 
الرائد في املنطق����ة اإلفريقية وحرصها علي تعزيز أوجه التعاون 

والتكامل والشراكة مع األشقاء األفارقة.
وتناول����ت املباحث����ات تعزي����ز آليات التع����اون واالس����تفادة من 
اإلمكاني����ات املتط����ورة بالهيئة العربي����ة للتصنيع ف����ي مجاالت 
االتصاالت واإللكترونيات والتحول الرقمي والحلول التكنولوجية 
الرائدة وحماية وأمن املعلومات ودعم االبتكارات القابلة للتطبيق 
الصناعي، فضاًل عن تحديد أوجه التعاون املقترحة بني الجانبني 
في مختلف مج����االت التصنيع ونقل التجرب����ة املصرية الحديثة 
لتعميق التصنيع املحلي وتوطني التكنولوجيا لألشقاء بجمهورية 
زامبيا، كما تم ال�تأكيد علي رغبة الجانب الزامبي في االستفادة 
من خبرات العربية للتصنيع في مجال تدريب الكوادر البش����رية 
بزامبيا، الس����ّيما في مجاالت االتص����االت والعلوم والتكنولوجيا 

والرقمنة.
وأكد وزي����ر التكنولوجيا والعلوم الزامب����ي -خالل تفقده مصنع 
اإللكتروني����ات التاب����ع للهيئ����ة العربية للتصني����ع- حرص بالده 
تعزي����ز عالقات الش����راكة والتعاون مع مصر كدول����ة رائدة في 
القارة اإلفريقية، مش����يًدا بتاريخ مصر وخبراتها بقوله “أنتم أمة 
تملكون العقول ولديكم أكتاف قوية تستطيع حمل إفريقيا ودفعها 

لألمام«.
وأش����اد بمنتجات املصنع املتنوعة ومنها الشاش����ات اإللكترونية 
والتفاعلي����ة والتابلت والالب توب وكامي����رات املراقبة والعدادات 
اإللكترونية وغيرها، معرًبا عن تطلع بالده لفتح منافذ تس����ويقية 
بجمهورية زامبيا ملنتجات العربية للتصنيع املتنوعة واالس����تفادة 
بخبراتها في زيادة نس����ب التصنيع املحلي، وقال إننا نستهدف 
أن تصب����ح زامبيا منارة للتكنولوجيا والرقمنة مثل مصر خاصة 
وأنن����ا نرغب في مح����اكاة التجربة املصرية ف����ي مجال التحول 
الرقم����ي والتكنولوجيا إلى دولة زامبيا لتحقي����ق ما أطلقنا عليه 

“مثلث زامبيا الرقمي«.
وأشار إلى أهمية االستفادة بخبرات الهيئة العربية للتصنيع 
في تطوير البنية التحتي���ة بزامبيا ونعبر مرحلة التكنولوجيا 
والرقمنة م���ن خالل االعتماد على الحل���ول الرائدة وتمكني 
الخدم���ات الحكومية وريادة األعمال للش���ركات في زامبيا 

بحلول رقمية مستدامة.
م���ن جانب���ه، أكد الل���واء أ.ح مهندس مختار عب���د اللطيف 
رئيس الهيئة العربي���ة للتصنيع أهمية تعزيز التعاون وأوجه 
الش���راكات م���ع دول الق���ارة اإلفريقية، وتنفي���ذ توجيهات 
الرئيس عبد الفتاح السيس���ي لفتح آفاق جديدة من التعاون 
والتكامل مع األش���قاء األفارقة في كافة املجاالت الصناعية 

واالقتصادية، وفتح منافذ جديدة للتصدير في إفريقيا.
وأوض���ح أن الهيئة العربية للتصنيع تض���ع كافة إمكاناتها 
وخبراتها الفني���ة والتكنولوجية لتلبية احتياجات أش���قائنا 
واملش���اركة في املش���روعات التنموي���ة بجمهوري���ة زامبيا 
الش���قيقة.. موضح���ا أن الهيئة لديها خط���ة طموحة لتلبية 
كافة احتياجات الس���وق املحلية واإلفريقية بأحدث املنتجات 
اإللكتروني���ة وتطوير وتحدي���ث البنية التحتي���ة تكنولوجيا، 
واملساعدة في نقل وتطبيق أحدث الحلول الرقمية للخدمات 

الحكومية بزامبيا.
وأك����د ترحي����ب الهيئ����ة العربية للتصني����ع لتعزي����ز التعاون مع 
األش����قاء بجمهوري����ة زامبيا ف����ي مجال ال����دورات التدريبية من 
خ����الل أكاديمية ومراكز التدريب بالهيئ����ة، وبما يدعم العالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني، مثمًنا التعاون الجاد واملستمر مع 
غرف����ة صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتبادل الخبرات 
وتعزي����ز مكانة مصر على الخريطة العاملي����ة لصناعة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وتوحيد املجهودات وتس����ليط الضوء على 
مستقبل مصر الواعد من حيث الفرص التصديرية واالمتيازات 
االستثمارية والسير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق التنمية املستدامة 

وفًقا لرؤية مصر 2030.

رئيس العربية للتصنيع يبحث مع وزير زامبي التعاون مبجاالت اإللكترونيات

اسالم عبدالفتاح

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر 
الحكومة بالعاصمة اإلدارية الجديدة، مراس���م التوقيع على 
اتفاقية تعاون بني ش���ركة “إيفا فارما” للصناعات الدوائية، 
وشركة “إيلي ليلي” العاملية لألدوية وذلك للتعاون في مجال 
توطني صناعة األدوية البيولوجية ملرض السكري في مصر، 
والستدامة إمدادات األنسولني للبلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط.
وحضر توقيع االتفاقية كل من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة املصرية للشراء املوحد واإلمداد 
والتموين الطب���ي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر 
عصام، رئيس مجلس إدارة هيئ���ة الدواء املصرية، ودانيال 
روبنستني، القائم بأعمال سفارة الواليات املتحدة األمريكية 

بجمهورية مصر العربية.
ووق���ع االتفاقية كل من الدكتور ري���اض أرمانيوس، العضو 
املنتدب لش���ركة “إيڤا فارم���ا”، وأنطوني���و آالس، الرئيس 
واملدي���ر العام لش���ركة “إيلي ليلي” العاملي���ة لألدوية ملنطقة 

جنوب آسيا والشرق األوسط وتركيا وأفريقيا.
وعل���ى هامش التوقيع، قال اللواء طبي���ب بهاء الدين زيدان، 
إن االتفاقي���ة تأتي ف���ي إطار توجيهات الرئي���س عبدالفتاح 

السيس���ي، رئيس الجمهوري���ة لتوطني الصناع���ات الطبية 
وتش���جيع االس���تثمارات وزيادة الص���ادرات، الفتًا إلى أن 
الهيئة املصرية للش���راء املوحد تلع���ب دورًا كبيرًا في جذب 

االستثمارات في القطاع الطبي.
وأش���ار “زيدان”، في هذا اإلطار، إل���ى أن الهيئة املصرية 
للش���راء املوحد قامت بالتنس���يق مع ش���ركة “إيفا فارما” 
للصناع���ات الدوائية إلبرام اتفاقية تعاون مع ش���ركة “إيلي 
ليل���ي” العاملي���ة لألدوي���ة؛ وذل���ك لتوطني صناع���ة األدوية 

البيولوجية ملرض السكري في مصر،.

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية لتوطني صناعة األدوية البيولوجية يف مصر

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  18  ديسمبر  2022  •  العدد  673

توطين الصناعات.. خطوات متواصلة ودعم برلماني
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أص���در الدكت���ور مصطفى مدبول���ي، رئيس مجل���س الوزراء، 
قرارا بتعيني حس���ام أحمد هيبة، رئيس���ا تنفيذيا للهيئة العامة 
لالستثمار واملناطق الحرة، خلفا للمستشار محمد عبد الوهاب، 

الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.
وتوجه رئيس الوزراء بالش���كر للمستشار محمد عبد الوهاب، 
عل���ى جهوده الت���ي بذلها خالل فترة رئاس���ته للهيئ���ة، والتي 

س���اهمت في إتاحة مناخ جاذب لالس���تثمارات على املستويني 
املحلي واألجنبي، في ظل هذه الفترة الحرجة التي تشهد العديد 

من تداعيات أزمات عاملية متالحقة.
تجدر اإلش���ارة إلى أن حس���ام أحمد هيبة، كان يشغل منصب 
نائ���ب رئيس مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب لش���ركة البريد 

لالستثمار.

قرار من رئيس الوزراء بتعيني حسام 
هيبة رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة 

لالستثمار واملناطق احلرة

بحث الرئيس عبد الفتاح السيس���ي مع باتريس كني، 
رئي���س مجلس إدارة ش���ركة تاليس الفرنس���ية ذات 
الخبرات العاملي���ة في مجال تكنولوجي���ا البصريات 
واإللكتروني���ات واألم���ن الس���يبراني وتطبيقاتها في 
القط���اع املدن���ي والخدم���ي، آف���اق التع���اون، وذلك 
بالتع���اون مع الش���ركة العربية العاملي���ة للبصريات، 

وشركة بنها للصناعات اإلليكترونية.
ج���اء ذل���ك بحض���ور أحم���د خال���د قائ���د القيادة 
االس���تراتيجية واملش���رف على التصنيع العسكري، 
الش���ركة  إدارة  رئي���س مجل���س  زغل���ول  وط���ارق 
العربي���ة العاملي���ة للبصريات، وأحمد ع���ادل بالقيادة 
االس���تراتيجية، إلى جانب كٍل من كريستوف ساملون 
نائب رئيس ش���ركة تاليس، وش���ريف ب���ركات مدير 

شركة تاليس مصر.
وأكد الرئيس، على مسيرة التعاون املتميزة بني مصر 
وفرنسا، خاصًة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية 

في مصر ومس���اهمتها في عملية التنمية، والتي مثل 
نجاحها في مصر نقطة انطالق لها إلى مختلف دول 
املنطق���ة، وتطلع مصر ملواصلة هذا التعاون وتطويره، 
الس���يما مع ش���ركة تاليس ذات الخب���رة العريقة في 

مجال البصريات واإلليكترونيات.
كم���ا وجه الرئيس باالهتمام برفع القدرات البش���رية 
في إطار التعاون مع ش���ركة تاليس من حيث التدريب 
والتأهي���ل العمل���ي والفني، وذلك إلع���داد كوادر من 

املهندسني في تلك املجاالت املتخصصة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة تاليس عن 
االعت���زاز بلقاء الرئي���س لبحث مس���يرة التعاون مع 
مصر، مؤكدًا أهمية دور مصر كحليف اس���تراتيجي 
لفرنسا، ومشيرًا إلى الحرص على التعاون املثمر مع 
مصر بشأن مجال نش���اط الشركة، وكذلك ما يتعلق 
بالتدري���ب والتعلي���م لنقل املعرفة وتوط���ني الصناعة 

وتعزيز قدراتها في مجال البصريات.

 

»إيتيدا”: 600 مليون دوالر 
حجم االستثمار بالشركات 
الناشئة في مصر خالل 2022

السياحة تنظم برنامجا 
للمشاركين في مؤتمر اتحاد 
شركات السياحة المجرية

مجلس الوزراء  يوافق 
علي منح الرخصة 
الذهبية لـ8 مشروعات 
استثمارية
 

نظمت وزارة السياحة واآلثار 
ممثلة في الهيئة املصرية 
العامة للتنشيط السياحي 
برنامجًا سياحيًا للمشاركني 
في املؤتمر السنوي التحاد 
شركات السياحة املجرية 
MUISZ، والذي استضافته 
مصر خالل الفترة من 6 وحتى 
13 ديسمبر الجاري بحضور 
47 شركة سياحة ومنظم 
رحالت من املجر.

وأوضحت نرمني حنفي 
مدير عام اإلدارة العامة 
للعالقات السياحية بالهيئة، 
أن البرنامج السياحي 
تضمن زيارة عدد من األماكن 
السياحية واألثرية بالقاهرة 
والجيزة واألقصر وأسوان، 
مشيرة إلى أن الوفد املكون 
من 47 شركة سياحة ومنظم 
رحالت من املجر قد زار منطقة 
أهرامات الجيزة واملتحف 
املصري بالتحرير واملتحف 
القومي للحضارة املصرية 
بالفسطاط.

قال حسام عثمان، نائب 
رئيس هيئة تنمية صناعة 
تكنولوجيا املعلومات 
“ايتيدا” ورئيس مركز اإلبداع 
التكنولوجي وريادة األعمال 
“تيك”، إن حجم االستثمار 
في الشركات الناشئة في 
مصر بلغ 600 مليون دوالر 
خالل 2022، مقارنة بنحو 
500 مليون دوالر خالل العام 
املاضي.

وأضاف عثمان، خالل إعالن 
شركة هواوي تكنولوجيز عن 
الفائزين بمسابقة برنامج 
الشركات الناشئة لعام 2022، 
بالتعاون مع مركز اإلبداع 
التكنولوجي “تيك”، وشركتي 
فالت 6 البز وفلك ستارت، أن 
ذلك على الرغم من االنخفاض 
العاملي في حجم االستثمار 
في الشركات الناشئة نتيجة 
الظروف االقتصادية التي يمر 
بها العالم.

وأوضح رئيس مركز اإلبداع 
التكنولوجي، أن البرنامج 
يسعى إلى دفع عجلة نظام 
ريادة األعمال املتكامل في 
مصر، ما يزيد من فرص 
النمو الواعدة أمام الشركات 
الناشئ.

وافق مجلس الوزراء على 
منح الرخصة الذهبية لعدد 8 
مشروعات استثمارية تقدمت 
إلى الهيئة العامة لالستثمار 
واملناطق الحرة للحصول 
على الرخصة واالستفادة من 
مزاياها. 
واملشروع األول يخص 
شركة “هاير إليكتريك 
إيجيبت ليمتد”، ويتمثُل 
في إقامة ُمجمع صناعي 
لألجهزة الكهربائية، باملنطقة 
الصناعية الواقعة جنوب غرب 
مدينة العاشر من رمضان، 
بتكلفة استثمارية 135 مليون 
دوالر، ويتيح تشغيل نحو 
1500 عامل وفني وإداري، 
أما املشروع الثاني فيُخص 
شركة “يازاكي ألنظمة التوزيع 
الكهربائية ـ مصر”، ويتمثل 
في تصنيع أنظمة التوزيع 
الكهربائية للسيارات بكافة 
أنواعها، بنظام املناطق 
الحرة الخاصة، بمنشأة كمال 
بمحافظة الفيوم، بتكلفة 
استثمارية 30 مليون دوالر، 
يتيح تشغيل 3 آالف عامل.

السيسي يبحث مع تاليس الفرنسية التعاون يف مجال 
تكنولوجيا البصريات واإللكترونيات

وزيرة التخطيط: 77.2 مليار جنيه حجم االستثمارات 
لقطاع التعليم بخطة عام 2023/22

قالت الدكتورة هالة الس���عيد، وزي���رة التخطيط والتنمية 
االقتصادي���ة، إن التعلي���م ُيع���د ركيزة أساس���ية لتنمية 
ال�موارد البش���رية وتنوير ال�معارف اإلنس���انية ل�ُمواكبة 
ُمس���تجّدات العص���ر وُمتطّلبات االنتق���ال إلى االقتصاد 
ال�معرفي والثورة الصناعّية الرابعة، ولتعزيز التنافس���ّية 
الدولّية في شتى مناحي الحياة، ولذا، يأتي قطاع التعليم 
في ُمقّدم���ة القطاعات الت���ي ُتوليها الدول���ة عناية كبيرة 
وأولوّية عند تخصيص ال�موارد وتقرير خيارات البرامج 
وال�مش���روعات التنموّية، مش���يرة إلى أن االس���تثمارات 
الكلّية لقطاع التعليم بخطة عام 2022/2023 ُتقّدر بنحو 

77.2 مليار جنيه.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من ال�ُمستهدف زيادة 
إنتاج قط���اع التعليم خالل ع���ام 2022/2023 إلى نحو 
214.8 مليار جنيه ُمقابل نحو 184.7 مليار جنيه خالل 
عام 2022/21 بنس���بة 16.3%، مشيرا إلى ُمستهدفات 
التعلي���م قبل الجامعي بخط���ة 2022/2023 واملتمثلة في 
خفض كثافة الفصول من خالل إنش���اء وإحالل وتجديد 
25 أل���ف فصل ف���ي كافة ال�مراح���ل التعليمي���ة، وذلك 
ل�مواكبة الزيادة ال�مستمرة في ُمعّدل النمو السنوي لعدد 
الط���الب الذي يصل إلى 3.9% )حوالي 780 ألف طالب 
س���نوًيا(، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم 
في ال�مناطق ال�محرومة، باستثمارات قدُرها 15.4 مليار 
جنيه عام الخطة ب�ُمعّدل زيادة 40% عن اس���تثمارات عام 
2021/2022، إلى جانب تحس���ني تنافس���ية ُمخرجات 
التعلي���م قب���ل الجامعي ع���ن طريق إنش���اء 10 مدارس 
ياباني���ة جديدة باإلضاف���ة إلى م���دارس النيل ومدارس 
)STEAM( وامل���دارس الرس���مية الدولي���ة والقومية، 
فض���اًل ع���ن إنش���اء 20 مدرس���ة جدي���دة للتكنولوجيا 
التطبيقي���ة باس���تثمارات 2.5 ملي���ار جني���ه، فضاًل عن 
توجي���ه 3.75 مليار جنيه لتوفي���ر أجهزة التابلت لطالب 
ال�مرحل���ة الثانوية، توجيه 874 مليون جنيه للتوّس���ع في 
توفير الشاش���ات والفصول الذكي���ة، وتجهيز ال�مدارس 
بفصول الفراغات الذكية باعتم���ادات 324 مليون جنيه، 
ونح���و 1.2 مليار جنيه لتطبيق »الجدارات« في مدارس 

التعلي���م الفني وال�مدارس التطبيقي���ة، وكذا توجيه 700 
مليون جنيه لبنك ال�معرفة )قناة مدرستنا(.

ومن خالل ال�مش���روع القومي لتطوير الريف ال�مصري 
»حياة كريمة« مس���تهدف إنش���اء وتطوي���ر نحو 13.8 
ألف فصل دراس���ي، وصيانة 1430 مدرس���ة في إطار 
ال�مرحلة األولى من ُمبادرة »حياة كريمة«، ومس���تهدف 
من خ���الل ُمب���ادرة تطوي���ر الفص���ول ف���ي التجّمعات 
الحضرّية: إنشاء وتطوير وتوسعة 8400 فصل في كافة 
ال�مراح���ل التعليمية، ب� 75 تجمًع���ا حضرًيا، تقع ضمن 
النطاق الجغرافي لل�مرحلة األولى من ال�مشروع القومي 
لتطوير الريف ال�مصري »حياة كريمة«، كما تس���تهدف 
الخطة ُمواصلة خف���ض ُمعدل محو األمية إلى 17% عام 

2022/2023 ُمقابل 19% عام 2022 /2021.
وفيم���ا يتعل���ق بمس���تهدفات التعلي���م الجامع���ي بخطة 
ع���ام 2022/2023 فانها تتضمن التوس���ع في إنش���اء 
الجامع���ات التكنولوجي���ة حيث تس���تهدف الخطة توجيه 
442 مليون جنيه الس���تكمال إنشاء وتشغيل 6 جامعات 
تكنولوجي���ة )6 أكتوبر، أس���يوط الجديدة، طيبة الجديدة 
باألقصر، ش���رق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب 
باإلسكندرية(، بطاقة إستيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل 

إجمالي الجامعات التكنولوجية نحو 9 جامعات.

رضوى عبداهلل

تحت شعار “تطوير الصناعة املصرية” وقعت شركة “ابدأ”، 
الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة املصرية 
 Coperci« اب���دأ”، عق���د اتفاق مس���اهمني مع ش���ركة“
»اإلس���بانية التابعة ملجموع���ة »Mondragon« العاملية، 
إلنشاء أول مصنع لتصنيع “صمام أمان الغاز” في مصر، 
بطاقة إنتاجيُة تقدر ب�15 مليون صمام، وبتكلفة اس���تثمارية 
تبلغ نحو 6.7 مليون دوالر، والذي من املقرر افتتاحه خالل 

شهر إبريل من العام القادم 2023.
يأتي ذلك بالتعاون مع ش���ركة “فريش إليكتريك”، ومجموعة 
ش���ركات “العربي”، في إطار تعزي���ز دور القطاع الخاص 
لتوطني الصناع���ات الحديثة، وتقليل الفجوة االس���تيرادية، 
 من خ���الل إضاف���ة اس���تثمارات جديدة لقط���اع الصناعة

يذك���ر أن املب���ادرة الوطنية لتطوير الصناع���ة املصرية “ابد 
أ” أطلقه���ا الرئي���س عبدالفتاح السيس���ي، خ���الل إفطار 
األس���رة املصرية ف���ي أبري���ل 2022، وتهدف إل���ى تعزيز 
دور القط���اع الخ���اص فى توطني الصناع���ة وتقليل الفجوة 
االس���تيرادية وتأهيل العمالة املصري���ة وتذليل العقبات أمام 
املصان���ع املتعثرة، وتش���ييد املصانع الجدي���دة فى مصر، 
كما تع���د مبادرة “اب���دأ” ذرًاعا اقتصادية ملب���ادرة “حياة 

كريمة” وتتكام���ل أهدافها وتعد مع األهداف الوطنية للدولة 
والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو االقتصادي 
واالجتماعي املستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، واالبتكار 
فى املجال الصناعي، واالستهالك واإلنتاج بشكل مسؤول.

بح���ث وزير النق���ل الفريق كام���ل الوزير، م���ع جيفري 
دونالدس���ون ممثل رئيس الوزراء البريطاني للتجارة مع 
مصر، سبل تعزيز التعاون بني مصر واململكة املتحدة في 
مختلف املجاالت، خاصة مجاالت النقل بمختلف أنواعه.

واس���تعرض وزير النقل - في ختام زيارت���ه إلى اململكة 
املتحدة - الفرص واملش���روعات املتاحة في مصر بمجال 
النقل، داعيا الحكومة البريطانية إلى املزيد من التشجيع 
والدعم للشركات البريطانية لالنخراط فى هذه املشروعات 
واالس���تفادة من الف���رص املتاحة فى مص���ر، معربا عن 
الترحيب بالعمل مع الشركات البريطانية واالستفادة من 

الخبرات والتكنولوجيات التى تمتلكها،وفقا لبيان.
وأش���ار الوزير إلى التعاون القائم بني البلدين فى مجال 
تصني���ع عربات خطي املونوريل، وبمش���اركة هيئة تمويل 
الصادرات البريطانية، مؤكدا أن املش���روع يمثل نموذجا 
للتع���اون يمك���ن محاكاته فى عدة مش���روعات كبرى يتم 

تنفيذها بمجال النقل في مصر.
م���ن ناحيت���ه، أع���رب ممثل رئي���س ال���وزراء البريطاني 
للتج���ارة مع مصر عن تطلع اململك���ة املتحدة إلى تعميق 
التع���اون والعمل املش���ترك م���ع مصر فى املش���روعات 
الج���اري تنفيذه���ا في مختل���ف مجاالت النق���ل والبنية 

األساس���ية، وذلك به���دف تحقيق االزده���ار في مصر، 
واالستفادة من الفرص املتاحة بها.

ونق���ل دونالدس���ون تهنئ���ة الحكوم���ة البريطانية ملصر 
بمناس���بة نج���اح مؤتمر تغي���ر املناخ الذى اس���تضافته 
في ش���رم الش���يخ، مشيرا إلى مش���اركة رئيس الوزراء 
ريشى سوناك في املوتمر، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، مؤكدا رغبة اململكة املتحدة على تعزيز التعاون 
مع مصر في مختلف املجاالت، والتنسيق بشان القضايا 

ذات االهتمام املشترك.

إنشاء أول مصنع يف مصر إلنتاج صمام أمان الغاز حتت مظلة مبادرة ابدأ

وزير النقل يبحث مع ممثل رئيس احلكومة البريطانية
 فرص االستثمار املتاحة مبصر

اس���تضافت العاصمة األمريكية  واش���نطن  ، علي 
م���دار ثالثة أيام ، القمة األمريكية اإلفريقية الثانية،  
بمش���اركة  مصر إلي جانب  أكث���ر من 40 زعيما 
أفريقيا، ودعا الرئي���س االمريكي بايدن 49 رئيس 
دولة أفريقية، باس���تثناء 4 دول معلقة حاليا من قبل 
االتحاد األفريقي، كما دعا رئيس مفوضية االتحاد 

األفريقي ، موسى فقي محمد .
وتع���د القمة  أكب���ر تجمع أمريك���ي أفريقي منذ 8 
س���نوات أي منذ القمة االولي التي عقدها  الرئيس 
السابق باراك أوباما في أغسطس 2014 ،  وجاءت 
القمة ف���ي ظ���ل تحدي���ات مختلفة عن س���ابقتها، 
حيث اس���تهدفت  دفع األولويات املش���تركة وتعزيز 
العالق���ات بني الواليات املتح���دة وأفريقيا  و توفير  
فرص���ة لتعزيز تركي���ز إدارة بايدن عل���ى التجارة 
واالس���تثمار في إفريقي���ا ، وتس���ليط الضوء على 

التزام أمريكا بأمن إفريقيا  .
وانعق���دت  القم���ة وس���ط تحديات متع���ددة تواجه 
القارة الس���مراء، في مقدمته���ا االرهاب املمتد في 
انحاء البلدان االفريقية بما فيه الجماعات املسلحة 
وداعش وكافة التنظيمات التي تهدد اس���تقرار هذه 
ال���دول، فيما تعد أزمة  االقتص���اد العاملي وانعدام 
األمن الغذائي والعس���كري ف���ي إفريقيا، من أبرز 
اسباب عدم اس���تقرار البلدان، فضال عن تداعيات 
تغيير  املناخ  الس���لبية وتراجع الصادرات بموجب 
قان���ون النمو والفرص اإلفريقي الرائد في الواليات 
املتحدة )أجوا(، والذي يوفر لبعض البلدان وصول 
الس���لع املعفاة من الرس���وم الجمركية إلى السوق 

األمريكية.
وبحس���ب كبير مستش���اري مجلس األمن القومي 
األمريك���ي للقمة الق���ادة األمريكي���ة األفريقية دانا 
بانكس ونائب مس���اعد وزي���ر الخارجية األمريكي 
للش���ؤون اإلفريقي���ة روبرت س���كوت ف���إن  القمة 
اس���تهدفت تس���ليط  الض���وء عل���ى كيفي���ة تعزيز 
الوالي���ات املتحدة وال���دول اإلفريقية لش���راكاتهم، 
وتطوير أولوياتهم املشتركة وستعكس االستراتيجية 
األمريكية تجاه إفريقيا جن���وب الصحراء الكبرى، 
مما يش���دد بالفع���ل على أهمية املنطقة الحاس���مة 

ملواجهة تحديات هذا العصر«.
وتضم���ن  ج���دول أعم���ال القم���ة،   سلس���لة من 
املنتدي���ات  بينها  منتدى القادة الش���باب األفارقة 
واملهج���ر ؛ منتدى املجتمع املدني؛ منتدى للس���الم 
واألمن والحكم ، فضال عن  مناقش���ات حول املناخ 
وكذل���ك الصحة ، كما عقد ميث���اق التجارة والنمو 
األفريقي على املستوى الوزاري ملناقشة سبل تنفيذ 
امليث���اق وتعزيز التعاون االقتص���ادي وزيادة حجم 
التجارة واالستثمارات بني الجانبني ودعم التكامل 

االقتصادي والتجارة البينية.
و عق���د ف���ي أول أيام القم���ة أيًضا منت���دى حول 
االنتقال الع���ادل نحو الطاقة النظيفة واملس���تدامة 
والتأقلم املناخي تحت عنوان “لنبني مًعا مستقبلنا 
األخضر” لبحث الشراكة من أجل مواجهة التأقلم 
املناخي واالنتقال نحو البيئة املستدامة على أساس 
من األولويات املشتركة ، فيما خصص اليوم الثاني  

ملنتدى األعمال بني الواليات املتحدة وإفريقيا  .
مكاسبمكاس���ب عديدة تجنيها القارة األفريقية من 
القم���ة األفريقية العربية،  ويقول  الدكتور يس���ري 
الش���رقاوي، خبير االقتصاد اإلفريقي، إن  انعقاد 
القم���ة بعد توقف ثماني س���نوات،   يؤكد أن هناك 
اهتماًم���ا كبي���ًرا من الجان���ب األمريك���ي بالعمل 
األمريك���ي اإلفريق���ي املش���ترك ، مضيف���ا  أن ما 
ح���دث في العالم أخيًرا من ظروف اس���تثنائية غير 
عادي���ة متتالية س���واء ف���ي جائحة كورون���ا أو في 
الحرب الروس���ية األوكراني���ة أدى إلى إعادة النظر 
في منظومة اقتصاد العال���م، وأن الواليات املتحدة 
األمريكية تؤكد اهتمامها الشديد بالقارة اإلفريقية، 
لذلك دعت إلى هذه القمة التي أولتها اهتماًما كبيًرا.

وأوض���ح خبي���ر االقتص���اد اإلفريق���ي، أن القمة 
األمريكي���ة اإلفريقية،  تناولت موضوعات مهمة مثل  
االهتمام بالشباب اإلفريقي ورواد األعمال وإطالق 
منصة للشباب   والحوار مع أصحاب الرؤي،  إلي 
جانب  الحدي���ث عن النمو والفرص االس���تثمارية 
واالقتصادية وكيف يمكن أن تحدث تنمية جادة في 
القارة اإلفريقية من منظور يؤكد أنها بالفعل س���لة 

غذاء العالم.
 بدوره���ا تؤك���د أمان���ي عصفور، رئي���س مجلس 
األعمال اإلفريقي،  أن الشراكة األمريكية اإلفريقية 
في القطاع الخاص مهمة جًدا لزيادة االستثمارات 
األمريكية في القارة اإلفريقية، خصوًصا أن إفريقيا 

سوق واعدة يبلغ سكانها 1.3 مليار نسمة.
وأضاف���ت رئيس مجل���س األعم���ال اإلفريقي  أن 
الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة  تركز عل���ي زيادة 
اس���تثماراتها ف���ي إفريقي���ا، في مواجه���ة التوغل 
الصيني في القارة اإلفريقية، باإلضافة إلى املبادرة 
الصينية “الحزام والطريق«  ، موضحة  أن أمريكا 
تسعي لخلق شراكات جديدة خصوًصا مع القطاع 
الخاص اإلفريقي، الفتة إلى  أهمية القمة األمريكية 

اإلفريقية  التي انعقدت ملدة ثالثة أيام بواشنطن.
  محم���د الناي���ر، الخبي���ر االقتص���ادي، أوض���ح 
أن  ال���دول اإلفريقية  تركز بش���كل رئيس���ي على 
االس���تثمارات التي تساعدها على تطوير منتجاتها  
، بداًل من تصديرها في صورتها األولية، وهو األمر 
ال���ذي يضمن لها زيادة عوائده���ا املالية بمقدار 6 

أضعاف عما تحصل عليه في الوقت الحالي.
وأض���اف الخبي���ر االقتص���ادى،   أن���ه م���ن املهم 
للواليات املتح���دة األمريكية التوج���ه نحو إفريقيا، 
واتب���اع النم���وذج الصين���ي في التعام���ل مع دول 
القارة الس���مراء، والذي يركز بصفة رئيس���ية على 
الش���راكات التجارية والتع���اون االقتصادي، دون 
التدخل في الش���ؤون الداخلية للدول ، مشيرا إلي  
أنه يمكن للواليات املتحدة األمريكية املس���اهمة في 
تعزي���ز األمن الغذائي بالق���ارة اإلفريقية من خالل 
الصناع���ات الغذائي���ة وزي���ادة املس���احة املزروعة 

بالقارة.
  أحم���د طرط���ار، خبير االقتصاد، ي���ري أن القمة 
األفريقي���ة األمريكي���ة تش���ير إلى سياس���ة جديدة 
ينتهجها الرئيس األمريكي جو بايدن، والذي يسعى 
إلعادة اس���تقطاب القارة الس���مراء ، مضيفا    أن 
الوالي���ات املتح���دة األمريكية تس���عى لتكوين تكتل 
أمريكي إفريقي، بما يساعدها على مجابهة العديد 
من التحدي���ات، أبرزها مواجهة األح���داث القائمة 
مثل الحرب الروس���ية األوكراني���ة وجائحة فيروس 
كورونا، باإلضاف���ة إلى مواجه���ة التمدد الصيني 

والروسي داخل القارة السمراء.
 مصالح مشتركة كان الرئيس األمريكي جو بايدن 
أع���رب قبي���ل انعقاد القمة،   ع���ن تطلعه للعمل مع 
الحكوم���ات األفريقية واملجتمع املدن���ى وتجمعات 
املهج���ر فى الوالي���ات املتحدة والقط���اع الخاص، 
م���ن أجل مواصلة تعزيز الرؤية املش���تركة بش���أن 
مس���تقبل العالقات األمريكية األفريقية، كما أعربت 
نائب���ة الرئيس األمريكى كاميال هاريس عن األهمية 
التى توليها واش���نطن، لتعزي���ز العالقات مع الدول 
األفريقية، وعبرت عن ترحيبها بالقادة األفارقة الذين 
سيش���اركون فى القمة، التى تعكس التزام أمريكا 
تج���اه ش���ركائها األفارقة، فى إطار م���ن االحترام 
املتبادل واملصالح واملبادئ املش���تركة، الفتة إلى أن 
القم���ة تهدف إلى تعزيز العالق���ات االقتصادية بني 
الجانبني والش���راكة بني القطاع���ني العام والخاص 
لالس���تفادة من خبرات القط���اع الخاص، ووصفت 
أفريقيا بأنها القارة األسرع نموا فى العالم، وعبرت 
عن التزام أمريكا بأن توفر لش���ركائها األفارقة كل 
األدوات املتاح���ة، ومنها تموي���ل التنمية والقروض 
والدعم الفنى ودعم اإلصالحات التش���ريعية.  أما  
وزارة الخارجية األمريكي���ة فقالت إن القمة تعكس 
الت���زام الوالي���ات املتحدة املتواصل تج���اه أفريقيا 
وأهمية العالقات األمريكي���ة األفريقية، وتعمل على 
زيادة التعاون القائم على األولويات املش���تركة بني 
الجانبني، مش���يرة إلى أن أفريقيا س���تعيد تشكيل 
املستقبل، ليس فقط مستقبل الشعوب األفريقية بل 
وأيضا مس���تقبل العالم، وأن أفريقيا ستحدث فرقا 
فى مواجه���ة أكثر التحديات إلحاح���ا وفى اغتنام 
الف���رص املتاح���ة أم���ام الجميع،  منوه���ة  إلى أن 
القمة  استهدفت  تعزيز التزام اقتصادى جديد بني 
الجانبني ودعم السالم واألمن والحوكمة الرشيدة، 
وإعادة التأكيد عل���ى االلتزام بالديمقراطية وحقوق 
اإلنس���ان ودور املجتمع املدنى، والعمل املش���ترك 
لتعزي���ز األمن الصحى اإلقليم���ى والدولى، وتعزيز 
األمن الغذائى ومواجهة األزمات املتعلقة بالتغيرات 
املناخية، وتعزيز الروابط مع املهجر وتدعيم التعليم 

والقيادات الشابة.
  وأظه���رت الدعوة للقمة رغب���ة حقيقية لدى إدارة 
بايدن لعودة االهتمام بأفريقي���ا وقضاياها،  وأنها 
تعول على ش���راكة اقتصادية تك���ون املنطلق لعودة 
واش���نطن إلى أفريقيا، التى تش���هد صراعا دوليا 
حولها من ق���وى كبرى تريد أن تحتفظ بالقارة لها، 
وه���و ما كان واضحا في  وع���د  بايدن بعقد القمة 
الثالثة فى دولة أفريقية فضال عن الحديث األمريكي 

عن ضم اإلتحاد اإلفريقي ملجموعة العشرين  .
 شراكةنشرت الخارجية األمريكية  مؤخرا  تقريرا 
عن الش���راكة مع أفريقيا، قالت في���ه إنه منذ يونيو 
2019، س���اعدت الحكومة األمريكية فى إبرام أكثر 
م���ن 800 اتفاق تجارى واس���تثمارى بني الطرفني 
عب���ر 45 دولة أفريقية، تقدر قيمتها بنحو 50 بليون 
دوالر من الصادرات واالستثمارات، وتم تنفيذ هذه 
االتفاقات من خالل مبادرة »ازدهار أفريقيا«، وهى 
مبادرة أمريكية تس���تفيد من خدم���ات وموارد 17 
وكالة حكومية أمريكية لزيادة التجارة واالس���تثمار 
بني الواليات املتح���دة والدول األفريقية، كما دخلت 
الوالي���ات املتح���دة والدول األفريقية فى ش���راكات 
عديدة ملواجهة التحديات العاملية،  مع تعهد  بالبناء 
على تل���ك العالقات خالل القم���ة، وتتضمن بعض 
النقاط البارزة موضوع تغيُّ���ر املناخ، حيث تتحمل 
أفريقي���ا العبء األكبر من تغير املن���اخ، فهناك 16 
دول���ة من أصل 20 أكثر عرض���ة للتأثر باملناخ تقع 
فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكجزء 
م���ن خطة العمل املتعلقة بخطة الطوارئ الرئاس���ية 
للتكي���ف والق���درة عل���ى الصم���ود الت���ى أطلقتها 

إدارة باي���دن، تتعاون الوالي���ات املتحدة مع البلدان 
واملجتمعات األفريقية من أجل حماية البنى التحتية 

وأنظمة املياه والصحة والغذاء من تأثيرات املناخ.
 وف���ى مج���ال الصحة العاملي���ة، قال���ت الخارجية 
األمريكي���ة: هن���اك تدخل فى ش���راكات عبر القارة 
األفريقي���ة، م���ن خ���الل برامج مثل خط���ة الرئيس 
األمريك���ى للط���وارئ لإلغاثة من اإلي���دز ومبادرة 
الرئيس ملكافحة املالريا، وقد ساعدت االستثمارات 
األمريكي���ة فى أفريقيا عل���ى تعزيز النظم الصحية، 
وزيادة املرونة االقتصادية، والتصدى لوباء كورونا 
وجدرى القرود وإيبوال وغيرها من تهديدات الصحة 
العامة، كما تبرعت الواليات املتحدة بأكثر من 194 
ملي���ون جرع���ة لقاح ل���دول منطق���ة أفريقيا جنوب 
الصحراء بالش���راكة مع مبادرة تس���هيل الوصول 
العامل���ى للق���اح كوڤي���د19 والصن���دوق األفريقى 

الستجالب اللقاحات.
وفى األم���ن الغذائى، قالت الخارجي���ة األمريكية: إن 
الحكوم���ات املحلية تعمل مع املنظم���ات الزراعية فى 
جمي���ع أنح���اء القارة للح���د من الجوع ف���ى العالم، 
واالس���تثمار فى املرونة واالبتكار فى قطاع الزراعة، 
وقد تم توسيع نطاق برنامج أمريكى، يسمى »الغذاء 
من أجل املس���تقبل« مؤخرا فى أفريقيا، واآلن يوجد 
16 دولة ف���ى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
من بني الدول ال�25 الحالية املس���تفيدة من البرنامج، 
وق���ال وزير الخارجية بلينك���ن: إن هناك الكثير الذى 
يتعني على الدول األفريقي���ة والواليات املتحدة القيام 
ب���ه معا عبر العديد من املج���االت، بما فى ذلك بعض 
املج���االت الت���ى ربما لم نكتش���فها بع���د، وأضاف: 

»كشركاء، فإن هذا األفق لنا أن نصنعه«.
تبادل تجاري

 من ناحية أخري ،  كش���فت بيانات الجهاز املركزي 
للتعبئ���ة العامة واإلحصاء، عن ارتف���اع قيمة التبادل 
التجاري بني مصر والواليات املتحدة األمريكية خالل 
أول 9 أش���هر من العام الجاري بنسبة 13.4%، على 

أساس سنوي.
وأوض���ح اإلحصاء، ف���ي بيان  له  أن قيم���ة التبادل 
التجاري بني مصر والواليات املتحدة ارتفع إلى 7.3 
مليار دوالر خالل الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 
2022، مقابل 6.5 مليار دوالر خالل الفترة نفس���ها 

من عام 2021.
وبلغ���ت قيمة الص���ادرات املصرية للوالي���ات املتحدة 
األمريكي���ة 1.8 مليار دوالر خالل أول 9 أش���هر من 
ع���ام 2022 مقاب���ل 1.9 مليار دوالر خ���الل الفترة 
نفس���ها من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 

. %1.7
 وسجلت قيمة الواردات املصرية من الواليات املتحدة 
األمريكي���ة 5.5 مليار دوالر خالل أول 9 أش���هر من 
ع���ام 2022 مقاب���ل 4.6 مليار دوالر خ���الل الفترة 
نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها %19.5 .
وكانت أهم مجموعات س���لعية صدرته���ا مصر إلى 
الوالي���ات املتحدة األمريكية خالل أول 9 أش���هر من 
ع���ام 2022، املالبس بقيمة 1.1 مليار دوالر، ولدائن 
ومصنوعاته���ا بقيمة 136.5 مليون دوالر، وس���جاد 
وأغطي���ة أرضي���ات بقيم���ة 117.4 ملي���ون دوالر، 
ومحض���رات خضر بقيمة 83 ملي���ون دوالر، وزجاج 
ومصنوعاته بقيمة 68.7 مليون دوالر ، بينما تضمنت 
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الواليات 
املتحدة األمريكية خالل أول 9 أشهر من عام 2022، 
البذور ونباتات طبية بقيمة 1.9 مليار دوالر، والوقود 
والزي���وت املعدنية ومنتج���ات تقطيره���ا بقيمة مليار 
دوالر، ومنتجات الصيدلة بقيمة 326.2 مليون دوالر، 
ومراج���ل وآالت وأجه���زة آلية بقيم���ة 293.1 مليون 

دوالر، وحديد وصلب بقيمة 267 مليون دوالر.
وبلغت قيمة االس���تثمارات األمريكية في مصر نحو 
9.2 مليار دوالر خالل العام املالي 2020 - 2021 
مقابل 7.7 مليار دوالر خالل العام املالي 2019 - 
2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%  ، فيما سجلت 
قيمة تحويالت املصريني العاملني بالواليات املتحدة 
األمريكي���ة 1.4 ملي���ار دوالر خالل الع���ام املالي 
2020 - 2021 مقاب���ل 975.2 مليون دوالر خالل 
العام املالي 2019 - 2020 بنس���بة ارتفاع قدرها 
40.9%  ، بينم���ا بلغت قيم���ة تحويالت األمريكيني 
العامل���ني في مصر 42.8 مليون دوالر خالل العام 
املال���ي 2020 - 2021 مقاب���ل 49.9 مليون دوالر 
خالل العام املالي 2019 - 2020 بنسبة انخفاض 

قدرها %14.1.
وسجل عدد سكان مصر 104.3 مليون نسمة عام 
2022، بينما س���جل عدد س���كان الواليات املتحدة 
األمريكية 334.8 مليون نس���مة عام 2022 ، فيما 
وبلغ ع�دد املص�ريني املتواجدي�ن بدولة أمريكا طبقًا 
لتق�دي����رات البعثة 1.5 ملي���ون مصري حتى نهاية 

.2021

  خبراء : أمريكا تسعي لخلق شراكات جديدة و إفريقيا سوق 
واعدة يبلغ سكانها 1.3 مليار نسمة 

 ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والواليات المتحدة 
األمريكية خالل أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة %13.4   

االقتصاد واألمن الغذائي .. أول بنود الشراكة اإلفريقية األمريكية 

داليا أحمدمحيي السعيد

 حديث أمريكي عن ضم االتحاد األفريقى لقمة العشرين.. ومنتديات تبحث تعزيز
 التعاون االقتصادي وزيادة حجم التجارة واالستثمارات بين الجانبين

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  18  ديسمبر  2022  •  العدد  673
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تنفيذ 4 صفقات
 بيع على أسهم 

أسمنت سيناء

أعلنت ش���ركة عكاظ للسمس���رة، عن تنفيذ 4 صفقات بيع على 
أسهم ش���ركة أسمنت س���يناء، تضمنت قيام شركات بيع كامل 

حصتها في الشركة.
وأوضح���ت الش���ركة ف���ي بي���ان لبورص���ة مصر، أن ش���ركة 
االس���تثمارات الصناعي���ة باع���ت كامل حصتها في رأس���مال  

أسمنت س���يناء البالغة 4.13 مليون سهم بقيمة إجمالية 26.8 
مليون جنيه بمتوسط سعر 6.49 جنيه للسهم.

كما قامت ش���ركة املتحدة للتطوير والخدمات ببيع كامل حصتها 
في رأس���مال أس���منت س���يناء البالغة 6.44 مليون سهم بقيمة 

إجمالية للصفقة بلغت 41.85 مليون جنيه.

أعلن���ت املجموعة املالية هيرميس، أن قطاع 
التروي���ج وتغطي���ة االكتت���اب التاب���ع لبنك 
االس���تثمار الرائد في األس���واق الناش���ئة 
واملبتدئ���ة – قد نجح في إتم���ام الخدمات 
االستشارية والتنفيذية لصفقة االستحواذ 
على حصة 55 باملائة من »فودافون مصر« 
من قب���ل مجموع���ة »فوداك���وم« الجنوب 

أفريقية.
وقالت املجموعة املالية هيرميس، في بيان، 
إن الصفق���ة جاءت مقابل مبلغ نقدي بقيمة 
إجمالية 577 مليون يورو )ما يعادل حوالي 
10.806 مليار راند جنوب أفريقي( ومقابل 
أسهم  بإجمالي عدد 241،976،243 سهًما 

جديًدا في مجموعة فوداكوم . 
وق���د قام���ت املجموع���ة املالي���ة هيرميس 
بدوراملستش���ار املالي و السمسار األوحد 

في الصفقة.
وتعد شركة “فودافون مصر” أكبر مشغل 
لش���بكة الهاتف املحمول ف���ي مصر، حيث 
تق���دم مجموعة م���ن خدم���ات االتصاالت 
املتكامل���ة بما ف���ي ذلك خدم���ات الصوت 
والبيانات والخدمات املالية االلكترونية إلى 
43 مليون عميل من املستهلكني والشركات.
وتحتل “فودافون مصر” موقًعا ريادًيا في 
الس���وق املصري بأكبر حصة س���وقية من 
املحافظ االلكتروني���ة في عبر  املحمول في 

مصر من خالل “فودافون كاش«.
وفي هذا الس���ياق، أعرب ماجد العيوطي، 
العضو املنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج 
وتغطية االكتتاب باملجموعة املالية هيرميس، 
ع���ن اعتزازه بمش���اركة املجموع���ة املالية 

هيرميس ف���ي إدارة وتنفيذ ه���ذه الصفقة 
بكف���اءة عالية، خاصًة باعتبارها واحدة من 
أكبر صفقات االستحواذ على اإلطالق في 
تاريخ مص���ر وأحد أكبر صفق���ات الدمج 
واالستحواذ في الش���رق األوسط وشمال 

أفريقيا هذا العام. 
كما أضاف العيوطي، بأن مش���اركتنا في 
ه���ذه الصفقة تع���د بمثابة تأكي���د على ثقة 
ش���ركائنا في قدرتن���ا التنفيذية والتي تتبع 
عاًما قوًيا لعملياتنا االستشارية حيث قدنا 
العديد م���ن صفقات الدمج واالس���تحواذ 
والطروحات األولية وعمليات أسواق الدين 

في السوق املحلي واالقليمي.
وجدير بالذكر، أن إتمام هذه الصفقة تعزز 
مكانة املجموع���ة املالية هيرميس في مجال 
الدمج واالس���تحواذ وتأتي الصفقة أيًضا 
ف���ي أعقاب قيام املجموعة بإتمام سلس���لة 
من صفقات الدمج واالستحواذ في أسواق 
دول مجلس التعاون الخليجي ومصر على 
مدار عام 2022، من بينها صفقة بيع حصة 
اغلبية من ش���ركة عيادات “املسواك” لطب 
د لخدمات طب األسنان  األسنان، أكبر مزِوّ
وعالج األمراض الجلدية في اململكة العربية 
الس���عودية، وصفق���ة اس���تحواذ مجموعة 
“أغذي���ة” اإلماراتي���ة على حص���ة أغلبية 
بمجموعة “عوف مصر”، وصفقة استحواذ 
“موانئ أبوظب���ي” اإلماراتية على حصص 
في شركتي “ترانس���مار” و”ترانسكارجو 
الدولية” املصريتني بقيمة 140 مليون دوالر 
واس���تحواذ الصندوق السيادي السعودية 

على حصة أقلية في شركة “بي تك«.

اس���تضافت البورص���ة املصري���ة، الجمعية 
العمومي���ة ال� 65 التح���اد البورصات اليورو 
آس���يوية، وكذلك االجتماعات الدورية للجان 
العم���ل الفرعية، حيث تم اس���تعراض نتائج 
خطة عمل االتحاد خالل العام الجاري وكذلك 
مناقش���ة خطة الع���ام املقب���ل والتي تضمنت 
ع���ددا من املح���اور والفعالي���ات، منها ورش 
العم���ل والتدريب والبحوث واالس���تقصاءات 
املزمع تنظيمها لألعض���اء خالل العام خالل 

الفترة املقبلة.
وق���ال رام���ي الدكان���ي، رئي���س البورص���ة 
املصري���ة، إن لق���اءات اتح���اد البورص���ات 
اليورو آسيوية فرصة جيدة لتبادل ومشاركة 
الخب���رات مع باق���ي أعضاء االتح���اد البالغ 

عددهم 43 عضوا.
وأضاف »الدكاني«، خالل كلمته االفتتاحية، 
إن اجتماعات هذا العام ش���هدت استعراض 
عدد م���ن املوضوعات املهمة خ���الل فعاليات 
لج���ان العم���ل، حيث تم���ت مناقش���ة آليات 
التع���اون ب���ني البورصات األعضاء وس���بل 
التطوير والتوس���ع في االعتماد على الحلول 
التكنولوجي���ة به���دف تحس���ني ورف���ع كفاءة 

أسواق املال.
 Alina من جهته���ا، قالت إيلين���ا الديمبرج

Aldambergen، القائ���م بأعم���ال رئيس 
بورص���ة  ورئي���س   FEAS إدارة  مجل���س 
كازاخس���تان، إن اجتم���اع أعض���اء اتحاد 
البورص���ات اليورو آس���يوية ش���هد عرضا 

ملنجزات العام.
وأضاف���ت أن ه���ذا العام ش���هد انضمام 7 
أعضاء ج���دد لالتح���اد، كما نظ���م االتحاد 
العديد من الفعاليات تضمنت التدريب الفعلى 
كازاخس���تان،  ببورصة  االتح���اد  ألعض���اء 
وورش العم���ل ح���ول االس���تدامة، وعالقات 
املستثمرين، والتمويل الجماعي، وغيرها من 

املوضوعات الرئيسية.
يشار إلى أنه تم تأس���يس اتحاد البورصات 
اليورو آس���يوي ال���ذي يتخذ م���ن العاصمة 
األرمينية مق���ًرا له في الع���ام 1995، ويمثل 
أعضاء االتح���اد نحو 31 دول���ة، ويبلغ عدد 
األعضاء نحو 43 عض���وا منهم 21 عضوية 
كامل���ة و10 أعض���اء منتس���بني و8 أعضاء 
مراقب���ني و4 ش���ركاء من املؤسس���ات املالية 
وش���ركات التس���وية وجمعي���ات املتداول���ني 
بأس���واق املال واالتح���ادات اإلقليمية بالدول 

األعضاء.

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة املالية الدكتور 
محم���د فري���د، أن متوس���طات قي���م التداول 
بالبورصة تشهد تعافي ملحوظ لتسجل نحو 

1,5 مليار جنيه يوميا.
ج���اء ذل���ك خ���الل لقائ���ه، بأعض���اء جمعية 
رجال األعمال املصريني، وذلك الس���تعراض 
كيفي���ة تطوير أعضاء الجمعي���ة من الكيانات 
االقتصادي���ة بمختل���ف األنش���طة اإلنتاجية 
ألعمالهم من خالل األسواق واألنشطة املالية 
غير املصرفية، على النحو الذي يعزز من دور 
القط���اع املالي غير املصرفي في تعزيز النمو 
االقتص���ادي ضمن رؤي���ة الحكومة املصرية 
لزيادته عبر مس���اهمة أكب���ر للقطاع الخاص 

في النشاط االقتصادي.
وتعد جمعية رجال األعم���ال املصريني كيان 
غي���ر حكومي، غي���ر هادفة للربح تأسس���ت 
ع���ام 1979 وتعمل عل���ى توحيد فكر مجتمع 
األعمال الجاد لإلسهام بخبراته وطاقاته في 
التنمي���ة االقتصادية، حيث ت���م تنظيم اللقاء 
م���ن جانب لجنة أس���واق امل���ال والبورصات 
بالجمعية للتع���رف على خطة الهيئة للنهوض 
ب���دور القطاع املالي غي���ر املصرفي بكافة ما 
يتضمنه م���ن أدوات تمويلية متنوعة من أجل 

دعم نمو االقتصاد املصري.
حضر اللقاء أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، 
محمد الصياد مس���اعد رئيس الهيئة، محمد 
عياد املستشار اإلعالمي لهيئة الرقابة املالية 
واملهندس على عيس���ى رئي���س جمعية رجال 
األعمال، هاش���م الس���يد رئيس لجنة أسواق 
املال والبورصات بالجمعية، وعدد من أعضاء 

الجمعية وخبراء أسواق املال.
وق���ال الدكت���ور فري���د رئيس الهيئ���ة العامة 
للرقاب���ة املالية إن هذا اللق���اء يأتي في إطار 
حرص الهيئة عل���ى تعزيز التواصل مع كافة 
األطراف الفاعلة في مجتمع األعمال والتعرف 
عل���ى رؤية الهيئة لتطوير القط���اع املالي غير 
املصرف���ي، الجه���ود الرامية لتحس���ني بيئة 

ممارس���ة األعمال ورفع كفاءة األس���واق بما 
يدعم النمو االقتصادي.

وخ���الل اللق���اء ق���ام الدكتور محم���د فريد 
باس���تعراض الجهود التي قام���ت بها الهيئة 
بهدف تنمية األس���واق وزيادة معدالت النمو 
لكافة األنش���طة املالية غير املصرفية موضحا 
أهم التعدي���الت التي قامت بها الهيئة، ومنها 
تطوي���ر وتحديث قواعد قيد وش���طب األوراق 
املالية بالبورصة املصرية والتي اس���تحدثت 
إمكانية القيد املؤقت ألس���هم الشركات، كما 
س���محت تعديالت قواعد القيد بقيد أس���هم 
الش���ركات ذات األحج���ام الكبي���رة حديث���ة 
التأس���يس والتي لم تصدر قوائ���م مالية عن 
س���نتني ماليت���ني بالقيد املؤقت عل���ى أن يتم 
اس���تيفاء الطرح من خالل زي���ادة رأس املال 
ع���ن طريق االكتت���اب العام وكذلك الس���ماح 
للش���ركات املقيد له���ا أوراق مالية بالبورصة 
االس���تحواذ على ش���ركات غي���ر مقيدة دون 
أن تس���توفي الش���ركات غير املقي���دة محل 
االس���تحواذ كاف���ة معايير ومتطلب���ات القيد، 
بهدف تحفيز عمليات االستحواذ التي تساعد 
الش���ركات على تنمية وتطوي���ر وزيادة حجم 
أعمالها، وذلك حرصا م���ن الهيئة على تنمية 
األس���واق م���ع التأكيد على ض���رورة حماية 
حقوق املتعاملني ، وصغار املساهمني، مؤكدًا 
أن ما تم من تطوي���ر على قواعد القيد ما هو 
إال البداية لتيس���ير وصول الشركات للتمويل 

الالزم للنمو وتوفير الوظائف.
كما أك���د رئي���س الهيئ���ة على أهمي���ة قيام 
الجمعي���ات املهنية واالتح���ادات النوعية ذات 
األه���داف املش���تركة بتعري���ف أعضائها من 
املس���تثمرين األفراد واملؤسسات بما يتم من 
تعديالت وتحديثات على القواعد املنظمة لبيئة 
األعمال بم���ا يدعم تعظيم االس���تفادة لكافة 
األطراف، خاصة وأن القط���اع الخاص لديه 
مطالب مستمرة لتيسير الوصول إلى الحلول 

التمويلية املبتكرة.

“هيرميس” تعلن إمتام خدماتها االستشارية 
والتنفيذية لصفقة استحواذ مجموعة “فوداكوم” 

اجلنوب أفريقية على 55% من “فودافون مصر”

مصر تستضيف االجتماعات السنوية الحتاد 
البورصات اليورو آسيوي

الرقابة املالية: متوسطات قيم التداول بالبورصة 
تشهد تعايف ملحوظ لتسجل 1.5 مليار جنيه يوميا

خبراء : حتسن أداء البورصة يدفع إلي التسريع بـ» الطروحات« احلكومية 

نفت شركة جهينة للصناعات 
الغذائية، تلقيها أي عروض شراء 

رسمية على أسهم الشركة.
جاء ذلك في بيان للشركة إلى بورصة 

مصر خالل تعامالت الخميس املاضي، 
رًدا على ما يثار بني املتعاملني في 

السوق عن وجود عرض شراء مرتقب.
يشار أن جهينة للصناعات الغذائية،  

سحلت صافي ربح بلغ 474.08 
مليون جنيه خالل الفترة من يناير 
حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 

أرباح بقيمة 490.19 مليون جنيه 
خالل نفس الفترة من 2021، مع األخذ 

في االعتبار حقوق األقلية.
وارتفعت مبيعات الشركة خالل 

التسعة أشهر إلى 8.16 مليار جنيه 
بنهاية سبتمبر، مقابل 6.52 مليار 

جنيه خالل نفس الفترة من العام 
املاضي.

مساهمو ايجيترانس 
يقررون تأجيل توزيعات 

أرباح 2021

جهينة ترد على ما يثار
 بشأن تلقيها عروض شراء 

ألسهم الشركة

البورصة تعلن ضوابط
 تداول حق اكتتاب مصرف 

أبوظبي اإلسالمي مصر

العبور لالستثمار تكلف 
مستشارًا ماليًا إلعداد دراسة 

جدوى بشأن زيادة رأس المال

قررت شركة املصرية لخدمات النقل 
)ايجيترانس(، تأجيل توزيع أرباح 
العام املاضي 2021، نظًرا لدخول 

الشركة في عدد من االستثمارات خالل 
الفترة القادمة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، 
إن العمومية وافقت على تعيني سمير 
أنس عمارة الشريك بمكتب محموعة 

املحاسبون القانونيون املصريون 
مراقًيا لحسابات الشركة عن العام 

الجاري 2022.
كما قررت تعديل قيمة أتعاب مراقبة 

الجهاز املركزي للمحاسبات عن العام 
املالي الجاري إلى 150 ألف جنيه.
وصدقت الجمعية على ضم عضوا 
جديدا ثالثا بمجلس إدارة الشركة 

ممثال لبنك االستثمار القومي.
يشار أن املصرية لخدمات النقل 

)ايجيترانس(،  سجلت صافي ربح 
بلغ 30.8 مليون جنيه منذ بداية 

يناير حتى نهاية سبتمبر املاضي، 
مقابل 10.66 مليون جنيه أرباحًا 

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

أعلنت البورصة املصرية، ضوابط 
تداول حق اكتتاب زيادة رأس مال 
مصرف أبو ظبي اإلسالمي- مصر.

وقالت البورصة، في بيان، إن لجنة 
العمليات قررت أن يكون سعر الفتح 
للحق في أول يوم تداول هو 6.18 

جنيه للحق، وأن تحسب الحدود 
السعرية للحق على أساس قيمة 

املدى السعري املتاح لتحرك السهم 
األصلى خالل جلسة التداول.

وأضافت أن القيمة التي تحدد سعر 
اإلقفال لكل من السهم األصلى والحق 

منفصاًل كما يلي:
- تكون القيمة املحددة لسعر إقفال 

السهم غير محمل بحق االكتتاب 
في زيادة رأس املال 300,000 جنيه 

وذلك حتى نهاية الفترة التى يتداول 
فيها الحق منفصاًل، حيث يتم تداول 

الحق منفصاًل خالل الفترة من 18 
ديسمبر إلى 11 يناير 2023.

قررت شركة العبور لالستثمار 
العقاري، تكليف شركة أصول عربية 

لالستثمار واالستشارات املالية، 
بإعداد دراسة جدوى والقيمة العادلة 

لسهم الشركة.
وقالت الشركة في بيان لبورصة 
مصر، إن الدراسة في ضوء قرار 

مجلس اإلدارة بزيادة رأسمال 
الشركة من 88.14 مليون جنيه 

إلى 200 مليون جنيه بزيادة قدرها 
111.85 مليون جنيه.

يشار إلى أن العبور لالستثمار 
العقاري، حققت صافي ربح خالل 

التسعة أشهر األولى من العام 
الجاري بلغت 4.04 مليون جنيه، 
مقابل 831.14 ألف جنيه أرباحًا 

خالل فترة املقارنة قبل عام.
وارتفعت إيرادات الشركة خالل 

الفترة، لتصل إلى 62.95 مليون 
جنيه، مقارنة بـ46.63 مليون جنيه 

خالل الفترة املقارنة من 2021.

داليا احمد

وسط تحسن كبير تشهده البورصة املصرية 
خ���الل الفت���رة املاضي���ة بعد اإلج���راءات 
االقتصادي���ة األخي���رة ، تس���تعد الحكومة 
لط���رح ع���دد م���ن الش���ركات العام���ة فى 
البورص���ة املصرية   ، و  تس���عى الحكومة 
بقوة لتنشيط س���وق املال الفترة املقبلة، وال 
س���يما فى ظل التغي���رات االقتصادية التى 
تؤث���ر على االقتصاد العامل���ي، والتي تتطلب 
املزيد من اإلجراءات لجذب القطاع الخاص 
واالس���تثمار األجنبي املباشر، وغير املباشر 

للسوق املصرية.
 ويق���ول الخبراء إن الحكوم���ة تمتلك   كنزا 
كبيرا من شركات قطاع األعمال والشركات 
العامة املدرج���ة بالفعل فى البورصة ،  لكن 
بنس���ب منخفض���ة نحو 14 ش���ركة جاذبة، 
بخالف وج���ود حوال���ى 20 ش���ركة يمكن 
االختيار من بينها وطرح حصص مناس���بة 
منه���ا ف���ى البورصة الفت���رة املقبل���ة على 
رأسها شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة 
ملجموعة مصر القابض���ة للتامني والجاهزة 

تقريبا للطرح.
 ويلفت���ون إلي أن هناك العديد من ش���ركات 
قطاع األعمال العام الجاذبة للمس���تثمرين، 
املدرج���ة بالفعل ف���ي البورص���ة والتي يتم 
دراس���ة ط���رح حص���ة إضافية منه���ا  في 
البورص���ة ومنه���ا مصر لأللومني���وم وكيما 
ومصر لصناعة الكيماويات وغيرها  ، والتي 
ينطبق عليها ش���روط الطرح ف���ى البورصة 
نظرا لربحيته���ا خالل الس���نوات املاضية، 
عالوة على ش���ركات أخرى منها ش���ركات 
تابعة للش���ركة القابضة للصناعات املعدنية 
منه���ا النصر للتعدين، الس���بائك الحديدية، 
والدلت���ا للصل���ب ، وهن���اك ش���ركات تابعة 
للش���ركة القابض���ة للصناع���ات الكيماوية 
منها، س���يناء للمنجنيز، واملكس للمالحات، 
كما سيتم طرح نادى غزل املحلة لجمع نحو 

135 مليون جنيه وهو طرح بسيط.
 ويش���ير الخبراء إلي أنه من بني  الشركات 
التي يمك���ن طرحها وتابع���ة للقابضة للنقل 
البحري والبرى، دمياط لت���داول الحاويات، 
وبورس���عيد لت���داول الحاوي���ات، وهما من 
اهم ش���ركات تداول الحاويات وجاذبة جدا 
للمستثمرين، عالوة على إمكانية طرح شركة 
سيد لألدوية التابعة للقابضة لألدوية أيضا 
، وفى القابضة للس���ياحة يمكن طرح شركة 
املعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وشركة 

بيوت األزياء الراقية “هانو- بنزايون.
ويتداول بالبورصة 4 شركات بقطاع خدمات 
النقل والش���حن، وه���م املصري���ة لخدمات 
لتداول  )ايجيترانس(، واإلس���كندرية  النقل 
الحاوي���ات والبضائ���ع، والقن���اة للتوكيالت 
املالحية، والعربية املتحدة للشحن والتفريغ.

كم���ا يمكن طرح الش���ركات املتميزة التابعة 
للقابضة للتش���ييد والتعمير وعلى رأس���ها، 
املساهمة املصرية )العبد(، والنصر للمبانى 
واالنش���اءات )إيجيك���و(، ومص���ر ألعمال 
االسمنت املسلح، واملعادي للتنمية والتعمير، 

النصر العامة لإلسكان والتعمير.
 وعل���ى صعي���د الش���ركات املدرج���ة ف���ى 
البورصة يمكن زي���ادة الحصص املطروحة 
واململوك���ة للجه���ات الحكومي���ة منه���ا على 
س���بيل املثال ش���ركة “باكني “ حيث تمتلك 
 ،)%44.63( الكيماوية  للصناعات  القابضة 
وبن���ك مص���ر ش.م.م )10.52%(  ، كم���ا 
يمكن طرح حصة من ش���ركة مصر لصناعة 
الكيماويات، حيث تمتلك القابضة للصناعات 
الكيماوي���ة )53.18%(، وبنك مصر ش.م.م 
)16.364%(  ، كذلك يمكن تنش���يط السوق 
بش���كل كبير من خالل ط���رح حصة ال تقل 
عن 25% من ش���ركة مصر لأللومنيوم، وهى 
ستكون اكثر جذبا للمستثمرين حيث تمتلك، 
القابض���ة للصناعات املعدنية )%89.837(، 
والنصر للتعدين )2.20%(  ، وأيضا شركة 
مصر الجديدة لإلس���كان؛ وتمتلك القابضة 
للتشييد والتعمير )72.251%( ويمكن طرح 

حصة أكبر منها وهو متوقع الفترة املقبلة.
 وعلى صعيد ش���ركات االدوية املدرجة فى 
البورصة يمكن زي���ادة حصص الطرح على 
س���بيل املثال اإلس���كندرية لألدوي���ة تمتلك 
القابضة لألدوية والكيماويات واملس���تلزمات 
الطبي���ة )60.00%(، كما تمتل���ك القابضة 
لألدوي���ة والكيماويات واملس���تلزمات الطبية 
)59.9954%( من ش���ركة ممفيس ، وتمتلك 
القابض���ة لألدوية )60.30%( من الش���ركة 
من  العربي���ة لألدوية، وتمتل���ك )%66.67( 
شركة النيل لألدوية، وتمتلك )60.00%( من 

شركة القاهرة لألدوية.
 كم���ا يمك���ن زي���ادة حصص الط���رح من 
ش���ركة مص���ر للفن���ادق، تمتل���ك القابضة 
 ،)%50.696( والسينما  والفنادق  للسياحة 
وكذلك اس���كندرية لت���داول الحاويات التى 
تمتل���ك القابض���ة للنق���ل البح���رى والبرى 
)55.3693%( منه���ا والهيئ���ة العامة مليناء 

اإلس���كندرية تمتلك )7.63%( وهو ما يمكن 
ان ينطب���ق على ش���ركة القن���اة للتوكيالت 
املالحية، حيث تمتلك القابضة للنقل البحرى 
والبرى نح���و )91.705%(  ، ويمكن أيضا 
ط���رح حصة من الش���ركة العام���ة للخزف 
والصيني “ ش���يني” حي���ث تمتلك القابضة 
للصناع���ات املعدني���ة ش.م.م )%57.365( 

منها لكن بعد تحسن أوضاعها املالية.
 كم���ا يمك���ن اس���تغالل الحاج���ة العاملية 
لألس���مدة وط���رح حص���ة إضافي���ة م���ن 
ش���ركة الصناع���ات الكيماوي���ة كيما، حيث 
تمتل���ك القابض���ة للصناع���ات الكيماوي���ة 
)69.817%(، وصندوق التأمني االجتماعي 
للعامل���ني بالقطاع الحكوم���ي )%20.21(، 
من  وهيئة األوق���اف املصري���ة )%2.178( 
خ���الل بي���ع تل���ك الحصص أو ج���زء منها 

يساهم فى تنشيط البورصة.
أهداف متعددة 

وتتبن���ى الحكوم���ة املصري���ة رؤي���ة لزيادة 
مس���اهمة القط���اع الخاص ف���ي االقتصاد 
الوطن���ي من خ���الل إتاحة أص���ول مملوكة 
للدول���ة بقيمة 40 مليار دوالر للش���راكة مع 
القط���اع الخاص املحل���ي أو األجنبي خالل 
األرب���ع س���نوات املقبلة، إضاف���ة إلى طرح 
10 ش���ركات قطاع عام وش���ركتني للقوات 

املسلحة بالبورصة.
ويس���تهدف برنامج الطروح���ات الحكومية 
تحقيق أفض���ل عائد م���ادي للدولة وتعظيم 
االس���تفادة م���ن أصولها من خ���الل إتاحة 
الفرصة س���واء للطرح الع���ام للمواطنني أو 
للقط���اع الخاص، للمش���اركة مع الدولة في 
زيادة فعالية ونجاح ه���ذه األصول، وجذب 
املزيد من االس���تثمارات املباش���رة، بحسب 

بيان رسمي.
وكان رئي���س ال���وزراء الدكت���ور مصطفى 
مدبول���ي،  قال  في تصريحات س���ابقة، إنه 
سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع 
العام في البورصة، منها 10 شركات قطاع 
عام وشركتني للقوات املسلحة، موضحا أن 
الدولة تس���تهدف خفض عجز املوازنة الدين 
الخارج���ي ملصر 91% منه ديون متوس���طة 
وطويل���ة األجل وال تمثل ضغوط على الدولة، 
موضحا أن الدولة تس���تهدف النزول بالدين 
العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات 

حتى 2026.
كما عقد  الدكت���ور مصطفى مدبولي رئيس 
مجل���س ال���وزراء،  اجتماعا م���ع الدكتور 
محم���د فريد رئي���س الهيئة العام���ة للرقابة 
املالية، وقيادات البورصة وهيئتي التأمينات 
االجتماعية والبريد لبحث زيادة استثمارات 
املؤسس���ات الحكومية الكبرى في البورصة 

لتنشيط التداول وتعزيز السيولة.
 وح���ول طرح حصة 25% من ش���ركة مصر 
لتأمينات الحياة التي تع���د واحدة من اكبر 
الش���ركات فى مجالها فى افريقيا والشرق 
األوسط ، قال باسل الحينى رئيس القابضة 
للتأمني، إن قرار لجنة الطروحات الحكومية 
بطرح ش���ركة مص���ر لتأمين���ات الحياة فى 
البورص���ة أصب���ح هدف���ا قوميا  تس���عى 
املجموعة لتنفيذه بنج���اح بالتعاون مع كافة 
األطراف املشاركة بما فيها الوزارات املعنية 
والصندوق السيادي وتحت إشراف الدكتور 
مصطف���ى مدبولي رئيس مجل���س الوزراء، 

متوقع���ا أن يكون الطرح خالل الفترة املقبلة 
القريبة .

 أض���اف الحيني في تصريحات له أنه يدعم 
هذا النجاح املرتقب كون الش���ركة على قمة 
ش���ركات تأمينات الحياة فى س���وق التأمني 
فى مص���ر بما تملكه من مقومات تكنولوجية 
متقدمة وعناصر بشرية مدربة ومتميزة على 
أعلى مس���توى وحصة س���وقية ومعدل نمو 
يقود الش���ركة إلى مس���تقبل زاهر بالنتائج 
واالنجازات ف���ى جميع االنش���طة التأمينية 

واالستثمارية.
وأشار  إلي  أن شركة مصر للتأمني تواصل 
مسيرتها الناجحة في انجاز التحول الرقمي 
بها وتربعها على قمة سوق تأمينات املمتلكات 
في مصر م���ن خالل تقديم أفضل الخدمات 
التكنولوجيا  وتوظي���ف  لعمالئها  التأميني���ة 
الرقمية الحديثة فى معظم االنشطة التأمينية.
ب���دوره  أكد أحمد عبد الس���الم عبد العزيز 
العض���و املنت���دب التنفيذي لش���ركة مصر 
لتأمينات الحياة بأن الشركة حققت إجمالي 
أقس���اط خالل العام املال���ي 2022/2021 
بلغ���ت قيمتها 9.2 ملي���ار جنيه مقابل مبلغ 
7.7 مليار جنيه محقق���ة خالل العام املالي 
2021/2020 بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه 

وبمعدل نمو قدره %18.8 .
 وأوض���ح   عب���د الس���الم  أن إجمال���ي 
 2022/6/30 ف���ي  الش���ركة  اس���تثمارات 
بل���غ 43.1 مليار جنيه مقاب���ل مبلغ 37.1  
ملي���ار جنيه ف���ي 2021/6/30 وبمعدل نمو 
ق���دره 16.4%، وان حقوق املس���اهمني فى 
2022/6/30 بلغت 10.3 مليار جنيه مقابل 
مبل���غ 9.5 ملي���ار جنيه ف���ي 2021/6/30 
وبمع���دل نم���و ق���دره 7.7%، بينم���ا بلغت 
حقوق حملة الوثائ���ق 32.7 مليار جنيه في 
2022/6/30 مقاب���ل 27.4 مليار جنيه في 
2021/6/30 بمع���دل نمو ق���دره %19.2  ، 
فيم���ا ارتف���ع صافي أرب���اح الع���ام املالي 
املنته���ى ف���ي 2022/6/30 ليبل���غ 1.846 
ملي���ار جنيه مقابل 1.619 مليار جنيه للعام 
املالي املنتهى ف���ي 2021/6/30 بمعدل نمو 

. %14.0
استئناف 

برنام���ج  اس���تأنفت    الحكوم���ة  وكان���ت 
الطروحات الحكومية بقيد ش���ركة بورسعيد 
لتداول الحاويات والبضائع بالبورصة وذلك 
ضمن مخططها لطرح العشرات من شركات 
الدولة بسوق املال بهدف زيادة ملكية القطاع 

الخاص في هذه الشركات.
وأش���اد محللون بس���وق امل���ال بأهمية قيد 
ش���ركة جديدة تعمل بقط���اع النقل، في ظل 
عدم وج���ود العدي���د من الش���ركات املمثلة 
بالقطاع، وفي الوقت نفسه إقبال املستثمرين 

على االستثمار بالنقل.
فقالت داليا الس���واح عض���و مجلس إدارة 
البورص���ة إن لجنة القي���د وافقت على القيد 
املؤقت لشركة بورس���عيد لتداول الحاويات 
والبضائ���ع برأس مال مص���در 164 مليون 
جنيه، ويس���هم طرح الشركة في زيادة رأس 
امل���ال الس���وقي للبورصة، وتعزي���ز أحجام 
الت���داول عبر جذب الطرح الجديد ش���ريحة 
واسعة من املستثمرين سواء من املؤسسات 

أو األجانب.
وبحس���ب بي���ان البورص���ة، تم قيد ش���ركة 

بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مؤقتا 
برأس مال يبلغ 164.11 مليون جنيه )6.7 
ملي���ون دوالر( موزع عل���ى أكثر من 32.8 
مليون سهم، وبذلك يكون أمام الشركة مهلة 
6 أش���هر الس���تيفاء متطلبات القيد تمهيًدا 

للطرح العام األولي.
 وأك���دت  الس���واح،   أن الوق���ت الحال���ي 
مناسب لطرح شركة بورس���عيد للحاويات، 
في ظل ارتفاع السيولة بالبورصة ملستويات 
قياسية لم تشهدها منذ عام 2018، لتتخطى 
قيم التداول 3 ملي���ارات جنيه )122 مليون 
دوالر( في بعض الجلس���ات، كما أن النقل 
م���ن القطاع���ات الواع���دة ف���ي االقتص���اد 
املصري، وتحق���ق أرباحا ضخم���ة مقارنة 

بباقي األنشطة االقتصادية.
وبحسب املوقع الرس���مي لشركة بورسعيد 
لتداول الحاويات والبضائع، فإنه تم إنش���اء 
الشركة في التس���عينات من القرن املاضي، 
ويتركز نش���اطها على تداول وتخزين ونقل 
الحاويات، وتتداول س���نويا 900 ألف وحدة 
مكافئ���ة، كما تمتل���ك الش���ركة ميناء جاف 
بمدينة العاشر من رمضان، وحققت صافي 
ربح بلغ 749.6 مليون جنيه )30.5 مليون 

دوالر( في العام املالي 2018/2017.
وأكد عادل عبدالفت���اح رئيس مجلس إدارة 
ش���ركة ثم���ار لت���داول األوراق املالية، على 
أهمية قيد ش���ركة جديدة بالبورصة، في ظل 
ما تعانيه خالل السنوات القليلة املاضية من 
انخف���اض ملحوظ في الطروح���ات الجديدة 
مقابل ش���طب العديد من الشركات املدرجة، 
مما دفع بعض املس���تثمرين من املؤسسات 
أو األفراد اإلحجام عن التداول بسوق املال 
نتيجة ضعف السيولة، كما يسهم الطرح في 

جذب شرائح جديدة من املستثمرين.
واتفق عبدالفتاح مع ما ذكرته عضو مجلس 
إدارة البورصة، أن الوقت الحالي مناس���ب 
الستقبال طروحات جديدة في ظل التحسن 
الكبير ف���ي أحجام الت���داول، والتي تخطت 
2 مليار جني���ه )81.3 مليون دوالر( مقابل 
متوس���ط 300-400 ملي���ون جنيه )12.2- 
16.3 ملي���ون دوالر( من���ذ 3 ش���هور، وهو 
مؤشر على دخول سيولة جديدة مما يشجع 

قيد وطرح الشركات.
وق���ال ع���ادل عبدالفت���اح  إن البورصة في 
حاجة لقيد ش���ركات بكل القطاعات في ظل 
انخفاض أعداد الش���ركات املتاحة بس���وق 
املال في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن قطاع 
النقل الذي تعمل به شركة بورسعيد لتداول 
الحاوي���ات م���ن القطاعات الجي���دة، والذي 

يشهد نموا كبيرا في األرباح.
ش���ركة  إدارة  مجل���س  رئي���س  ونص���ح 
ثم���ار لت���داول األوراق املالي���ة، الحكومة 
الحكومية  للطروح���ات  الجي���د  بالتروي���ج 
لدى املؤسس���ات العربية واألجنبية وكذلك 
محليا؛ ألن الوقت الحالي هو األنسب لبدء 
الطروحات، باس���تثناء مش���كلة اس���تقرار 
الدوالر، والت���ي توقع أن تش���هد انفراجه 

خالل الفترة املقبلة.
وأسس صندوق مصر السيادي، صندوق 
فرعي إلدارة عملية الطرح لبعض الشركات 
اململوكة للدولة بالبورصة، أو على مستثمر 
اس���تراتيجي، وحددت أه���داف الصندوق 
في ج���ذب اس���تثمارات أجنبية ف���ي فترة 
زمني���ة قصيرة، واإلس���راع بتنفيذ برنامج 
الطروح���ات وذلك في ضوء س���رعة اتخاذ 
القرارات من قبل الصندوق، واس���تهداف 
مستثمرين اس���تراتيجيني مما يساعد في 
قياس مدى االهتمام املؤسسي قبل االنتقال 

إلى مرحلة االكتتاب العام.

محللون : البورصة املصرية جنحت فى جتاوز مستوى مقاومة صعب ووصلت إلي 15250 نقطة
ارتفع املؤشر الرئيس���ي للبورصة املصرية 
“إيجي إكس 30” بنسبة 2.04% ليغلق عند 
مس���توى 15141.55 نقطة، خالل جلسات 
األس���بوع املاضي، وصعد مؤش���ر األسهم 
الصغي���رة واملتوس���طة “إيج���ي إكس 70 
متس���اوي األوزان”، بنس���بة 4.97% ليغلق 
عن���د مس���توى 2864.04 نقطة، وس���جل 
مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي األوزان” 
صعوًدا بنحو 4.84% ليغلق عند مس���توى 
4214.35 نقطة، وس���جل مؤش���ر “إيجي 
إكس 30 مح���دد األوزان” صع���وًدا بنحو 
2.62% ليغل���ق عند مس���توى 18178.10 
نقط���ة، وزاد مؤش���ر تميز بنس���بة %1.84 

ليغلق عند مستوى 3629.11 نقطة.
رأس املال السوقي

وربح رأس املال السوقي للبورصة املصرية، 
نحو 22.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 
973.5 ملي���ار جني���ه، بنس���بة نمو %2.3، 
للمؤش���ر  الس���وقي  امل���ال  رأس  وصع���د 
الرئيس���ي من 633 مليار جنيه إلى 643.8 
مليار جنيه، بنس���بة نمو 1.7%، وزاد رأس 
املال ملؤشر األسهم الصغيرة واملتوسطة من 
172.1 مليار جنيه إلى 179.7 مليار جنيه 

بنسبة نمو %4.4.
وارتف���ع رأس املال ملؤش���ر األوس���ع نطاًقا 
من 805.1 ملي���ار جنيه إلى 823.5 مليار 
جنيه بنس���بة نمو 2.3%، وصعد رأس املال 
السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه 

إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو %2.5.
إجمالي قيمة التداول

وبالنس���بة للت���داول ارتف���ع إجمال���ي قيمة 
الت���داول إلى 19.7 ملي���ار جنيه، في حني 

بلغت كمية التداول نحو 6.851 مليار ورقة 
منفذة على 514 أل���ف عملية، وذلك مقارنة 
بإجمال���ي قيمة تداول قدره���ا 78.6 مليار 
جني���ه، وكمية التداول بلغ���ت 5.477 مليار 
ورق���ة منف���ذة على 453 أل���ف عملية خالل 

األسبوع قبل املاضي.
أما مؤش���ر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول 
به نح���و 20.2 مليون جني���ه، وبلغت كمية 
الت���داول 61.6 ملي���ون ورق���ة منفذة على 
2180 عملي���ة خ���الل األس���بوع املاضي، 
واس���تحوذت األس���هم عل���ى 87.04% من 
إجمال���ي قيم���ة التداول داخ���ل املقصورة، 
في حني مثلت قيمة التداول للس���ندات نحو 

.%12.96
ووزع���ت إجمالي���ات الت���داول للش���ركات 
املدرجة في مؤش���رات البورصة بني 10.3 
ملي���ار جنيه باملؤش���ر الرئيس���ي للبورصة 
بحج���م تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، 
وعدد عمليات 234.9 أل���ف عملية، وبلغت 
قيمة التداول ب�«إيجى إكس 70« نحو 5.2 

مليار جنيه، بحج���م تداول 3.9 مليار ورقة 
مالية منفذة م���ن خالل 194.7 ألف عملية، 
وبلغت قيمة الت���داول ب�«إيجى إكس 100« 
نحو 15.5 ملي���ار جنيه بحجم تداول 5.4 
مليار ورقة مالي���ة منفذة من خالل 429.6 

ألف عملية.
إجمالي التعامالت

وسجلت تعامالت املصريني نسبة %80.7 
من إجمالي التعامالت على األسهم املقيدة 
بالبورصة، واس���تحوذ األجانب على نسبة 
8.5%، والع���رب عل���ى 10.8%، وذلك بعد 
اس���تبعاد الصفق���ات، وس���جل األجانب 
صافي بي���ع بالبورصة بقيم���ة 1.3 مليار 
جني���ه، وس���جل العرب صافي بي���ع بقيمة 
60.6 ملي���ون جنيه، وذلك بعد اس���تبعاد 

الصفقات.
ومثلت تعامالت املصريني 77.1% من قيمة 
التداول لألس���هم املقيدة منذ أول العام بعد 
اس���تبعاد الصفقات، بينما سجل األجانب 
14.4%، وس���جل العرب 8.4%، وس���جل 

األجانب صافي بيع بالبورصة املصرية منذ 
بداية العام بقيم���ة 24.5 مليار جنيه، فيما 
اس���تمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 
2.5 مليار جنيه، وذلك على األسهم املقيدة 

بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
شهادات اإليداع الدولية

وارتف���ع رصي���د ش���هادات إي���داع البنك 
التج���اري الدول���ي إل���ى 308.603 مليون 
ش���هادة، املجموعة املالية هيرميس القابضة 
إل���ى 287.169 مليون ش���هادة، املصرية 
لالتصاالت إلى 169.817 مليون ش���هادة، 

حتى نهاية األسبوع املاضي.
واستقر رصيد شهادات إيداع كاًل من مدينة 
نصر لإلس���كان والتعمي���ر عند 582.913 
مليون شهادة، اإلسكندرية للزيوت املعدنية- 
أموك عند 402.169 مليون شهادة، جي بي 
أوتو عند 222.966 مليون ش���هادة، إيديتا 
للصناع���ات الغذائية عند 118.235 مليون 
ش���هادة، ش���ركة حديد عز عن���د 73.623 

مليون شهادة.
تنفيذ صفقتني بقيمة 266 مليون جنيه

وكش���ف البورصة، عن تنفيذ صفقتني على 
الشركة املصرية لالس���تثمار بحجم تداول 
1.2 مليون س���هم بقيم���ة إجمالية 266.2 
مليون جنيه خالل جلس���ة الخميس بس���وق 
خ���ارج املقصورة )س���وق الصفقات(، كما 
تم تنفيذ صفقة على ش���ركة الفجر لصناعة 
الزراعة  ومس���تلزمات  البالستيك  املواسير 
بحج���م تداول 5.3 مليون س���هم بقيمة 25 

مليون جنيه.

رأسمالها السوقي ربح 22.2 مليار جنيه خالل جلسات األسبوع الماضي

     الحكومة استأنفت  برنامج الطروحات 
الحكومية بقيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات 

والبضائع بالبورصة  ضمن مخططها لطرح العشرات 
من شركات الدولة بسوق المال 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  18  ديسمبر  2022  •  العدد  673

وائل خطاب

أسماء عبداهلل
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التموين: جميع مضارب األرز 
احلكومية واخلاصة تعمل.. 

واملخزون يكفي االستهالك املحلي

ق���ال وزير التموي���ن الدكتور عل���ى املصيلحي إن جميع مضارب األرز س���واء 
الحكومية أو الخاص تقوم بالعمل، نافيا توقف أي من مضارب القطاع الخاص.
وأوض���ح مصلحي أن عدد املض���ارب الخاص تصل إل���ى 352 مضربا لألرز 

مسجلني بنسبة 50% للحكومة و50% للقطاع الخاص.
وأك���د وزير التموين توافر األرز في األس���واق وأن املخزون يكفي االس���تهالك 

املحلي.

عق���د الدكت���ور مصطفى مدبول���ي، رئيس 
مجل���س ال���وزراء، اجتماعًا م���ع املهندس 
أحمد س���مير، وزير التج���ارة والصناعة، 
االس���تراتيجية  مالمح  أبرز  الس���تعراض 
الوطنية للتنمية الصناعية )2023-2022/ 

.)2027-2026
وأكد رئي���س الوزراء عل���ى االهتمام الذي 
ُتولي���ه الدول���ة لتنمية القط���اع الصناعي، 
باعتب���اره قاطرة تقود العديد من القطاعات 
نح���و تحقيق النمو االقتصادي، والس���يما 
في ظل ما يسهم به هذا القطاع من توطني 
الصناعات وبالتالي زيادة فرص التشغيل.

وأك���د وزير التج���ارة والصناع���ة أن هذه 
االستراتيجية تس���تهدف إحراز 5 أهداف 
أساسية بحلول عام 2027/2026، تشمل 
تحقيق نس���بة 8% ملع���دل النمو الصناعي، 
وزي���ادة نصي���ب الصناعة إل���ى 20% من 
النات���ج املحل���ي اإلجمالي، م���ع الوصول 
إل���ى مع���دل نمو للص���ادرات م���ا بني 18 
إلى 25% س���نويًا، والتوس���ع ف���ي التحول 
نح���و الصناع���ات الخض���راء واالقتصاد 
الدائري، وذل���ك من أج���ل تحقيق الهدف 
املنشود للدولة املصرية واملتمثل في تحقيق 

صادرات بنحو 100 مليار دوالر.
وأوضح الوزير أن االس���تراتيجية تس���عى 
الصناعة،  لتعمي���ق  اس���تثمارات  لج���ذب 
باس���تهداف قطاعات صناعية ذات أولوية 
تمتل���ك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا 
ومزايا تنافس���ية على املس���تويني اإلقليمي 

والعاملي، وذلك عبر تقدي���م حزمة متكاملة 
م���ن الحوافز والدع���م الفني، بم���ا يتالءم 
مع احتياج���ات كل قط���اع صناعّي، وفي 
هذا اإلطار ع���رض الوزير قائمة القطاعات 
املستهدفة؛ سواء املطلوبة لتعميق الصناعة 
وترش���يد ال���واردات، أو تل���ك القطاع���ات 
الالزم���ة لتعظيم القيمة املضاف���ة والقائمة 
عل���ى املنتج���ات الطبيعي���ة، باإلضافة إلى 
القطاع���ات القائم���ة على املعرف���ة العلمية 

والتكنولوجيا املتطورة.
كما تطرق املهندس أحمد سمير إلى جهود 
توط���ني الصناعة وتعميق التصنيع املحلي، 
موضحًا أنه تم تحديد 152 منتجًا مستهدف 
توفير البدائ���ل املحلية منها، طبقًا الحتياج 
الس���وق املحلية وقدرة الصناع���ة الوطنية 
عل���ى توفيره���ا، مؤكدا أن جه���ود توطني 
الصناعة تس���تهدف جذب استثمارات في 
تلك املنتجات بهدف تعميق التصنيع املحلي 
وزيادة املكون املحلي والقيمة املضافة، بما 
يس���هم في توفير املزيد م���ن فرص العمل 

وتعظيم حجم االستثمارات.
وفي الوقت نفس���ه، أوض���ح وزير التجارة 
والصناعة أن���ه في ضوء تحلي���ل واردات 
القط���اع الصناع���ي، تم تحدي���د الفرص 
االستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، 
والعم���ل على إعداد وص���ف دقيق لطبيعة 
كل فرصة وصياغتها في ش���كل ترويجّي 
ودعائيّ ج���ذاب يتناول أهم املالمح ومزايا 

االستثمار في تلك الفرصة.

ب���دأت وزارة املالي���ة، ص���رف 2.5 ملي���ار 
جني���ه، الدفع���ة الثانية ل� 584 ش���ركة، تمثل 
باقي الش���ركات املص���درة املنضمة للمرحلة 
الخامسة من مبادرة »السداد النقدي الفوري 
لدعم املصدرين«، وبذلك يبلغ عدد الشركات 
املس���تفيدة من ه���ذه املرحلة 1653 ش���ركة، 
بإجمال���ي 9.7 مليار جنيه خالل الش���هرين 

املاضيني.
وقال الدكتور محمد معي���ط، وزير املالية، إن 
هناك تكليًفا رئاسًيا باالستمرار في مساندة 
القطاع التصديري؛ رغم الظروف االستثنائية 
ش���ديدة الصعوب���ة التي يعانيه���ا االقتصاد 
العامل���ي، وتف���رض ضغوًطا عل���ى موازنات 

مختلف الدول، بما فيها مصر.
وأض���اف »معي���ط«، في بي���ان صحفي، أن 
األزمات االقتصادي���ة العاملية الراهنة لم ولن 
تعرقل مسيرة دعم الصادرات في مصر، رغم 
أنها تحديات مركبة وتتش���ابك فيها تداعيات 
جائحة كورون���ا، مع اآلثار الس���لبية للحرب 

بأوروب���ا، بما في ذل���ك املوج���ة التضخمية 
الح���ادة، ومكافحة التغي���رات املناخية، التي 
ت���ؤدي إل���ى أعب���اء تمويلي���ة إضافي���ة على 
االقتصادات الناشئة، في وقت بات فيه طريق 
الوصول لألس���واق الدولي���ة لتغطية الفجوة 

التمويلية، أكثر صعوبة وُكلفة.
أوض���ح أن الفت���رة من أكتوب���ر 2019 حتى 
اآلن، شهدت إطالق عدة مبادرات لرد األعباء 
التصديري���ة املس���تحقة للمصدري���ن، ل���دى 
صن���دوق تنمية الص���ادرات، وقد تم صرف 
42.5 ملي���ار جنيه »مس���اندة تصديرية« ل� 
2500 ش���ركة، على نحو ُيس���اعد في توفير 
السيولة النقدية الالزمة لدوران عجلة اإلنتاج 
وتمكني املصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما 
يؤدي إلى تعظيم الق���درات اإلنتاجية للدولة، 
وتوس���يع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة 
التنافس���ية للمنتجات املصرية في األس���واق 
العاملي���ة، وتحقيق حلم الوص���ول إلى »100 

مليار دوالر صادرات«.

وزير التجارة يستعرض مالمح االستراتيجية الوطنية 
للتنمية الصناعية حتي عام 2027 أمام احلكومة

 

أعلن���ت الهيئة العامة للتنمي���ة الصناعية عن إطالق املرحلة 
الرابعة م���ن الخريط���ة اإللكترونية لالس���تثمار الصناعى 
وتضم طرح فرص اس���تثمارية جديدة عل���ى قطع اراضى 
مرفقة في القطاعات الصناعية ذات األولوية التي تستهدفها 
خطة وزارة التجارة والصناعة لتش���جيع اإلستثمار املحلى 

واألجنبى على االستثمار في القطاع الصناعى.
وق���ال املهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة إنه تم اطالق 
املرحل���ة الرابعة بالتنس���يق والتع���اون مع الهيئ���ة العامة 
لالس���تثمار واملناط���ق الحرة وه���و ما يمثل إع���ادة تفعيل 
لخريط���ة الفرص االس���تثمارية الصناعية وذل���ك في إطار 
حزمة متكاملة وشاملة من التدابير والتيسيرات التي أقرتها 
هيئة التنمي���ة الصناعية لدفع عجلة االس���تثمار الصناعى 
وتلبية الطلبات املتزايدة على األراض الصناعية، وذلك لدعم 
نمو الصادرات وتعميق الصناع���ة املحلية لتحقيق التكامل 
بني سالسل التوريد املحلية واالندماج في سالسل التوريد 
العاملي���ة الواعدة بما يس���هم في س���د الفجوات الس���وقية 

والتصديرية وزيادة القيمة املضافة للمنتجات املحلية .
وأش���ار إل���ى أن هذه املرحل���ة تضم قط���ع اراضى مرفقة 
باجمالى 1051 فرصة اس���تثمارية صناعي���ة جديدة على 
مس���احة تصل إلى 2 مليون م2 موزع���ة على 11 محافظة 

على مستوى الجمهورية.

أعلن���ت غرفة القاه���رة التجارية، برئاس���ة املهن���دس إبراهيم 
العربى، رئيس االتحاد العام للغرف التجارية، رسمًيا، عن بدء 
تقديم خدمة التوقيع والختم اإللكترونى بمقر الغرفة الرئيس���ى 
بمنطق���ة باب الل���وق، وفرعها بمرك���ز التميز بج���راج األوبرا 
بالعتب���ة، يأتى ذلك فى إطار دعم منتس���بيها من تجار وصناع 
ومس���تثمرين ومؤدى خدمات، ومساعدتهم على تنفيذ توجهات 
الدولة ف���ى تطبيق منظومة التحول الرقم���ى وإصدار الفاتورة 

اإللكترونية. 
وأّك���د املهندس إبراهي���م العربى أنه تم التعاقد مع ش���ركات 
»مصر املقاصة وإيجيبت تراست وفيكسد مصر«، املتخصصة 
فى تقديم خدمات الخت���م والتوقيع اإللكترونى، وتم تخصيص 
أماكن لها فى املقر الرئيس���ى للغرفة بب���اب اللوق، وفى مركز 
التميز بج���راج األوبرا بالعتبة ملس���اعدة التجار فى الحصول 
عل���ى الختم والتوقي���ع اإللكترونى، وهو ما يس���هل التعامالت 
االقتصادية على منتسبى الغرفة طبًقا ألحدث الطرق العصرية 
وإصدار الفات���ورة اإللكترونية والتوجه الع���ام للدولة وخطتها 

التنموية ورؤيتها 2030.
وأش���ار »العرب���ى« إل���ى أن تقديم خدم���ة التوقي���ع والختم 
اإللكترون���ى تأت���ى طبًقا للخطة التطويرية العام���ة التى تنفذها 
الغرفة لتطوير كافة األنش���طة، بما يؤدى إلى تطوير األنش���طة 
املختلفة، وبالتالى ينعكس هذا على التنمية الحقيقية لالقتصاد 
القومى الذى نس���عى جميًعا إلى رفع معدالت نموه، خاصة أن 
منتسبى الغرف التجارية يمثلون القاعدة العريضة القتصادنا 

القومى.

 

أعلن���ت البورص���ة الس���لعية عن عق���د اتفاق مع ش���ركة 
التكنولوجي���ا املالي���ة الناش���ة PayMint ، لتطوير نظام 
املدفوع���ات املالية الداخلي���ة الخ���اص بالبورصة املصرية 
للسلع، بهدف املساهمة من خالل الحلول املبتكرة في تطوير 
البنية التحتية ملنظومة التجارة الداخلية ودعم رؤية الحكومة 
املصرية من أج���ل حماية صغار املزارعني واملنتجني، وبناء 
منصة إلكترونية بأحدث النظم التكنولوجية التي تتيح السلع 
وتصنفها في ش���كل س���وق منظم يس���هم في دعم القدرة 

التنافسية لصغار املنتجني واملزارعني.
تم تأس���يس شركة البورصة املصرية للسلع في عام 2020 
برأس���مال 91 ملي���ون جني���ه، ويتوزع هي���كل ملكيتها بني 
البورصة املصرية وجهاز تنمية التج���ارة الداخلية والهيئة 
العام���ة للس���لع التموينية والش���ركة القابض���ة للصوامع 
والتخزين وعدد من البنوك التجارية واالستثمارية وشركتى 

مصر القابضة للتأمني ومصر للمقاصة.

 غرفة القاهرة التجارية تطلق خدمة 
إصدار اخلتم والتوقيع اإللكترونى

سيد اجلارحي

داليا احمد

وزارة املالية تصرف 2.5 مليار جنيه لباقي الشركات 
امُلنضمة للمرحلة اخلامسة من السداد النقدي الفوري

شعبة املستلزمات الطبية: اإلفراج عن 55 شحنة 
للقطاع بعد تدخل البنك املركزي

أش���اد محمد إس���ماعيل عبده، رئيس الشعبة 
العام���ة للمس���تلزمات الطبية بغرف���ة القاهرة 
التجاري���ة، بجه���ود البنك املرك���زي املصري 
في ح���ل مش���كلة تك���دس املوان���ئ املصرية 
بشحنات الواردات التي منها شحنات لقطاع 
املس���تلزمات الطبي���ة، الفتا إلى أن الش���عبة 
العام���ة تلقت خطابا م���ن الدكتور جمال نجم، 
نائ���ب محافظ البن���ك املركزي، أك���د إصدار 
البن���ك تعليمات للبنوك بمنح األولوية في تدبير 
النق���د األجنب���ي ل���واردات مصر م���ن الدواء 
واملستلزمات الطبية وسلع استراتيجية أخرى.

وبحس���ب عبده، ت���م اإلفراج عن 55 ش���حنة 
لقط���اع املس���تلزمات الطبي���ة خالل الش���هر 
املاضي، وجار حاليا حل مش���كلة 98 شحنة 

أخرى تتواجد باملوانئ املصرية.
وذكر أن قطاع املس���تلزمات الطبي���ة ُيعد من 
القطاعات املجلب���ة للعملة األجنبية حيث بلغت 
قيمة صادراته العام املاضي نحو 320 مليون 
دوالر، مش���يرا إلى أنه يمكن مضاعفتها إلى 
ملي���ار دوالر عل���ى األقل إذا ت���م إصدار عدة 

حوافز له���ا، مضيفا أن حجم واردات القطاع 
تمث���ل 1% فقط من إجمالي الواردات املصرية، 
ونس���بة كبيرة منها هي خامات ومس���تلزمات 
إنتاج أو منتجات ال تصنع محليا مثل األجهزة 

الطبية.
جاء ذل���ك خ���الل اجتم���اع الش���عبة العامة 
للمس���تلزمات الطبية ملناقشة تطور أداء قطاع 
املس���تلزمات الطبية بمص���ر، في ضوء جهود 
الحكوم���ة لتحري���ك االقتص���اد القومي وحل 
مش���كالت الصناعات املصري���ة والتغلب على 
آثار األزمة االقتصادية التي يش���هدها العالم 
م���ن تداعيات الح���رب األوكرانية واس���تمرار 

اضطراب حركة سالسل اإلمداد العاملية.
وذكر عبده، أن الش���عبة العامة للمس���تلزمات 
الطبية ستنسق مع الدكتور علي عوف، رئيس 
ش���عبة األدوية بغرفة القاهرة التجارية لتقديم 
مقترح حول الس���ماح لشركات الشعبة بتدبير 
النقد األجنبي لتمويل وارداتها بمعرفتها وذلك 
من خالل تيس���ير إي���داع حصيل���ة مبيعاتها 

الدوالرية النقدية في البنوك.

اسالم عبدالفتاح

هيئة التنمية الصناعية تطلق املرحلة 
الرابعة من اخلريطة اإللكترونية 

لالستثمار الصناعى

البورصة السلعية توقع اتفاق لتطوير نظام 
املدفوعات املالية الداخلية

وزير التجارة: كينيا الشريك التجاري األول ملصر 
بدول الشرق األفريقي

أكد املهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة 
أن مص����ر وكيني����ا ترتبط����ان بعالقات سياس����ية 
تاريخية حيث كانت مصر داعمًا أساسيًا لحركة 
االستقالل الكينية، مشيرا الى ان املرحلة الحالية 
تش����هد زخمًا اقتصاديًا وتجاريًا واستثماريًا بني 
البلدين على املس����تويني الثنائي ومتعدد االطراف 

في إطار االتفاقيات التجارية اإلقليمية والقارية.
ج����اء ذلك في س����ياق الكلمة الت����ى القاها الوزير 
نيابًة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء خ����الل االحتفال الذي أقامته الس����فارة 
الكينية بالقاهرة بمناس����بة العيد ال�59 الستقالل 
دولة كينيا، وذلك بحضورأيوب ماتيري الس����فير 
الكيني بالقاهرة الى جانب عدد من سفراء الدول 

االفريقية واالجنبية بمصر.
وأشار س���مير الى جهود الحكومتني املصرية 
والكيني���ة ومجتمعي األعمال في البلدين والتي 
س���اهمت في تعزيز أواصر التعاون املشترك 
على كافة املس���تويات االقتصادية والتجارية، 
الفتًا ال���ى التاريخ الطويل م���ن التعاون البناء 
بني البلدين وسعيهما لتحقيق التنمية والرخاء 
االقتصادي لشعبيهما اعتمادًا على إمكاناتهما 

الكبيرة وموقعهما االستراتيجي املتميز.
ونوه الوزير الى أن الس����نوات األخيرة ش����هدت 

تط����ورًا كبي����رًا في العالق����ات املصري����ة الكينية 
املش����تركة وعلى رأس����ها تبادل الدعم السياسي 
في االجتماعات واملنتديات اإلقليمية، مشيرًا الى 
أن الدولة املصرية انتهجت عدة مس����ارات لتعزيز 
عالقاتها املش����تركة مع دولة كينيا تضمنت تعزيز 

العالقات الثنائية وتفعيل الزيارات املتبادلة .
وأض����اف س����مير أن مصر تس����عى إل����ى تعظيم 
االس����تفادة م����ن إمكانيات البلدي����ن في مجاالت 
التجارة واالس����تثمار خاصة في ضوء تشاركهما 
في عضوية تجمع الكوميس����ا، حي����ث تعد كينيا 
الش����ريك التج����اري األول ملص����ر بدول الش����رق 
االفريق����ي، مش����يرًا ال����ى أهمية االس����تفادة من 
اإلمكان����ات واملقومات االقتصادي����ة الكبيرة لكال 
البلدي����ن في زي����ادة معدالت التج����ارة البينية بني 

مصر وكينيا خالل املرحلة املقبلة.
ولفت الوزير الى التزام الدولة املصرية بتعزيز 
التعاون االقتصادي واالس���تثماري مع الدول 
األفريقي���ة، من خالل تعزيز العالقات اإلقليمية 
وتعزيز التكامل االقتصادي عبر القارة، معربًا 
عن تطلعه الى زيادة املشروعات املشتركة بني 
القطاع الخاص في البلدين بعد دخول اتفاقية 
 AFCFTA التجارة الحرة القارية األفريقية

حيز التنفيذ.

باألرقام .. تباين يف الواردات وارتفاع يف صادرات 
الصناعات الغذائية خالل 10 شهور 

غرفة التطوير العقاري تكشف عن إجنازاتها لعام 2022

ش���هدت الواردات املصرية في الفترة األخيرة تباينا 
ملحوظا وخاصة من بعض الس���لع االس���تهالكية، 
وهو ما تؤكده بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحص���اء منذ بداية العام الج���ارى 2022 وحتى 
ش���هر س���بتمبر املاضي ، فيما بل���غ إجمالي قيمة 
صادرات الصناعات الغذائية في األش���هر العشرة 
األول���ى من عام 2022 حوال���ي 3490 مليون دوالر 
محققة نسبة نمو قدرها 0.5% وقيمة نمو 17 مليون 
دوالر مقارن���ة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 

والتي كانت قد بلغت حوالي 3473 مليون دوالر.
وكش���فت بيانات الجه���از املركزي للتعبئ���ة العامة 
واإلحص���اء، عن تراجع كبير ف���ي إجمالي واردات 
السلع االستهالكية املعمرة بلغت قيمتها نحو مليارى 
و684 مليون دوالر خالل 9 أش���هر فقط، حيث بلغت 
القيم���ة االجمالية للواردات نح���و 3 مليارات و417 
ملي���ون دوالر خالل ال� 9 أش���هر األول���ى من العام 
الجاري، مقابل 6 مليار و102 مليون دوالر في نفس 

الفترة من العام املاضي 2021.
وأظه���رت بيانات الجه���از، أن واردات الس���يارات 
كانت هي البند الذى س���جل أكبر تراجع خالل تلك 
الفترة، حيث بلغت القيم���ة اإلجمالية للواردات نحو 
مليار و517 مليون دوالر في الفترة من يناير وحتى 
س���بتمبر املاضي، بينما كانت نح���و ملياري و695 
ملي���ون دوالر في نف���س الفترة من الع���ام املاضي 
2021، بتراج���ع بلغ نحو مليار و178 مليون دوالر، 
يليه���ا واردات مص���ر من الهوات���ف املحمولة حيث 
بلغ���ت قيمتها اإلجمالية نحو 340 مليون و181 ألف 
دوالر في الفترة التس���عة أش���هر األول���ى من العام 
الج���اري، بينما كانت نحو مليار و349 مليون دوالر 
في نفس الفترة من عام 2021 ، بتراجع بلغت قيمة 

نحو مليار و9 ماليني دوالر. 
وضمت قائمة الس���لع االس���تهالكية التي تراجعت 
أيض���ا واردات التليفزيون���ات والت���ي بلغت قيمتها 
اإلجمالي���ة نح���و 379 مليون و37 أل���ف دوالر في 
التسعة أشهر األولى من العام الجاري، مقابل نحو 
631 ملي���ون و354 ألف دوالر في نفس الفترة العام 
السابق 2021، بتراجع بلغ نحو 252 مليون و281 
ألف دوالر، إلى جانب واردات مصر من الغس���االت 
بقيمة 30 مليون و484 مليون دوالر في التسعة أشهر 
األولى من العام الجاري، مقابل نحو 45 مليون و40 
أل���ف دوالر في نفس الفترة من عام 2021، بتراجع 

بلغ نحو 14 مليون و556 ألف دوالر.
وسجل العجز في امليزان التجاري نحو 2.44 مليار 
دوالر خالل ش���هر س���بتمبر املاضي، مقابل 4.15 
مليار دوالر لنفس الش���هر من العام السابق بنسبة 
بتراجع بلغت نس���بته 41.3%، حي���ث ارتفعت قيمة 
الصادرات بنس���بة 11.6% حيث بلغت 4.11 مليار 
دوالر خالل ش���هر س���بتمبر املاضي، مقابل 3.68 

مليار دوالر لنفس الشهر م�ن العام السابق.
صادرات غذائية 

م���ن ناحي���ة أخري ، بل���غ إجمالي قيم���ة صادرات 
الصناعات الغذائية في األش���هر العشرة األولى من 
عام 2022 حوالي 3490 مليون دوالر محققة نسبة 
نمو قدرها 0.5% وقيمة نمو 17 مليون دوالر مقارنة 
بصادرات نفس الفت���رة من عام 2021 والتي كانت 

قد بلغت حوالي 3473 مليون دوالر.
وبلغت صادرات ش���هر يناي���ر 2022 حوالي 306 
مليون دوالر بنس���بة نم���و في القيم���ة 14% مقارنة 
بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون 
دوالر، وبلغت صادرات ش���هر فبراير 2022 حوالي 
341 ملي���ون دوالر بنس���بة تراجع ف���ي الصادرات 
0.3% مقارنة بصادرات ش���هر فبراير 2021 والتي 
بلغ���ت 342 ملي���ون دوالر، وبلغت صادرات ش���هر 
مارس 2022 حوالي 430 مليون دوالر بنس���بة نمو 
11% وقيمة نم���و 43 مليون دوالر مقارنة بصادرات 
ش���هر م���ارس 2021 البالغ���ة 388 ملي���ون دوالر. 
وبلغت صادرات ش���هر إبري���ل 2022 حوالي 383 
مليون دوالر محققة نسبة نمو في القيمة 4% مقارنة 
بصادرات إبريل 2021، وبلغت صادرات شهر مايو 
2022 حوالي 368 مليون دوالر محققة نس���بة نمو 
في القيم���ة 3% مقارنة بصادرات مايو 2021 والتي 
بلغت 358 مليون دوالر، وبلغت صادرات شهر يونيو 
2022 حوالي 393 مليون دوالر محققة نس���بة نمو 
0% مقارنة بصادرات شهر يونيو 2021 البالغة 393 
ملي���ون دوالر، وبلغت صادرات ش���هر يوليو 2022 
حوالى 260 مليون دوالر بنسبة تراجع 16% مقارنة 

بصادرات يولي���و 2021 البالغة 311 مليون دوالر، 
وبلغت صادرات شهر أغسطس 2022 حوالى 365 
مليون دوالر بنس���بة تراج���ع 4% مقارنة بصادرات 
أغسطس 2021 البالغة 379 مليون دوالر أمريكي، 
وبلغت صادرات ش���هر سبتمبر 2022 حوالى 333 
مليون دوالر بنسبة تراجع 7% عن صادرات سبتمبر 
2021، وبلغت صادرات شهر أكتوبر 2022 حوالى 
306 مليون دوالر بنس���بة نمو 0% مقارنة بصادرات 

أكتوبر 2021.
وتربع���ت الصادرات إلى ال���دول العربية قائمة أهم 
املجموع���ات الدولية املس���توردة لألغذي���ة املصنعة 
املصرية خالل األش���هر العش���رة األول���ى من عام 
 %50 تمث���ل  دوالر  ملي���ون   1748 بقيم���ة   2022
م���ن إجمال���ي الص���ادرات الغذائية محققة نس���بة 
تراجع بلغ���ت 6% وقيمة تراجع بلغ���ت 102 مليون 
دوالر، يليه���ا االتحاد األوروب���ي بقيمة 697 مليون 
دوالر بنس���بة زيادة 28% وتمث���ل 20% من إجمالي 
الص���ادرات، الوالي���ات املتح���دة االمريكي���ة بقيمة 
232 ملي���ون دوالر وتمثل حوال���ى 7% من إجمالي 
الص���ادرات محققة نس���بة نمو بلغ���ت 24%، الدول 
االفريقي���ة غي���ر العربي���ة بقيمة 243 ملي���ون دوالر 
وتمثل حوالى 7% م���ن إجمالي الصادرات وحققت 
نس���بة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 30%، باقي 
املجموعات الدولية بقيم���ة 570 مليون دوالر والتي 
تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية املصرية 

خالل نفس الفترة.
أما بالنس���بة الهم دول العالم املستوردة للصناعات 
الغذائية خالل األش���هر العش���رة االول���ى من عام 
2022 فق���د احتلت اململكة العربية الس���عودية على 
املرك���ز األول بقيم���ة ص���ادرات 315 مليون دوالر 
بنس���بة زيادة قدرها 20%، يليه���ا الواليات املتحدة 
االمريكي���ة بقيم���ة 232 ملي���ون دوالر ونس���بة نمو 
24%، ليبيا بقيمة 176 مليون دوالر ونسبة نمو %6، 
فلسطني بقيمة 164 مليون دوالر ونسبة زيادة %48، 
الس���ودان بقيمة 155 مليون دوالر ونس���بة تراجع 
2%، االردن بقيم���ة 146 مليون دوالر محققة تراجع 
زي���ادة 6%، اليمن بقيمة 131 مليون دوالر ونس���بة 
نم���و 13%، أملانيا بقيمة 112 مليون دوالر ونس���بة 
نمو 5%، هولندا بقيمة 112 مليون دوالر ونسبة نمو 
59%، وفى املركز العاشر الصني بقيمة 110 مليون 
دوالر ونسبة تراجع 9% باملقارنة بصادرات األشهر 

العشر األولى من عام 2021.
كم���ا احتلت اململك���ة العربية الس���عودية قائمة أهم 
ال���دول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات 
خالل األشهر العشرة االولى من عام 2022 مقارنة 
بنفس الفترة من ع���ام 2021 بقيمة صادرات 315 
ملي���ون دوالر وقيمة زيادة في الصادرات 53 مليون 
دوالر، يليها فلس���طني بقيمة ص���ادرات 164 مليون 
دوالر وقيمة زيادة في الصادرات 53 مليون دوالر، 
الوالي���ات املتحدة االمريكية بقيم���ة صادرات 232 
ملي���ون دوالر وقيمة زيادة في الصادرات 44 مليون 
دوالر، تركيا بقيمة صادرات 84 مليون دوالر وقيمة 

زيادة في الصادرات 43 مليون دوالر، هولندا بقيمة 
ص���ادرات 112 مليون دوالر وقيمة زيادة 41 مليون 
دوالر، بولندا بقيمة صادرات 56 مليون دوالر وقيمة 
زي���ادة في الص���ادرات 25 ملي���ون دوالر، بريطانيا 
بقيمة ص���ادرات 58 مليون دوالر وقيمة زيادة بلغت 
19 ملي���ون دوالر، لبنان بقيم���ة صادرات 95 مليون 
دوالر وقيم���ة زيادة بلغت 18 مليون دوالر، روس���يا 
بقيمة ص���ادرات 70 مليون دوالر وقيمة زيادة بلغت 
17 ملي���ون دوالر، وفى املركز العاش���ر اليمن بقيمة 
صادرات 131 ملي���ون دوالر وقيمة زيادة بلغت 15 
مليون دوالر باملقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 

.2021
كما بلغ عدد الش���ركات املص���درة لألغذية املصنعة 
املصرية خالل األشهر العش���رة االولى عام 2022 
حوالي 2005 شركة ومصنع مصدر من بينهم 398 

شركة تزيد صادراتهم عن مليون دوالر أمريكي.
وم���ن املتوقع مع���اودة صادرات قط���اع الصناعات 
الغذائية إلى النمو بمعدالت أكبر بداية من صادرات 
ش���هر نوفمبر 2022 نظرا لقي���ام الحكومة املصرية 
برفع الحظر املفروض عل���ى تصدير زيوت الطعام، 
الدقي���ق ومنتج���ات املطاحن واملكرون���ة حيث تمثل 
صادرات الس���لع الثالث نس���بة 15% م���ن إجمالي 
ص���ادرات القط���اع في ع���ام 2021، كم���ا تأثرت 
الص���ادرات الغذائية بقيمة انخف���اض 218 مليون 
دوالر في األش���هر العش���رة األولى من عام 2022 
جراء قرار حظر تصدير السلع الثالث خالل الفترة 

من مارس إلى سبتمبر 2022.
وأصدر الجهاز املرك���زى للتعبئة العامة واإلحصاء  
نش���رته  السنوية “التبادل التجاري بني مصر وأهم 
دول ش���رق آس���يا “ عام 2021 وتتناول النش���رة 
حجم التج���ارة الخارجية )صادرات - واردات( مع 
أهم دول ش���رق آس���يا “ماليزيا - جمهورية الصني 
الش���عبية - الهند- تايوان - اليابان - اندونيسيا - 
باكس���تان - تاي��الن�د- كوريا الجنوبية - سنغافورة  

و بنجالديش«. 
 وكش���فت  أه���م مؤش���راتها  أن  إجمال���ي قيم�ة 
الص����ادرات إل����ى دول ش����رق آس���ي��ا بلغ  6.6 
ملي���ار دوالر عام 2021 مقاب����ل 4.1 ملي��ار دوالر 
ع�ام 2020 بنس���به زي��ادة  ق�دره���ا 62.8%، وبلغ 
إجمالي قيم��ة الواردات من دول شرق آسي��ا 25.8 
مليار دوالر عام 2021 مقابل 20.8 مليار دوالر عام 

2020 بنسبة زي���ادة ق�درها %24.3.
 وج���اءت الهن��د ف��ي املرتبة األولى للصادرات حيث 
بلغ��ت قيمته��ا 2.1 ملي�ار دوالر عام 2021 مقاب��ل 
1.4 مليار دوالر ع�ام 2020 بنس���ب��ة زيادة قدرها 
46.5% وك��ان أه����م األصناف الت�ي تم تصديره�ا 
إل�ى الهند بترول خام، وف�ى املرتب�ة الثانية جمهوري�ة 
الصي�ن الش���عبية بم�ا قيمته  1.5 مليار دوالر ع��ام 
2021 مقاب�ل 0.8 مليار دوالر ع�ام 2020 بنس���بة 

زيادة ق��درها %95.7. 

استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري 
باتح����اد الصناع����ات املصرية أب����رز النجاحات التي 
حققتها الغرف����ة خالل 2022، اعتم����ادا على املتابعة 
املس����تمرة للتطورات الس����وقية، والتعاون املستمر مع 
لجنة اإلس����كان بمجل����س النواب، والدع����م الحكومي 
ملناقش����ة أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري، 
خالل املؤتمر الصحفي ال����ذي انعقد بمقر الغرفة في 

اتحاد الصناعات.
وقال املهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة 
صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات املصرية، 
ووكي����ل لجنة اإلس����كان بمجلس الن����واب، إن الغرفة 
تعمل بكامل جهودها لدعم ش����ركات التطوير العقاري 
العاملة بالسوق، ومساعدتها في مواجهة أي تحديات، 
بالتعاون مع الجهات املعنية لحل أي مش����كالت تواجه 

القطاع.
وأض����اف ش����كري أن الدعم الحكومي غير املس����بوق 
للقطاع العق����اري، ووجود تعاون م����ع الحكومة بكافة 
أجهزتها املعنية، هي عوامل داعمة لجهود الغرفة، كما 
أن مناقش����ة الحكومة للمطورين العقاريني قبل اتخاذ 
قرارات استراتيجية خاصة بالسوق العقاري، هو أحد 
العوامل التي تعزز املناقش����ة املستمرة لوضع القطاع 

للحفاظ على استمرار عمله.
وأش���اد بالدور الحيوي لهيئة املجتمعات العمرانية 
وس���رعة إصدار الترخي���ص والق���رارات الوزارية 
للمشروعات، بحيث أصبح ما يتم إصداره في شهر 
يعادل ما كان يتم إصداره في س���نة كاملة في وقت 
س���ابق، وحاليا أصبح يتم إصدار نحو 220 قراًرا 
وزارًيا س���نويا وهو رقم ضخم يس���اهم في زيادة 
معدالت التنمية ويدعم النشاط االستثماري ويجذب 

مستثمرين جدد للقطاع العقاري.
ولف���ت إلى أن القطاع العقاري قطاع اس���تراتيجي 
واع���د يس���اهم بنحو 20% ف���ي النات���ج اإلجمالي 
املحل���ي، كما يس���اهم في توفي���ر حوالي 5 ماليني 
فرصة عمل، ويعد محوًرا أساسًيا في خطة التنمية 
العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا في كافة 

أنحاء الجمهورية.
وق����ال إن الغرف����ة نجح����ت ف����ي تحقي����ق العديد من 

اإلنجازات خالل العام املنتهي، وهي:
• موافقة مجل���س الوزراء على من���ح مهلة إضافية 
للتنفي���ذ مل���دة 6 أش���هر للش���ركات العقارية بدون 
احتس���اب أي غرامات في التأخير، نتيجة التغيرات 
االقتصادية العاملية التي أثرت على القطاع، وهو ما 
ت���م بناء على طلب تقدم به املهندس طارق ش���كري، 
رئي���س مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ملجلس 
ال���وزراء ووزارة اإلس���كان واملراف���ق واملجتمعات 

العمراني���ة، مما يجعل���ه مكس���با إضافيا نجحت 
الغرفة في تحقيقه للقطاع العقاري بالكامل.

• عق����د اجتماعات مع رئيس الوزراء ومس����ئولي البنك 
املرك����زي واملطوري����ن العقاريني لوض����ع آلية خاصة 
بتغيي����ر فلس����فة التمويل العقاري ف����ي البنوك، لتكون 
قائم����ة عل����ى ضمانة الوح����دة وليس قدرة املش����تري 
االئتمانية، وهي خطوة هامة تس����اهم في تنشيط ملف 

التمويل العقاري بالكامل.
• عقد اجتماعات متكررة ملناقشة الوضع الراهن مللف 
تصدي����ر العق����ار، وتقييم الوضع الحال����ي لهذا امللف 
والتحدي����ات الت����ي ال تزال قائمة أمام����ه، وكذلك أبرز 
الجهود املطلوبة لتنشيطه، باعتباره آلية هامة تحتاجها 

الدولة حاليا لتوفير عملة صعبة.
• املش����اركة باملناقشات والجلسات الحوارية وإصدار 
تش����ريع م����ن وزارة املالية لتخفي����ض الضرائب على 
الوح����دات املؤجرة في املوالت واملراك����ز التجارية من 
14 إلى 1%، وهو ما يفيد العمالء املستثمرين في هذه 
املح����الت التجارية ويفيد أصحاب املوالت، ويس����اهم 
في جذب مس����تثمرين جدد لهذا النوع من املشروعات 

االستثمارية.
• تشكيل لجنة لدعم املطورين العقاريني في التعامل 
مع الجهات الحكومية وحل مش���كالت القطاع، وتم 
االس���تعانة في هذه اللجنة باملس���ئولني املختصني 
بالدولة كخبراء لدراس���ة املشكلة من كافة محاورها 

والوصول لحلول جذرية لها.
• أما عن أبرز مالمح املس���ئولية املجتمعية للغرفة 
خ���الل العام املنص���رم: فقد تبرع���ت الغرفة بمبلغ 
مليون جنيه لصالح األس���ر األكث���ر احتياجا وذلك 
في إطار مس���ئولية مؤسسات الدولة تجاه املجتمع 

ودعم���ا لألس���ر األكث���ر احتياجا، حي���ث إن فكرة 
املس���ئولية املجتمعية قائمة على النهوض املجتمعي 
ككل، وتحسني كافة الظروف املعيشية واالقتصادية.
أما عن أبرز مالمح استراتيجية الغرفة للعام الجديد، 

فأوضح أن الغرفة تستهدف:
• املناقش����ة العاجلة ألسعار مواد البناء وتأثيرها على 
تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية في ظل 
ثبات القدرة الش����رائية، وهو أحد امللفات التي س����يتم 
دراس����تها بش����كل كافي خالل الفت����رة املقبلة وتقديم 
حل����ول ومقترح����ات لها ل����وزارة اإلس����كان واملرافق 

واملجتمعات العمرانية.
• بدء مناقش����ات مع غرفة مواد البناء لتدش����ني تطبيق 
إلكتروني يتم وضع أسعار مواد البناء عليه، بحيث يتم 
من خالله وضع أسعار استرش����ادية ونهائية لحماية 
السوق والشركات من وجود ارتفاعات غير مبررة في 

أسعار مواد البناء.
• وض���ع آلي���ات جدي���دة بالتنس���يق م���ع الجهات 
التمويلي���ة والبنك املركزي ومجلس الوزراء بش���أن 
التموي���ل العق���اري للقطاع بفائدة أق���ل وإجراءات 
أس���هل، حيث يعد التمويل العقاري اآللية املناسبة 
لدعم السوق خالل الفترة الحالية وسد الفجوة بني 

سعر البيع والقدرة الشرائية للعمالء.
• وض���ع آليات غير تقليدية وإزال���ة املعوقات حتى 
يتم استغالل الفرص الواعدة للمنافسة العاملية من 
خالل تصدير العقار، حيث يعد ملف تصدير العقار 
أحد امللفات الرئيسية أمام الغرفة في العام الجديد 
وذلك لدعم الس���وق العق���اري واالقتصاد املصري 

بالكامل.

     اإلحصاء  :    3 مليارات و417 مليون دوالر  قيمة واردات السلع 
االستهالكية المعمرة خالل الـ 9 أشهر األولى من العام الجاري  مقابل 6 

مليار و102 مليون دوالر في نفس الفترة من   2021 

نيفني يوسف

نظ���م املجلس التصديري للصناعات الهندس���ية، ورش���ة عمل 
بمش���اركة 40 من مقدمي الخدمات الداعمة لقطاع الصناعات 
الهندس���ية ومنها الخدمات التقنية واللوجيستية، والتسويقية، 
وخدمات الفحص والجودة، والخدم���ات التمويلية، والخدمات 
غير التمويلية، وذلك في إطار أنشطة املشروع املصري األملاني 
 )Private Sector Innovation( لالبتكار بالقطاع الخاص
الذي تنفذه الوكالة األملانية للتعاون الدولي )GIZ( بالش���راكة 
م���ع وزارة التجارة والصناع���ة وعدد من الجه���ات التابعة له 
 والذي يهدف إلى تحس���ني البيئ���ة الداعمة لالبتكار في مصر.

األعم���ال  رج���ال  جمعي���ة  العم���ل  ورش  ف���ي  وش���ارك 
باإلس���كندرية  الهندس���ية  والغرف���ة  اإلس���كندرية  ف���ي 
 وجمعي���ة مس���تثمري مرغ���م، ومرك���ز تحدي���ث الصناع���ة.
واس���تعرضت مي حلمي، املدير التنفيذي للمجلس التصديري 
للصناعات الهندس���ية، الخدمات املقدمة م���ن املجلس للقطاع 
الهندس���ي، مش���يرة إلى أن هناك 21 قطاعا هندس���يا تتنوع 
ب���ني صناع���ات ضخم���ة مث���ل خط���وط اإلنتاج وص���وال إلى 
صناع���ات أدوات املائ���دة واملطبخ وجمي���ع القطاعات تحصل 
 على الدعم واملس���اندة من املجلس بهدف زي���ادة الصادرات.

وأش���ارت خالل كلمتها إلى التنسيق مع الضرائب والجمارك 
وقطاع االتفاقيات التجارية ملساندة الشركات وحل مشكالتهم 
عن���د التصدير، وتقديم خدمات الدراس���ات للمصانع بش���كل 
 مجان���ي والت���ي تس���اعد املصانع عل���ى التوس���ع الخارجي.
وأوضح���ت حلمي، أن املجلس يس���اعد في تدش���ني املعارض 
املجمعة والفردية حيث تدفع الش���ركات 20 إلى 30% فقط من 
التكلفة في حالة املعارض املجمعة ويس���اعد املجلس الشركات 
الس���ترداد الدعم ضم���ن برامج دعم الص���ادرات، ولفتت إلى 
اس���تقدام أكبر البعث���ات التجارية إلى مصر بهدف تش���بيك 

املستورد الخارجي مع املصنعني في مصر.

تصديري الصناعات الهندسية ينظم ورشة 
عمل مبشاركة 40 من مقدمي اخلدمات
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آيه سعد الدين

مي حلمي

إبراهيم العربى
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