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احلكومة تواصل خطة ضبط األسواق والسيطرة علي األسعار 

مجلس الوزراء يستبعد 48 من أنشطة املحال العامة من شروط احلصول على الترخيص

 

أعلن���ت وزارة التع���اون الدول���ي نتائ���ج 
برنام���ج التع���اون عبر الح���دود لحوض 
البحر املتوس���ط ف���ي إطار آلي���ة الجوار 
األوروبي���ة، والذي يأتي ضم���ن التعاون 
الثنائ���ي ب���ن جمهورية مص���ر العربية 
واالتح���اد األوروبي، وامت���داًدا للبرامج 
واملش���روعات املُنف���ذة بالش���راكة ب���ن 
الجانبن لتحفيز جه���ود التنمية وتحقيق 

النمو الشامل واملستدام .
ويج���ري تنفيذ البرنامج على مس���توى دول 
حوض البحر املتوسط وهم مصر، وتونس، 
ولبن���ان، وفلس���طن، واألردن، إلى جانب 7 
دول متوسطية أعضاء في االتحاد األوروبي 
وهم: فرنسا، وإيطاليا، وأسبانيا، واليونان، 
وقبرص، ومالط���ا، والبرتغال، بهدف تعزيز 
التنمي���ة االقتصادي���ة واالجتماعي���ة عل���ى 
جانب���ى الحدود املش���تركة، وتنمية األعمال 
واملش���روعات الصغيرة واملتوس���طة، ودعم 
التعلي���م والبح���ث والتنمي���ة التكنولوجي���ة 
االجتماع���ى  الدم���ج  وتنمي���ة  واالبت���كار، 

التحدي���ات  ومواجه���ة  الفق���ر،  ومحارب���ة 
املش���تركة فى مج���االت البيئ���ة، والصحة 
العامة ومن���ع ومكافحة الجريم���ة، وحماية 
البيئة وتغي���ر املناخ من خالل مش���روعات 

التكيف والتخفيف.
وأوضح���ت وزارة التع���اون الدول���ي ف���ي 
بيان أن مصر اس���تفادت م���ن البرنامج من 
خالل تمويل 26 مش���روًعا ف���ي العديد من 
القطاعات ذات األولوية وهي قطاعات تنمية 
واملتوسطة،  الصغيرة  واملشروعات  األعمال 
العلم���ي  والبح���ث  والتعلي���م  والس���ياحة، 
والتنمي���ة التكنولوجي���ة واالبت���كار، وتنمية 
الدم���ج االجتماع���ى ومحارب���ة الفقر، وفي 
ظل املخاط���ر الناجمة عن التغيرات املناخية 
حي���ث كانت املش���روعات الهادف���ة ملكافحة 
تداعي���ات تغير املن���اخ وتعزيز االس���تدامة 
من بن املشروعات املس���تفيدة في مجاالت 
حماي���ة البيئ���ة وتغير املن���اخ، وإدارة املياه 
وإدارة املخلفات، والطاقة املتجددة، واإلدارة 

املتكاملة للمناطق الساحلية.

التعاون الدولي ُتعلن نتائج الشراكة بني 
مصر واالحتاد األوروبي

كتبت - رضوى عبداهلل

وجه الدكت���ور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء، باستمرار 
االجتماع���ات التحضيري���ة التي 
تتم بن الجهات املصرية املعنية، 
وك���ذا االجتماع���ات التنس���يقية 
مع األش���قاء في اململكة العربية 
الس���عودية؛ م���ن أج���ل ضمان 
الالزمة  الخدم���ات  كاف���ة  توفير 
للحجاج املصرين، وتيسير كافة 
ش���ؤونهم، مع إلغ���اء الحج على 
نفق���ة الدولة لهذا الع���ام، وتقليل 
أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى 

حدها األدنى.
جاء ذلك خال

الجتماع اللجن���ة الوزارية العليا 
للح���ج، بحض���ور كل من محمد 
مخت���ار جمعة، وزي���ر األوقاف، 
وخال���د عبدالغفار، وزير الصحة 
والس���كان، وكامل الوزير، وزير 
النق���ل، ونيف���ن القب���اج، وزيرة 
التضام���ن االجتماع���ي، ومحمد 
عب���اس حلم���ي، وزي���ر الطيران 
املدني، وحس���ن ش���حاتة، وزير 
العاملة، وأحمد عيس���ى،  القوى 
وزير الس���ياحة واآلث���ار، وعالء 
األحمدي، مساعد وزير الداخلية 
اإلداري���ة،  الش���ؤون  لقط���اع 
وزير  وإسماعيل خيرت، مساعد 
الخارجي���ة للش���ؤون القنصلية؛ 

وفًقا لبيان صحفي.
وأش���ار رئيس مجل���س الوزراء، 
إل���ى أن���ه تم���ت الدع���وة له���ذا 
ب���دء  بمناس���بة  االجتم���اع 

االس���تعدادات والترتيب ملوس���م 
الح���ج املقب���ل، قائ���اًل إن هناك 
اجتماعات تنس���يقية ت���م عقدها 
بالفع���ل مع أش���قائنا في اململكة 
العربية الس���عودية بشأن موسم 
الحج، حيث تمت مناقشة مختلف 

التفاصيل املتعلقة بهذا الشأن.
الصح���ة  وزي���ر  واس���تعرض 
االجتم���اع،  والس���كان، خ���الل 
الجه���ود التي قام���ت بها األطقم 
الطبي���ة خ���الل موس���م الح���ج 
املاض���ي؛ الفًتا إلى أنن���ا ننتظر 
اإلف���ادات الت���ي ت���رد إلينا من 
األش���قاء في اململكة فيما يخص 
اإلج���راءات الصحي���ة املطل���وب 
اتخاذها، ومؤكًدا في هذا اإلطار 
لكافة  الت���ام  الوزارة  اس���تعداد 
املطل���وب  الصحي���ة  الخدم���ات 

توفيرها.
وشدد وزير األوقاف، على أهمية 
االلت���زام بما ت���م تطبيق���ه العام 
املاضي بش���أن ع���دم تخصيص 
ح���ج على نفقة الدولة، إلى جانب 
تقليل أع���داد البعث���ات الخدمية 
لتكون عن���د الحد األدنى، وبدون 

بدالت سفر.
وخ���الل االجتماع اس���تعرضت 
االجتماعي،  التضام���ن  وزي���رة 
االس���تعدادات الت���ي تق���وم بها 
الوزارة فيم���ا يخص حج القرعة 
والجمعيات، كما قدمت عدًدا من 
مقترح���ات ال���وزارة للضواب���ط 

املنظمة لها.

كتبت - نيفني يوسف

خالل اجتماع اللجنة الوزارية العليا ..

احلكومة تلغي احلج على نفقة الدولة هذا العام

أعل���ن الدكت���ور عاص���م الج���زار، وزير 
اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، 
ع���ن ط���رح ال���وزارة، ممثل���ة ف���ى هيئة 
املجتمع���ات العمراني���ة الجدي���دة، أكثر 
م���ن 22 ألف وحدة س���كنية ببعض املدن 
الجديدة، بمشروعات )سكن مصر - دار 
مص���ر - جنة - إس���كان متميز ذى طابع 

ساحلى - قطامية جاردنز(.
وأكد وزير اإلسكان، أن وزارة اإلسكان، 
تواصل طرح الوحدات السكنية بمختلف 
مس���توياتها لتلبي���ة احتياج���ات جمي���ع 
الش���رائح املجتمعية، تنفي���ذًا لتوجيهات 
الرئي���س عبدالفت���اح السيس���ي، رئيس 
الجمهوري���ة، بتوفير الوحدات الس���كنية 
املناس���بة لجميع املواطنن، وانطالقًا من 
سياس���ة وزارة اإلس���كان، القائمة على 
3 محاور رئيس���ية، وهى، دعم ش���ريحة 
مح���دوى الدخل، ومس���اندة الش���ريحة 

املتوس���طة، واإلتاحة لش���ريحة أصحاب 
الدخ���ول املرتفع���ة، وهذا ه���و التحقيق 

العملي للعدالة االجتماعية.
من جانبه أوضح املهندس حاتم حس���ن، 
نائ���ب رئيس هيئة املجتمع���ات العمرانية 
والعقارية،  التجاري���ة  للش���ئون  الجديدة 
أن التخصي���ص بنظام أس���بقية الحجز 
"online"، م���ن خ���الل موق���ع الحجز 
اإللكترون���ي لبن���ك التعمي���ر واإلس���كان 
www . hdb-reserva t ion . "

com" ،<http://www .hdb-
قريبا  وسيتم   <،"reservation.com
اإلعالن عن موعد إتاحة ش���روط الطرح، 
وأس���لوب الحجز، واملواقع، واملساحات، 
واألس���عار، وأسلوب السداد، على املوقع 

اإللكتروني املخصص للحجز.
وقال املهندس حاتم حس���ن، نائب رئيس 
هيئ���ة املجتمع���ات العمراني���ة الجدي���دة 
للشئون التجارية والعقارية، يضم الطرح 
8660 وحدة س���كنية بمش���روع "سكن 

مص���ر"، بمس���احات تت���راوح بن 106 
و133 م2، ب����11 مدينة جدي���دة )أكتوبر 
الجدي���دة - القاه���رة الجدي���دة - العبور 
الجديدة - حدائق أكتوبر - املنيا الجديدة 
- الش���روق - املنصورة الجديدة - دمياط 
الجدي���دة - غ���رب قنا - ناص���ر "غرب 

أسيوط" - العلمن الجديدة".
وأض���اف نائب رئي���س الهيئة للش���ئون 
التجاري���ة والعقارية، أن الطرح يش���مل 
أيضا، 1971 وحدة س���كنية بمش���روع 
اإلس���كان املتميز ذى الطابع الس���احلى، 
بمساحات تتراوح بن 90 و109 م2، ب�4 
مدن جديدة )رشيد الجديدة - املنصورة 
الجدي���دة - دمي���اط الجدي���دة - العلمن 
الجدي���دة(، بجانب 512 وحدة س���كنية 
بمشروع "دار مصر"، بمساحات تتراوح 
بن 100 و150 م2، ب�4 مدن جديدة )15 
ماي���و - العبور - دمي���اط الجديدة - برج 

العرب الجديدة(.

»اإلسكان« تعلن طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية مبشروعات
»سكن مصر - دار مصر - جنة - إسكان متميز« ببعض املدن اجلديدة

 
أصدرت وزارة املالية، منش���ور إعداد مش���روع 
املوازن���ة العام���ة للدولة للس���نة املالي���ة الجديدة 
2023/ 2024، ال���ذى يأت���ي ف���ى ظ���ل ظروف 
اس���تثنائية يش���هدها االقتصاد العاملي، وتفرض 
ضغوًط���ا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما 
فيها مصر، سواًء من حيث االرتفاع غير املسبوق 
فى أسعار الس���لع والخدمات؛ نتيجة الضطراب 

سالس���ل اإلمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة 
التمويل. 

وأك���د الدكت���ور محمد معي���ط وزير 
االقتصادية  التحدي���ات  أن  املالية، 
العاملي���ة ل���ن تعرقل مس���يرة بناء 
الجمهورية الجديدة، التى أرس���ى 
عبدالفت���اح  الرئي���س  دعائمه���ا 
السيس���ى؛ بما يساعد فى تحسن 

واالرتق���اء  املعيش���ة،  مس���توى 
للمواطنن،  املقدم���ة  بالخدمات 
مع اس���تهداف التوزيع العادل 

بش���كل  املوازني���ة  لالعتم���ادات 
يراعي االس���تجابة ملتطلب���ات النمو 

والتنمية لكل املناطق وشرائح املجتمع.
أضاف الوزير، أن مش���روع موازنة العام املالى 
الجدي���د يركز على األولويات التنموية، وتوس���يع 
ش���بكة الحماي���ة االجتماعية، والتعام���ل مع آثار 
التحدي���ات االقتصادي���ة الدولي���ة واملحلي���ة؛ بما 
يس���هم فى الحد من تداعيات املوجة التضخمية 
العاملي���ة على املواطن���ن بقدر اإلم���كان؛ خاصة 
الفئات األكثر احتياًج���ا، واألولى بالرعاية، جنًبا 
إلى جنب مع اس���تكمال مس���يرة بناء الجمهورية 
الجدي���دة؛ الت���ى ترتكز على االس���تغالل األمثل 
ملوارد الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص، واستكمال 

املبادرة الرئاس���ية »حياة كريمة«، ذلك املشروع 
األضخم فى تاريخ مصر؛ لتحس���ن معيشة ٪60 
من املصرين ممن يعيش���ون ف���ى الريف، وزيادة 
اإلنف���اق على الصح���ة والتعليم، والتوس���ع فى 
الة بهذي���ن القطاعن الحيوين؛ من  البرام���ج الفَعّ

أجل االستمرار فى التنمية البشرية.
أضاف  الوزير، إننا ملتزم���ون بتلبية احتياجات 
املواطنن وتقليل اآلثار التضخمية عليهم، وتحقيق 
املس���تهدفات االقتصادية، من خالل تعظيم 
جه���ود االنضباط املالي، وتنافس���ية 
االقتصاد املصري، وتحس���ن بيئة 
األعمال وتبسيط اإلجراءات لتحفيز 
االس���تثمار، وتحقيق معدالت نمو 
مرتفع���ة ومس���تدامة، عب���ر دف���ع 
والتصدي���ر  اإلنتاجي���ة  مع���دالت 
وتعميق املك���ون املحلى، وتعزيز 
التنمي���ة االقتصادية، واالهتمام 
الصغي���رة  باملش���روعات 
والصناع���ات  واملتوس���طة 
التحويلية، والتوسع فى التوجه للتحول 
األخضر، وجذب املزيد من االستثمارات 
النظيف���ة، باالس���تغالل األمثل للبنية األساس���ية 
القوي���ة، ودعم اإلصالحات الهيكلي���ة حتى يقود 
القطاع الخاص قاط���رة التنمية، ويوفر املزيد من 

فرص العمل املنتجة.
 وأش���ار  إلى أننا نس���تهدف في العام املالي 
2024، رغ���م التحدي���ات االقتصادية   /2023
العاملية غير املسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 
5,5٪ م���ن الناتج املحل���ى اإلجمالي، وتحقيق 
فائض أولي مس���تدام يصل إل���ى نحو 2٪ في 
املتوس���ط، ووضع معدالت العج���ز والدين في 

مسار نزولي.

كتب - أحمد ابراهمي

"املالية " تبدأ إعداد مشروع موازنة 
العام املالي اجلديد

التقت مي حلمي املدير التنفيذي للمجلس التصديري 
للصناعات الهندس���ية، املهندس س���عود بن راش���د 
العس���كر نائب محافظ هيئة املواصفات الس���عودية 
للمطابقة والجودة " SASO"، وذلك لبحث تس���هيل 
ومس���اعدة الش���ركات املصرية بالقطاع الهندس���ي 
للحصول على ش���هادات " SASO" ولتمكينهم من 
زيادة الصادرات إلى السوق السعودي خالل الفترة 

القادمة.
ورحب املهندس س���عود بن راش���د العس���كر نائب 
محافظ هيئة املواصفات السعودية للمطابقة بالتعاون 
مع املجلس التصديري للصناعات الهندسية، مؤكًدا 
ع���دم تأخ���ر الهيئة في تقديم املش���ورة للش���ركات 
الهندسية املصرية الراغبة للدخول للسوق السعودي 
والتصدير للمملكة ودعمهم للحصول على شهادات 

الساسو التي تصدر من هيئة املواصفات باململكة.
وقالت مي حلم���ي املدير التنفيذي للمجلس في بيان  
لها  إن اللقاء تطرق إلى مناقش���ة التس���هيالت التي 
تحصل عليها الش���ركات الهندسية أعضاء املجلس 
التصدي���ري خالل الفت���رة القادم���ة للحصول على 
شهادات الساسو، لتكون املنتجات الهندسية مقبولة 
في الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة 
)SASO( كجه���ة منح ش���هادات مطابقة في مجال 

املنتجات املختلفة.

تسهيالت للشركات املصرية لزيادة 
الصادرات الهندسية للسعودية 

ق���ال الل���واء هش���ام آمن���ة وزي���ر 
التنمية املحلية، إن مبادرة "صوتك 
مع  بالتنس���يق  نجحت  مس���موع" 
فروعه���ا باملحافظات فى حل 253 
شكوى من إجمالي 278 في القرى 
املنفذ به���ا "حياة كريم���ة"، خالل 
عام الجاري، وجار حل الش���كاوى 
ش���كوى   25 وعدده���ا  املتبقي���ة 

بالتنسيق مع كل الجهات املعنية.
ولف���ت آمن���ة، في بي���ان ل���ه، إلى 
أهمي���ة توحيد وتكام���ل جهود كل 
القطاع���ات بال���وزارة به���دف حل 
شكاوى املواطنن في قرى املبادرة 
الرئاس���ية، وتوفي���ر حي���اة كريمة 
وتنمي���ة مس���تدامة للفئ���ات األكثر 
احتياج���ا في محافظات مصر ومد 
يد الع���ون لهم لضمان حياة كريمة 
لهم ولس���د الفج���وات التنموية بن 
املراك���ز والق���رى وتوابعهم في كل 

محافظة.
وأوضح، أن الشكاوى التي تلقتها 
تنوعت  مبادرة "صوتك مس���موع" 
م���ا ب���ن ش���كاوى تتعل���ق بالبنية 
األساسية للقرى من صرف صحى 
ومياه ش���رب ورصف ط���رق ومد 
كابالت كهرباء وغاز وإنشاء مجمع 
خدمات ومالع���ب ومكتب بريد، أو 
إحالل وتجديد منازل وسكن كريم 
وهو أحد أهم محاور مبادرة "حياة 

كريمة" إضاف���ة إلى طلبات إلدارج 
قرى جديدة بمبادرة "حياة كريمة" 
أو تطوي���ر ق���رى أو تقنن أراضى 

وتخصيصها أو إزالة تعديات.
ونوه بأن مبادرة "صوتك مسموع" 
تلق���ت مطال���ب عاجل���ة للمواطنن 
لدعم البنية األساسية واملشروعات 
الخدمية في ق���ري أبوالغيط بمركز 
القناط���ر الخيرية وكفر الدير وكفر 
الش���وبك بمحافظة القليوبية، الفتا 
إل���ى أنه تم إدراج مطالب املواطنن 
في خطة العام املالي الحالي لحياة 
كريم���ة وخطة الع���ام املالي القادم 
أو خط���ط ال���وزارات املركزية التي 
تنفذ مش���روعات من خالل خطتها 
االستثمارية أو الخطة التي تنفذها 

من خالل "حياة كريمة".
ووج���ه بضرورة إعط���اء منظومة 
من  س���واء  بالوزارة  الش���كاوى 
أو  خ���الل "صوت���ك مس���موع" 
التقدم بالشكاوى من خالل إدارة 
أهمية خاصة  املواطن���ن،  خدمة 
ملش���كالت املواطن���ن ف���ي قرى 
املبادرة الرئاسية من أجل تيسير 
الحي���اة عليه���م وتعزي���ز ثقتهم 
ومس���توى رضاهم عن الخدمات 
املقدمة من املحلي���ات، بما يعمل 
على التخفيف عن كاهل املواطنن 
بالتجمعات األكث���ر احتياجًا في 

الريف.

التنمية املحلية: حل 253 شكوى من 
إجمالي 278 يف قرى حياة كرمية 

كتب - اسامة السيد

 
كش���ف املركز االعالمى ملجلس الوزراء انه 
في ض���وء ما تردد من أنباء بش���أن اعتزام 
الدول���ة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح 
دولة أجنبية بموجب مش���روع قانون إعادة 
تنظي���م الهيئ���ة العامة للنقل النه���ري،   قام 
املركز   بالتواصل م���ع وزارة النقل، والتي 
نفت تلك األنباء، ُمؤكدًة أنه ال صحة للتنازل 
عن موان���ئ نهر النيل لصال���ح دولة أجنبية 
بموجب مش���روع قانون إعادة تنظيم الهيئة 
العامة للنقل النهري، ُمشددًة على أن املوانئ 
املصري���ة مملوكة بالكام���ل للدولة وتخضع 
للسيادة املصرية وستظل كذلك، ُموضحًة أن 
مش���روع القانون  يستهدف تشجيع القطاع 
الخاص لالستثمار في مجال النقل النهري، 
دون البي���ع أو التن���ازل عن ملكي���ة أي من 
موانئ النقل النهري، من خالل توحيد جهة 
إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب 
والبضائ���ع واملهمات واملواد بجميع أنواعها 
والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط املالحية 
واملوانئ، ُمؤكدًة أنه س���يتم من���ح التزامات 
املرافق العامة للمستثمرين سواء املصرين 
أو األجانب، بغرض إنش���اء وإدارة وتشغيل 
وصيانة واستغالل املوانئ واملراسي النهرية 
واألهوس���ة والط���رق املالحية، وفق���ًا لنظام 

التعاقدات بحس���ب طبيعة كل مشروع، مع 
االلتزام بالش���روط واإلجراءات التي تضمن 
حماي���ة ذل���ك املرفق، ُمش���يرًة إل���ى أن تلك 
املرافق واملنش���آت س���تؤول إلى الدولة في 
نهاية مدة االلتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

وفي س���ياق متصل، فإن مش���روع القانون 
يهدف إلى تحقيق التنظي���م املوحد واملحكم 
واملنضب���ط لكل م���ا يتعلق بالنق���ل النهري 
بالشكل الذي يعالج كل من عشوائية التنظيم 
وتض���ارب االختصاص���ات ب���ن اإلدارات 
املختلفة بالدولة من خالل اختصاص الهيئة 
العامة للنقل النه���ري دون غيرها، بإصدار 
التراخي���ص املالحية للوحدات النهرية اآللية 
وغي���ر اآللية والعائم���ات الثابت���ة والفنادق 
العائمة والذهبيات واألطق���م العاملة عليها، 
وخطوط االلتزام للمعدي���ات بأنواعها، وكذا 
إصدار تراخيص املراسي واملوانئ النهرية 
على نهر الني���ل وفروعه املالحية، بما يؤدي 
إلى توحي���د جهة إص���دار التراخيص لكل 
املش���تغلن في مج���ال النقل النه���ري كما 
يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات 
النقل ورفع مستوى املشتغلن بها بما يحقق 
معايير الس���المة واألمان للوحدات النهرية 
كافة، وملشغلي ومس���تخدمي النقل النهري 

سواء الركاب أو البضائع.

احلكومة تنفي التنازل عن موانئ نهر 
النيل لصالح دولة أجنبية

 

 الجزار: نواصل طرح الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
 السيسي بتوفير الوحدات السكنية المناسبة لجميع المواطنين

خالل فعاليات مؤتمر "الناس والبنوك" في دورته الـ16

قيادات البنوك املصرية تستعرض خارطة طريق شاملة لدور القطاع املـصـرفى فـــى مواجهة التحديات احلالية  ودعـم االقتصـاد الوطني

المركزي المصري يصدر ضوابط استخدام البطاقات االئتمانية 
وبطاقات الخصم وتدبير العملة ألغراض السفر للخارج

أسعار الفائدة تشهد ارتفاعا بواقع 8% خالل 2022

 البنك املركزي يكشف األسباب ويعلن 
عن مستهدفات جديدة للتضخم

جدل واسع حول إنشاء
 صندوق قناة السويس .. وردود 

حاسمة من البرملان والهيئة 
مصــــر وســــد تنــــزانـــيا 
03.. بوابة جديدة للعودة القوية إلي موقع الريادة يف القارة السمراء 

ى
رد

ة ب
رق

و

 مراكز لوجيستية تقود خطة
مصر لزيادة الصادرات فى أفريقيا

 قرار دمج شركة املكس للمالحات يف
 النصر للمالحات يشعل غضب العمال..

وحترك عاجل من البرملان

 مصر علي أبواب رقم
 قياسي يف صادرات

 الغاز املسال

 البورصة تنهي أسبوعا حافال بالتطورات
 باإلعالن عن االستعداد إلطالق  أول سوق

إفريقية لتداول شهادات الكربون

مشروعـات العاصـمة اإلدارية 6
اجلــديدة علــي رادار التـــــرويــــــج
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»رجال األعمال« بقمة دول احلزام  
والطريق: مستقبل مشرق للعالقات 

االقتصادية املصرية الصينية

نقيب الفالحني: إعالن احلكومة 1100 
جنيه لطن القصب سعر ُمرضي

واصلت الحكومة إجراءاتها املكثفة للسيطرة علي األسعار 
وضبط األس����واق في مواجهة موجة الغالء الفاحشة التي 
تض����رب األس����واق ، وفي ه����ذا اإلطار ت����رأس الدكتور 
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس 
املحافظ����ن،   وذل����ك بحضور الدكتور عل����ى املصيلحي، 
وزي����ر التموين والتج����ارة الداخلية، واللواء هش����ام آمنة، 
وزير التنمية املحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ 
القليوبي����ة، والل����واء خالد عب����د العال، محاف����ظ القاهرة، 
وبمشاركة باقي املحافظن عبر تقنية الفيديو كونفرانس.  
واس����تهل رئيس الوزراء االجتماع، باإلشارة إلى أنه فى 
ضوء الظروف غير املس����بوقة الت����ي يمر بها مختلف دول 
العالم أجمع، ومصر م����ن بينها، فإن هناك بعض امللفات 
واملوضوع����ات التي يت����م متابعتها بص����ورة دورية، وعلى 
رأس ذل����ك ما يتعلق بتوافر الس����لع واملنتج����ات املختلفة، 

بكميات وأسعار مناسبة.
وأوض����ح رئيس ال����وزراء أنه فى إطار املتابعة املس����تمرة 
ملختلف األس����واق، وما يتم رصده من ش����كاوى املواطنن 
ال����واردة عبر وس����ائل االع����الم املختلف����ة، أو من خالل 
منظومة الشكاوى الحكومية املوحدة، فقد تالحظ أن هناك 
مبالغة من بعض التجار فى تس����عير الس����لع، بل وتفاوت 
فى األس����عار للس����لعة الواحدة بن مكان، وآخر، وهو ما 
أوجب ض����رورة القيام باملتابعة اليومية من خالل مختلف 
الجهات املعنية، مضيفًا: أعلنا أنه خالل أس����بوعن يجب 
على مختلف املحال أن تقوم بوضع أس����عار على مختلف 
السلع، وأن يكون للسلع االس����تراتيجية التى تمس حياة 
املواطنن مدى س����عرى، وذلك بما يضمن عدم املبالغة من 
جانب بعض التجار فى تس����عيرها، قائال:” سيتم التوافق 
على املدى السعرى الخاص بهذه السلع االستراتيجية مع 

الغرف التجارية واملُصنعن«.
تعامل حاسم 

وكلف رئيس ال����وزراء، خالل االجتماع، بالتعامل بمنتهى 
الحس����م م����ع أى محاول����ة لتعطيش األس����واق، أو إخفاء 
الس����لع، مخاطبًا املحافظن:” لديك����م اآلليات كاملة، وفقا 
للقوان����ن، وعليكم أن تواجه����وا أى محاولة من أى تاجر 
بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل 
الف����ورى م����ع أى محاولة إلخف����اء أو تخزي����ن أو احتكار 
الس����لع”، مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار 
املس����تغلن للمواطنن باألس����عار العادلة التى تم التوافق 
عليه����ا، مضيفًا: ال تس����محوا ألحد باملتاج����رة وتعطيش 

األسواق، والتربح على حساب املواطنن.
وخالل االجتماع، أش����ار الدكتور عل����ي املصيلحي، إلى 
التع����اون القائم مع كافة املحافظ����ات، فيما يتعلق بجهود 
ضبط األس����واق، وتوفير مختلف السلع للمواطنن، الفتا 
إلى االجتماع الذى ُعقد مؤخرا مع مديري املديريات على 
مس����توى الجمهورية، وذلك للتنس����يق فيما يتعلق بإعطاء 
مهلة أس����بوعن لجميع املحال بهدف إعالن األسعار على 
الس����لع املختلفة، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التعريف 
بهذا القرار على نطاق واس����ع فى غضون األسبوعن قبل 

بدء تطبيق اإلجراءات العقابية حيال املخالفن.
وأوضح الوزير أنه س����يكون هناك لجن����ة عليا من اتحاد 
الغرف التجارية واملُصنعن، لدراس����ة املُعادالت املختلفة، 
للوصول إلى املدى السعري للسلع االستراتيجية، مشددًا 
عل����ى أن كل الجهات الرقابية س����تتابع وتراقب تنفيذ تلك 

الخطوة.
وأض����اف املصيلح����ي أنه في خالل األس����بوع ا الجاري 
ستبدأ  التنسيقات مع املُصنعن واتحاد الغرف التجارية 
ومختل����ف الجهات، بهدف االس����تعداد ملع����ارض “أهاًل 
رمض����ان”، من أج����ل توفير الس����لع للمواطنن بأس����عار 
مناسبة قبل الشهر الكريم، وفى هذا الصدد، وجه رئيس 
الوزراء كافة املحافظن بالعمل على توفير، وإتاحة مختلف 
األماك����ن الالزم����ة إلقامة الش����وادر ومنافذ بيع الس����لع 
واملنتج����ات، على أن يتم ذلك “باملجان”، وهو ما يأتي فى 
إطار جهود الدولة للتوسع إقامة املزيد من تلك املنافذ، بما 
ُيسهم في وصول الس����لع للمواطنن بأسعار مناسبة من 

خالل املبادرات املختلفة.
قانون املحال العامة 

من جانبه، اس����تعرض اللواء هش����ام آمنة،  وزير التنمية 
املحلي����ة خالل االجتماع، ع����ددًا من الجوان����ب الخاصة 
بتطبي����ق قانون املح����ال العامة الجديد، موضح����ًا أنه تم 
إنش����اء ۳۳۹ وحدة إلصدار التراخيص بكل من الوحدات 
املحلي����ة، وأجهزة املدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات 
اللجنة العليا للتراخيص، كما تم إعداد حصر لعدد ۳۱٦ 
نشاطا، ووضع االشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط 
ومراجعتها، م����ع امكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة 
ذل����ك بهدف تراخيص جميع املحال العامة على مس����توى 

الدولة.
ولف����ت وزي����ر التنمية املحلي����ة، فى هذا الص����دد، إلى أنه 
ألول م����رة يتم وضع دليل ميس����ر الش����تراطات الحماية 
املدني����ة للمحال العامة بالتعاون مع املركز القومى لبحوث 
اإلس����كان والبناء، والحماية املدني����ة، كما تم وضع آليات 
جدي����دة تمنح الحق للمح����ال املخالفة القائم����ة حاليا فى 
الحص����ول على تراخي����ص مؤقتة ملدة ع����ام ويجدد بحد 

أقصى ملدة ٥ سنوات.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه روعى خالل إعداد قانون 
املحال العامة الجديد تبس����يط اإلج����راءات التى يقوم بها 
طال����ب التراخيص، وذلك بالتعامل من خالل جهة واحدة، 
وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمنى مناسب 

ال يتج����اوز 90 يومًا على أقصى تقدي����ر، الفتًا إلى انه تم 
أيض����ًا تصميم منظومة الكترونية بالتنس����يق مع وزارات 
املالية، واالتص����االت وتكنولوجيا املعلوم����ات، والتخطيط 
والتنمي����ة االقتصادية، إلتاحة تقديم طلبات الترخيص من 
خالل شبكة اإلنترنت، وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص 
بجميع مراكز التراخيص املوجودة واملزمع إنشاؤها على 

مستوى الجمهورية.
وأك����د رئيس ال����وزراء، فى هذا الص����دد، أهمية التعريف 
بمزاي����ا قانون املحال العامة الجدي����د، وكذا ضرورة قيام 
املحافظ����ن بحصر املحالت املُرخص����ة، وغير املُرخصة، 

والعمل على تفعيل القانون الجديد.
توفير السلع 

وخالل االجتم����اع، تن����اول املحافظون الجه����ود املبذولة 
بالتعاون م����ع مختلف الجه����ات لتوفير الس����لع، وضبط 
أسعارها باألس����واق، وخاصة االستراتيجية منها، وذلك 
ف����ى ض����وء التوجيهات الص����ادرة عن اجتم����اع مجلس 
الوزراء مؤخرًا، والتى تضمنت أهمية اتخاذ كافة التدابير 
الالزمة لضبط أس����عار السلع، والتنس����يق والتعاون بن 
مختلف الجهات املعنية، والتأكيد على مختلف سالس����ل 
الس����وبر ماركت ومحالت البيع سواء الجملة أو التجزئة، 
وغيرها، بإعالن األس����عار بصورة واضحة على الس����لع، 
وذل����ك خالل مدة أس����بوعن من تاري����خ التوجية، واتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية الالزمة مع املخالفن بعد انتهاء 
املدة املحددة، مش����يرين فى هذا الصدد إلى جهود إتاحة 
األراضى الالزمة للتوسع فى إقامة املزيد من منافذ البيع، 

لتوفير السلع للمواطنن، تلبية الحتياجاتهم.
قضايا أخري 

اجتم����اع مجلس املحافظن ش����هد ط����رح قضايا  أخري 
أيضا وبينها  جهود التعام����ل مع أي محاولة للتعدي مع 
األراض����ي الزراعية، حيث كلف رئي����س الوزراء بالتعامل 
بكل حس����م مع أى ُمخالف بالتع����دي على تلك األراضى، 
وإيق����اف الدعم التمويني املُقرر له، وكذا دعم األس����مدة، 
وخالف����ه، مؤك����دًا ض����رورة ُمتابع����ة مخرج����ات منظومة 
التغيرات املكانية، والتعام����ل على الفور مع أي حالة تعٍد 

على األراضي الزراعية.
وش����هد االجتم����اع، اس����تعراضا ألهم الخط����وات التي 
ت����م اتخاذه����ا في إط����ار تحصيل مس����تحقات الدولة من 
الوحدات الس����كنية، املقامة ضمن مش����روعات إس����كان 
“بديل العش����وائيات”، وفي ه����ذا اإلطار كل����ف الدكتور 
مصطفى مدبولي بأن يتم إعداد خطة متكاملة الس����تخدام 
املتحص����الت في تنفي����ذ أعمال الصيان����ة املطلوبة، ورفع 
كفاءة العقارات، أو املناطق املقامة بها، من خالل إنش����اء 
صندوق يخصص لهذا الغرض، لإلنفاق على صيانة تلك 
الوح����دات التي كلف����ت الدولة ملي����ارات الجنيهات؛ حيث 
قامت الدولة بإنش����اء ما يقرب من 2٥0 ألف وحدة سكنية 
في هذا املش����روع على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب 
الحفاظ عليها؛ حتى ال تتحول إلى مناطق عش����وائية مرة 
أخرى، وذلك استمرارا لتوفير حياة كريمة والئقة لقاطني 
تلك الوحدات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح 

السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.  
عقوبات وإنذارات 

     م����ن ناحية أخري ، تب����دأ مديريات التموين والتجارة 
الداخلي����ة خالل األس����بوعن املقبلن، بتحري����ر إنذارات 
لغير امللتزمن  بكتابة األس����عار على الس����لع من املحالت 
التجارية، والتنبيه   بالتوجيهات الوزارية ، وش����ن حمالت 
توعية لكافة املحال بضرورة وضع األس����عار على السلع، 
وكذل����ك عم����ل الدراس����ات واالس����تقصاءات والتحريات 
الالزمة  الماكن غير امللتزمن بوضع األس����عار، وإنذارهم 
واتخ����اذ اإلجراءات  القانونية حال ع����دم التزامهم بوضع 

السعر على السلع بعد انتهاء مهلة االسبوعن.
 ووج����ه الدكتور على املصيلحى وزي����ر  التموين والتجارة 
الداخلية بتش����كيل لجان مش����تركة من مديريات التموين 
ومباحث التموين وجهاز حماية املس����تهلك وهيئة س����المة 
الغذاء للن����زول على  األرض ومتابعة وضع الس����عر على 
الس����لع وبمكان وخ����ط واضح للجمهور ف����ى كافة املحال 
وخاصة في األماكن الت����ي تبتعد عن عواصم املحافظات 

واملدن  الكبيرة.
 يأتي ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه اإلدارة العامة ملباحث 
التموين برئاس����ة الل����واء محمد فت����ح اهلل مدير اإلدارة، 
حمالت رقابية مكثفة على األسواق، حيث نجحت مباحث 
التموي����ن على م����دار األيام املاضية ف����ي التصدي للكثير 
م����ن املخالفات وتحرير محاض����ر ألى محل تجارى يثبت 
مخالفته من أجل الحفاظ على حقوق املواطن فى حصوله 

على السلع بجودة عالية ودون مغاالة غير مبررة .
 وطرح���ت وزارة التموين والتج���ارة الداخلية، كميات 
كبيرة من الس���لع الغذائية ومنتج���ات اللحوم الطازجة 
واملجم���دة بمناف���ذ املجمع���ات االس���تهالكية وف���روع 
الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف املحافظات 
على مس���توى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة  ، 
كم���ا توفر الوزارة ما يقرب من 31 س���لعة وصنف من 
السلع على بطاقة التموين ضمن املقررات التموينية عن 
ش���هر ديس���مبر الجاري مع صرف الدفعة الرابعة من 
منحة الدعم االس���تثنائي لألس���ر األولى بالرعاية حيث 
يستمر صرف الدعم االستثنائي لألسر األولى بالرعاية 

حتى 30 يونيو 2023. 
 
 

أعلن حس���ن ش���حاتة، وزير القوى العاملة عن 
االس���تعدادات الجارية إلط���الق دليل إجراءت 
موح���د لتنظيم العم���ل داخل مكات���ب التمثيل 

العمالي في الخ���ارج وعددها 9 مكاتب 
في »الس���عودية “ج���دة والرياض”، 

والكوي���ت،  واإلم���ارات،  واألردن، 
والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا«، 
تخ���دم م���ا يق���رب م���ن ٥ مالين 
مصري ف���ي الخارج، موضًحا أن 
الهدف من الدليل توحيد االجراءات 

ومفاهيم العمل الخاصة بتعامل تلك 
املكاتب مع الجمهور.

وج���اء ذلك خالل لق���اء  الوزير، 
بالس���فيرة هب���ة زكي، القنصل 

الع���ام لجمهورية مص���ر العربية 
س���فرها  قب���ل  الكوي���ت،  في دول���ة 

لتس���لمها مه���ام القنصلية بأي���ام، في إطار 
التنس���يق والتعاون املش���ترك لخدمة العمالة 

املصرية في الكويت.
وأك���د الوزير، أن الدولة املصرية تولي اهتماًما 
كبيًرا لرعاية وحماية العمالة املصرية بالخارج، 
منوًها إلى أهمية التعاون والتنسيق بن جهات 
الدولة ف���ى الداخل والخارج؛ م���ن أجل تقديم 
أفضل الخدم���ات للعمالة املصري���ة قبل وبعد 
س���فرها، وموضًحا أن ال���وزارة بصدد اطالق 

دليل إجراءات للملحقن العمالين بالس���فارات 
املصري���ة يوض���ح البن���ود االساس���ية لعملهم 
ضم���ن البعثات املصرية ف���ى دول العمل، كما 
يتم توزيعه وتعميمه على ش���ركات إلحاق 
العمال���ة املصرية؛  لتوعية الراغبن في 

العمل بقوانن الدول.
وأوضح أن���ه التقى منذ أيام مع غانم 
صقر الغانم، س���فير دول���ة الكويت 
بمصر، أكد خ���الل اللقاء على متانة 
العالق���ات املصري���ة الكويتي���ة، وأن 
املواقف التاريخية ب���ن البلدين دليل 
على ٌحس���ن تل���ك العالق���ات التي 
تعك���س روح األخ���وة الطيب���ة بن 

البلدين الشقيقن قيادًة وشعًبا.
وم���ن جانبها قدم���ت القنصل العام 
الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة 
عل���ى املجه���ودات الت���ي تبذله���ا الوزارة 
في عه���ده لخدمة العمالة املصرية فى الداخل 
والخارج، والتى باتت واضحة وملموسة أمام 
الجمي���ع، ومثمنة التعاون املش���ترك فيما بن 
الوزارة والقنصلية فى حل مش���كالت العمالة 
املصرية في دولة الكويت وتلبية طلباتها، ودور 
ذل���ك في تعزيز العالقات بن البلدين، وتعظيم 
الدخل القومي بتحويالت املصرين العاملين 

فيها.

ش���ارك الدكتور محمد يوسف، املدير التنفيذي 
لجمعية رج���ال األعمال املصري���ن، ممثلاً عن 
جمعية رجال األعمال املصرين، في جلسة قمة 
دول البري���كا وقم���ة رواد األعمال لدول الحزام 
والطريق لعام 2022 املنعقدة في مدينة هاربن 
الصيني���ة، على هامش افتت���اح الدورة الثانية 
والثلث���ن للمع���رض الدول���ي االقتصادي في 

مدينة هاربن.
الفيدي���و  عب���ر  كلمت���ه  ف���ي  وقال يوس���ف، 
كونفران���س، إن العلق���ات الثنائي���ة املصرية 
االقتصادي لديها  املس���توى  عل���ى  الصيني���ة 
مستقبل مشرق، حيث أن لدى الجانبن الكثير 
م���ن الفرص واإلمكانيات إذا تم معرفة املس���ار 
الصحي���ح الذي يجب اتخاذه، كما أننا بحاجة 
ا. إلى أن نكون أكثر جدية لتوحيد الجهود معاً

وتاب���ع: “تعبر جمعية رجال األعمال املصرين 
ع���ن فخره���ا الش���ديد بالنجاح الذي تش���هده 
دول البري���كا ف���ي تحقيق مصال���ح أعضائها 
باعتبارها م���ن أوائل منظم���ات األعمال التي 
انضم���ت إلى التحال���ف منذ بدايت���ه كما أنها 
قام���ت بتنظيم االجتماع الس���نوي األول لدول 

البريكا”.

قال حس���ن عبدالرحمن ابوصدام، نقيب 
عام الفلحن، إن إع���لن الحكومة 1100 
جنيه لتوريد طن قصب السكر في املوسم 
الحالي بزيادة نحو 300 جنيه عن املوسم 

املاضي خبر أسعد املزارعن.
وأش���ار أبوص���دام، إلى أن هذا الس���عر 
مرضي ومجزي للفلحن، ويحقق هامش 
رب���ح يصل إلى 25 أل���ف جنيه لكل فدان، 
حي���ث إنه بع���د الزي���ادة التي ش���هدتها 
تكاليف ومس���تلزمات الزراعة في الفترة 
األخي���رة كان ضروري���ا رف���ع س���عر طن 
القصب الذي س���جل 820 جنيه املوس���م 

املاضي.
وأك���د أن متوس���ط تكلف���ة زراع���ة ف���دان 
ا إل���ى 15 الف جنيه  القص���ب يصل حالياً
بخلف إيج���ار األرض في حال���ة ما كان 
امل���زارع مس���تأجر ل���لرض منه���ا نحو 
3000 جنيه س���عر األس���مدة الكيماوية، 
و4000  أسمدة س���وبر،  جني���ه  و1000 
جنيه تكلفة الري وباق���ي التكلفة لأليدي 
بداي���ة  وتكلف���ة  العاملة واملبي���دات، 
الزراعة من حرث وشتلت وخلفه، حيث 
يس���تمر محصول القصب نحو 5 سنوات 
بالتربه ليكسر مرة واحدة في شهر يناير 
م���ن كل عام، وينتج الفدان في املتوس���ط 

نحو 40 طن من القصب.

بدء سريان منح مهلة 3 أشهر الستالم قطع األراضي 
السكنية الصغيرة مبشروع بيت الوطن

مصر والسعودية تتفقان على دراسة وضع آلية 
لتفعيل منظومة التفتيش عن ُبعد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير 
اإلس���كان واملراف���ق واملجتمع���ات 
العمراني���ة، ع���ن بدء س���ريان منح 
ا م���ن  مهل���ة مل���دة 3 أش���هر اعتباراً
أم���س األول اإلثنن الس���تلم قطع 
الصغي���رة  الس���كنية  األراض���ي 
املخصصة بمش���روع بيت الوطن، 
الس���اري تخصيصه���ا، أو التي تم 
إلغاؤه���ا لعدم االس���تلم، أو صدر 
التعامل  بإع���ادة  بش���أنها موافقة 
به���ا  املعم���ول  عليه���ا باألس���عار 
حاليا، ولم يتم السداد، كتيسيرات 
م���دة  س���ريان  ش���ريطة  إضافي���ة 
)5 س���نوات(،  األصلي���ة  التنفي���ذ 
والت���ي تبدأ م���ن تاري���خ جاهزية 

األرض للستلم.
وأكد وزير اإلس���كان، أن منح املهلة 
الس���تلم قطع األراضي الس���كنية 
الصغيرة املخصصة بمشروع بيت 
الوطن، يأتى فى إطار اهتمام الهيئة 
بالتيسير على املواطنن املصرين 
ف���ى الخارج، وتحقي���ق الهدف من 
ط���رح برنام���ج بيت الوط���ن، وهو 
رب���ط املصرين بالخ���ارج بوطنهم 
األم، وتحقي���ق رغبته���م ف���ي تملك 

وبن���اء مس���كنهم الخ���اص، حيث 
ا،  ���ا كبي���راً حق���ق املش���روع نجاحاً
ا م���ن  والق���ى إقب���االاً واستحس���اناً
املصري���ن بالخارج، من���ذ أطلقته 
 ،2012 ع���ام  في مطل���ع  ال���وزارة 
وتم ط���رح 8 مراحل من املش���روع 
حتى اآلن، ش���ملت اآلالف من قطع 
األراضي السكنية لألفراد، واآلالف 
م���ن الوح���دات الس���كنية، وقط���ع 

أراض بأنشطة خدمية متعددة.
وأوضح حاتم محمود حسن، نائب 
رئيس هيئ���ة املجتمعات العمرانية 
للش���ئون العقارية والتجارية، أنه 
تم منح مهلة االس���تلم بش���رط أن 
تك���ون قطع���ة األرض ش���اغرة ولم 
يت���م تخصيصها للغي���ر، والتنازل 
عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة 
أو جه���از املدينة في هذا الش���أن، 
وس���داد أي مبالغ مس���تحقة على 
قطع���ة األرض من تاري���خ جاهزية 
األرض للس���تلم محملة باألعباء 
من تاريخ االس���تحقاق حتى تاريخ 
الس���داد وذل���ك قبل االس���تلم، مع 
العل���م بأن���ه ال يترت���ب عل���ى هذه 

التيسيرات أي ترحيل لألقساط.

الهوب���ي،  ط���ارق  اتفق الدكت���ور 
رئي���س الهيئ���ة القومية لس���لمة 
الغ���ذاء، م���ع هش���ام الجضع���ي، 
وال���دواء  الغ���ذاء  رئي���س هيئ���ة 
السعودية، على دراسة وضع آلية 
بالتنس���يق مع الجانب السعودي 
لتفعيل منظومة التفتيش عن بعد 

في املرحلة املقبلة.
وج���اء ذل���ك خ���لل اللق���اء الذي 
جمعهم���ا عل���ى هام���ش أعم���ال 
لقطاع  املصرية  التجاري���ة  البعثة 
الصناع���ات الغذائي���ة إلى اململكة 
العربية الس���عودية؛ به���دف دعم 
وتعزي���ز الص���ادرات املصرية إلى 

السوق السعودية.
كما اتف���ق الجانبان على دراس���ة 
وض���ع ج���داول زمني���ة للزيارات 
االعتم���اد  عملي���ة  دف���ع  تضم���ن 
بم���ا يتوافق مع خط���ط الزيارات 
والتفتيش التي تق���وم بها الهيئة 

في البلدان املختلفة.
كيفي���ة  وبحث الجانبان دراس���ة 
دف���ع منتج���ات البيض املبس���تر 
منش���أ  ذات  املعب���أة  واألس���ماك 
أوروب���ي معتمد وذل���ك من خلل 
دراسة نظم تقييم مخاطر العملية 
التصنيعية م���ع التركيز على آلية 
تتبع امل���ورد األولي فيم���ا يتعلق 
بالقطاعن ما يضمن سلمة وأمان 

املنتج الغذائي.
وفي إط���ار التع���اون املتبادل في 
مجال الخب���رات الفنية والتقنيات 
املتعلقة بالرصد والتفتيش، فقد تم 
االتفاق على تكليف نقطتي اتصال 
فني���ة م���ن الجانبن لدف���ع وتيرة 
التنس���يق واالعتماد، م���ع التأكيد 
على ضرورة تب���ادل الزيارات من 
كل الجانب���ن بما يضمن منظومة 
رقابية غذائي���ة فعالة بن البلدين 

الشقيقن.

أحمد ابراهيم

أك���د الس���يد القصي���ر، وزي���ر الزراعة واس���تصالح 
األراضي، خالل الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة 
بمجلس النواب للرد على عدد من طلبات االحاطة املقدمة 
م���ن أعضاء املجلس، أن هناك تنس���يق وتعاون دائم بن 
الس���لطة التنفيذية والسلطة التش���ريعية في مصر، يما 
يحقق مصلحة الدولة املصرية والشعب املصري العظيم.

 وأش���ار القصير، إلى أن هناك تعاون وتشاور مستمر 
م���ع  رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات 
النظر واملناقش���ة حول العديد من القضايا واملوضوعات 
والتش���ريعات املرتبط���ة بقط���اع الزراعة، الفًت���ا إلى أن 
الدولة  تدعم وتبذل الكثي���ر من الجهود، في ملف األمن 
الغذائي باعتباره قضية أمن قومي، وأن هناك توجيهات 
لقيادات ال���وزارة، والهيئات واملراكز البحثية والقطاعات 
ذات الصلة للتواجد الدائم في كافة اللجان النوعية حال 
طلبهم ملناقشة أيه موضوعات متعلقة بالقطاع الزراعي، 
وتقديم كافة سبل الدعم، وأن يكون هناك قدر من املرونة 
ف���ي املناقش���ات؛ تنفيًذا لتوجيات دول���ة رئيس مجلس 
الوزراء الدكتور مصطف���ى مدبولي، بتدعيم التعاون مع 
املجلس، ومناقش���ة القضايا والقوانن والتشريعات مع 
اللج���ان املتخصصة؛ تحقيقًيا ملزي���د م���ن التالحم بن 
الس���لطتن التنفيذي���ة والتش���ريعية باعتب���ار أن الهدف 

األسمى هو الدولة املصرية والشعب املصري العظيم. 
وأكد تفهمه بقدر كبير من املرونة كل الطلبات واألس���ئلة 
املقدم���ة، الفًت���ا إلى أن الجه���ود التي ت���م بذلها مؤخًرا 
في قط���اع الزراعة واألنش���طة املرتبطة ب���ه، تصل إلى 
حالة اإلعجاز  بدعم غير مس���بوق من القيادة السياسية 
التي أول���ت قطاع الزراع���ة وملف األم���ن الغذائي دعم 
غير محدود خاصة في املش���روعات املرتبطة بالتوس���ع 
األفقي؛ بهدف زيادة مس���احة الرقعة الزراعية، والتغلب 
على التحديات التي تواجه هذا القطاع خاصة محدودية 

األرض واملي���اه وبن���اء احتياطات مناس���بة من الس���لع 
االستراتيجية ساهمت في تعزيز هذا امللف.

كما وج���ه الوزير الدعوة إلى أعض���اء املجلس؛ من 
أجل التنسيق لزيارة  املشروعات التنموية الزراعية 
الكب���رى والعمالقة؛ للوق���وف على حقيق���ة ما تقوم 
به الدول���ة املصرية من جه���د وإنف���اق مبالغ طائلة 

في سبيل تدعيم ملف األمن الغذائي. 
وأش���ار إلى أن مشروعات التوسع األفقي، والتي تأتي 
ضم���ن اإلجراءات املنف���ذة من جان���ب الدولة لتحقيق 
اإلكتف���اء الذات���ي، إضافة إلى ما اتخ���ذ من اجراءات 
بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي جعلت 
مصر من أفضل الدول في رفع كفاءة أستخدام املياه، 
بقدر كبير من اإلنجاز، بل قد يصل إلى درجة اإلعجاز 
في بعضه���ا، وأن الجهد املبذول في هذا املش���روعات 
وغيره���ا يعادل بقدر كبي���ر مش���روعات قومية كبيرة 

أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة املصرين.
وأضاف أن قطاع الزراعة فى مصر ش���هد نهضه ودعم 
غير مس���بوق من القيادة السياس���ية خالل ال�8 سنوات 
املاضي���ة وقد تمثل ذلك ف���ي تأكيد القيادة السياس���ية 
املس���تمر على الدور الحي���وي الذي يلعب���ه القطاع في 
االقتصاد القوم���ي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني 
أن تك���ون محاور على التوس���ع الرأس���ي واألفقي هي 
لتدعيم إنتاج املحاصيل الزراعية االستراتيجية وتحقيق 

األمن الغذائي.
وأش���ار وزير الزراعة، إلى أن ه���ذا االهتمام يتمثل في 
زيادة االستثمارات الحكومية املوجهة إلى قطاع الزراعة 
في الس���نوات األخي���رة وتنفيذ العديد من املش���روعات 
الزراعية القومية الكبرى، فضاًل عن املتابعة املس���تمرة 
للقيادة السياسية لألداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ 
االس���تثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات 

األولوي���ة ضمن مرحلة االص���الح الهيكلي؛ نظًرا لتميزه 
بتسارع معدالت النمو فيه.

وأكد أن الرؤية الثاقب���ه والدعم غير املحدود من القيادة 
السياس���ية في مصر، فضاًل عن اإلجراءات االستباقيه، 
الت���ي اتخذته���ا الدول���ة املصرية مكنت مص���ر من بناء 

أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.
وأض���اف أن األزم���ات اإلقتصادي���ة العاملي���ة األخيرة، 
طال���ت العالم أجمع بال إس���تثناء والدولة املصرية مثلها 
مث���ل كل الدول تتأثر باألزم���ات والتحديات العاملية؛ ألنه 
ليس هناك دولة تس���تطيع العيش بمعزل عن العالم، الفًتا 
إل���ى أن ما يمر به من أزمات نتيجة التش���ابك والتالحم 

في املعامالت.
وق���ال القصي���ر، إنه ت���م وض���ع إس���تراتيجية التنمية 
الزراعية املس���تدامة ضم���ن إطار رؤي���ة مصر 2030، 
اس���تهدفت الحفاظ عل���ى املوارد االقتصادي���ة الزراعية 
املتاح���ة وصيانتها وتحس���ينها وتنميته���ا وتحقيق قدر 
كبي���ر من األم���ن الغذائ���ي، وتدعيم القدرة التنافس���ية 
للمنتج���ات الزراعي���ة في األس���واق املحلي���ة والدولية، 
وزيادة الص���ادرات الزراعية الطازجة واملصنعة، وإقامة 

مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.
كما اس���تعرض وزير الزراعة، خ���الل كلمته جهود 
الدولة في تنفيذ مش���روعات التوس���ع األفقي، حيث 
تعتب���ر من اه���م املح���اور لتدعيم سياس���ة االكتفاء 
الذاتي وتقليل الفجوة، والتي اس���تهدفت استصالح 
الصح���راء لزي���ادة الرقعة الزراعي���ة بأكثر من ٥,3 
مليون فدان خالل الفترة القصيرة املاضية والقادمة، 
من أهمها مش���روع توشكى الخير  ومشروع الدلتا 

الجديدة العمالق.

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بشأن 
تنسيق إصدار وتأمني الوثائق احلكومية

مجلس الوزراء يستبعد 48 من أنشطة املحال 
العامة من شروط احلصول على الترخيص

ش���هد الدكتور مصطف���ى مدبولي، 
الوزراء، مراس���م  مجل���س  رئي���س 
التوقيع على بروتوكول تعاون بن 
وزارة التضامن االجتماعي ومجمع 
والذكي���ة؛  املُؤمن���ة  اإلص���دارات 
ا ببدء التع���اون بن الطرفن؛  إيذاناً
من أجل تنفيذ عدد من األنشطة، من 
بينها إصدار، وتأمن مجموعة من 

الوثائق الحكومية.
التع���اون  بروتوك���ول  ووق���ع 
نيڨ���ن القب���اج، وزي���رة التضامن 
االجتماع���ي، واللواء خال���د صلح 
ملُجمع  التنفي���ذي  الرئيس  الدي���ن، 

اإلصدارات املُؤمنة والذكية.
وعلى هامش التوقيع، أكدت القباج، 
االجتماع���ي  التضام���ن  وزارة  أن 
ا إلى تطوير خدماتها  تس���عى دائماً
املُقدم���ة للمواطنن على مس���توى 
الجهود،  تنس���يق  عبر  الجمهورية 
وتعزيز العمل املشترك مع مختلف 
ال���دور  الدولة؛ لخدم���ة  أجه���زة 
الرئيسي الذي تقوم به الوزارة في 
توفي���ر الرعاية املتكاملة، والحماية 

االجتماعية للمواطنن املس���تحقن 
للدعم دون تمييز.

وقال���ت الوزي���رة، إن���ه بمقتض���ى 
وزارة  س���تبدأ  البروتوك���ول، 
التضامن االجتماعي، بالتعاون مع 
ُمجمع اإلصدارات املُؤمنة والذكية، 
في بناء بيئ���ة خدمية فّعالة لجميع 
الفئ���ات في ض���وء متطلبات خطط 
الدول���ة للتنمية والتح���ول الرقمي 
الت���ي ُتلبي احتياج���ات املواطنن، 
عب���ر توفير حل���ول تقني���ة متقدمة 
ا لتلئم  خصيصاً ُابتكرت  ومتكاملة 
احتياج���ات املواطن���ن وتعزز من 
إنج���از خدماتهم في أس���رع وقت، 
وبأعلى جودة وكفاءة، وأقل مجهود 

وتكلفة.
التعاون  بروتوك���ول  وأضاف���ت أن 
يستهدف وضع أساس للتعاون بن 
الطرفن لتنفيذ عدد من األنش���طة، 
ومنه���ا إص���دار وتأم���ن مجموعة 
م���ن الوثائ���ق، م���ن بينه���ا وثيقة 
ق���رارات القيد للجمعي���ات األهلية 

ومؤسسات العمل األهلي.

وافق مجلس الوزراء على تعديل 
قرار وزير التنمية املحلية، رئيس 
اللجنة العلي���ا لتراخيص املحال 
 ،2022 لس���نة   37 رق���م  العام���ة 
والخاص بتحديد األنش���طة التى 

تتطلب موافقات أمنية بشأنها.
 ونص التعديل على أن يس���تبدل 
نص املادة األول���ى من قرار وزير 
التنمي���ة املحلي���ة رقم 37 لس���نة 
"تك���ون  2022، بحي���ث يصب���ح 
األنش���طة التى تتطل���ب حصول 
مراك���ز التراخيص عل���ى موافقة 
من مديرية األمن املختصة، والتي 
���ا م���ن خلل  تس���تخرج إلكترونياً
مراكز إص���دار التراخيص، خلل 
امل���دة الزمنية املنص���وص عليها 
بالقانون رقم 154 لس���نة 2019، 

ا للجدول  والئحته التنفيذية، وفقاً
ا  املرف���ق"، والذي يتضمن س���رداً
املوافقة  تتطلب  ا فقط  نشاطاً ل�35 
األمني���ة، بع���د أن كان يض���م 83 

ا. نشاطاً
 وت���م التأكي���د، خ���لل اجتم���اع 
مجلس الوزراء، على أن املوافقات 
األمنية تس���تهدف في املقام األول 
ضمان توفر االشتراطات اللزمة 
لتأمن النش���اط واملنطق���ة املقام 
به���ا، خاصة ما يتعلق بأنش���طة 
بيع املواد الخطرة، ومستودعات 
ومخازن املواد البترولية، وغيرها 
الطبيع���ة  ذات  األنش���طة  م���ن 
الخاصة، وتلك التي تتطلب توافر 
اش���تراطات تأمن وحماية مدنية 

إضافية.

كش���فت هيئة الرقابة املالية، عن زيادة حجم قيمة التمويل 
املمنوحة من خالل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خالل 

الفترة املاضية.
وأظهر التقرير أن إجمالى قيم التمويل املمنوح من خالل 
الجه���ات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ���ت قيمتها 104.4 
ملي���ار جني���ه، خالل س���بتمبر املاضى، حيث اس���تحوذ 
قطاع املش���روعات الصغي���رة على الجان���ب األكبر من 
التموي���الت وبلغت نحو 3٦.8 ملي���ار جنيه قيمة أرصدة 
تمويل املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 
كم���ا بلغت التمويالت 27.2 ملي���ار جنيه إجمالى، وهى 
قيمة إصدارات )س���ندات التوريق، س���ندات الشركات، 
الصك���وك(، بينما بلغ���ت نحو 2٦ ملي���ار جنيه إجمالى 
قيمة إصدارات األسهم، بينما بلغت التمويالت نحو ٦.٥ 
ملي���ار جنيه إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلي، و2.7 
ملي���ار جنيه حجم التمويل العقاري املمنوح، و2.٦ مليار 
جنيه إجمالى حجم األوراق املخصمة، و2.٦ مليار جنيه 

إجمالى قيمة التمويل االستهالكي.
وأظهر التقرير تطوير أقساط التأمن، حيث بلغت إجمالى 
قيمة أقساط التأمن املحصلة خالل شهر سبتمبر 2022 
نحو 2.3 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات املسددة 

من قطاع التأمن خالل شهر سبتمبر 2022.
وكشف أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة 
املالية عن ش���هر س���بتمبر 2022 بالنسبة لقطاع التأمن 
أن قيمة إجمالي أقس���اط التأمن 4.7 مليار جنيه، حيث 
بلغت قيمة األقس���اط املحصلة لنشاط تأمينات املمتلكات 
واملس���ؤوليات 2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة األقساط 
املحصلة لنش���اط تأمينات األش���خاص وتكوين األموال 

2.7 مليار جنيه خالل شهر سبتمبر 2022.
وبلغ إجمالي قيمة التعويضات املسددة من قطاع التأمن 
2.3 مليار جنيه خالل شهر سبتمبر 2022، حيث حققت 
قيمة التعويضات املسددة لتأمينات املمتلكات واملسؤوليات 
1.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات املسددة 

األشخاص وتكوين األموال 1 مليار جنيه.
وأوض���ح التقرير أن تأمين���ات املمتلكات واملس���ؤوليات 
يقص���د بها التأم���ن على املمتلكات ض���د األخطار، مثل 
الحري���ق أو الس���رقة والتأمن على املنازل والس���يارات 
واملخازن والبضائع وغيرها من األصول، كما أن تأمينات 
األش���خاص وتكوين األموال يقصد به���ا تأمينات الحياة 
أو التأم���ن فى حالة الوف���اة أو التأمن ض���د الحوادث 

الجسدية وغيرها من أنواع التأمن املختلفة.
وعلى الجانب اآلخر، دعا اتحاد مس���تثمرى املشروعات 
الصغيرة واملتوس���طة إلى وضع خطة عاجلة لطرح مزيد 
من املجمعات الصناعية الصغيرة واملتوس���طة ومتناهية 
الصغ���ر في املحافظ���ات لإلس���راع م���ن عملي���ات دعم 
التصني���ع املحلى ضمن خطة إح���الل الواردات األجنبية 

من مختلف املنتجات.
وأك���د ع���الء الس���قطي، رئيس االتح���اد، عل���ى اهتمام 
مس���ؤولى قطاع الصناعة، ومؤسس���ات املجتمع املدني، 
العامل���ة في مج���ال االس���تثمار بقط���اع املش���روعات 
الصغي���رة واملتوس���طة، موضًح���ا أن إص���رار القيادة 
السياس���ية على فتح مجاالت عديدة للحوار الوطني بن 
جمي���ع األطراف يعطى دفعة للعم���ل واإلنتاج فى صورة 
العم���ل الجماعي تحت األهداف املوح���دة لتحقيق النمو 

واالستقرار للقطاعات االقتصادية املحلية.

الرقابة املالية: 104 مليارات جنيه التمويل املمنوح من 
األنشطة املالية غير املصرفية

داليا احمد

302.2 مليار جنيه دعم للحماية االجتماعية بخطة العام املالي 2023/22

القوى العاملة تدرس إطالق دليل موحد 
ملكاتب التمثيل العمالي باخلارج

 »التموين« تبدأ تحرير إنذارات لغير الملتزمين  بكتابة 
األسعار على السلع من المحالت التجارية

 

وزير الزراعة يستعرض أمام مجلس النواب جهود الدولة يف مشروعات التوسع الرأسي واألفقي

أصدرت وزارة التخطي���ط والتنمية االقتصادية تقريًرا 
حول مس���تهدفات خطة العام املالي الحالي 2023/22 

في مجال الرعاية االجتماعية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية 
االقتصادي���ة إنه ِحرًصا من الدولة عل���ى تفعيل آلّيات 
برام���ج الرعاي���ة والحماية االجتماعي���ة، فقد ُخّصص 
ب�مش���روع ال�موازن���ة العام���ة لع���ام 2023/22 دعم 
ق���دُره 302.2 مليار جنيه للحماي���ة االجتماعية ُمقابل 
ُمخّصص���ات فعلّي���ة قدُره���ا 2٥1 ملي���ار جني���ه عام 
2021/20 ، بنس���بة زيادة 17.٦% ، مش���يرة إلى دعم 
الضمان االجتماعي وبرنامج���ي تكافل وكرامة البالغ 
22000 ملي���ون جني���ه ، والدع���م ال�ُمقّدم لإلس���كان 
الشعبي وقدُره 2٦٦ مليون جنيه، والدعم النقدي ودعم 

ال�مرافق ببرنامج اإلس���كان االجتماعي وقدُره 7780 
ملي���ون جنيه، ونح���و 3.٥ مليار جني���ه كدعم لبرنامج 

توصيل الغاز الطبيعي لل�منازل. 
وأضافت السعيد أنه قد ترّتب على النشاطات والبرامج 
س���الفة الذكر، اتجاه ُمعّدل الفقر لالنخفاض ألول مّرة 
ع���ام 2020/19 إل���ى 29.7% بعد أن كان قد س���ّجل 
تصاعًدا ُمس���تّمًرا في األعوام السابقة حتى بلغ أعلى 
مستوياته )32.٥%( عام 2018/17، ومن ال�ُمستهدف 
– م���ع تواُص���ل فاعلي���ة برام���ج الحماي���ة والرعاية 
االجتماعية – اس���تمرار تناقص ال�ُمعدل إلى 2٥% في 
عام الخط���ة 2023/22، وباملثل، من ال�ُمس���تهدف أن 
يتراجع ُمعّدل الفقر ال�ُمدقع في عام الخطة إلى %3.8 
تواُص���اًل لالتجاه التناقصي في ع���ام 2020/19 إلى 

4.٥%، بع���د أن كان قد بلغ أقصاه في عام 2018/17 
.)%٦.2(

وأش���ارت الس���عيد إلى ِح���رص الدولة عل���ى إدراج 
ثالثة مكّونات أساس���ّية ُمس���تحدثة ف���ي منظومة خطة 
ع���ام 2022/21، بس���بب ارتباطها الوثي���ق بالجهود 
ال�مبذولة للتصّدي لقضّي���ة الفقر، أوّلها: برنامج تنمية 
األس���رة ال�مصري���ة لضبط النمو الس���كاني واالرتقاء 
بخصائص اأُلس���رة حيث أفادت نتائ���ج بحث الدخل 
واإلنف���اق واالس���تهالك تنام���ي ُمعّدل الفقر م���ع ِكَبر 
حجم األس���رة، بمعنى وجود عالق���ة طردّية بن ُمعّدل 
الفقر وزيادة عدد أفراد األسرة، وثانيها: ُمبادرة حياة 
كريم���ة لتنمية القرى ال�مصرية، ته���دف هذه ال�ُمبادرة 
إلى تحقيق التنمية الش���املة للريف ال�مصري وُمعالجة 

الفج���وات التنموية وتحقيق التنمية اإلقليمية ال�ُمتوازنة 
م���ن خالل إتاح���ة الخدمات األساس���ية م���ن خدمات 
)الصح���ة والتعليم والكهرباء ومياه الش���رب والصرف 
الصح���ي ورصف الط���رق واإلس���كان(، وغيرها من 
التدّخالت التنموية لكافة ال�مناطق الرئيس���ة من ُمنطلق 
استهداف التنمية ال�ُمستدامة، حيث أوضحت البحوث 
ال�ميداني���ة ارتف���اع ُمعّدل الفقر ف���ي ال�مناطق الريفية 
ُمقارن���ة بال�مناطق الحضرية، وثالُثه���ا: برنامج تمكن 
ال�م���رأة لتعزيز حقوقها، نظًرا لالنعكاس���ات اإليجابية 
للتمكن االقتصادي واالجتماع���ي لل�مرأة على ُقدرتها 

على تحسن مستوى معيشتها – مادًيا واجتماعًيا.

احلكومة تواصل خطة ضبط األسواق والسيطرة علي األسعار 

شيماء مرسي
 

أكد رضا عبدالقادر، مس���اعد وزير املالية لش���ئون مصلحة الضرائب، 
الخمي���س، أن 31 ديس���مبر الجاري آخ���ر موعد لتقدي���م طلبات إنهاء 
املنازع���ات الضريبية إلى املأمورية أو املرك���ز الضريبي املختص وفًقا 
للقانون رقم 1٥3 لس���نة 2022، واملتضم���ن تجديد العمل بقانون إنهاء 
املنازعات رقم 79 لس���نة 201٦، وحتى 2022/12/31، مطالًبا املمولن 
واملس���جلن ممن لديه���م منازعات ضريبية منظورة أم���ام لجان الطعن 

الضريبي أو أمام املحاكم سرعة تقديم طلبات إنهاء املنازعات في موعد 
أقصاه 31 ديسمبر الجاري.. وأوضح »عبدالقادر«، في بيان صحفي 
ملصلحة الضرائ���ب، أن تجديد العمل بقانون إنهاء املنازعات الضريبية 
ُيعد خطوة جادة نحو س���رعة االنتهاء من املنازعات املتراكمة واستيداء 
مس���تحقات الخزانة العامة للدولة، والتيس���ير على املمولن واملسجلن 

واإلسهام في استقرار مراكزهم الضريبية.

31 ديسمبر اجلاري آخر موعد 
لتقدمي طلبات إنهاء املنازعات 
الضريبية للمأموريات واملراكز

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  ديسمبر  2022  •  العدد  674

 رئيس الوزراء يكلف  المحافظين بالتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لتعطيش األسواق أو إخفاء السلع
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املتاحة باالس����تعانة بالخبرة املصرية والتأكيد عل����ى أن مصر تعمل منذ 
عودته����ا الى مكانتها الطبيعية في القارة الس����مراء ال����ى دعم التنمية في 
دول الق����ارة على عكس ما ت����ردده بعض األطراف م����ن أن مصر تعرقل 

التنمية في القارة
كما أن انجاز هذا الس����د س����وف يفتح أس����واق أفريقيا أمام الش����ركات 
املصرية وس����ط منافسة شرس����ة من الش����ركات العاملية ويزيد من حجم 
االس����تثمارات املصرية ف����ي دول الق����ارة والتي تبلغ حالي����ا حوالي 10 

مليارات دوالر  
 واس����تهدف املشروع إنش����اء س����د بطول 1025 مترًا عند القمة بارتفاع 
131 مترًا،- وهو أعلى من الس����د العالي- وب����ه 7 مخارج للمياه، وتصل 
الس����عة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد 
الطاق����ة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع املحطة على جانب نهر 
روفيج����ي في محمية “س����يلوس جام” بمنطقة “مورغ����ورو” جنوب غرب 

مدينة دار السالم العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا
ويؤكد بناء الس����د حرص الشركات املصرية على دعم التنمية في تنزانيا 
بتوجيه����ات من الرئيس السيس����ي، ه����و املنهج الذى تس����ير عليه الدولة 
املصري����ة، وتدعمه يوم����ًا وراء األخر، من خالل دعم خط����ط التنمية لكافة 
اأِلشقاء األفارقة، بل والعمل على تقديم يد املساعدة لكل من يطلب الخبرة 
واملعونة املصرية، بما يؤكد االهتم����ام املصرى بمصالح الدول األفريقية، 

ورغبتها في أن تنعم جميعا بالتنمية وثمارها.
الس����د التنزانى، بكل فوائده للدولة األفريقية الش����قيقة، هو رد عملى على  
األرض تقدمه مصر لكل من يحاول ترويج أكاذيب تزعم وقوف مصر ضد 
التنمية في القارة السمراء، والشاهد أن مصر طرحت وال تزال تطرح على 
كل األش����قاء أن تعاونهم في التنمية، كما حدث في سد النهضة اإلثيوبى، 
الذى ال تمانع مصر في إنشاءه، لكن كل ما طلبته اال يسبب ضررًا الحد.

ويرى املراقبون ان مصر تتبنى حاليا حلوال غير تقليدية لألزمة من خالل 
توفير بدائل للدول التي تخطط الستيراد فائض الطاقة الكهربائية من سد 
النهضة. وتعد محطة الطاقة الكهرومائية للس����د التنزاني هي أحد البدائل 
، ومع وجود هذه البدائل، س����يتمكن الجي����ران إثيوبيا من الحصول على 
احتياجاتهم من الطاقة من تنزانيا عالوة على االس����تفادة السياسية التي 

تدعم موقف مصر
أما من الناحية االقتصادية  فس����وف تحقق الش����ركتان املصريتان اللتان 
تشتركان في بناء السد واملحطة وهما املقاولون العرب والسويدي إلكتريك 
- أرباًح����ا مؤكدة ألنهما من أكبر املش����اريع في إفريقي����ا، وتقدر كلفتهما 

املبدئية بنحو 2.9 مليار دوالر.
عالقات مصرية أفريقية 

   العالق����ات املصرية-التنزاني����ة تمثل  نموذج����ا للتعاون بني دول حوض 
النيل، وفي عدة لقاءات مع القيادات واملسئولني في تنزانيا أعرب الرئيس 
عبد الفتاح السيس����ي عن اعتزاز مصر بالعالقات التاريخية املتميزة مع 
تنزانيا، ومشيدًا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العالقات بني البلدين خالل 
الس����نوات األخيرة، وما ش����هدته من تفعيل آليات التعاون املش����ترك في 

مختلف املجاالت.     
 وكان  الرئي���س عبد الفتاح السيس���ي  قام بزيارة إل���ى تنزانيا في 14 
أغس���طس 2017، حيث كانت أول زيارة ملسئول مصري منذ عام 1968، 
وكان في اس���تقباله الرئيس التنزاني الس���ابق ج���ون ماجوفولي، وكبار 
املس���ئولني التنزانيني،  كما جاءت زيارة الرئيسة التنزانية سامية حسن 
ملصر، فى األسبوع الثانى من نوفمبر 2022 من أهم الزيارات واألنشطة 

فى مسار الدبلوماسية املصرية-التنزانية فى عام 2022.
كم���ا تعد العالقات االس���تثمارية “املصرية-التنزانية” إحدى أهم ركائز 
العالق���ات االقتصادية بني البلدي���ن، حيث تعمل العديد من الش���ركات 
املصرية ف���ي مجاالت اقتصادي���ة وتنموية عديدة ف���ي تنزانيا، كما تعد 
تنزاني���ا أيضا من ب���ني  9 دول إفريقية يربطها طري���ق “القاهرة - كيب 

تاون” الواعد  
وس���جل حجم التعاون التجاري ب���ني البلدين عام 2017 حوالي 25.41 
مليون دوالر، فيما يميل امليزان التجاري بني البلدين لصالح مصر بقيمة 
37.28 مليون دوالر، ويعد السكر من أبرز الصادرات املصرية لتنزانيا، 

ويعد الشاي أبرز الواردات املصرية من تنزانيا.
وتب���ذل البل���دان جهودًا لتعزيز التب���ادل التجاري بينهم���ا، على أمل أن 
تساعد اتفاقية التجارة الحرة اإلفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 

2019 على مضاعفة التجارة البينية بني الدول اإلفريقية.
وخالل األس���بوع املاضي ج���ري حدث آخر ، أكد عل���ي نجاح خطوات 
القي���ادة السياس���ية في الع���ودة القوية ألفريقيا ، حي���ث أعيد   انتخاب 
مص���ر لعضوية لجن���ة األمم املتحدة لبناء الس���الم للفت���رة من 2023 : 
2024،  وجاء ذلك وسط  تأييد من  املجموعة اإلفريقية ملصر واعترافهم 
بالجه���ود املبذول���ة من قب���ل الدولة والقيادة السياس���ية علي املس���توي 
اإلفريقي، وتأكيدهم  أن مصر تس���عي بشتي الطرق لتحقيق االستقرار 
العام وترس���يخ مبادئ الس���الم واملواطنة املجتمعية اآلمنة علي املستوي 
االفريقي،  وأنها تس���عي ملجابهة أي صراعات علي املس���توي اإلفريقي 

بشكل خاص واملنطقة العربية بشكل عام .
وإضافة إلى املس���اهمة الفاعلة فى العديد من مش���روعات املياه وغيرها 
من املش���روعات االس���تثمارية والتنموية، فإن  مصر ل���م تكن يومًا ضد 
تنمي���ة موارد أي من دول القارة وباألخ���ص دول حوض النيل ، بل إنها 
تكون ش���ريكة فى عملية البناء ولم تبخس ف���ى أى فترة حق دول القارة 
الس���مراء في التطلع إلى التقدم والرقى باعتبار أن ذلك يصب فى صالح 

كافة الدول.
وعل���ى مدار عقود طويلة ش���اركت مصر فى بناء عدد من الس���دود فى 
القارة، على رأسها خزان جبال األولياء فى السودان فى ثالثينيات القرن 
املاضي، وخزان أوين فى أوغندا، وس���د روفينج���ى بتنزانيا، إلى جانب 
مش���اركتها الحالية فى بناء س���د »أوغندا الجديد«، وتساعد فى تمويل 
سد »إنجا 3« فى الكونغو الديمقراطية، ونهاية بسد “واو” الذى أعلنت 

وزارة الرى املشاركة فى الدراسات الفنية الخاصة به.
وإلى جانب مش���روعات املياه، أطلقت مصر برئاس���ة الرئيس عبدالفتاح 
السيس���ى، خالل رئاس���تها لالتح���اد األفريقى، منطق���ة التجارة الحرة 
القارية األفريقية عقب بدء س���ريان اتفاقية التجارة الحرة القارية املنظمة 
لها، والتى كانت ضمن األولويات التى أعلن عنها الرئيس خالل رئاس���ة 
مصر لالتحاد، وتس���ارعت الدول األفريقية إلقامة تكتل اقتصادى بحجم 
3.4 تريليون دوالر يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة 
الحرة منذ تأس���يس منظمة التجارة العاملي���ة، وهو ما يقدم فرصة ذهبية 

إلحداث تحول اقتصادى وتنموى فى القارة السمراء.

مسئولو  الوفد الحكومى املصرى، أكدوا  أن الحكومة املصرية، تشارك 
الدول���ة التنزانية قيادة وحكومة وش���عبًا، فى احتفالها بهذا الحدث الهام 
جدًا ألشقائنا فى جمهورية تنزانيا املتحدة، ملا يمثله مشروع سد ومحطة 
“جولي���وس نيري���رى” الكهرومائية، على نهر روفيج���ى، من أهمية كبيرة 
جدًا للشعب التنزانى، وذلك في إطار ما توليه الدولة املصرية من اهتمام 
كبير بتنفيذ هذا املش���روع الضخم، الذى يجس���د العالقات املتميزة بني 
البلدين، ونظرًا للدور املنتظر للس���د واملحطة في توفير الطاقة الكهربائية 
الالزم���ة لجمهوري���ة تنزاني���ا، والس���يطرة على فيضان نه���ر روفيجي، 
والحفاظ على البيئة، كما أن تنفيذ التحالف املصرى لشركتى “املقاولون 
العرب” و”السويدى إليكتريك” ملشروع سد ومحطة “جوليوس نيريرى” 
الكهرومائية، يجس���د ق���درة وإمكانيات الش���ركات املصري���ة فى تنفيذ 

املشروعات الكبرى، وخاصة ألشقائنا في قارة أفريقيا.
وأوضح مسئولو التحالف املصرى املُنفذ للمشروع، متمثال فى املهندس 
سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة املقاولون العرب، واملهندس أحمد 
السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدى إلكتريك، أن سامية حسن، 
رئيس���ة جمهورية تنزانيا املتحدة، في أول زيارة لها ملوقع مش���روع سد 
ومحطة “جولي���وس نيريرى” الكهرومائية، كانت  أعطت إش���ارة إغالق 
نف���ق تحويل مجرى نهر روفيچ���ي، إيذانًا بإعادة مياه النهر إلى مجراها 
الطبيعي، من خالل البوابات الس���فلية في السد الرئيسي للمشروع، بعد 
احتجاز فائض التدفقات املائية الس���نوية للنه���ر، والبالغة حوالي 27.9 
مليار م3 خلف الس���د، مكونة خزانًا مس���تحدثًا بسعة قصوى تصل إلى 
34 مليار م3، على مس���احة تصل إلى 158 ألف كم2 غير شاملة العديد 
م���ن املنابع والروافد، مؤكدين أن دلتا نهر روفيچي، تودع    الفيضانات 
التي تس���ببت في وف���اة وفقد اآلالف أغلبهم من األطف���ال في تنزانيا في 
الس���نوات املاضية، كما تودع املس���تنقعات املوس���مية التي تعد السبب 
الرئيس���ي النتش���ار أمراض خطيرة مثل املالريا،  كما  تتحقق استدامة 
التصرفات املائية الالزمة للزراعة، وأنشطة الصيد النهري أسفل السد، 
كما تودع غابة س���يلوس الجفاف الذي يحدث كل عام ويتسبب في نفوق 

عدد كبير من الحيوانات والكائنات النادرة التي تعيش فيها.
كما أكد مسئولو التحالف املصرى املُنفذ للمشروع، تقدم أعمال املشروع 
- بمش���اركة حوالي 12 ألف عامل “أغلبهم م���ن التنزانيني”، على الرغم 
م���ن العديد من املعوقات الطبيعية، مس���تهدفني اكتم���ال تركيب واختبار 
وحدات التوليد الكهرومائية الرأس���ية ال�9 تباعًا اعتبارًا من العام القادم، 
وضخ إنتاجها على جهد 400 كيلوفولت على الش���بكة القومية التنزانية، 
ليضاع���ف قدراته���ا بما يس���اهم في إيص���ال الكهرباء ملاليني األس���ر 
التنزاني���ة، ويحقق نهضة صناعية تعبر باالقتص���اد التنزاني نحو آفاق 

التنمية املستدامة.
وأش���ار مس���ئولو التحال���ف املصرى، إلى أن���ه تم االنته���اء بنجاح في 
الس���ادس م���ن أكتوبر املاضي، من األعمال اإلنش���ائية لجس���م الس���د 
الرئيسي الذي يرتفع 190 مترًا فوق سطح البحر، على قاعدة مساحتها 
حوال���ي 20 ألف م2، وبطول يصل إل���ى 1033 مترًا عند القمة، ثم بدأنا 
بع���د ذلك في تحضيرات ب���دء احتجاز مياه نهر روفيچي خلف الس���د، 
بم���ا فيها إنهاء تركيبات واختب���ارات البوابات العمالقة على مداخل نفق 
تحويل مجرى النه���ر، واألنفاق ال�ثالثة لتوصيل املي���اه لتوربينات توليد 
الكهرباء، باإلضافة إلى تركيب بوابات تصريف املياه السفلى والوسطى 
في جس���م السد، والتي س���تتحكم في توفير الحد األدنى من التصرفات 
املائية للحفاظ على البيئة النهرية أس���فل الس���د، وفي األسبوع السابق 
لالحتفال قام التحالف بتفجير وإزالة الس���دود املؤقتة قبل وبعد الس���د 
الرئيس���ي، وذلك بالت���وازي مع أعمال تركيب التوربين���ات ال�9 العمالقة 
املس���ئولة عن إنتاج ما ال يقل عن 6.3 مليار كيلووات/س���اعة سنويًا من 

الطاقة الكهربائية منخفضة التكلفة.
 كان التحالف املصري “ش���ركة املقاولون العرب” و”ش���ركة السويدي 
إلكتري���ك”، وقع في ديس���مبر 2018، بحضور رئي���س جمهورية تنزانيا 
االتحادية الس���ابق، والدكتور مصطفى مدبول���ي، رئيس مجلس الوزراء 
املصري، عقدًا بقيمة 2.9 مليار دوالر، في دار الس���الم بتنزانيا، لتنفيذ 
مش���روع بناء س���د، ومحطة توليد كهرومائية بق���درة 2115 ميجاوات، 
على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آالف ميجاوات / س���اعة 
سنويًا، تكفي استهالك حوالي 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد 
في الفيضان لحماية البيئة املحيطة من مخاطر الس���يول واملس���تنقعات، 
ولتخزين حوالي 34 مليار م3 من املياه في بحيرة ُمس���تحدثة بما يضمن 
1توافر املياه بش���كل دائم على مدار العام ألغ���راض الزراعة، والحفاظ 
عل���ى الحياة البرية املحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا 
والعال���م. وبلغ إجمالي عدد العاملني باملش���روع قد وصل 13 ألف عامل 

وبلغ عدد ساعات العمل 90 مليون ساعة.
وتضمن املشروع كوبري رئيس���ي يربط بني ضفتي نهر روفيجي والذي 
يعد أحد أهم العناصر الرئيسية في مشروع سد جوليوس نيريري نظرا 
ملا يمثل���ه من أهمية لنقل األج���زاء الخاصة بالتوربين���ات ذات األحجام 
واألوزان الكبي���رة ولذلك فإن هذا الكوبري يع���د أكبر كوبري في تنزانيا 
من حيث الحمولة حيث يس���مح بمرور حموالت تصل إلى 300 طن ويبلغ 
طول���ه 250 متر ومقام على عمودين فقط بارتف���اع يتجاوز 50 متر فوق 
سطح النهر مما يجعل هذا الكوبري أحد أهم املعالم اإلنشائية في البالد 
خاصة وأنه سوف يكون أحد األجزاء الرئيسية في الطريق الدولي الرابط 

بني تنزانيا وموزمبيق.
وكان التحالف املصري قد تقدم ملناقصة عاملية طرحتها حكومة “جمهورية 
تنزانيا املتحدة” لصالح “الش���ركة التنزانية لتوريد الكهرباء”، لتصميم 
وتنفيذ مشروع “محطة توليد وس���د يوليوس نيريري الكهرومائية” .وتم 
اختي���ار عرض التحالف املصري كأفضل الع���روض الفنية  وبلغت فترة 

تنفيذ املشروع 3 سنوات ونصف منها 6 أشهر لتجهيزات املشروع
وق���د تزامن مع توقيع اتفاقية تنفيذ الس���د ، توقيع اتفاقيات مصرية مع 
تنزانيا لالس���تثمار هناك ف���ي الزراعة والتصنيع الزراع���ي والحيواني 

والبناء واألدوية .
مصر الحاضرة بقوة 

    رئيسة جمهورية تنزانيا املتحدة،  تقدمت خالل الحفل الكبير  بخالص 
الش���كر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيس���ي، رئي���س جمهورية مصر 
العربية، على دعمه الكامل، ومساندته للدولة التنزانية، فى تحقيق حلمها 
الكبير، بتنفيذ مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريرى” الكهرومائية، على 
نهر روفيجى،  كما تقدمت بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، وزير 
اإلس���كان واملرافق واملجتمعات العمرانية، على متابعته املباش���رة لسير 
العمل باملشروع، وزيارته املتكررة ملتابعة تقدم التنفيذ على أرض الواقع، 

وجهوده فى تذليل جميع العقبات.
 كما تقدمت، بالش���كر ملس���ئولى التحالف املصرى لشركتى “املقاولون 
العرب” و”الس���ويدى إليكتريك” املنفذ ملش���روع سد ومحطة “جوليوس 
نيريرى” الكهرومائية، ولجميع العاملني من التنزانيني واملصريني، الذين 
يواصلون الليل بالنهار، ويعملون على مدار الساعة طوال العام، من أجل 

االنتهاء من هذا املشروع العظيم لخدمة الشعب التنزاني.
أم���ا  الدكت���ور عاصم الج���زار، وزير اإلس���كان واملراف���ق واملجتمعات 
العمرانية،  فتوجه بالتهنئة ل س���امية حس���ن، رئيس���ة جمهورية تنزانيا 
املتحدة، وإلى ش���عب تنزانيا الشقيق، بمناسبة االحتفال ببدء ملء خزان 
مياه مشروع محطة وس���د جوليوس نيريرى للطاقة الكهرومائية، والذى 
يحق���ق باس���تكمال تنفيذه، نهضة تنموي���ة كبيرة لدول���ة تنزانيا املتحدة 
الش���قيقة، ومردوده اإليجابي الكبير على املواطن التنزاني، موضحًا أن 
املش���روع يمثل نموذجًا للتعاون بني أبن���اء القارة األفريقية، وخاصة بني 

جمهورية مصر العربية، وجمهورية تنزانيا املتحدة.
 وق���ال الدكتور عاصم الجزار: أتش���رف   بحضورى بصحبة وفد رفيع 
املستوى من جمهورية مصر العربية، للمشاركة فى االحتفال بهذا الحدث 
العظي���م، وذلك في إطار ما توليه الدول���ة املصرية من اهتمام بتنفيذ هذا 
املش���روع الضخم، الذى يجس���د العالقات املتميزة ب���ني البلدين، ونظرًا 
للدور املنتظر للسد واملحطة في توفير الطاقة الكهربائية الالزمة لجمهورية 

تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة.
 وأوض���ح الدكت���ور   الجزار، أنه ومن���ذ توليه منصب وزير لإلس���كان 
واملراف���ق واملجتمع���ات العمراني���ة، كانت م���ن أولى تكليف���ات  الرئيس 
عبدالفت���اح السيس���ى، رئي���س الجمهورية، ل���ه، متابعة تنفيذ مش���روع 
س���د ومحطة “جوليوس نيريرى” الكهرومائية، املُس���ند تنفيذه للتحالف 
املصرى لش���ركتى “املقاولون العرب” و”السويدى إليكتريك”، والتأكيد 
على ضرورة اس���تمرار العمل الجاد الدؤوب الستكمال تنفيذ املشروع، 
بأعل���ى قدر م���ن الجودة، واملواصفات العاملية، والس���رعة ف���ى التنفيذ، 
وق���د تحقق ذلك كله من خالل املتابعة املس���تمرة لعمل التحالف فى هذا 
املش���روع الضخم، والتنسيق مع أشقائنا فى تنزانيا لتحقيق هذا الحلم 
املنش���ود، وح���ل كل ما يواجه تنفي���ذه من تحديات وعقب���ات، بما يحقق 
س���ير األعمال باملشروع، بأقصى معدالت التنفيذ طبقا للظروف املتاحة، 
واس���تغالل قدرة وإمكانيات وخبرة ش���ركتي التحال���ف املصرى، نتيجة 
قيامهم���ا بتنفيذ العديد من املش���روعات الكبرى على املس���توى الدولى، 

وخاصة في قارة أفريقيا.
وقال وزير اإلس���كان: لقد أعاد هذا املش���روع الضخم ألذهان الش���عب 
املصرى حلم تنفيذ الس���د العالى على نهر النيل بمصر، والتحديات التى 
واجهت تحقيقه، حيث اس���تغرق تنفيذه 11 عامًا، وقد كان للس���د العالى 
دور كبي���ر في تحقيق نهضة تنموية كبرى ف���ى مصر، موضحًا أنه وفى 
ظل العالقات األخوية مع الشعب التنزانى، فنحن نساعد فى تحقيق حلم 
مماثل لألش���قاء فى جمهورية تنزانيا، نظ���رًا للدور التنموى الكبير الذى 

سيحققه السد لجمهورية تنزانيا املتحدة الشقيقة.
 وأك���د الوزير، أن ه���ذا  الحدث  يأتى تكلياًل للمجهودات الضخمة لدولة 
تنزانيا فى سبيل تحقيق حلم إنشاء محطة وسد جوليوس نيريرى للطاقة 
الكهرومائي���ة، وش���اهدًا على أن الدول���ة التنزانية .. قيادة سياس���ية .. 
وحكومة وش���عبًا .. قادرة على تحقيق التنمية والتقدم واالزدهار، وكل ما 
يخدم الش���عب التنزانى خالل فترة زمنية وجيزة، ومواجهة كل التحديات 
واملعوقات التى كانت تواجه تنفيذ هذا املش���روع الضخم، الذي ُيعد من 

أكبر املشروعات بالقارة األفريقية.
 وأضاف الدكتور عاصم الجزار: من واقع متابعتى الشخصية للمشروع، 
أوجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية فى تنزانيا ومصر، على املساندة 
الفعالة والتوجيهات الس����ديدة التي س����اندت تنفيذ املشروع للوصول به 
لهذه املرحلة املتقدمة من التنفيذ، كما أتوجه بالش����كر لجانيوري ماكامبا، 
وزي����ر الطاقة التنزاني، على الدعم املس����تمر للقائمني عل����ى إدارة وتنفيذ 
املش����روع من املسئولني التنزانيني، وش����ركة تانسكو، والتحالف املصرى 
لش����ركتى “املقاولون العرب” و”الس����ويدى إليكتريك” املُنفذ للمش����روع، 
وتمكينه����م م����ن العمل الدؤوب خالل تنفيذ املش����روع، وحل جميع األمور 
التي كان����ت تواجه التنفيذ، وال يفوتنى أن أتوجه بالتقدير لجميع القائمني 
على تنفيذ املش����روع من أش����قائنا من دولة تنزانيا االتحادية، والتحالف 
املصرى، وجميع العاملني باملش����روع، داعني اهلل عز وجل أن يوفقهم في 
مواصلة استكمال هذا املشروع العظيم، واالنتهاء منه على الوجه األكمل 
وفق املعايير العاملية، لتحقيق الفوائد املنتظرة من إنهاء تنفيذه وتش����غيله، 

للشعب التنزانى الشقيق.
 وأك����د وزير اإلس����كان، أن ه����ذا الصرح العمالق، هو خير ش����اهد على 
أواصر الصداقة، ومتانة الروابط التاريخية بني الش����عبني الش����قيقني فى 
تنزاني����ا ومص����ر، وأن مصر ال ولن تدخر جهدًا لتقديم كل ما من ش����أنه 
تلبية احتياجات األش����قاء ف����ى تنزانيا، من أجل تحقي����ق أهداف التنمية 
املس����تدامة، والتقدم واالزدهار الذى يس����تحقه هذا الشعب العظيم تحت 

قيادته الرشيدة.
التزام مصري نحو األشقاء 

وزير الخارجية  س����امح شكرى  أكد بدوره أن  مصر ستواصل جهودها 
لدعم التنمية في تنزانيا، مش����ددا على أن مشروع سد جوليوس نيريري 

يؤكد التزام مصر إزاء أشقائها في أفريقيا.
 أما  املهندس أيمن عطية، مدير تنفيذ مش����روع سد “جوليوس نيريري”،  
فأكد أن  إرادة الش����عب التنزاني وراء تنفيذ مشروع بهذا الحجم، وهناك 
تحديات كبيرة منها كورونا أثرت على املش����روع؛ ألن املصانع التى تورد 
املع����دات كانت تغلق بش����كل مس����تمر، باإلضافة إلى بق����اء املعدات على 
أرصفة املوانئ للدول املصنعة لفترات طويلة جراء توقف حركة الش����حن 
البح����رى فى ذلك الوق����ت ، مضيف����ا  أن اإلرادة التنزانية ودعم الحكومة 
املصرية واملتابعة املستمرة كانت الداعم األساسى ملجابهة التحديات التى 
تواجهنا، مضيًفا أن االفتتاح س����يكون على مرحلتني أساس����يتني بنسبة 

80% من املشروع.
و قال رافع يوسف، نائب رئيس تحالف سد “جوليوس نيريري”، إن هناك 
العدي����د من املش����كالت كانت تواجهنا فى بداية العمل باملش����روع، ومنها 
الط����رق؛ لذلك قمنا بعمل مش����روعات تمهيد للطرق لنق����ل املعدات الثقيلة 

املستخدمة فى بناء السد.
 وأوضح  أن الس����د س����يبدأ فى توليد الكهرباء بع����د االنتهاء من تركيب 
جميع التوربينات وبداية التش����غيل عام 2024، وموضحا أن لديهم خبرة 
اكتسبوها من املشروعات القائمة فى مصر حتى فى تركيبات التوربينات، 

وأصبحنا متميزين عن الشركة املنفذة.
احتفاء تنزاني 

 وم����ن املعروف أن تنزانيا تقع في ش����رق أفريقيا ضمن منطقة البحيرات 
الكبرى األفريقية، تجاورها كينيا وأوغندا من الشمال ورواندا وبوروندي 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية من الغرب وزامبيا ومالوي وموزمبيق إلى 

الجنوب. وتقع الحدود الشرقية للبالد على املحيط الهندي. 
وجاءت تصريحات املس����ئولني في تنزانيا بدء من الرئيس����ة سامية حسن 

وم����رورا بالوزراء والتنفيذي����ني  ،  تحمل تقديرا واضحا ملصر وقيادتها ، 
وقال جانيوري ماكامبا وزير الطاقة التنزاني، إن مش����روع سد جوليوس 
نيريرى أحد أكبر املش����روعات ف����ي تنزانيا ويعبر ع����ن طموحات وآمال 
ش����عوبهم منذ س����نوات طويلة وتجلي للتعاون بني مصر وتنزانيا، مؤكدا 
ثقتهم التامة في قدرة الشركات املصرية على انجاز املشروعات في وقت 

سريع واالنجازات تتحدث عن نفسها.
 وأكد جانيوري ماكامبا،   أن مش����روع س����د جوليوس نيريرى تم بجودة 
عالية وقدرات عالية، قائال: “لدينا طموحات عديدة واملشروع له فائد على 
الطاق����ة والكهرباء وهذا املش����روع يعطينا أكثر مم����ا نمتلكه ونخزنه وهو 

يضاعف من قدراتنا في الكهرباء ولدينا طموحات في دعم الصناعة«.
 واس����تكمل: “هذا الس����د حلم تحقق بع����د 60 عاما وتحق����ق الحلم مع 
املصري����ني والحلم موج����ود منذ عهد الرئيس جمال عب����د الناصر، وآخر 
س����د تم بناءه كان منذ 40 عاما وبذلك نرى األجيال القادمة تش����اهد بناء 
مش����روعات كبيرة وهامة لتنزانيا، وهذا املش����روع ت����رك أثر وخبرة على 
املهندس����ني التنزانيني”، الفتا إلى أن هذا املش����روع سيساعد في التوسع 

في املشروعات الزراعية.
 جهد مصري 

يؤك����د الخبراء واملتابعني للش����أن اإلفريقي أن الفري����ق املصرى التنزانى 
قام بملحمة لتنفيذ مش����روع س����د جوليوس نيريرى،  كم����ا أن التحالف 
املص����رى بذل جه����ودا كبيرة،  ليمثل الس����د قصة نجاح بني الش����عبني 
املص����رى والتنزان����ى وتتويج التالح����م التاريخى مع األش����قاء األفارقة، 
وتأكيد علي الدعم املصري لش����عوب القارة ، خاصة وأن هناك 17 مليون 
أس����رة ستستفيد من املشروع سواء على البعد الثقافي أو البيئي كما أنه 

سيحميهم من الفيضانات واألمراص واألوبئة . 
 ب����دء امللء األول  لبحيرة الس����د ج����اء بعد حوالي 4 س����نوات من توقيع 
اتفاقية تنفيذه  ، بأيدي    التحالف املصري لش����ركتي “ املقاولون العرب 
والس����ويدي إلكتري����ك” على نهر روفيجى   بقيمة اس����تثمارات حوالي 3 
مليارات دوالر،  حيث ش����هد االحتف����ال  غلق بوابة نفق التحويل لإلعالن 
ع����ن بدء ملئ املياه في الس����د الذي يمثل أهمية كبيرة للش����عب التنزاني 
لتوليد الطاقة والس����يطرة على فيضان نهر روفيجى، باإلضافة إلى تنظيم 
اس����تدامة التدفقات املائية الالزمة لزراعة املناطق املحيطة به وممارس����ة 

أنشطة الصيد النهري.
و م����ن املقرر أن يتم ملء 156 ملي����ون متر مكعب في امللء األول، على أن 

يت����م ملء من 7 إلى 8 مليارات متر مكعب في 3 س����نوات.حيث من املقرر 
أيضا  أن يصل منس����وب املياه إلى 63 مترا حتي يتم تشغيل التوربينات 

لتوليد الكهرباء.
وبحس����ب تصريحات املس����ئولني في تنزانيا فان مصر تع����د واحدة من 
أكبر 10 ش����ركاء اقتصاديني لتنزاني����ا حيث اتفق البلدان على العديد من 
املش����اريع الكبرى وبدأت في تنفيذ بعضها، مثل مش����روع السد ومحطة 
جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية امللحقة به ، في ظل  اهتمام ومتابعة 
رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة مراحل املشروع وتواصله 
واتصال����ه الدائم مع نظيرته التنزانية الرئيس����ة س����امية حس����ن للتباحث 
ح����ول وجود آفاق واس����عة لتطوي����ر العالقات بني مص����ر وتنزانيا، ودعم 
مص����ر لجه����ود التنمية التنزاني����ة، خاصة من خالل بناء الس����د واملحطة 

الكهرومائية.، وهما أكبر املشاريع الوطنية في تنزانيا.
 الس����د الجديد يكتس����ب  أهمية خاصة بالنسبة لتنزانيا من ناحية، حيث 
س����يغطي إنتاجه الطلب املتزايد على الكهرباء في تنزانيا ألنه يتلقى املزيد 
من االستثمارات األجنبية املباشرة التي تتطلب املزيد من الطاقة. من جهة 
أخرى، ويرفع الس����د قدرة تنزانيا عل����ى دخول نادي مصدري الطاقة من 
خالل بيع فائض إنتاج الكهرباء من الس����د واملحطة لدول شرق إفريقيا  ، 
وتنتج تنزانيا حاليا 1700 ميجاوات في حني سينتج السد الجديد 2115 

ميجاوات بما يتيح فائض سيتم بيعه للدول املجاورة 
السد الجديد سوف يحمي الشعب التنزاني – البالغ حوالي 63.5 مليون 
نسمة- من الخسائر املتكررة سنويا بسبب الفيضانات. ففي عام 2020، 
دم����ر فيض����ان نهر روفيجي أكثر م����ن 3500 من����زل و 6600 هكتار من 
امل����زارع أي حوالي 6 مالي����ني و600 ألف متر مربع وهي توازي أكثر من 

1.5 مليون فدان.
ويأتي بناء الس����د بسواعد وأيادي مصرية فى إطار العالقات املتميزة بني 
البلدين، واهتمام مصر بالش����أن األفريقي، ولألهمية الكبيرة التى يمثلها 
هذا املش����روع للش����عب التنزاني، والدور املنتظر للسد واملحطة في توفير 
الطاقة لدولة تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، والحفاظ على 
البيئة، كما أن هذا املشروع يجسد قدرة وإمكانات الشركات املصرية فى 
تنفيذ املشروعات الكبرى خاصة في قارة أفريقيا. وهو ما يزيد من أسهم 
الشركات املصرية في السوق األفريقية ويؤكد على نجاح ما يصفه خبراء 
وبينهم املحلل السياس����ي والخبير بالش����ئون العربية عادل السنهوري ب 
“دبلوماسية السدود” لدعم التنمية في افريقيا واستغالل املوارد الطبيعية 

مكاسب  سياسية و اقتصادية لمصر  وتأكيد علي دعم القاهرة للتنمية في كل دول أفريقيا

مشاركة مصرية رسمية في  احتفال بدء  الملء األول لخزان مياه سد »جوليوس نيريرى« .. ورئيسة تنزانيا : شكرا للرئيس السيسي  

   إنجاز التحالف المصري لشركتى “المقاولون العرب” و”السويدى 
إليكتريك” للسد  يجسد قدرة وإمكانيات الشركات المصرية فى تنفيذ 

المشروعات الكبرى  وخاصة ألشقائنا في قارة أفريقيا

    بسواعد مصرية وتنزانية : دلتا نهر روفيچي الفيضانات التي تسببت 
في وفاة وفقد اآلالف أغلبهم من األطفال  وتودع المستنقعات الموسمية  

المسبب  الرئيسي النتشار األمراض الخطيرة

 حدث تاريخي شهدته خالل األسبوع الماضي واحدة من
 الدول األفريقية المهمة في قلب القارة السمراء وفي حوض

 النيل ، وكانت مصر شريكة وشاهدة عليه ، حيث أعطت
   رئيسة جمهورية تنزانيا  المتحدة  سامية حسن شارة البدء

 بدء    الملء األول لخزان مياه مشروع سد ومحطة “جوليوس
 نيريرى” الكهرومائية   ، من خالل تدشين بوابة نهر روفيجي،
 بعد إغالقها مدة 3 سنوات، بهدف تحويل المياه إلى مجرى

.آخر حتي يتسنى إنشاء السد
 الحدث جاء بمشاركة وفد رسمي مصري ضم  سامح

 شكرى، وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان
 والمرافق والمجتمعات العمرانية،    إلي جانب عدد  من

 المسئولين الحكوميين، ومسئولى التحالف المصرى
 لشركتى “المقاولون العرب” و”السويدى إليكتريك” الُمنفذ

 للمشروع، وذلك بحضور مسئولي الشركة التنزانية لتوريد
 المالكة للمشروع، وكبار - )TANESCO الكهرباء )تانيسكو

 مسئولى الحكومة التنزانية، يتقدمهم جانيوري ماكامبا،
 وزير الطاقة التنزاني، والدكتورة ستيرجومينا لورانس تاكس،

 وزيرة الشئون الخارجية والتعاون مع شرق أفريقيا، ولفيف
 من المسئولين في الحكومة التنزانية، واإلدارات المحلية،

.وممثلين لطوائف وجموع الشعب التنزاني

مصر وسد تنزانيا .. بوابة جديدة للعودة القوية إلي موقع الريادة يف القارة السمراء 

  وزير اإلسكان :  المشروع التنزاني  الضخم أعاد ألذهان الشعب المصرى حلم تنفيذ السد العالى على نهر النيل
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03

04
يقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويل

أطلق البنك األهلي املصري بالتعاون مع شركة مصر 
لتأمين���ات الحياة، خدمات التأم���ن البنكية الجديدة، 
امتدادا للش���راكة االستراتيجية بينهما، والتي أطلقت 
في فبراير 2020 من خالل منتج معاش بكره، والذي 
يقدم حصريا من خالل فروع البنك األهلي املصري.

 وقد أعرب هش���ام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك 
األهلي املصري عن اعتزازه باس���تمرار تعاون البنك  
مع ش���ركة مصر لتأمينات الحي���اة ، مؤكدا أن البنك 
األهل���ي دائًما م���ا يضع مصلحة عمالئ���ه على رأس 
أولوياته من خالل توفير حلول اس���تثمارية ميّس���رة 
تتناس���ب مع خططهم املالية ومتطلبات حياتهم بمزايا 
تأميني���ة تحق���ق لهم حي���اة الئقة وآمنة، مش���يرا إلى 
أن مثل تلك الش���راكات تس���اهم ف���ي تحقيق أهداف 

الشمول املالي ونمو االقتصاد الوطني .
 وأش���ار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة 
البن���ك األهلي املصري أن إط���الق الباقة الجديدة من 
منتج���ات التأمن البنك���ي والتي تضم أرب���ع وثائق 
)مصر اس���تثمار، مص���ر حماية واس���تثمار، مصر 
الثالثية، مصر استثمار ورعاية( تأتي إلتاحة خدمات 
تأمينية جديدة تخدم كافة فئات املجتمع، بهدف تقديم 
الحماية واالس���تثمار للعميل عند انتهاء الوثيقة طبقا 
ملعدالت اس���تثمار الش���ركة أو مبلغ التأمن في حاله 
الوفاة او العجز حسب شروط الوثيقة، باإلضافة الى 
وثيقت���ن  تقدما الحماية فقط )مص���ر حماية ومصر 
حماية بلس(، مضيفا أن هذا التعاون يعد اس���تثمارا 

للنجاح الذي تم تحقيقه والذي أثمر عن تحقيق نجاح 
منذ بداية التعاقد ع���ن طريق مبيعات تصل الى أكثر 
م���ن 200 ألف وثيقة، حيث أن مدة الوثائق تبدأ من 5 
سنوات وحتى 30 سنه بأقساط دورية وفقا الختيارات 
العميل بما يتناس���ب مع احتياجاته املالية توافقا مع 
مدد الوثائق ومبلغ التأمن ، مشيرا إلى أن الخدمات 
التأمينية الجديدة متاحة لكاف���ة فئات املجتمع، حيث 
يتم التعاقد على الوثائق من خالل فروع البنك األهلي 
املصري املتاح بها الخدمة والتي بلغ عددها 250 فرع 
منتشرة على مستوى الجمهورية  حتي االن مقارنة ب 
14 فرع فقط في بداية طرح املنتج، ومن املخطط كذلك 
ان يصل عدد الفروع الى 300 فرع في بداية 2023.
 ومن جانبه أفاد الدكت���ور أحمد عبد العزيز العضو 
املنت���دب التنفي���ذي لش���ركة مصر لتأمين���ات الحياة 
اح���دى الش���ركات التابعة ملجموعة مص���ر القابضة 
للتأمن أن إطالق الباقة الجديدة من منتجات التأمن 
البنكي تتناس���ب مع احتياج���ات واختيارات العمالء 
وخططه���م املالية، موضحا أن ه���ذا التعاون أثمر من 
قبل على إط���الق وثيقة “معاش بك���ره”، وهو ما يتم 
س���عيا للوصول ألكبر قاعدة من العمالء من مختلف 
فئات املجتمع املصري ونش���ر ثقافة التأمن واالدخار 
واالس���تثمار على نطاق أوس���ع وهو ما يسهم بشكل 
كبير في تحقيق رؤية الش���ركة التي تهدف إلى تأمن 
األسر املصرية ضد املخاطر ومساعدتهم على تحقيق 

أهدافهم املالية.

تعاون مشترك بني األهلي املصري ومصر لتأمينات احلياة 
إلطالق باقة جديدة من منتجات التأمني البنكي
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وزير الزراعة يبحث مع مسئولي بنك 
مصر آليات دفع االئتمان للقطاع الزراعي

  
قام بنك مصر بالتعاون مع كال من بنك القاهرة 
ومجموع���ة مص���ر القابضة للتأمن وش���ركة 
أليانز بمصر، وذل���ك إلطالق صندوق عقاري 
مصري )صندوق اس���تثمار مص���ر العقاري 
1(، خ���الل احتفال مهيب تم عقده يوم االثنن 
املواف���ق 19 ديس���مبر 2022 بحضور محمد 
االترب���ي -رئي���س مجل���س إدارة بنك مصر، 
عاك���ف املغربي - نائب رئي���س مجلس ادارة 
بنك مصر وطارق فايد – رئيس مجلس إدارة 
بنك القاهرة وباسل الحيني -  رئيس مجموعة 
مصر القابضة للتأمن ، أيمن حجازي رئيس 
مجلس إدارة مجموعة ش���ركات أليانز بمصر 
وهش���ام طلع���ت مصطف���ى العض���و املنتدب 
ملجموعة طلعت مصطف���ى ، ولفيف متميز من 
قي���ادات بنكي مص���ر و القاه���رة و مجموعة 
مصر القابضة للتأمن وشركة أليانز بمصر.

 جدي���ر بالذكر ان )صندوق اس���تثمار مصر 
العقاري 1( يستثمر في أصول عقارية تجارية 
ذات عائد دوري مما يتيح آلية استثمار جديدة 
بالس���وق العقاري؛ والتي تمكن املس���تثمرين 
من االس���تثمار في عقار مباش���ر وكذا توزيع 
املخاط���ر على عدة عقارات مملوكة للصندوق. 
وق���د اكتتب ف���ي االصدار االول مؤسس���ات 
مالية مصرية ومتعددة الجنس���يات بقيمة تبلغ 
360 مليون جم م���ن اجمالي حجم الصندوق 
املستهدف والبالغ 500 مليون جم، حيث بلغت 
مس���اهمة كال م���ن بنك مصر وبن���ك القاهرة 
ومجموعة مصر القابضة للتأمن وش���ركاتها 
التابعة بواقع 100 مليون جم لكال منهما على 
حدا، وبلغت مساهمة شركة أليانز بمصر 60 

مليون جم.
وقد قام الصندوق بتوقيع صفقة شراء أصول 
عقارية تجارية م���ن مجموعة طلعت مصطفى 
في مدينة الرحاب و مدينتي والتي تتميز بقوة 
ش���رائية عالية ومعدل نمو مستمر، وذلك بعد 
قيام ش���ركة مصر إلدارة صناديق االستثمار 
)مدي���ر الصن���دوق(؛ املتخصصة ف���ي إدارة 
صناديق االس���تثمار بدراس���ة تل���ك االصول 
من كاف���ة الجوانب التجاري���ة واملالية وخالفه 
من خالل فريق عم���ل محترف متخصص في 
االس���تثمار العقاري، وحي���ث تتنوع املحالت 
التجارية بن تجارة التجزئة، املطاعم، محالت 
املالب���س واالكسس���وارات، تج���ارة االجهزة 
اإللكترونية والس���لع املعم���رة وتقوم مجموعة 
طلعت مصطفي بدور املط���ور العقاري ومدير 

األصول العقارية واملدير الفني العقارات .
وق���د صرح محم���د االترب���ي -رئيس مجلس 
إدارة بنك مصران اطالق هذا الصندوق يأتي 
في طليعة سلسلة من الصناديق العقارية التي 
تعتزم شركة مصر إلدارة صناديق االستثمار 
إصداره���ا، و ان خط���وة اط���الق )صن���دوق 
اس���تثمار مص���ر العق���اري 1(، تأتى ضمن 
جهود بنك مصر لتنش���يط الس���وق العقاري 
اس���تكمااًل لدوره في دعم االقتصاد املصري 
خاص���ة وأن القطاع العق���اري من ضمن أهم 

القطاع���ات املؤث���رة في االقتص���اد املصري، 
وال���ذي ينعك���س نهوضه عل���ى نهضة جميع 
القطاعات االقتصادي���ة األخرى في ظل نظام 
بيئ���ي متكامل بما يس���اهم ف���ي تنفيذ خطط 
التنمي���ة املس���تدامة للدولة، حي���ث يؤمن بنك 
مص���ر بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم 

خطط الدولة لتحقيق التنمية املستدامة.
وقد أثني عاكف املغربي -نائب رئيس مجلس 
ادارة بنك مصر على دور الهيئة العامة للرقابة 

املالية في دعم إطالق الصندوق العقاري.
وأضاف، انه تم تأسيس الصندوق بهدف توفير 
وعاء ادخاري / اس���تثماري جديد للمستثمرين 
املصري���ن في ضوء حرص البن���ك على تعزيز 
وجود آليات استثمار كافية متاحة للمستثمرين 
بالسوق املصري، وان االس���تثمار بالصندوق 
العقاري ج���اء في إطار دعم البنك لخطة الدولة 
لتنش���يط االقتص���اد املص���ري وبصفة خاصة 
القطاع العقاري كونه قطاع استراتيجي ترتبط 

به عدة قطاعات صناعية وخدمية.
وقد ص���رح طارق فايد - رئيس مجلس اإلدارة 
والرئي���س التنفيذى لبنك القاهرة أن مش���اركة 
البن���ك فى الصن���دوق تمثل بعدًا إس���تراتيجًيا 
تنموًيا من ش���أنه أن يعود بالنف���ع على تمويل 
س���وق العقارات ف���ى مصر وعل���ى اإلقتصاد 
املصري ككل، بإعتب���ار الصندوق أداة جديدة 
يتم طرحه���ا بالس���وق املصري، مش���يرًا إلى 
أن إط���الق الصندوق يمثل فرصة إس���تثمارية 
متميزة بما يتوافق مع السياس���ة االس���تثمارية 
لبن���ك القاهرة والتي تركز على تقديم حزمة من 

الخدمات املالية غير املصرفية.
وذكر به���اء الش���افعى نائب رئي���س مجلس 
اإلدارة التنفيذى أن مس���اهمة بن���ك القاهرة 
فى الصن���دوق تأتى فى إط���ار تنويع محفظة 
اإلس���تثمار الخاصة بالبنك واستكمال حزمة 
الخدمات الخاصة به بعد تأسيس شركة كايرو 
للصرافة، وش���ركة كاي���رو التأجير التمويلى، 
وشركة تالى للمدفوعات الرقمية واإلستحواذ 
عل���ى حص���ة م���ن ش���ركة IBAG لتحويل 
األم���وال، فض���اًل ع���ن صناديق اإلس���تثمار 

التى يس���اهم فيها البنك ف���ى مجاالت عديدة 
لدع���م رواد األعمال فى مج���االت عديدة ومن 
أبرزها قط���اع التكنولوجيا املالية، مضيفًا أن 
بنك القاهرة يش���ارك فى شركة مصر إلدارة 
صنادي���ق اإلس���تثمار بنحو 20% من أس���هم 
الش���ركة، فيما تبلغ حصة مشاركة البنك فى 
صندوق اس���تثمار مص���ر العقارى نحو 100 

مليون جنيه.
وأوضح باس���ل الحينى رئي���س مجموعة مصر 
القابض���ة للتأمن أن مش���اركة املجموعة بملبغ 
100 ملي���ون جني���ه ف���ى تأس���يس )صن���دوق 
اس���تثمار مصر العق���ارى 1( يأت���ى في إطار 
اس���تراتيجية املجموعة باالهتمام باالس���تثمار 
العقاري حي���ث تمتلك املجموع���ة أكبر محفظة 
عقارية مؤسس���ية فى مصر.ب���دوره عبر أيمن 
حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات 
أليان���ز بمصر، عن س���عادته باالش���تراك في 
الصندوق تحت إدارة بنك مصر العريق والذي 
يحظى بثقة كبيرة في األوس���اط االس���تثمارية، 
قائال: “جاءت املشاركة في الصندوق استكماال 
للش���راكة االس���تراتيجية الناجحة بن ش���ركة 
أليان���ز وبنك مصر، واملمت���دة منذ أكثر من 20 
عاًما. كما تأتي مش���اركتنا ضمن استراتيجية 
مجموعتنا الطامح���ة لتنويع منتجاتها وأدواتها 
االس���تثمارية، مم���ا يعود بالنف���ع على عمالئنا 
الذي���ن نوليه���م اهتماًم���ا بالًغ���ا، ونعمل على 
الدوام على البحث عن فرص اس���تثمارية آمنة 
تك���ون ذات مردود جيد لهم، وه���و األمر الذي 
وجدناه في االستثمار في السوق العقاري وذلك 
لضخامته وتنوعه مما يتيح فرًصا اس���تثمارية 

جيدة على املدى املتوسط والطويل األجل.”
وفي الس���ياق ذاته أكد هش���ام طلعت مصطفى 
الرئيس التنفي���ذي والعضو املنت���دب ملجموعة 
طلع���ت مصطفى القابضة، عل���ى أهمية إطالق 
صندوق لالس���تثمار العق���اري لتحقيق عوائد 
مجزية للمس���اهمن في ظل ما أثبتته الدراسات 
ان االستثمار العقاري يعد األعلى عائد مقارنة 
باألوعي���ة االدخاري���ة األخ���رى، كما يس���اهم 
الصندوق في توفير سيولة للمطورين للتوسع في 

املشروعات القائمة وتطوير مشروعات جديدة.
وق���د صرح دكت���ور خالد حج���ازي - رئيس 
مجلس إدارة ش���ركة صندوق استثمار مصر 
العق���اري 1 ان الجدير بالذكر أيضا ان تدخل 
الدولة لتعديل بعض اإلجراءات لتنظيم ضوابط 
عمل تل���ك الصناديق في الس���وق لتش���جيع 
صناعة تأس���يس الصناديق العقارية واملتمثلة 
في التعدي���الت للوائح والقوانن الصادرة من 
الهيئ���ة والتي خفضت العديد من اإلجراءات ، 
ومبادرات البنك املرك���زي للتمويل العقاري ، 
باإلضافة الى تسهيل عميلة تسجيل العقارات 
من خالل س���جل الكرتوني، سيؤدي ذلك الى 
زيادة اقبال املس���تثمرين على الدخول في تلك 
الصناع���ة وزي���ادة الرواج مس���تقبال وتكرار 

التجربة لتأسيس صناديق عقارية أخرى.
وقد صرحت الدكتورة س���وزان حمدي - رئيس 
مجل���س إدارة ش���ركة مص���ر إلدارة صناديق 
االس���تثمار ان صناديق االس���تثمار هي األداة 
األكث���ر فاعلية في تحريك س���وق العقارات في 
العال���م كله، كما انه���ا تعتبر صناع���ة ناجحة 
بالعديد من الدول، حيث اعتبروا ان الصناديق 
العقارية هي الوسيلة األمثل لصغار املستثمرين 

الراغبن في دخول مجال االستثمار العقاري.
والجدير بالذكر ان تأس���يس صندوق استثمار 
مصر العقاري 1 سيكون بداية لخطوات متتالية 
بتأس���يس مزيد من الصنادي���ق العقارية خالل 
الفت���رة املقبلة إلن���ه يعتبر كمحف���ز للعديد من 
الكيانات املحلية س���واء كان بنوك او ش���ركات 
لتأس���يس مثل تلك الصناديق وخاصة في ظل 
الرواج والتوسع في املشاريع العقارية في املدن 
الجديدة وعلى الجانب االخر تعتبر حل مناسب 
ألليات التمويل للمطورين في الس���وق العقاري 

وللوضع االقتصادي أيضا.
وإطالق هذه النوعية من الصناديق تعتبر حقبة 
جدي���دة في الواقع االس���تثماري املحلى وخلق 
مزيد من الفرص االس���تثمارية امام املس���تثمر 
املحلى واألجنبي وتوس���يع خيارته االستثمارية 
املتاحة خاصة الرغبة امللحة حاليا للحفاظ على 

األموال املستثمرة.

 

أطلق البن���ك التجاري الدولي  ومؤسس���ة “راعي 
مصر” مش���روع “أطفال أصحاء”، ضمن مبادرة 
مؤسسة التجاري الدولي - مصر، استكمااًل للدور 
الذي تقدمه املبادرة الرئاس���ية “حياة كريمة” لدعم 
خطط الدولة في تحقيق أهداف التنمية املس���تدامة 
وتماش���ًيا مع رؤية مص���ر 2030، وذلك من خالل 
تمويل القوافل الطبية في مجال طب األطفال بكافة 

قرى ومراكز املبادرة الرئاسية.
وقد تش���رف حفل توقيع املشروع بحضور معالي 
وزي���رة التضام���ن االجتماعي الدكت���ورة / نيفن 
القب���اج ووزير الكهرب���اء الدكتور/ محمد ش���اكر 
ووزيرة البيئة الس���ابقة الدكتورة / ليلى إس���كندر 
كما حض���ر الحفل كل من عمرو الجناينى الرئيس 
التنفيذي للقطاع املؤسسي بالبنك التجاري الدولي 
– مص���ر، وعضو مجل���س أمناء مؤسس���ة البنك 
التجاري الدولي،  نادية حس���ني، أمن عام مجلس 
أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، واملستشار/ 
أمي���ر رمزي رئي���س مجلس أمناء مؤسس���ة راعي 
مصر، واملهندس/ ش���ريف السعيد، مدير مؤسسة 
البن���ك التجاري الدولي، ودين���ا أحمد، مخطط أول 
برامج بمؤسس���ة البنك التج���اري الدولي، ولوجن 
حسن، مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري 
الدولي، وإيرينى صفوت، مخطط برامج بمؤسس���ة 
البنك التجاري الدول���ي وأعضاء التحالف الوطني 
للعم���ل األهلي التنموي، و كب���ار رجال األعمال و 

الفنانن و اإلعالمن.
 وصرح الجناينى بأن التعاون بن مؤسس���ة البنك 
التجاري الدولي ومؤسسة راعي مصر للتنمية تمتد 
ألكثر من 5 س���نوات وتم من خاللها عالج حوالي 
170 ألف طفل وهذا مثال يحتذي به في تعظيم نتاج 
الجه���د من خالل التعاون بن مؤسس���ات املجتمع 
املدني والهيئات الحكومي���ة والقطاع الخاص ومن 
خ���الل ذلك س���نتمكن من الوصول ال���ى كل طفل 
محتاج حيث تولي مؤسس���ة البنك التجاري الدولي 
اهتمامًا بالغًا لخدمة األطفال األقل حظًا وتوفر لهم 
أفضل الخدمات الصحية على أعلى مستوى والتي 
يخصص لها البنك التجاري الدولي – مصر نسبة 

1.5% من صافي أرباحه السنوية.
وأوض���ح املستش���ار/ أمير رم���زي بكلمت���ه أهم 
خدم���ات مؤسس���ة راعي مصر ومضم���ون العمل 
األهل���ي وأهمية العمل الخيري واالهتمام البالغ من 
املؤسس���ة لالرتقاء بحياة وبناء اإلنس���ان املصري 

واملواطن الفقير والفئات األولى بالرعاية.
 ويهدف مش���روع أطفال أصح���اء لتحقيق التنمية 
املس���تدامة باملجتمعات األكثر احتياجا، يهدف إلى 
توفير الرعاي���ة الصحية ألطف���ال مصر من خالل 
تمويل عدد 3 قوافل طبية وإرس���الها إلى كافة قرى 

ومراك���ز مبادرة ملصر في مختل���ف التخصصات 
للكش���ف على 200 ألف طف���ل وباألخص األطفال 
الذي���ن يعان���ون من أم���راض س���وء التغذية وذلك 
بمحافظات: أسيوط، وسوهاج، واألقصر، وأسوان، 
والفيوم، واملنيا، وقنا. وذلك استكماال للدور الفعال 
ال���ذي قدمته مب���ادرة حياة كريمة. وق���د تم تمويل 
القواف���ل الطبي���ة بمبل���غ حوالي 15 ملي���ون جنيه 

مصري.
والجدير بالذكر أن مؤسس���ة راعى مصر تعد من 
الشركاء االستراتيجين ملؤسس���ة البنك التجاري 
الدولي، فقد س���بق التعامل في مش���اريع س���ابقة 
في ع���ام 2019 لخدم���ة 69 ألف طف���ل وذلك من 
خالل تمويل ش���راء وتجهيز عدد 2 س���يارة طبية، 
وتخصي���ص مصروفات تش���غيل للقوافل ل 192 
قافلة طبي���ة. وقد بلغت قيم���ة التمويل حوالي 3,4 

مليون جنيه مصري.
 وفى 2017 قامت مؤسسة البنك التجاري الدولي 
بتجهي���ز العناية املركزة لألطف���ال وحديثي الوالدة 
بمستش���فى راعى مصر ببنى مزار بإجمالي مبلغ 

حوالي 7 مليون جنيه مصري.
 مبادرة “ملصر” هي مبادرة وطنية قامت مؤسسة 
البنك التجاري الدولي بإطالقها لدعم خطط الدولة 
ف���ي تحقيق أهداف التنمية املس���تدامة وتماش���يا 
م���ع رؤية مصر 2030، وذلك م���ن خالل النهوض 
باملجتمع���ات الفقيرة والعش���وائيات ومنحهم حياة 
كريمة ف���ي مختلف جوانب حياته���م، ورفع درجة 
الوعي والثقاف���ة لدى أهلها ليصبحوا قادرين على 

املشاركة في بناء مستقبل أفضل.

 

ضمن مبادرتها  »لمصر« في تمويل القوافل الطبية

مؤسسة البنك التجاري الدولي وراعي مصر 
يحتفالن بتوقيع مشروع “أطفال أصحاء«

بنكا مصر والقاهرة و«القابضة للتأمني« و«آليانز« يطلقون »صندوق استثمار مصر العقاري1«

أعلنت جامعة النيل عن بدء التسجيل في برنامج التمويل املستدام 
للش���ركات الصغيرة واملتوس���طة، حيث يبدأ البرنامج في الفصل 
الدراس���ي الثاني لهذا العام، جاء ذلك ف���ي اللقاء التعريفي الذي 
 ،CIB عقدته الجامعة بمش���اركة البنك التج���اري الدولي –مصر
حيث أعلن الدكتور حس���ن يوسف علي - عميد كلية ادارة األعمال 

بالجامعة - بدأ البرنامج في العام الدراسي الحالي.
وفي حديثه عن البرنامج ، أكد د. حسن على أن هذا البرنامج يعد 
أول تفعيل في املجال األكاديمي للمبادرات املتعلقة باالستدامة التي 
أطلقتها مصر في مؤتمر املناخ بشرم الشيخ الشهر املاضي، حيث 
يهدف البرنامج إلى معالجة ندرة الكفاءات البش���رية  في مصر و 
العالم في مجال التمويل املستدام للشركات الصغيرة واملتوسطة، 
مؤك���ًدا أن جامعة النيل قد س���خرت كل قدراته���ا العلمية وعقدت 
ش���راكات دولية ليخ���رج هذا البرنامج بمس���توي أكاديمي عاملي، 
باإلضافة إلى مش���اركة البنك التجاري الدولي – مصر كش���ريك 
نجاح في البرنامج، حيث يس���اهم بمش���اركة خبرائ���ه املرموقن 
و خبرات���ه العملي���ة، ويتيح للطلبة فرصة فري���دة  للتعلم والتدريب 
والتطبيق من خالل برنامج  يعد األول من نوعه في مصر، باعتباره 

برنامج مشترك بن مؤسسة علمية ومؤسسة مصرفية.
وأض���اف عميد كلي���ة ادارة األعمال بالجامعة، أن���ه فخور بالدور 
الريادي الذي تلعبه الجامعة وكلية إدارة األعمال من جهة، وبالدور 
املتمي���ز و الرؤية املس���تقبلية للبنك التج���اري الدولي – مصر في 
املش���اركة بالخبرة واملعرفة العملية ف���ي برنامج أكاديمي لتخريج 

جيل جديد يجمع بن املعرفة العلمية والخبرة العملية.
من جانبه، أكد خالد عيد، رئي���س قطاع التعليم التنفيذي والعميد 
املشارك بكلية إدارة األعمال، أن البرنامج قد تم إعداده وتصميمه 
في ض���وء املعايير الدولية املرتبطة بأه���داف األمم املتحدة للتنمية 
املس���تدامة، مضيًفا أنه ق���د تم دمج محتوى عامل���ي في البرنامج 
من خالل ش���راكة الجامعة مع مؤسسة ) كورس���يرا(، التي تعد 
املنص���ة الرائدة عاملًيا في إتاحة برامج أهم الجامعات الدولية عبر 
منصتها اإللكترونية، مما س���يثري محتوى البرنامج. كما أش���ار 
أن مرك���ز التعليم التنفيذي بالجامعة في إط���ار التعاون مع البنك 
التجاري الدولي - مصر س���يقدم برنامج خ���اص للعاملن بالبنك 
لتعميق مفهوم التمويل املس���تدام ليساهم في جهود البنك في بناء 
القدرات في مجال االس���تدامة لقاعدة أوس���ع م���ن العاملن البنك 
التجاري الدولي - مصر لتحقيق أهدافه االس���تراتيجية بما يتالئم 
مع متطلبات البنك املركزي وجهود الدولة في ش���أن تحقيق التنمية 

الشاملة واملستدامة.

كان���ت جامع���ة الني���ل األهلية قد وقع���ت مذكرة تفاه���م مع البنك 
التجاري الدولي - مصر )CIB( في بداية العام، إلعداد وتصميم 
أول برنام���ج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصن في 
التمويل املستدام للشركات الصغيرة واملتوسطة تحت رعاية البنك 
املركزي املصري حيث حضر حفل التوقيع ش���ريف لقمان، وكيل 
محافظ البنك املركزي لقطاع الش���مول املال���ي توقيع االتفاقية بن 
جامعة النيل التي وقعها د. وائل عقل، رئيس الجامعة، وعن البنك 
التجاري الدولي - مصر د. داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل 
املستدام، ورشوان حمادى  القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لقطاع 

التجزئة املصرفية.
كما أش���اد البنك التجاري الدولي - مصر بق���درات جامعة النيل 
على املس���توين األكاديم���ي والتعليم التنفيذي ف���ي تقديم وطرح 
برامج أكاديمي���ة وتنفيذية تتواكب مع أحدث التطورات والتحديات 
العاملي���ة الت���ي يواجهها قطاع األعمال، حيث أك���دت د. داليا عبد 
الق���ادر - رئيس قطاع التمويل املس���تدام البن���ك التجاري الدولي 
- مص���ر - أن دمج مفهوم االس���تدامة بأبع���اده البيئية واملجتمعية 
و الحوكم���ة في مناه���ج التعليم بالجامع���ات املصرية أمر حيوي، 
حيث أن التعليم له دور رئيس���ي في اإلسراع بتحول االقتصادات 
واملجتمعات نحو التنمية املس���تدامة، لذلك يس���عى البنك التجاري 
الدولي - مصر  للتعاون مع املؤسس���ات التعليمية الس���باقة التي 
تس���عى دائًما لالبتكار وتطوير املناه���ج التعليمية ملواكبة متطلبات 
س���وق العمل والتوجهات الوطنية والدولية التي تحتم التحول نحو 
التحول الرقمي والتنمية املس���تدامة حيث تلعب جامعة النيل دورا 

ريادًيا في هذا الشأن.
كما أش���ار هان���ي الديب - رئيس قط���اع الصناع���ات الصغيرة 
واملتوس���طة ف���ي CIB - على أهمية دور ذل���ك القطاع في نهضة 
االقتص���اد، واألثر الفعال لسياس���ات البنك املرك���زي نحو تمكن 
أصحاب املش���روعات الصغيرة واملتوسطة واألهمية ملصاحبة ذلك 

بقوى عاملة مؤهلة بذات املعرفة.
واختت���م مرقص ميخائي���ل، رئيس قطاع التعلي���م والتطوير البنك 
التجاري الدولي - مصر أن التعاون بن البنك وجامعة النيل يشمل 
عدة مح���اور، مضيًفا أن التعاون بن البنك والجامعة يعد نموذًجا 
رائ���ًدا في حد ذات���ه فيما يخص ربط التعلي���م بالصناعة، وهو ما 
سيحقق إضافة حقيقية للمجتمع ورأس املال البشري واالقتصاد، 
كما أكد على اهتمام البنك باالستثمار في العنصر البشري بشكل 
أوس���ع بما يتجاوز تلبي���ة احتياجات البنك وال���ذي يمثل جزء من 

األهداف االستراتيجية و املسئولية املجتمعية للبنك.

برعاية البنك المركزي المصري..

جامعة النيل والبنك التجاري الدولي CIB يدشنان أول برنامج 
أكادميي من نوعه للتمويل املستدام للمؤسسات

أك���د البنك املركزي املصري، عل���ى البنوك ضرورة 
إخطار العمالء بأي من وسائل االتصال بأنه يحظر 
إس���اءة اس���تخدام البطاقات اإلئتماني���ة وبطاقات 
الخصم املباش���ر خاصة العمالء الذين ال يغادرون 

البالد.
وأوضح البن���ك - في إخطار  للبنوك يوم الخميس 
املاض���ي  - أن ذل���ك يأتي في إطار م���ا تالحظ من 
وجود اس���تخدامات لبعض البطاق���ات االئتمانية 
وبطاق���ات الخص���م املباش���ر في عملي���ات خارج 
مص���ر على الرغم من تواج���د العمالء حائزى هذه 

البطاقات داخل البالد.
وأض���اف املرك���زي: “يحظر طل���ب تدبي���ر العملة 
ألغراض الس���فر للخارج دون مغ���ادرة البالد، كما 
يتعني على البنوك مراجعة عينة من اس���تخدامات 
تل���ك البطاقات والت���ي تمت خارج الب���الد، وكذلك 
طلبات تدبير العملة ألغراض الس���فر منذ األول من 

شهر ديسمبر 2022«.
وأك���د املركزي أنه ف���ي حال تالح���ظ للبنك وجود 
اس���تخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع 
طبيعة اس���تخدامات العميل وبما يشير إلى الشك 
في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي 
ت���م تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤش���رات على 
ع���دم مغادرة العميل للب���الد فإنه يتعني على البنك 
مواف���اة اإلدارة املركزية لتجمي���ع مخاطر االئتمان 
بالبنك املركزي ببيان���ات كاملة عن هؤالء العمالء، 
وأي ح���االت أخ���رى تظهر ف���ي مثل ه���ذا القبيل 
اعتباًرا من تاريخه بصفة مس���تمرة، حتى يتسنى 
للبن���ك املرك���زي اتخاذ الالزم م���ع الجهات املعنية 

للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.
وأض���اف: “في حال التحقق من عدم س���فر العميل 
أو إساءة اس���تخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه 
البن���ك نحو إيق���اف التعامل عل���ى البطاقة وإبالغ 
العميل بذلك، وإبالغ الش���ركة املصرية لالستعالم 
التخاذ اإلجراءات الالزمة  االئتماني )اي س���كور( 

في هذا الشأن«.

البنك املركزي املصري يصدر ضوابط استخدام 
البطاقات االئتمانية وبطاقات اخلصم وتدبير 

العملة ألغراض السفر للخارج

احلكومة تنفى شائعة إصدار 
البنك املركزي تعليمات بوقف 

توفير التمويالت الالزمة 
الستيراد عدد من السلع

نف���ى مجلس ال���وزراء ما تداولته بع���ض مواقع التواص���ل االجتماعي 
والذى تضمن منش���ورًا يزعم إص���دار البنك املرك���زي تعليمات بوقف 
توفير التمويالت الالزمة الس���تيراد عدد من السلع من بينها السيارات 

والهواتف املحمولة .
م���ن جانبه ق���ام املركز اإلعالمي ملجل���س الوزراء بالتواص���ل مع البنك 
املرك���زي املصري، الذي نفى تلك األنباء، ُمؤك���دًا أنه ال صحة إلصدار 

البن���ك املركزي تعليمات بوقف توفير التمويالت الالزمة الس���تيراد عدد 
من السلع من بينها السيارات والهواتف املحمولة، وأن املنشور املتداول 

مزيف، وغير صادر عن البنك املركزي .
وشدد البنك املركزي على أن أي قرارات أو تعليمات يصدرها البنك يتم 
اإلعالن عنها في بيانات رسمية على املوقع اإللكتروني للبنك عبر الرابط 

."www.cbe.org.eg" :التالي
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البنوك املصرية تخّفض حدود 
السحب بالدوالر خارج مصر 

وترفع أسعار العموالت 

ق����رر عدد م����ن البنوك املصري����ة خفض حدود تدبي����ر الدوالر، 
لعمليات السحب النقدي واملشتريات خارج مصر، للمرة الثانية 

خالل 3 شهور.
ويس����ري قرار خفض حدود تدبير العملة األجنبية، على بطاقات 
الخصم املباشر )املرتبطة بحساب العميل(، واالئتمان املعروف 

باسم الكريدت كارد )للمشتريات(.

وجاء قرار البنك األهلي بخفض الحدود مع قرار إضافي بزيادة 
نسبة العمولة على الس����حب النقدي للدوالر واملشتريات خارج 
مصر إلى 10% بدال من 3%.. كما يقر البنك بخالف 10% عمولة 
أخرى 3% من إجمالي قيمة السحب النقدي فقط دون املشتريات 
مقابل اس����تخدام ماكينة صراف آلي خ����ارج مصر مع إضافة 

رسوم 30 جنيًها على كل عملية سحب.

في أنظمة إدارة الجودة  لـ »البيئة والصحة والسالمة المهنية بالقطاع اإلداري«

بنك مصر أول بنك يف الشرق األوسط
 يحصل على 3 شهادات “أيزو«

تس���لم  محمد األترب���ي-  رئيس مجل���س إدارة بنك 
مصر 3 ش���هادات نظ���م إدارة الج���ودة الدولية في 

القطاع اإلداري ببنك مصر وهى:
إدارة الج���ودة EN ISO 9001:2015. ،  اإلدارة 
البيئي���ة EN ISO 14001:2015.، إدارة الصحة 
والس���المة املهني���ة ISO. 45001: 2018 من قبل 
واملعايير  للمواصفات  شركة EUROCERT طبقًا 
املتخصصة ف���ي ه���ذا املجال، في احتفالي���ة مهيبة 
نظمها بن���ك مصر يوم األربعاء املوافق 21 ديس���مبر 

.،2022
محم���د  عثم���ان  املهن���دس/  ق���ام  جهت���ه،   م���ن 
إدارة  NES بتس���ليم  مجل���س  رئي���س   - عثم���ان 
الش���هادات؛ وتع���د شركة NES الش���ركة املعتمدة 
م���ن هيئ���ة القياس���ات العاملي���ة بواس���طة الش���ركة 
املانحة EUROCERT طبقًا للمواصفات واملعايير 
األوربي���ة املتخصصة ف���ي هذا املج���ال، وقد حضر 
الحفل الس���فير/ نيكوالوس باباجورجيوس - س���فير 
اليونان بمصر وامللحق االقتصادي والتجاري بسفارة 
اليونان في مص���ر، و/ باناجيوتي���س ثيوفانوبولوس 
مفوض رئيس الجهة املانحة األوروبية يوروسيرت، كما 
حضر الحفل  حسام الدين عبدالوهاب -  نائب رئيس 
مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور/ أكرم عبدالباسط 
- رئيس القطاع اإلداري ببنك مصر، وأمينة عثمان - 
نائب رئيس مجلس ادارة ش���ركة NES، والدكتور/ 
أيمن الدهش���ان - إستش���اري نظ���م اإلدارة الدولية، 

ولفيف من قيادات البنك والشركة.
 ويتم منح هذه الش���هادات بع���د تحقق الجهة املانحة 
من التدقيق واملراجعة لكافة السياس���ات واإلجراءات 
الداخلي���ة وأنه���ا تتماش���ى م���ع املعايير واألس���س 
املعتم���دة دولي���ًا ف���ي نظ���م اإلدارة العاملي���ة، ويعد 
حصول القطاع اإلداري  ببنك مصر على ش���هادات 
األيزو في مجال نظ���م إدارة الجودة املتخصصة من 
قبل EUROCERT ؛ الش���ركة الرائ���دة دوليًا في 
مج���ال االختب���ار والتفتيش والتدقي���ق واملعترف بها 
من قبل املجلس الوطن���ي لالعتماد EGAC  التابع 
لوزارة التجارة والصناعة، بمثابة ش���هادة استحقاق 
لتواف���ق البنك في نظم ادارته مع املعايير واملواصفات 
الدولية التي تخضع لها تلك الشهادات، ويعد القطاع 

اإلداري ببن���ك مص���ر أول قط���اع إداري في القطاع 
املصرفي بإفريقيا والشرق األوسط  يحصل على تلك 

الشهادات املرموقة.
  هذا وقد قامت املراجعة الخارجية من خالل ش���ركة 
 Near East( الش���رق األدنى للتنمي���ة املس���تدامة
Services – NES(، كم���ا تم االعتماد من املجلس 
الوطني لالعتم���اد EGAC، باعتباره جهة االعتماد 
الوحي���دة في مصر املختصة بتقيي���م واعتماد جهات 
تقيي���م املطابقة الص���ادرة من منظمة األي���زو العاملية 
من أجل تحقيق متطلبات الج���ودة والكفاءة واملعايير 

الدولية.
 وص���رح  محمد االتربي - رئي���س مجلس إدارة بنك 
مص���ر إن حصول البنك على هذه الش���هادات ُيعتبر 
بمثابة إش���ادة دولية بقدرة البنك على مواكبة أفضل 
املمارس���ات الدولي���ة وتحقيق نظ���م اإلدارة الناجحة 
ف���ي 3 مجاالت مجتمع���ة وهي: نظ���م إدارة الجودة. 

،   البيئة،  الصحة والسالمة املهنية.
وتعتبر هذه الشهادات ترجمة حقيقية للجهود املبذولة 
والتحديث املس���تمر ألنظم���ة وإج���راءات العمل بما 
يضمن تهيئة الُسبل نحو تحقيق أعلى معدالت لألداء 
واالس���تخدام االمث���ل للموارد والتوجه نحو ترش���يد 

اإلنفاق .
 وقد أكد حس���ام الدي���ن عبدالوه���اب - نائب رئيس 
مجلس إدارة بنك مصر على س���عي بنك مصر الدائم 
لتحدي���ث عملياته وأنظمته الداخلية بش���كل مس���تمر 
ملواكبة التطورات املوجودة على الس���احة، و يحرص 
البنك على االهتمام بصحة وس���المة املوارد البشرية 
وإدارة البيئة بتطبيق املعايير الدولية تماشيا مع رؤية 
وإستراتيجية الدولة، مؤكدًا الحرص الدائم علي اتباع 
أفضل املمارسات التي تواكب النظم واملعايير الدولية 
للوصول إلى أعلى مستويات األداء وتحقيق الجودة.

ه���ذا ويح���رص البن���ك دائمًا عل���ى تزويد ك���وادره 
البشرية بالتدريب املستمر واملتخصص التباع أحدث 
املمارسات العاملية في كافة املجاالت وتحقيق الجودة 
والكفاءة علي كافة املستويات، واالستمرار في توفير 
كافة الخدمات البنكية للعمالء بأعلى جودة، فضاًل عن 
االلت���زام الكامل بنظم إدارة الجودة، البيئة  والصحة 

والسالمة املهنية.
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افتتح هش���ام عكاش���ه رئيس مجلس إدارة البنك 
األهل���ي املص���ري والدكت���ور أحم���د دالل رئيس 
الجامعة االمريكية بالقاهرة وحدة مصرفية جديدة 

للبنك بحرم الجامعة االمريكية بالقاهرة الجديدة.
وعقب االفتتاح  ..أكد هش���ام عكاش���ه ان تواجد 
البنك األهلي املصري بالجامعة األمريكية بالقاهرة 
يأتي تماش���يا مع اس���تراتيجية البنك لتعزيز خطط 
الش���مول املالي م���ن خالل الوص���ول الي العمالء 
الحالين واملرتقبن ف���ي أماكن تجمعاتهم ما يدعم 
أيض���ا اس���تراتيجية البنك للتوس���ع ف���ي التحول 
الرقم���ي، وأش���ار عكاش���ه الى ان ه���ذا االفتتاح 
يأت���ي كامتدادا لتواجد البن���ك بفروعه بالعديد من 
الجامع���ات على مس���توى الجمهوري���ة و أن البنك 
األهلي املصري يس���تهدف توعية األجيال الحديثة 
بخدم���ات ومنتجات البنك واملزايا التي يقدمها مما 
يس���اهم في تقلي���ل الفجوة بن البن���وك والعمالء، 
وضم املزيد من فئات العمالء املرتقبن وخاصة من 
فئات الش���باب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي 
أس���اس تعامالتهم اليومية في كافة املجاالت وكذا 
العمالء الذين هم في حاجة لخدمات س���ريعة توفر 
الوق���ت واملجهود، حيث يحرص البنك على دمجهم 

في منظومة القطاع املصرفي. 
ومن جانبه، أعرب أمير حبيب، نائب رئيس الجامعة 
املش���ارك للش���ئون املالية واملدير املالي عن اعتزاز 
الجامع���ة بالتع���اون م���ع البنك األهل���ي املصري 
وس���عادته إلتاح���ة املزيد من الخي���ارات املصرفية 
ملجتمع الجامعة األمريكية بالقاهرة، مشيرا إلى أن 
تواجد وحدة مصرفية للبنك األهلي داخل الجامعة 
سيسهم في اتاحة كافة الخدمات املالية واملصرفية 
للطالب وذويهم وأعضاء هيئ���ة التدريس وموظفي 

الجامعة.
 فيما أك���د يحيى أبو الفتوح نائ���ب رئيس مجلس 
إدارة البن���ك األهل���ي املص���ري عل���ى أن الوحدة 
املصرفي���ة الجديدة بالجامع���ة األمريكية بالقاهرة 
تع���د وح���دة مصرفية مزدوج���ة تق���دم الخدمات 
التقليدية إضافة إلى ركن لتقديم الخدمات الرقمية، 
حي���ث يتضمن هذا النمط بداخل���ه جزءا للخدمات 
االلكترونية، اضافة إلى جزءا تقليديا متكامال، وهو 
ما يأتي طبقا للدراسات التي قام بها البنك للسوق 
وما يناسب احتياجات العمالء، خاصة تلك املتعلقة 
بتوفير خدمات سريعة توفر الوقت واملجهود والتي 
حققت نجاحا ملحوظا في مواكبة أفضل األساليب 
في تقديم الخدمات املصرفي���ة، إضافة إلى تزويد 
الجامعة بماكينات الصارف االلي الحديثة تيسيرا 

عل���ى رواده���ا في الحص���ول عل���ى احتياجاتهم، 
مضيفا الى أنه سيتم إطالق حملة ترويجية تزامنا 
مع افتتاح الوح���دة املصرفية وتقديم حزمة مميزة 
من املنتجات والخدم���ات املصرفية لطلبة الجامعة 
وذويهم فضال عن اتاحة عدد من الخدمات املجانية 
مثل فتح حس���اب توفير املس���تقبل وإصدار بطاقة 
الخصم املباش���ر لحظيا والتمت���ع  بخدمة األهلي 
ن���ت وتطبي���ق NBE MOBILE  وك���ذا تطبيق 
InstaPay، باإلضافة إلى إصدار بطاقة مس���بقة 
الدفع يمك���ن ربطها ع���ن طريق محفظ���ة الهاتف 
املحمول فون كاش phone cash واستخدام هذه 
البطاقات في املش���تريات سواء من خالل ماكينات 
ال��POS  أو التس���وق عبر االنترنت، حيث سيتم 
اس���ترداد نقدي لكامل قيمة أول معاملة مشتريات 
بالبطاقة وبحد أقصى 300 جنيه، على أن يقتصر 
استخدام هذا املبلغ في املشتريات فقط، فضال عن 
تقسيط املصروفات الدراس���ية ومصاريف التعليم 
املس���تمر ملن يرغب بأس���عار عائد ممي���زة وبدون 

مصاريف إدارية.

لدعم الشمول المالي واالنتشار الجغرافي..

البنك األهلي املصري يفتتح وحدته املصرفية 
املزدوجة باجلامعة األمريكية بالقاهرة

وقع���ت مبادرة رواد النيل إحدى مب���ادرات البنك املركزي املصري 
مذكرة تفاه���م مع مش���روع رواد 2030 التابع ل���وزارة التخطيط 
والتنمي���ة واإلقنصادي���ة، لتعزيز التعاون املش���ترك ف���ي مجاالت 
تقديم الدعم الفني واملس���اندة لرواد األعمال والش���ركات الناشئة 

واالبتكارية بما يحقق لها النمو واالستمرار بسوق العمل.
وقع اإلتفاقية الدكتورة هبه لبيب املدير التنفيذي ملبادرة رواد النيل 
والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، بحضور مسئولن 
م���ن البن���ك املرك���زي ووزارة التخطيط ، وعدد م���ن رواد األعمال 
والش���ركات الناش���ئة على هامش جلس���ة عقدت مساء اليوم تحت 
عنوان” عيادات األعمال .. الحلول والخدمات للش���ركات الناشئة 
ورواد األعمال” تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط 

والتنمية اإلقتصادية.
وقالت الدكتورة غادة خليل مدير مش���روع رواد 2030، إن مذكرة 
التفاه���م تأتي في إطارعدد من اإلتفاقي���ات والبروتوكوالت التي تم 
توقيعها اليوم مع العديد من الجهات لتقديم الخدمات واإلستشارات 
لرواد األعمال في مختلف أنحاء الجمهورية، ومس���اعدة الش���باب 
على تنفيذ مشروعاتهم وتطويرها وتأسيس مشروعات جديدة بدال 

من إنتظار الوظيفة.
وأضافت أن مش���روع رواد 2030 يعم���ل على العديد من املحاور، 
لدعم الشباب ورواد األعمال، أولها محور التعليم بالتعاون مع عدد 
من الجامعات، خلق أجيال من رواد األعمال للمس���تقبل، باإلضافة 
ملحور حاضنات األعمال، حيث تم إنشاء 10 حاضنات في مجاالت 
مختلف���ة، ومحور التوعية لتثقيف الش���باب والن���شء في املدارس 
الحكومية على كيفية خلق أفكار للمشروعات في املستقبل، ومحور 

دعم ومساندة ريادة االعمال.
وأضاف���ت أن عيادات األعمال Rowad Clinics التي أنش���أها 
مش���روع 2030، تهدف إلى تقديم استش���ارات ف���ي كل املجاالت 
لرواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة واملتعثرين منهم، بهدف 
اس���تكمال مش���روعاتهم، وتقدم لهم دعما فنيا وتكنولوجيا وتقنيا 
والتأكيد على مدى جاهزيتها للحصول على التمويل واالس���تثمار، 
كما تقدم إستشارات عامة ومالية وقانونية، للحفاظ على استدامتها 

مما يساهم في دعم االقتصاد املصري
م���ن جانبها.. قالت الدكتورة هبة لبيب املدير التنفيذي ملبادرة رواد 
النيل إن مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون املستمر بن املبادرة 
ومشروع 2030، حيث سبق التعاون املشترك في مشروع املصنع 

املصغر بمبادرة رواد النيل والذي يرعاه مش���روع 2030، مشيرة 
إل���ى ان مذكرة التفاهم ته���دف لتقديم خدمات لعي���ادات األعمال 
Rowad Clinics الت���ي يقوم بها املش���روع، وس���تقوم املبادرة 
بتقديم خدمات استش���ارية  للش���ركات الناش���ئة سواء من خالل 
مراكز خدمات تطوير األعمال التابع للمبادرة اوإستش���ارات تقنية 

في مختلف املجاالت ودون تحمل املشروع ألية أعباء مالية.
وأضافت أن الهدف من مذكرة التفاهم هو مساعدة املشروعات 
الريادية على تحديد املش���كالت الت���ي تواجهها والتوصل إلى 
حل���ول من ش���أنها رف���ع كف���اءة إنتاجيتها ومس���اعدتها على 
االستمرار والنمو في سوق العمل، وتوفير الخدمات األرشادية 
واالستش���ارية املختلفة الالزمة لنمو املشروعات الناشئة والتي 
قد تعاني تحديات أو مشكالت في أي من املجاالت القانونية أو 

املالية أو التسويقية.
وأوضحت لبيب أن مبادرة رواد النيل ستعمل أيضا على املشاركة 
في نش���ر املعرفة والتثقيف لرواد األعمال واصحاب املش���روعات، 
وتوفير اإلستش���ارات التقنية ف���ي مجال الخدم���ات التكنولوجية 
املختلفة، دون تحمل أصحاب املشروعات أية أعباء مادية للحصول 
على خدمات االرش���اد والتوجيه أو االستش���ارات، واملشاركة في 
تقديم الدعم الفني لرواد األعمال ومس���اعدتها على التوسع والنمو 

والحصول على فرص بأسواق جديدة.

أعلن البنك املركزي املصري أن 100 في املائة 
من البنوك املصرية التزم���ت بتعليمات البنك 
املركزي، فيما يتعلق بقياس البصمة الكربونية 

لألنشطة الداخلية بمبانيها الرئيسية.
وقال البن���ك، في بيان – حصل���ت الحصاد 
علي نس���خه منه- ، إن ذلك جاء بالتوازي مع 
 COP27 استضافة مصر ملؤتمر قمة املناخ
بمدينة شرم الشيخ، وتفعياًل للمبدأ الخامس 
من املبادئ االسترش���ادية للتمويل املس���تدام 
الصادرة م���ن البنك املركزي الذي ينص على 
تطبيق مبادي االستدامة على أنشطة وأعمال 

املصارف الداخلية.
وتع���د البصم���ة الكربوني���ة مؤش���رًا لقياس 
مع���دالت انبعاث الغازات الض���ارة مثل ثاني 
أكسيد الكربون وامليثان وغيرهما من الغازات 
املس���ببة لظاهرة االحتباس الحراري والتغير 

املناخي.
وأوض���ح البنك املركزي أن الهدف من قي���اس البصمة الكربونية، 
هو الوقوف على نسب انبعاث الغازات الضارة واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة ووضع خطط تنفيذية لخفض هذه النسب، والحد من اآلثار 

السلبية لها على البيئة واملناخ.

وبذل البنك املركزي جهودًا كبيرة لترسيخ 
التمويل املستدام بأنش���طة البنوك منها، 
إص���دار املبادي االسترش���ادية للتمويل 
املستدام في يوليو 20211، التي شملت 
بناء الق���درات واملعرفة الالزم���ة، تعزيز 
التموي���ل املس���تدام، إش���راك األطراف 
املعنية، إدارة مخاطر تغير املناخ، تطبيق 
مبادي االس���تدامة على أنش���طة وأعمال 

البنك الداخلية وإعداد التقارير.
كما أص���در البنك املرك���زي، تعليمات 
لتعزي���ز االس���تدامة  رقابي���ة ملزم���ة 
والتمويل املس���تدام من خالل إنش���اء 
إدارة مستقلة لالستدامة والتمويل بكل 
بن���ك، إلزام البنوك بإدراج سياس���ات 
وإج���راءات تنفيذية خاص���ة بالتمويل 
املس���تدام ضمن السياسات االئتمانية 
واالستثمارية للبنك، إعداد تقارير دورية 
توضح الخطوات الفعالة والقابلة للقياس التي يتخذها القطاع 
املصرفي ش���أن االس���تدامة والتمويل املس���تدام، واالستعانة 
باستش���اري بيئي لتقييم مش���اريع الش���ركات الكبرى املزمع 

تمويلها من املنظور البيئي.

مذكرة تفاهم بني مبادرة رواد النيل ومشروع رواد 2030 
لدعم رواد األعمال والشركات الناشئة واإلبتكارية

اقتن���ص البن���ك التجاري الدول���ي مصر جائ���زة أفضل بنك في 
مص���ر لع���ام 2022 من  مجل���ة “جلوب���ال فاينان���س” العاملّية 
)Global Finance(، عن مجمل خدماته املصرفية ومساهماته 
االجتماعية، تس���لم الجائزة رفيعة املس���توى عم���رو الجنايني 
الرئيس التنفيذي للقطاع املؤسس���ى بالبن���ك التجاري الدولي-

.CIB مصر
وقد أصبح البن���ك التجاري الدولي الش���ريك املصرفي املوثوق 

للعمالء الذين يبحثون عن تجربة مصرفية مميزة خاصة بهم.
وحصل التج���اري الدولي عل���ي الجائزة لتفوقه ف���ي الخدمات 
املصرفية الرقمية املقدمة لألفراد في مصر للعام 2022، وبرامج 
االستدامة والتطور والرؤية املصرفية بجانب حجم أعمال البنك 

ونمو القطاع املصرفي بشكل كبير خالل السنوات املاضية .
وعلى هامش مراس���م تس���لم الجائزة أكد الجنايني أن الجائزة 
األخيرة تنض���م لجوائز أخ���رى عديدة حصل عليه���ا التجاري 
الدولي، بس���بب تفوقه الدائم والنمو الس���ريع في االستثمارات 

واملحافظ املالية ومحافظ االستثمار ومعدالت النمو واألرباح.
وأك���د عمرو الجناين���ي أن البنك التجاري الدول���ي يلتزم بأعلى 
وأح���دث وأرقى نظم اإلدارة والعمل، باإلضافة لدوره االجتماعي 
الكبير في مصر، وهو ما أهله ليصبح أكبر بنك خاص في مصر 

وضمن البنوك الكبرى في املنطقة .
وأش���ار الجنايني أن البنك التجاري الدول���ي قفز عده خطوات 
لألمام وشارك في كافة مبادرات البنك املركزي للتخفيف من آثار 
جائح���ة كورونا وتبعات الحرب الروس���ية، الفتًا أن البنك ملتزم 

بالتفوق و تقديم كل ما هو جديد من خدمات لعمالئه.
ويش���غل عمرو الجناين���ى منصب الرئيس التنفي���ذى - القطاع 
املؤسس���ى بالبنك التجارى الدولى، من���ذ عام 2017 بما يتطلبه 
ه���ذا الدور م���ن قي���ادة وتوجيه، عم���ل على تحقي���ق األهداف 

االستراتيجية للبنك.
والبنك التجاري الدول���ي )CIB( هو بنك مصري، يعد من أكبر 
بن���وك القطاع الخ���اص املصري، يعم���ل على تقدي���م مجموعة 
واس���عة ومتميزة من املنتجات والخدم���ات البنكية لعمالئه من 
األف���راد وأصحاب الثروات واملؤسس���ات والش���ركات بمختلف 
أنواعه���ا، يدبر البن���ك التجارى الدولى حلول مناس���بة ونزيهة 
لكافة االحتياجات املالية لعمالئه وبرؤية خبيرة في سوق املال .

وتعتمد مجلة جلوب���ل فاينانس تعتمد في تقييمها ألكثر البنوك 
عل���ى التصنيفات االئتمانية طويلة املدى للبنوك من قبل وكاالت 
التصني���ف العاملية موديز وفيتش و”س���تاندرد أند بورز” وكذا 
محاف���ظ الق���روض واالس���تثمار والخدم���ات اإللكترونية ومدي 

التسهيالت.

من مجلة »جلوبال فاينانس« العالمّية..

»التجاري الدولي” يقتنص جائزة أفضل بنك يف 
مصر 2022.. واجلنايني: ملتزمون بالتفوق

أسعار الفائدة تشهد ارتفاعا بواقع 8% خالل 2022
..والبنك املركزي يكشف األسباب ويعلن عن مستهدفات جديدة للتضخم

أوضحت لجنة السياس���ة النقدي���ة للبنك املركزي 
املص���ري أس���باب قراره���ا ،خ���الل اجتماعها،  
الخمي���س املاضي ، برفع س���عري عائد اإليداع 
واإلقراض لليلة واحدة وس���عر العملية الرئيسية 
للبنك املركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 
16.25%، 17.25% و16.75%، عل���ى الترتيب، 
كما تم رفع س���عر االئتمان والخصم بواقع 300 

نقطة أساس ليصل إلى %16.75.
وأرجع���ت اللجنة أس���باب قيامها برفع أس���عار 
الفائ���دة إلى أنه على الصعي���د العاملي، تراجعت 
توقعات األسعار العاملية للسلع األساسية بشكل 
طفي���ف مقارنة بالتوقعات الت���ي تم عرضها على 

اللجنة في اجتماعها السابق.
وأش���ارت إلى أن األوضاع املالية العاملية اتجهت 
نحو االس���تقرار، مع إش���ارة العدي���د من البنوك 
املركزي���ة في الخارج إلى احتمال وصول معدالت 
التضخ���م إلى ذروته���ا وبدء مس���ارها النزولي. 
وم���ع ذلك، ال زال���ت العديد من العوامل تس���اهم 
في اس���تمرار حالة عدم اليقن املرتبطة بتوقعات 

األسعار العاملية للسلع األساسية.
وتتمثل أهم تلك العوام���ل في التباطؤ املتوقع في 
النشاط االقتصادي العاملي، وتخفيف اإلجراءات 
االحترازية املتعلقة بجائح���ة كورونا في الصن، 
واستمرار حالة عدم اليقن جراء األزمة الروسية 
األوكراني���ة وتأثيره���ا عل���ى التوقع���ات املتعلقة 

بسالسل التوريد العاملية.
وأضافت لجنة السياسات بالبنك املركزي أنه على 
الصعيد املحلي، تشير البيانات املبدئية إلى تعافي 
النش���اط االقتصادي خالل الربع الثالث من عام 
2022، إذ سجل الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 
مع���دل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خالل 
الرب���ع الثان���ي من ع���ام 2022، وقد ج���اء النمو 
ف���ي الناتج املحل���ي اإلجمالي الحقيق���ي مدفوًعا 
باملس���اهمة املوجب���ة لقطاعات الزراع���ة، وتجارة 

الجملة والتجزئة، والسياحة.
وتابع���ت اللجن���ة أن معظ���م املؤش���رات األولية 
استمرت في تس���جيل معدالت نمو موجبة خالل 
الربع الرابع من عام 2022، وفيما يتعلق بس���وق 
العمل، س���جل معدل البطال���ة 7.4% خالل الربع 
الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خالل 

الربع الثاني من عام 2022.
واس���تمر املع���دل الس���نوي للتضخ���م العام في 
الحضر ف���ي االرتفاع بدرجة أكب���ر خالل الربع 
الراب���ع م���ن ع���ام 2022، مس���جاًل 18.7% في 
نوفمب���ر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديس���مبر 
2017، وباملثل، اس���تمر املعدل السنوي للتضخم 
األساسي في االرتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 
21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ 

نوفمبر 2017.
وق���د تأثر مع���دل التضخ���م في نوفمب���ر 2022 
بانخفاض قيم���ة الجنيه املصري خ���الل أكتوبر 
2022 وكذل���ك زيادة املعروض النقدي، باإلضافة 
إلى استمرار اآلثار الس���لبية الناجمة عن اندالع 
الحرب الروس���ية األوكرانية وجاء معدل التضخم 

السنوي للس���لع الغذائية مدفوًعا بشكل أساسي 
بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية األساسية 
منذ بداية ع���ام 2022، وباإلضافة إلى ذلك، جاء 
ارتفاع مع���دل تضخم الخدمات من���ذ بداية عام 
2022 مدفوًعا بارتفاع أس���عار خدمات املقاهي 
واملطاعم بشكل أساس���ي، في حن شهدت بنود 
مجموعة السلع االس���تهالكية خالل نفس الفترة 

ارتفاًعا واسع النطاق.
وأوضح���ت اللجنة أنه نتيجة لتلك التطورات، بات 
من املتوقع أن يتخطى املعدل الس���نوي للتضخم 
العام في الحضر مستواه املستهدف واملعلن عنه 
مس���بًقا من قبل البنك املرك���زي والبالغ ±%7 )2 
نقطة مئوية( في املتوس���ط خالل الربع الرابع من 

عام 2022.
ولفت���ت اللجنة إل���ى تزايد الضغ���وط التضخمية 
من جان���ب الطلب ف���ي اآلونة األخي���رة، وهو ما 
انعكس في تطور النش���اط االقتصادي الحقيقي 
مقارنة بالطاق���ة اإلنتاجية القصوى، وفي ارتفاع 
أس���عار العديد من بنود الرقم القياس���ي ألسعار 
املس���تهلكن، وفي زي���ادة معدالت نمو الس���يولة 

املحلية.
وتأكي���ًدا عل���ى الت���زام البنك املرك���زي بتحقيق 
استقرار األسعار على املدى املتوسط، وبالتوازي 
مع إعالن البنك املركزي س���ابًقا عن اس���تهداف 
معدالت تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد 
معدالت التضخم املستهدفة خالل الفترة القادمة 
عند مس���توى 7%± )2 نقطة مئوية( في املتوسط 
خ���الل الربع الراب���ع من عام 2024، ومس���توى 
5%± )2 نقط���ة مئوية( في املتوس���ط خالل الربع 

الرابع من عام 2026.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية 
رفع أس���عار العائد األساسية بمقدار 300 نقطة 
أس���اس الحتواء الضغوط التضخمي���ة وتحقيق 

معدالت التضخم املستهدفة.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن املسار املستقبلي 
ملع���دالت التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية 
ألس���عار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقًتا 
للتأثير على معدالت التضخم، مضيفة أنها تتابع 
عن كثب التط���ورات االقتصادية العاملية واملحلية 
وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من 
أجل الس���يطرة على توقع���ات التضخم واحتواء 

الضغ���وط التضخمي���ة من جان���ب الطلب واآلثار 
الثانوي���ة لصدم���ات العرض التي ق���د تؤدي إلى 

انحراف التضخم عن املعدالت املستهدفة له.
كما شددت لجنة السياسة النقدية على أن مسار 
أس���عار العائد األساس���ية يعتمد عل���ى معدالت 
التضخ���م املتوقع���ة ولي���س مع���دالت التضخم 
السائدة، وأنها ستستمر في السعي نحو تحقيق 

هدف استقرار األسعار.
8% ارتفاعا خالل 2022

وارتفع���ت أس���عار الفائ���دة بنس���بة 3%، حي���ث 
ارتفعرفع س���عري عائد اإلي���داع واإلقراض لليلة 
واحدة وس���عر العملية الرئيس���ية للبنك املركزي 
بواق���ع 300 نقطة أس���اس ليصل إل���ى 16.25، 
و17.25% و16.75 % عل���ى الرتيب، كما تم رفع 
س���عر االئتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس 

ليصل إلى 16.75 %
يذكر أنه خالل عام 2022 ارتفعت أسعار الفائدة 
بنس���بة 8% على مدار 8 اجتماعات عقدتها لجنة 

السياسات النقدية في 2022.
وكان االجتم���اع األول للجنة السياس���ات النقدية 
بالبنك املرك���زي الذي عقد في 3 فبراير املاضي، 
ق���د ق���رر اإلبقاء عل���ى س���عري عائ���د اإليداع 
واإلقراض لليلة واحدة وس���عر العملية الرئيسية 
للبنك املرك���زي عند مس���توى 8.25% و%9.25 
و8.75% على الترتيب، وكذلك اإلبقاء على س���عر 

االئتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وفي 21 مارس املاضي، عقدت لجنة السياس���ات 
النقدية اجتماعا استثنائيا وقررت فيه رفع سعري 
عائ���د اإلي���داع واإلق���راض لليلة واحدة وس���عر 
العملية الرئيس���ية للبنك املركزي بواقع 100 نقطة 
أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و%9.75، 
على الترتيب، كما تم رفع سعر االئتمان والخصم 

بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.85.
وقرر اجتماع لجنة السياسات في البنك املركزي 
في 19 مايو 2022 رفع أس���عار العائد األساسية 
بواق���ع 200 نقطة أس���اس، حيث ق���ررت اللجنة 
رفع س���عري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة 
وسعر العملية الرئيسية للبنك املركزي بواقع 200 
نقطة أس���اس ليصل إل���ى 11.25% و%12.25 
و11.75%، عل���ى الترتي���ب، كما تم رفع س���عر 
االئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل 

إلى %11.75.
أما االجتم���اع الرابع للجنة السياس���ات النقدية 
ف���ي 23 يونيو املاضي قرر اإلبقاء على أس���عار 
العائد األساس���ية، عائد اإليداع واإلقراض لليلة 
واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك املركزي عند 
مس���توي 11.25% و12.25% و11.75%، على 
الترتيب، وسعر االئتمان والخصم عند %11.75.

وعق���د االجتماع الخامس للجنة السياس���ات في 
البن���ك املركزي ف���ي 18 أغس���طس 2022 وقرر 
اإلبقاء أيضا على أسعار العائد األساسي، حيث 
أبق���ى القرار على عائد اإلي���داع واإلقراض لليلة 
واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك املركزي عند 
مس���توي 11.25% و12.25% و11.75%، على 
الترتيب، وسعر االئتمان والخصم عند %11.75.

وللمرة الثالثة على التوالي، قررت لجنة السياسات 
النقدية ف���ي البنك املركزي ف���ي اجتماعها الذي 
عقد في 22 س���بتمبر املاضي اإلبقاء على أسعار 
الفائ���دة حيث أبقى الق���رار على عائ���د اإليداع 
واإلقراض لليلة واحدة وس���عر العملية الرئيسية 
للبنك املركزي عند مستوي 11.25% و%12.25 
و11.75%، عل���ى الترتي���ب، وس���عر االئتم���ان 

والخصم عند %11.75.
وخالل ذلك االجتماع قرر البنك املركزي املصري 
زيادة نسبة االحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك 
باالحتف���اظ به���ا ل���دى البنك املرك���زي املصري 
لتصبح 18% بدال من 14%، بهدف تقييد السياسة 

النقدية التي يتبعها البنك املركزي.
أما االجتماع السابع في 27 أكتوبراملاضي فكان 
اجتماعا اس���تثنائيا، وفيه قررت لجنة السياسات 
النقدية في البنك املركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 
2%، حيث قررت اللجنة رفع سعري عائد اإليداع 
واإلقراض لليلة واحدة وس���عر العملية الرئيسية 
للبنك املركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 
13.25% و14.25% و13.75%، عل���ى الترتيب، 
كما تم رفع س���عر االئتمان والخصم بواقع 200 

نقطة أساس ليصل إلى %13.75.
لتنهي أس���عار الفائدة عام 2022 بارتفاع جديد 
بنس���بة 3% بموجب القرارات الصادرة الخميس 

املاضي  بعد اجتماع البنك املركزي.

بعد رفعها بواقع 300 نقطة أساس  يوم الخميس الماضي 

ناصر ..

  البنك المركزي: معدل التضخم حاليا هو األعلى منذ ديسمبر 2017

البنك املركزي يعلن انتهاء جميع البنوك من قياس 
البصمة الكربونية ملقراتها الرئيسية



03

0607
يقدمها: ناصر المصرىيقدمها: ناصر المصرى بنوك وتمويلبنوك وتمويل

املعهد املصريف 
املصري يطلق منصة 

التثقيف املالي

 أعل���ن املعهد املصرفي املص���ري EBI -الذراع التدريبي للبنك املركزي 
املصري- عن إطالق منصة التثقيف املالي Finlit Hub، دعًما لجهوده 
لنش���ر التثقي���ف املالي، وذلك خالل حفل عقد بحضور عدد من رؤس���اء 
قطاعات الشمول املالي واملسئولية املجتمعية بالقطاع املصرفي املصري.

وقد ألق���ي الكلمة االفتتاحية للحفل عبد العزي���ز نصير، املدير التنفيذي 
للمعهد املصرفي املصري، وش���ريف لقمان وكيل محافظ البنك املركزي 

للشمول املالي.
وص���ّرح الدكتور نصير خالل كلمته: "على م���دار األعوام املاضية أولى 
املعهد اهتماًما كبيًرا بنشر التثقيف املالي، حيث أطلق عام 2012 مبادرة 
"عش���ان بكره“ تحت رعاية البنك املركزي املصري بهدف تحس���ن قدرة 
األفراد على إدارة األموال، وفهم واستخدام الخدمات املالية املختلفة عن 

طريق تقديم املعلومات والنصائح املالية ملختلف فئات املجتمع.

معلومات الوزراء: 
43.8% من املصريني 
ميتلكون كروتًا بنكية

أظهر اس���تطالع للرأي أجراه مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس 
الوزراء، مطلع ديس���مبر الجاري، حول رؤية املصرين للتحول الرقمي من 
جوانبه املختلفة، أن 43.8% من املصرين يمتلكون كروتًا بنكية، و%55.2 
منه���م ال يمتلكون كروتًا، فيما جاءت النس���بة املكملة للعينة ممن لم يحدد، 
وقد تركزت نس���بة امتالك الك���روت البنكية بن املواطن���ن في املحافظات 

الحضرية، واملدن وبن املستويات التعليمية واالقتصادية األعلى بالعينة.

ويأتي االس���تطالع، الذي أجري على عينة من املواطنن البالغن 18 س���نة 
فأكثر، موزعة على جميع محافظات الجمهورية، في إطار س���عي الحكومة 
املصرية نح���و بناء مصر الرقمية والوصول إل���ى مجتمع مصري يتعامل 
رقمي���ًا في كافة مناح���ي الحياة، والعمل على تعزيز تنمي���ة البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات وتحس���ن الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية؛ 

لتوفير الدعم لعملية صناعة القرار.
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وزير الزراعة يبحث مع مسئولي بنك 
مصر آليات دفع االئتمان للقطاع الزراعي

التحديات التي تواجه االقتصاد العاملي
وانطلق���ت الجلس���ة األولى بعن���وان "التحديات الت���ي تواجه 
االقتص���اد العامل���ي"؛ ملناقش���ة أب���رز التحديات الت���ي تواجه 
االقتص���اد العاملي ف���ي ظل األزمة العاملية، برئاس���ة هش���ام 
عكاش���ة، رئيس مجلس إدارة البنك األهلي املصري، ومشاركة 
الدكتورة رانيا املش���اط، وزيرة التعاون الدولي، أحمد عيسى، 
وزير الس���ياحة واآلثار، ومحمد بدي���ر، الرئيس التنفيذي لبنك 

qnb األهل���ي، والدكت���ور إبراهي���م 
وزي���ر  أول  مس���اعد  العش���ماوي، 

التموين لالستثمار.
وفي هذا الصدد قال هشام عكاشة، 
رئي���س البن���ك األهل���ي املص���ري، 
إن���ه ف���ي ظل اس���تمرار السلس���لة 
املتالحق���ة من االزم���ات منذ جائحة 
كورون���ا وتداعيات األزمة الروس���ية 
األوكراني���ة، ش���هدت الدول النامية 
معاناة من ارتفاع املستويات العامة 

لألس���عار؛ مم���ا دف���ع البنوك 
املركزية اتباع سياس���ات نقدية 
تشددية؛ لكبح جماح التضخم.

وأضاف عكاش���ة، خالل كلمته 
في مؤتمر الناس والبنوك حول 

»دور القط���اع املصرف���ي ف���ي دعم 
االقتصاد الوطن���ي«، أن الدولة تتبع 

سياسات لتعزيز شبكات األمان االجتماعي واستمرار جهود، 
باإلضافة إلى استمرار جهود تنوع مصادر السيولة الدوالرية.

ولف���ت إل���ى أن تضاف���رت جهود البن���ك املرك���زي والحكومة 
للخروج م���ن االزم���ات االقتصادية 
 8 من���ذ  دام���ت  الت���ي  املتالحق���ة 
س���نوات من التحدي���ات، ولكن من 
االس���تباقية في  اإلج���راءات  خالل 
مواجه���ة األح���داث املتنوع���ة التي 
تنوع���ت سياس���اتها، ومنها وصول 
معيار كفاي���ة رأس املالي إلى %21، 
والقروض غير املنتظمة إلى املنتظمة 
2.1% والتي تعد الداعم األساس���ي 

لالقتصاد.
وأضاف أن االقتصاد املصري 
نجح ف���ي مواجه���ة التحديات 
وتجاوز األزمة الراهنة يساندها 
وتعزيز  ق���وي،  مصرفي  قطاع 

شبكة األمان االجتماعي.
ولف���ت إل���ى إن���ه بس���بب األزم���ات 
املتالحقة أشار صندوق النقد الدولي 

أن النشاط االقتصادي سيش���هد تباطئ مع توقعات استمرار 
ه���ذا التباط���ئ ليص���ل إل���ى 2.9% على صعيد السياس���ات 

االقتصادية والنقدية.
وقال أحمد عيس���ى، وزير السياحة 
واآلث���ار، إن ال���وزارة رقيب ومنظم 
لصناع���ة الس���ياحة، فهناك 8 آالف 
منشأة س���ياحية بجانب 500 مركز 
سياحي و300 ألف مطعم، باإلضافة 
إلى 12 ألف مرشد سياحي منتظمن 
زي���ادة  النقابة، ونس���تهدف  ل���دى 
الغرف السياحية من 200 ألف إلى 

500 ألف غرفة.
البن���وك  عيس���ي     وطال���ب 
بتخصيص 15%  من محافظها 
القط���اع  لتموي���ل  األئتماني���ة 

السياحي 
وأكد أن وزارة السياحة تتعاون 

م���ع املجلس األعل���ى لآلثار؛ لحماية 
والتي  املتاح���ف املصري���ة  وزي���ادة 

وصل���ت نحو 41 متحف، بجانب رفع ش���أن علوم اآلثار داخل 
مصر وتبني رؤية مستقبلية.

وأوض���ح أنه هناك 130 موقع أث���ري بجانب 30 متحف تحت 
اإلنش���اء خالل الفت���رة الحالية، والتي نه���دف من خاللها إلي 

مضاعفة صناعة السياحة في مصر.
وأعلن���ت الدكتورة رانيا املش���اط، وزيرة التع���اون الدولي، أن 
اتفاقيات التمويل اإلنمائي امليس���ر التي تم إبرامها خالل عام 
2022 مع شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائين لقطاعات 

الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت نحو 14 مليار دوالر.
وأوضحت أن االتفاقيات تتوزع بواقع 11 مليار دوالر تمويالت 

خالل الفترة األخيرة لتحقيق أكبر عائد استثماري واستدامي 
داخلها وجاء ذلك نتيجة ملا قدمته من تسهيالت ومرونة واضحه 

في القرارات التوسعية.
وأش���ار إلى أن مص���ر تمكنت من الحصول على مس���اعدات 
بنحو 83 مليار دوالر من خالل عدة اتفاقيات أجرتها عقب بدء 
فعاليات مؤتمر املناخ السابق والذي انعقد بشرم الشيخ، وهو 

يؤكد على االستمرارية للمناخ االستثماري املصري.
وتاب���ع: »إضافة إل���ى ذلك تبنى بن���ك البركة الفت���رة الحالية 
استراتيجية التمويل املستدام، والتي أرى أنها ستؤتي ثمارها 
خ���الل وقت قصير، خاصة وأن البن���ك يرصد محفظة متميزة 

الس���تمراره، وه���و اتج���اه كبير نحو 
تطوير السياسة املصرفية لدينا«.

وأكم���ل رئيس بن���ك البرك���ة: »البنك 
يعط���ي تركي���زه الفت���رة الحالية علي 
سياس���ة إدارة املخاط���ر ملن���ع تأث���ر 
الصغي���رة  املش���روعات  أصح���اب 
من  الصغ���ر  ومتناهي���ة  واملتوس���طة 
عقبات املن���اخ والظ���روف التي تهدد 

أمنهم االستثماري«.
فيما قال احمد ج���الل رئيس مجلس 

إن،  الص���ادرات   تنمي���ة  بن���ك  إدارة 
مصرفه  وضع خطة استراتيجية 
طموحة خالل الس���نوات املاضية 
ال فتا ان البنك اس���تطاع  تحقيق 
ابرزها  املطروح���ة  املس���تهدفات 

قطاع���ات الحوكم���ة وااللت���زام وقطاع 
املخاطر واالستثمار.

وأض���ح  البنك بصدد  انش���اء إدارة متخصص���ة في التمويل 
املستدام بهدف تمويل املشروعات الخضراء

واض���اف أن بنك تنمية الصادرات اطل���ق الكثير من الدورات 
التثقيفية  بهدف نش���ر الوعي الثقافي ل���دي املصدرين داخل 

البنك خالل الفترة املاضية
وذكر أن جميع البنوك املصرية انتهت 
من قي���اس البصم���ة الكربونية تنفيذا 
لتعليمات البن���ك املركزي نحو التحول 

لالقتصاد االخضر.
مسار التحور الرقمي في 

االقتصاد القومي
وب���دأت فعالي���ات ثاني أي���ام مؤتمر 
الناس والبنوك الثالثاء 20 ديس���مبر 
"مس���ار  بعن���وان  2022، بجلس���ة 

التحول الرقمي في االقتصاد القومي"، 
برئاس���ة حس���ن رفاعي، رئيس 
مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب 
بنك قناة الس���ويس، وبمش���اركة 
الدكتور ش���ريف ف���اروق، رئيس 

مجلس إدارة البريد املصري، وإبراهيم 
الش���ربيني، رئيس قط���اع االتصاالت 

وتكنولوجي���ا املعلومات ببنك مصر، وعبير خضر، رئيس قطاع 
األمن الس���يبراني بالبنك األهلي املصري، وأش���رف صبري، 

الرئيس التنفيذي لشركة فوري.
وقال رفاعي، إن التحول الرقمي الفترة املاضية سّرع وتيرة 
التحول الرقمي بالبنوك، ال س���يما بع���د أزمة كورونا، وهو 
ما حّفز الكثير من العمالء بإتمام معامالتهم املالية بش���كل 
رقمي، وعلى الجانب اآلخر اتجهت البنوك بشكل أكبر نحو 

التحول الرقمي.
وأض���اف أن التحول الرقمي يس���اعد في الش���مول املالي 
ومزيد من األمان والخصوصية للعمالء والتحول التدريجي 
ملجتمع غير نقدي، مش���يًدا بجهود البنك املركزي املصري 
ف���ي عملية التحول الرقمي من خ���الل إطالق مبادرات عدة 
داعم���ة، وكذلك إدراج عملية التح���ول الرقمي ضمن قانون 
البنوك كبيئة تشريعية، فضال عن االهتمام بعملية التدريب، 
األمر ال���ذي كان بمثابة بيئة خصبة للبن���وك نحو مزيد من 

التحول الرقمي.
وأش���ار إلى التطور الكبير الذي ش���هدته البنوك املصرية نحو 
التحول الرقمي، لترتفع ماكينات نقاط البيع إلى 840 ألف نقطة 
واملتحص���الت الناتجة عنها إلى 50 ملي���ار  جنيه في 2022، 

إنمائية ُميسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية ُمتعددي األطراف 
والثنائين لصالح قطاعات الدول���ة التنموية املختلفة، من بينها 
2.4 مليار دوالر تموي���الت لدعم املوازنة العامة للدولة وتعزيز 
اإلصالحات االقتصادية مثل تعزيز األمن الغذائي وإصالحات 
دع���م الطاقة وبرام���ج الحماية االجتماعي���ة والتأمن الصحي 
الش���امل، ستتم إتاحتها حتى يونيو املقبل، إلى جانب تمويالت 
إنمائية ُميسرة للقطاع الخاص بلغت نحو 3 مليارات دوالر من 
العديد من ش���ركاء التنمية من بينهم فرنسا 

واالتحاد األوروبي.
وم���ن املقرر أن يتم اإلع���الن عن التفاصيل 
الكاملة للتمويالت والقطاعات املستفيدة في 
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 

.2022
وقال إبراهيم عش���ماوي، مساعد أول وزير 
التموين لالستثمار، إن مصر من أكبر الدول 
للقمح حول  اس���تيراًدا واس���تهالًكا 
العال���م، والتي تصل إل���ى 25 مليون 
طن من القمح س���نوًيا، حيث نستورد 
نحو 50%، فيما يصل إنتاجنا من ذلك 

االستهالك نحو %45.
وأض���اف عش���ماوي، أن سالس���ل 
اإلم���داد كلفت مصر نحو 5.6 مليار 
جنيه على نحو سنوي، ولكن بعد بناء 
الصوامع ت���م تخفي���ض التكلفة إلى 

مستوى مقبول نسبًيا.
وأوضح هناك 7 مستودعات تحت اإلنشاء بحجم تكليفي نحو 
5 مليار جنيه، وبحجم احتفاظي س���يصل عند 40 مليار جنيه، 
ليصل بذل���ك إلى تحقيق احتياطي يكفي ملدة 

6 أشهر.
وتشمل السلع االس���تراتيجية املراد تحقيق 
االكتفاء منها القمح والسكر والزيت بجانب 
األرز، موضًح���ا أن م���ا تم اس���تهالكه من 
الغذاء داخل مصر سجل بنحو تكليفي قرب 
203 تريلي���ون جنيه خالل الع���ام الجاري، 
وهو رقم نستهدف تقليله خالل األيام املقبلة.

وذكر أن مصر تمكنت من توفير نحو 
22% من إجمالي االستيراد عن طريق 
سالسل اإلمداد والتي وصلت سابًقا 
نحو 85%، وجاء ذلك عبر تنفيذ خطة 

إلنشاء الصوامع واملستودعات.
وأكد أننا نس���تهدف ع���ن طريق آلية 
عم���ل البورص���ة الس���لعية الفت���رة 
الحالي���ة توفي���ر متطلب���ات الس���وق 
الداخلي والربط مع السلع الخارجية 
وتبادله���ا، بالتزام���ن مع نس���بة العمالة داخل قط���اع التبادل 
الغذائي والس���لعي في مصر والت���ي وصلت نحو 30%، عالوة 
على االنتهاء من إنش���اء 60 صومعه بحجم 
اس���تيعابي يصل نحو 100 ألف طن، وذلك 
بالش���راكة مع 4 بنوك مس���اهمة من داخل 

القطاع املصرفي املصري.
دعم الصناعة الوطنية لألعتماد علي 

املنتج املحلي
وب���دأت الجلس���ة الثاني���ة بعن���وان " دعم 
الصناع���ة الوطني���ة لألعتم���اد عل���ي املنتج 
املحل���ي"، برئاس���ة محم���د األتربي، 
رئي���س مجل���س إدارة بن���ك مصر، 
وبمشاركة طارق فايد، رئيس مجلس 
إدارة بنك القاه���رة، وطارق الخولي، 
رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لبنك  
س���ايب  ، عالء فاروق رئيس  مجلس 
إدارة البن���ك الزراع���ي  ، ومحم���د 
الس���ويدي، رئيس اتحاد الصناعات 

املصرية.
وق���ال األترب���ي، إن القط���اع املصرف���ي املص���ري داعم كبير 
لالقتصاد املصري، الفًتا إلى أن مصر تمتلك العديد من موارد 

النقد األجنبي والتي تبلغ نحو 90 مليار دوالر.
أش���ار إلى أن قمة املناخ ساهمت في اكتشاف 6 آالف شركة 
مهتم���ة باالقتص���اد األخض���ر والبنوك مس���تعدة لتمويل هذه 
الش���ركات، مؤكًدا على قدرة مصر على تخطى األزمة الحالية 

بتماتف األجهزة الحكومية ومنظمات املجتمع املدني.
وأوض���ح أن مصرفه وصل باملحفظة االئتمانية إلى 760 مليار 
جنيه حتى اآلن، مؤكًدا أن القطاع املصرفي قطاع صلب وقوي 
من���ذ بدأ رحلة إعادة الهيكلة ع���ام 2003، حيث أثبت صالبته 

مضيًف���ا أن محاف���ظ الهاتف املحمول ارتفع���ت إلى 30 مليون 
محفظة وتضاعف���ت العمليات عن طريق املحافظ إلى 45 مليار 

جنيه.
ولف���ت إلى أن بطاقات الدفع الوطني���ة "ميزة" ارتفعت إلى 57 
ملي���ون بطاقة، كذل���ك ارتفع عدد البنوك املش���تركة في تطبيق 
انس���تاباي إلى 18 بنًكا مش���ارًكا باجمالي 1.2 مليون عميل، 
مؤكًدا أن���ه ما زالت هناك خطوات أخ���رى تعمل عليها البنوك 

ملزيد من التحول الرقمي.
وشدد على جهود واهتمام بنك قناة السويس بالتحول الرقمي، 
حيث تم افتت���اح فرعن ذكين، ومن املس���تهدف الوصول بها 
إلى 5 فروع إلكترونية العام املقبل 2023، 
موضًح���ا أنه أول بنك يس���تخدم الروبوت 
اآللي، وأول بنك كذلك أنش���أ جمعية عامة 

خاصة إلكترونية.
وأش���ار إلى أن بن���ك قناة الس���ويس قام 
بضخ ما يتجاوز 500 مليون جنيه للتحول 
الرقم���ي وتطوير البنية التحتي���ة الرقمية، 
مؤكًدا أن التح���ول الرقمي ليس جزءا من 

الكماليات ولكن أصبح أساسًيا.
فيم���ا قال رئي���س مجل���س إدارة 
البريد املصري، إن���ه عند الحديث 
عن التطوير خ���الل الفترة الحالية 
البد وأن يالزم ذلك الرقمنة، بجانب 
بس���ط الش���مول املالي داخل كافة 

املعامالت البنكية.
وأكد ف���اروق، أن الش���مول املالي 
بتقدي���م  أوالويات���ه  ف���ي  يعتن���ي 
خدمات مصرفية جيدة ومتطوره وس���هلة اإلس���تخدام للعمالء 
املتواجدي���ن، بجانب فرض األمان عل���ي كافة املعامالت وحفظ 
س���ريتها، مضيًفا أن نس���بة املتعاملن في البريد يوميا بجميع 
فروع البريد املصري على مستوي الجمهورية والتي تصل إلى 
4100 فرع نحو مليون عميل، وذلك بالتنس���يق التام مع البنك 
املركزي املصري، وتس���هيله آلية اإليداع 

والسحب بكافة الفروع.
وقالت عبير خضر، إن األمن الس���يبراني 
أصبح محفًزا للتحول الرقمي، مشيرة إلى 
أحدث دراس���ة من جانب إحدى شركات 
الدف���ع العاملية أوضح���ت أن هناك تغييًرا 
في نظ���رة العمالء لتأم���ن البيانات، وأن 
80% من العمالء يهمها الشراء من املوقع 
والتطبيق���ات التي تمتل���ك عناصر 

أمان أكثر.
ولفتت إل���ى أن األمن الس���يبراني 
أصب���ح ميزة تنافس���ية، وعناصر 
األم���ان الب���د أن تتخ���ذ أكثر من 
مس���توي لتش���مل البني���ة التحتية 
الش���بكات، مش���يرة  ككل وتأمن 
إل���ى أهمي���ة العنص���ر البش���ري 
وأهمي���ة توعية العمالء، حيث أظهرت عدد من الدراس���ات أن 
81% من حوادث االختراق س���ببها العنصر البش���ري، حيث 
أثبتت  الدراس���ات أنه الحلق���ة األضعف، وأن توعية العنصر 

البشري بشكل جيد هيكون أحد عناصر األمان.
وذك���رت أن البنك األهل���ي املصري أطل���ق العديد من حمالت 
التوعية بش���كل مستدام؛ لنش���ر الثقافة لدى العمالء بالحفاظ 
على بياناتهم، وعدم إفصاحها لش���خص آخ���ر، الفتة إلى أن 
البنك األهلي املصري للعام الس���ابع على التوالي قام بتجديد 
 2013: 27001 ISO وزي���ادة نطاق توافقه مع متطلبات معيار
لنظم إدارة أمن املعلومات، بحصوله على الشهادة املعتمدة من 
هيئة املواصفات القياس���ية البريطاني���ة BSI، لفترة تجديد 3 

سنوات، اعتباًرا من 2022 حتى 2025.
كم���ا حص���ل البن���ك األهل���ي املصري عل���ى ش���هادة اآليزو 
البيان���ات  وحماي���ة  الخصوصي���ة  إلدارة   27701:2019
الش���خصية، وذلك كأول بنك في الش���رق األوس���ط وإفريقيا 
بحص���ل على تلك الش���هادة م���ن هيئة املواصفات القياس���ية 
البريطاني���ة BSI، موضحة أن نطاق الش���هادة يش���مل نظام 
إدارة وحماية الخصوصية الخاص بكافة البيانات الشخصية 
للعم���الء واملوظفن التي تش���ملها خدم���ات اإلنترنت واملوبايل 

ف���ي مواجهة الكثير من األزمات منها األزمة املالية العاملية عام 
2008 ، وم���روًرا بأحداث 2011 ، وما تبعها من أحداث حتى 
اآلن، حي���ث نجح في تج���اوز تداعيات أزم���ة كورونا، واألزمة 

الروسية األوكرانية.
أش���ار إلى أن مؤشرات أداء البنوك تطورت بشكل كبير خالل 
الفترة من 2014 وحتى اآلن، حيث ارتفعت محفظة الودائع من 
1.4 تريليون جنيه إلى 7.8 تريليون جنيه، كما ارتفعت محفظة 
القروض من 570 مليار جنيه إلى 3.7 تريليون جنيه، وارتفعت 
نس���بة القروض للودائع من 41% إل���ى 48%. ، فيما انخفضت 
نس���بة القروض غير املنتظمة من 8.5% م���ن إجمالي محفظة 

القروض إلى %3.2.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة 
بنك القاهرة، إن مصرفه خالل الفترة 
الحالية قدم تمويالت اس���تثمارية في 
املوانئ واملناطق اللوجس���تية؛ لتسهيل 
التعامل الخليجي، ومواجهة التحديات 

بجانب توسيع البنية التحتية.
وأوضح أن االهتمام بالقطاع الصناعي 
ضم���ن أولوي���ات القط���اع املصرف���ي 
املص���ري، خاصة خالل وب���اء كورونا 

األوكراني���ة،  الروس���ية  والح���رب 
والتي أحدثت التباطؤ الكبير للدول 
املصدرة، بع���د االضطراب الفعلي 
لسالس���ل اإلمداد والغل���ق الكلي 

لألسواق العاملية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك 
نس���تهدف خالل  أننا  القاه���رة، 
الفترة املقبلة أن نحل ضمن الدول 
املصدرة، ويدعم ذلك أكثر املوقع 

املتميز ملصر وقربها من السوق األوروبية واإلفريقية.
وذك���ر أن نمو التموي���الت املتاحة من البنوك للش���ركات آخر 
5 س���نوات ارتفع م���ن 1.5 تريليون جنيه إل���ى 1.7 تريليون 
جنيه، بجانب نمو التموي���الت املتاحة للقطاع الصناعي والتي 

سجلت نسبتها نحو 70% خالل 2022، 
بما يمثل 20% م���ن إجمالي تمويالت 

محفظة البنوك.
واقترح ط���ارق الخول���ي، رئيس بنك 
saib، وج���ود س���عر فائ���دة مخفض 
العمالء،  بباق���ي  مقارنة  للمصدري���ن 
والت���ي س���تدعم التصدي���ر للخ���ارج 
وتوفير املزيد من الس���يولة الدوالرية، 
مؤكًدا أن���ه الب���د أن يبدأ م���ن قطاع 
التجزئ���ة املصرفية من خ���الل تقديم 

حواف���ز مالي���ة عن���د ش���راء املنتجات 
املحلية.

وأش���ار إلى أهمية من���ح حوافز 
مرفق���ة  وأراض���ي  ضريبي���ة 
وإعف���اءات جمركي���ة للمصدرين 

والذي سيس���اهم في ج���ذب املزيد من 
املصدري���ن، باإلضافة إلى أهمية وجود 

خريطة صناعة واضحة للصناعات األولية وهندسية.
وأوضح أن نس���بة تمويالت القط���اع الصناعي تمثل 15% من 
حجم محفظة القروض بالبنك، مؤكًدا أنه لتشجيع املنتج املحلي 
البد أن يبدأ من قطاع التجزئة املصرفية من خالل تقديم حوافز 

مالية عند شراء املنتجات املحلية.
وأكد على أهمية مشاركة كافة البنوك في مبادرة بداية والتي من 
املس���تهدف أن تدعم 150 مشروًعا، موضًحا أن شركة ضمان 
مخاطر االئتمان تضمن املشروعات الصغيرة واملتوسطة بنسبة 
140 مليار جنيه، تم تقديم الضمان ملش���روعات بحوالي %70 

من تلك القيمة.
وقال عالء فاروق، رئي���س البنك الزراعي، إن القطاع الزراعي 
يس���تحوذ على 80% من إجمالي محفظ���ة البنك بفائدة مدعمة 
5% س���واء من وزارة املالية أو مبادرة البنك املركزي املصري، 
موضًحا أن محفظة ق���روض البنك ارتفعت من 33 مليار جنيه 
بنهاي���ة العام الس���ابق إلى 35 ملي���ار جنيه قب���ل نهاية العام 

الجاري.
وأش���ار إلى أن النجاح في تقوية التنمية الزراعية يحتم إجراء 

البنكي التي يقدمها البنك.
وتعد تلك الشهادة من الشهادات الحديثة والهامة التي تمنحها 
هذه املؤسسة العريقة واملش���هود لها دوليًا باملصداقية، والتي 
تلع���ب دورا هاما في وضع املواصفات العاملية املعترف بها في 

هذا املجال.
وأوضح���ت خض���ر، أن البنك األهل���ي املصري ق���ام بتوقيع 

معه���د  م���ع  تع���اون  بروتوك���ول 
تكنولوجيا املعلومات ITI  إلنش���اء 
إلعداد  مش���تركة  تدريب  أكاديمي���ة 
ك���وادر متخصصة، بم���ا يعزز من 
ف���رص عمله���ا لصال���ح البن���ك في 
املختلفة،  التكنولوجية  التخصصات 
ال س���يما املتعلق���ة بأم���ن املعلومات 

ومراكز البيانات وتجربة املستخدم.
وقال ش���ريف فاروق رئي���س الهيئة 
القومي���ة للبريد، إن الش���مول املالي 

البري���د  أه���م خط���وات  أح���د 
املصري لتحقيق نقلة نوعية في 
التحول الرقمي الرقمي للعمالء، 
الفًتا إل���ى أن عدد عمالء البريد 

املص���ري وصل إل���ى 4 مليون عميل 
حتى اآلن.

وأوض���ح أن للتح���ول الرقم���ي للبريد  يتضمن تطوي���ر البنية 
التكنولوجي���ة التحتية؛ به���دف اس���تخدام أح���دث التطبيقات 
الرقمي���ة الخدم���ات البريدي���ة واملالية والحكومي���ة، باإلضافة 
إل���ى توظيف تلك التقنيات املتط���ورة؛ لتلبية احتياجات املواطن 

املصري من الخدمات املصرفية.
دمج الشباب واملرأة وذوي 

الهمم في البنوك
وانطلق���ت الجلس���ة الثاني���ة بعنوان 
والجغراف���ي  املجتمع���ي  "الدم���ج 
للبن���وك"؛ ملناقش���ة دور البنوك في 
الدم���ج املجتمع���ي لجمي���ع الفئات 
س���واء امل���رأة أو الش���باب أو ذوي 
القاضي،  الهمم، برئاس���ة أش���رف 
املص���رف  إدارة  مجل���س  رئي���س 

املتحد، وغ���ادة البيلي، رئيس مجلس 
إدارة بن���ك التنمي���ة الصناعية، 
والدكت���ور عبد الوه���اب غنيم، 
العربي  االتح���اد  رئي���س  نائب 
لالقتص���اد الرقمي، وياس���من 

عادل، رئيس املوارد البش���رية بالبنك 
األهلي املصري.

واس���تهل القاضي، كلمته باإلش���ارة إلى إع���الن الرئيس عبد 
الفتاح السيس���ي في مطلع هذا العام 2022 أنه "عام املجتمع 
املدن���ي"، األمر الذي وضع املواطن املصري على رأس محاور 

واالجتماعية  االقتصادي���ة  التنمي���ة 
والثقافية للدولة في مس���يرة التنمية 

الشاملة واملستدامة 2030.
إل���ى  القاض���ي  أش���رف  وأش���ار 
تقري���ر منظمة األم���م املتحدة للتنمية 
البش���رية الص���ادر ف���ي 2021 أن 
الدول���ة املصرية اس���تطاعت التقدم 
19 مرتب���ة لتحت���ل املرك���ز ال���� 97 
عاملًيا وال����20 عربًي���ا، موضًحا أن 
الث���روة االقتصادية  اإلنس���ان ه���و 

األول���ي ألي مجتمع، وأس���اس 
واالجتماعي  االقتصادي  تقدمه 
والثقاف���ي، وه���ذا م���ا يفس���ر 
جهود الدولة املصرية بمشاركة 

القطاع الخاص ومؤسس���ات املجتمع 
املدنية في تطبيق إنس���انية االقتصاد 

وممارس���ات التنمية الش���املة نحو اس���تراتيجة بناء االنسان 
املصري وتنمية الخدم���ات املقدمة للمواطن من "رعاية صحية 
- تعلي���م وتدريب - نش���ر املعرفة ودعم االبت���كار وتعظيم دور 

البحث العلمي"، كذلك السكن الالئق 
من خالل البرنام���ج التنموي األكبر 
لهذا القرن "حياة كريمة"، وذلك في 
ظ���ل املحافظة علي معايي���ر الجودة 
والتنافس���ية آللي���ات الس���وق الحر 
لضمان تحقي���ق العدالة اإلجتماعية 
في التوزيع واملس���اواة كأحد مبادئ 

التنمية املستدامة للمجتمعات.   
املصرف���ي  الجه���از  أن  وأوض���ح 
متواج���د بكثافة عالي���ة خالل وقت 

األزمات، وهو م���ا رأيناه عقب 
ف���ي جائح���ة كورونا  الدخول 
العاملي،  االقتص���اد  وتداعيات 
مش���يًرا إل���ى تداعي أص���ول 

البن���وك الفت���رة املاضية خاص���ة في أمريكا والتي ش���هدت 
انهي���ار مؤسس���ات كاملة وتدخل املس���ئولن لديه���م إلنقاذ 
الوض���ع، وجاءت الص���ورة علي الصعيد املص���ري املحلي 
بعد إعادة الهيكلة الت���ي تمت خالل 2003 علي يد محافظي 
البنك املركزي بداء من فاروق العقدة حتى حس���ن عبد اهلل، 
على أفضل ما يكون والذي أثبت قوته ومرونته على التصدي 

لألزمات.
وأضاف أنه لوال وجود قط���اع مصرفي مصري قوي لكانت 
تهت���ز املعام���الت البنكية عق���ب الدخول في فت���رة األزمات، 

تعاقدات ثالثية مع الشركات، ولذلك أبرم البنك تمويالت بقيمة 
1.6 ملي���ار جنيه مع عدد من الش���ركات املنتجة للس���كر من 

خالل عقود ثالثية.
وأكد أن الش���ون والصوامع التابع���ة للبنك تلقت 3 مالين طن 
قم���ح وتم توريدها ل���وزارة التموين خالل الع���ام الجاري بما 

يمتلكونه من مساحات شاسعة على مستوى الجمهورية.
وذكر أن الش���ركات الصغيرة  و املتوسطة تستحوذ على %52 
م���ن إجمال���ي محفظة ق���روض البنك، مضيف���ا أن البنك ضخ 
نح���و 10 مليارات جني���ه لصغار املزارعن بس���عر فائدة %5، 
موضًحا أن البنك ضخ 200 مليون جنيه لتمويل مراكز تجميع 

األلبان بفائدة %5.
وقال السويدي، إن التأخير في اإلجراءات 
داخ���ل مص���ر يه���دد املس���تثمر املحلي 
والخارج���ي، ويتزايد ضغوط���ه يوًما بعد 
ي���وم، ويدعو إلى معالجت���ه تجنبا للدخول 

في فترة انكماش استثماري.
وأوض���ح أن مصر كانت م���ن أكثر الدول 
الفت���رة املاضي���ة جذًب���ا لالس���تثمارات 
الخارجي���ة ف���ي ظل التس���هيالت 
الت���ي قدم���ت م���ن جانبه���ا ل���كل 
الشرائح الباحثة عن أرض خصبه 
لالس���تثمار، الفًتا إلى أن تسعيرة 
األراض���ي في مصر غير مناس���بة 
والتي أصبحت عبء  لالس���تثمار، 
أمام املس���تثمر املقبل والباحث عن 
مزي���د من التس���هيالت املقدمة من 

املسئولن قبل البنوك املصرفية.
وأضاف أنه البد من تفعيل دور صندوق 
ضمان مخاطر الصادرات والذي يشهد 
بط���ئ داخل مصر ليدع���م عملية زيادة الص���ادرات، وبالتالي 

تحقيق الرفاهية االستثمارية خالل وقت قصير.
وتابع أنه هناك صناعات كثي���رة تبدأ بالتجميع وتدخل مرحلة 
التوطن بعد ذلك وهو ما يدعو إلى املبادرة السريعة نحو اتخاذ 

املسار التجميعي كبداية وليس نهاية.
ون���وه إلى أن الجدل الفت���رة املاضية كان 
في أش���ده خاصة بعد إلغاء املبادرات عن 
عات���ق املركزي املصري، والت���ي أري أنه 
البد وأن تش���هد عودة مرة أخرى خاصة 
للمشروعات املتوس���طة والصغيرة املتبني 

توطينها خالل الفترة املقبلة.
التحول إلى االقتصاد األخضر

وانطلق���ت جلس���ة "دور البنوك في 
دعم خطة الدولة للتحول لالقتصاد 
األخضر"، برئاس���ة حس���ن غانم، 
رئي���س مجلس إدارة بن���ك التعمير 
ح���ازم  ومش���اركة  واإلس���كان، 
حج���ازي، الرئي���س التنفيذي لبنك 
البركة مصر، وأحمد جالل، رئيس 
مجلس إدارة البنك املصري لتنمية 
رئيس  ومحمد خيرت،  الصادرات، 
قطاع ائتمان الش���ركات والقروض املشتركة ببنك مصر، وريم 
الس���عدي، املدير اإلقليمي لبرنامج تمويل وتنمية املش���روعات 

بالبنك األوروبي.
وقال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير واإلسكان، 
إن القطاع املصرفي بقيادة البنك املركزي املصري حقق العديد 
م���ن اإلنجازات خاصة في جهود الدول���ة نحو التحول الرقمي 

ودخول العديد للمعامالت البنكية خالل الفترة الحالية.
وأض���اف  ان قم���ة املناخ التي نظمتها مصر بش���رم الش���يخ 
تمكن���ت من اخذ مبادرات يج���ب ان تنزل ألرض الواقع مؤكدا 
اهتمام البنك املركزي املصري بدعم البنوك للتحول لالقتصاد 
االخضر مصدرا تعليمات للتمويل املستدام ضمن السياسات 

االئتمانية .
فيم���ا أكد  حازم حجازي، الرئيس التنفي���ذي لبنك البركة، أن 
القط���اع املصرفي بدأ بعد مؤتمر املناخ الس���ابق التوجه نحو 
التمويل املس���تدام، وهو ما أراه تح���واًل قوًيا للقطاع بما يقدمه 

من تسهيالت للمحافظ االئتمانية لديه.
وأكمل حج���ازي، أن هناك اهتماًما من الدول الصناعية رأيناه 

مش���يًرا إلى أن املرور بالثورة الس���ابقة يثب���ت ذلك بجدارة، 
والتي كانت تهدد بعودة القطاع إلي عهد 20 سنة مضت.

وذك���ر أن تدخل البنك املركزي املص���ري خالل فترة جائحة 
كوفي���د 19، انقذ القطاع املصرفي ودعم اس���تمراريته، كما 
ق���دم للقطاع خدمات مصرفية رقمية جيدة خففت من التكلفة 
االس���تهالكية للناتج القومي، موضًحا أننا قمنا خالل الفترة 
املاضي���ة بتقدي���م الدعم الكاف���ي للتمويل 
العقاري وجاء ذل���ك بالتعاون مع املركزي 
املص���ري من خ���الل مب���ادرة ال3%، وهو 
أثبت قدرة القط���اع املصرفي علي خدمت 

االقتصاد الكلي.
وقالت غادة البيل���ي أن مبادرة رواد النيل 
الت���ى أطلقه���ا البن���ك املرك���زي املصري 
وش���ارك به���ا 12 بنكا  ته���دف إلى دعم 
ش���باب األعم���ال وتوفي���ر ف���رص 
أن  موضح���ة  له���م،  اس���تثمارية 
املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة 
ومتناهي���ة الصغر هي حجر الزاوية 
للنم���و االقتصادي بمص���ر، والفتة 
إلى أن دعم البنوك لهذه املشروعات 
يجعلها تتنّفس تحت املظلة الرسمية.

وأشارت البيلي، إلى أن بنك التنمية 
الصناعية ، وّقع مذكرة تفاهم مع وزارة الش���باب والرياضة 
وجامع���ة الني���ل األهلية، حي���ث تنظم التعاون ب���ن األطراف 
الثالث���ة بهدف دعم وتنمي���ة ريادة األعم���ال، وذلك في إطار 
االتفاقية املُوقعة بن البنك املركزي املصري ووزارة الش���باب 
والرياض���ة؛ لبناء قدرات الش���باب وتأهيله 
فنيًا، وإكس���ابه املهارات الالزمة لتأسيس 
الش���ركات واملش���روعات متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوس���طة، وتحقيق الشمول 

املالي، ودعم جهود التنمية املستدامة.
وأش���ارت إلى أنه بموجب التعاون مع بنك 
التنمي���ة الصناعية، وجامعة النيل س���يتم 
إنش���اء ع���دد 10 وحدات خدم���ات تطوير 
أعم���ال تحت ش���عار "رواد النيل"، 
بمق���رات مراكز الش���باب ُبغية دعم 
ري���ادة األعمال، وتعمي���ق التصنيع 
الجهاز املصرفي  املحلي، وتشجيع 
لدف���ع وتطوير منظومة تنمية وتمويل رواد 
األعمال واملش���روعات الصغيرة في 

مراحلها املختلفة.
وأكدت البيلي، أن الهدف األساسي 
لبن���ك التنمي���ة الصناعية IDB هو 
لي���س فقط تقدي���م التمويل الالزم إلقامة املش���روعات، ولكنه 
يمتد إلى تقديم خدمات استش���ارية غير مالية لدعم اصحاب 

املشروعات.
وكش���فت ياس���من عادل، رئي���س املوارد 
البش���رية بالبنك األهلي املصري، أنه كلما 
زادت التوعي���ة الخاص���ة بالرقمن���ة لدى 
العم���الء، اس���تطاع البنك زي���ادة الفروع 
اإللكتروني���ة، موضح���ة أن البن���ك األهلي 
يعمل على تطوير الكوادر واملوظفن داخل 
البن���ك، كما أن ذلك يتم جنبا إلى جنب مع 
نش���ر التوعية للعمالء، والفتة إلى أن عدد 
موظفن البنك من الس���يدات بلغت 
30%،  مشيرة إلى دور املرأة القوي 
في داخل الجهاز املصرفي وقدرتها 
علي الصعود في الوظائف السيادية 

والرقابية.
وأوضحت عادل  خالل كلمتها على 
هامش مؤتمر الن���اس والبنوك، أن 
البنك األهلي قام بتدريب الش���باب 
داخل الجامعات املصرية وذلك بالتنسيق مع املعهد املصرفي 
املصري بهدف نش���ر الوعي الثقافي واملصرفي لدي العديد 
من الشباب، موضحة أن استيراتيجية البنك األهلي املصري 
ته���دف إلى دع���م ذوي الهم���م من خالل 
التوسع في مختلف الخدمات التي يتيحها 

لذوي االحتياجات الخاصة. 
توصيات املؤتمر

اس���تعرض يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس 
مجلس إدارة البنك األهلي املصري وأمن 
عام املؤتمر، ، أهم توصيات مؤتمر الناس 
والبنوك ف���ي دورته ال�16، والتي ش���ملت 
تعزي���ز دور البن���وك ف���ي تموي���ل 
املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة 

والصناعة ودعم مبادرة أبدا.
وأش���ار نائب رئي���س مجلس إدارة 
البن���ك األهلي املصري وأمن عام املؤتمر 
إلى تركيز الحضور على أهمية الصيرفة 
الخض���راء، والعمل على زيادة الوعي بأهمية دورها في دعم 
التمويل املس���تدام وتنفيذ البيئة املناس���بة للتح���ول الرقمي 

والشمول املالي.
وأوضح أن أهمية التحس���ن املس���تمر لنظ���م إدارة املخاطر 
وتأم���ن بيان���ات العمالء عند اس���تخدام العملي���ات الرقمية 
لتتمك���ن مم مواكبة التحول الرقم���ي، الفًتا إلى أن الحضور 
باملؤتم���ر أك���دوا على أهمي���ة دعم القط���اع املصرفي للدمج 
املجتمعي لجميع الفئات، مع ضرورة رفع نس���بة االنتش���ار 

الجغرافي لجميع البنوك ورفع الكثافة املصرفية.

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  ديسمبر  2022  •  العدد  674

خالل فعاليات مؤتمر "النــــــــــــــــــــــــــــــــاس والبنوك" في دورته الـ16

قيادات البنوك املصرية تستعرض خارطة طريق شاملة لدور القطاع املـصـرفى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مواجهة التحديات احلالية  ودعم االقتصاد الوطني

البنك التجاري الدولي-مصر CIB يوقع عقد متويل مببلغ 3 مليار جنيه لصالح شركة بــــــنـــك مـــــصـــر يحصد 73 جائزة ومركزًا متقدمًا من كبرى املؤســــــسات العــــاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية عن عـــــــــام 2022
اإلنشاءات العربية )ACC( مبقرها يف أبو ظبي

عق��دت االثنين الماضي  19 ديس��مبر 2022 فعاليات المؤتم��ر االقتصادي »الناس والبنوك« 
في دورته السادس��ة عش��رة تحت عنوان »دور القطاع المصرفي في دع��م االقتصاد الوطني«، 
بحضور لفي��ف من قي��ادات القط��اع المصرفي وال��وزراء ، ونخبة من رؤس��اء مجال��س البنوك 

المصرية، خبراء االقتصاد، ورجال المال واألعمال، وقيادات كبرى الشركات المصرية.
وافتتح الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس إدارة المركز اإلعالمي العربي، فعاليات المؤتمر، وفي بداية 
اللق��اء تم تكريم الكات��ب الصحفي صبري غنيم، العض��و المنتدب للمركز؛ تقدي��رًا لجهوده...وقبيل بدء 
الجلس��ات أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري وأمين عام المؤتمر ، إن 
القط��اع المصرفي قوي، ولديه القدرة على تجاوز الصعاب، كما تتوفر لديه الخبرات والكفاءات التي تمكنه 

من المضي قدمًا والدفع باالقتصاد الوطني ومساعدته على تجاوز الصعاب والتحديات.

  رانيا المشاط : 13.7 مليار دوالر تمويالت إنمائية 
ُميسرة لمصر خالل 2022

   وزير السياحة يطالب البنوك بتخصيص 15% من 
محافظها األئتمانية لتمويل القطاع السياحي 

»اإلتربي«: مصر متتلك العديد 
من موارد النقد األجنبي تبلغ
 نحو 90 مليار دوالر

عالء فاروق : الشركات الصغيرة 
املتوسطة تستحوذ على 52% من إجمالي 
محفظة قروض البنك الزراعي 

غادة البيلي: املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة ومتناهية الصغر حجر 
الزاوية للنمو االقتصادي

طارق فايد : منو التمويالت املتاحة من 
البنوك للشركات آخر 5 سنوات ارتفع من 

1.5 تريليون جنيه إلى 1.7 تريليون جنيه

عبير خضر: »األهلي املصري« يحصل على 
شهادة اآليزو حلماية البيانات الشخصية للمرة 

األولى يف الشرق األوسط وأفريقيا

حسن غامن :  البنك املركزي وضع 
التمويل املستدام ضمن السياسات 

االئتمانية للبنوك لدفع االقتصاد األخضر 

حازم حجازي: بنك البركة يرصد 200 
مليون جنيه للتمويل املستدام

أحمد جالل: إنشاء وحدة متخصصة 
لتمويل املشروعات اخلضراء 

بـ »Ebank« يناير 2023

قام حس���ن غانم رئيس مجل���س اإلدارة 
والعضو املنتدب لبنك التعمير واإلسكان  
بتكريم شباب القطاع املصرفي الفائزين 
في املس���ابقة البحثي���ة “ دور البنوك في 
دعم خط���ة الدول���ة للتح���ول لالقتصاد 
األخض���ر”، وذلك في إط���ار إيمان بنك 
التعمير واإلس���كان بأهمي���ة دعم النوابغ 
واملتميزين في جمي���ع املجاالت وخاصة 
ش���باب القط���اع املصرف���ي م���ن خالل 
تش���جيعهم على تحويل األفكار اإلبداعية 
ال���ي مش���روعات حقيقي���ة عل���ي ارض 
الواق���ع وخاصة في مج���ال التحول الي 
االقتصاد األخضر كخطوة اس���تراتيجية 
نح���و تقلي���ل املخاط���ر البيئي���ة املرتبطة 
باالقتصاد تماشيا مع استراتيجية البنك 
املركزي لتحقيق التنمية املستدامة ورؤية 

مصر2030.
ويأتي هذا التكريم في إطار مشاركة بنك 
التعمير اإلسكان في رعاية فعاليات مؤتمر 
الن���اس والبنوك في نس���خته السادس���ة 
عش���ر تحت عنوان دور القطاع املصرفي 
في دع���م االقتص���اد الوطن���ي بحضور 
ومش���اركة عدد كبير من السادة الوزراء 
وقيادات القط���اع املصرفي وقطاع املال 
واالعمال.وج���اء التكريم  خ���الل انعقاد 
الجلسة الثالثة و التي  أدارها حسن غانم 
رئيس مجل���س اإلدارة والعضو املنتدب 
لبنك التعمير واإلس���كان تح���ت عنوان” 
دور البن���وك في دعم خطة الدولة للتحول 
لالقتص���اد األخض���ر”، والت���ي تناولت 
مناقش���ات مثمرة حول مجهودات الدولة 
املصرية في وضع اس���تراتيجية للتحول 
لالقتص���اد األخضر بهدف التخفيف من 
آثار التغي���رات املناخية واملس���اهمة في 
تعزي���ز دور الصيرف���ة الخض���راء لدعم 
التنمي���ة املس���تدامة بمش���اركة مجموعة 
من القي���ادات املصرفي���ة ضمت كل من 
حازم حج���ازي الرئي���س التنفيذي لبنك 

البركة مصر ، أحمد جالل رئيس مجلس 
إدارة البنك املص���ري لتنمية الصادرات، 
محم���د خي���رت رئي���س قط���اع ائتمان 
الش���ركات والق���روض املش���تركة ببنك 
مصر، وريم الس���عدي املدي���ر اإلقليمي 
لبرنامج تمويل وتنمية املشروعات بالبنك 
األوروبي.   وفي هذا السياق أشاد غانم 
بدور القطاع املصرف���ي املصري بقيادة 
البنك املركزي املص���ري ومجهوداته في 
تعزيز التحول نح���و االقتصاد األخضر 
والتنمية املستدامة، وذلك من خالل زيادة 
االس���تثمار األخضر والذي يس���هم  في 
التخفي���ف من آثار تغير املناخ، باإلضافة 
إلى إنش���اء إدارة مس���تقلة لالس���تدامة 
والتمويل املُستدام بداخل البنوك، فضاًل 
عن إلزامها بإدراج سياس���ات وإجراءات 
تنفيذية خاصة بالتمويل املُستدام، ضمن 
السياسات االئتمانية واالستثمارية للبنك، 
مع االس���تعانة ب�استش���اري بيئي لتقييم 
مشاريع الشركات الكبرى املُزمع تمويلها 
من املنظور البيئي، مش���يرًا إلى إصدار 
مثل ه���ذه التعليمات  تعد خط���وة فعالة 
لتعزي���ز دور القطاع املصرفي في تحقيق 
رؤي���ة الدولة والدف���ع بعجلة التحول نحو 
االقتص���اد األخضر ومواجه���ة املخاطر 

البيئية واالجتماعية.
وأك���د غانم عل���ى أن القط���اع املصرفي 
املصري س���يظل دائما ش���ريكا أساسيا 
في تحقي���ق النمو االقتص���ادي والتنمية 
املستدامة، باإلضافة إلى دوره الفعال في 
تحقيق رؤية الدولة 2030، مشيرًا إلى إن 
القطاع املصرفي املصري يخطو خطوات 
سريعة ومش���رفة نحو التحول لتطبيقات 
االقتص���اد األخض���ر ملواجه���ة املخاطر 
املستقبلية ورصد الفرص الكامنة لتحقيق 
التنمي���ة الخض���راء والح���د م���ن اآلثار 
السلبية للتغيرات املناخية وتحقيق التنمية 

املستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

اس���تكماال ملس���يرة التع���اون املش���ترك ب���ن 
املص���رف املتح���د ومؤسس���ة بهي���ة ،  تم – 
األس���بوع املاضي-  مراس���م توقيع برتوكول 
التع���اون املش���ترك بن املص���رف املتحد احد 
اهم املؤسس���ات االقتصادية ومؤسس���ة بهية 
اح���د اهم مقدم���ي الخدمات الطبي���ة املجانية 
وفق���ا ملعايير الج���ودة العالي���ة املطبقة، وذلك 
ف���ي اطار دعم محاربات بهية واالس���تعدادات 
الكبري الفتتاح املستش���في الجديد ملؤسس���ة 

بهية بالشيخ زايد،
وقع البروتوكول اش���رف القاض���ي – رئيس 
مجل���س ادارة املصرف املتحد واملهندس تامر 

شوقي - رئيس مجلس امناء مؤسسة بهية.
شهد مراس���م التوقيع, مليس نجم – مستشار 
محاف���ظ البن���ك املركزي املصري للمس���ئولية 
املجتمعية وليلى س���الم - عضو مجلس األمناء 
وحفي���دة بهي���ة،  بحضور كوكبة م���ن قيادات 
املص���رف املتح���د ومستش���في بهي���ة : نيفن 
كش���ميري – نائب العضو املنت���دب لقطاعات 
االعم���ال املص���رف املتحد ومعت���ز القصبي 
– نائ���ب العض���و املنت���دب املص���رف املتحد 
وجيه���ان ابو حس���ن – رئي���س ادارة ايثار 
للتنمية املجتمعية املصرف املتحد،  ومن جانب 
مستش���في بهية محمد خليفة – عضو مجلس 
االمناء وماج���د حمدي – عضو مجلي االمناء 
والدكتورة جي���الن احمد – املدي���ر التنفيذي 

للمؤسسة.
ينص بروتوكول التعاون املش���ترك, والذي وقع 
اليوم عل���ي هامش مؤتمر الن���اس والبنوك – 
النس���خة الثامنة – ان يستمر املصرف املتحد 
بتوجية الدعم ومس���اندة املجتمعية ملؤسس���ة 
بهية من دعم مادي ومعنوي، االمر الذي يدعم 
مسيرتها لتقديم الخدمة الطبية بالجودة الالئقة 
للمواطن،  فضال عن اس���تكمال خطط التطوير 

واالنشاءات ملستشفي بهية بالشيخ زايد.
عل���ي ان تق���وم مؤسس���ة بهي���ة - اح���د اكبر 
املؤسس���ات الخيرية التي تقوم بعالج س���رطان 
الثدي للس���يدات باملجان،باجراء عملية الكشف 
املبكر لفريق عمل املصرف املتحد من السيدات 
باملج���ان بش���كل دوري, ووفقا ملعايي���ر الجودة 
املطبقة للخدمة،  كما تقوم مستشفي بهية بتقديم 
الع���الج الالزم للحاالت التي ثبت اصابتها علي 
نفقة املص���رف املتح���د، باالضافة ال���ي تقديم 
خص���م خ���اص للخدمات االضافية من اش���عة 
وتحاليل بكافة انواعها داخل اروقة املستشفي.

هذا فضال عن تنظيم مؤسس���ة بهية لعدد من 
الندوات وورش العمل التوعوية لفريق املصرف 
املتحد من السيدات حول طرق مكافحة سرطان 
الثدي واهم النصائح واالرشادات للوقاية من 
هذا املرض بانواعة املختلفة،   فضال عن طرق 
اجراء الفحص الذاتي، واهمية الفحص املبكر 
واملنتظم للسيدات،  االمر الذي يساه في نشر  

الرعاية الصحية وتقليل اعداد االصابة.
تعقيب���ا عل���ي توقي���ع بروتوك���ول الش���راكة 
املجتمعي���ة, تق���ول ملي���س نجم – مستش���ار 
محاف���ظ البن���ك املركزي املصري للمس���ئولية 
املجتمعي���ة – ان هذا البروتوكول يعد نموذجا 
التزام القطاع املصرفي بدعم منظومة الصحة 
وخدماتها املقدمة للمواطن املصري،  وذلك من 
خالل استراتتيجية تنموية وشراكات مجتمعية 
مع مؤسس���ات املجتم���ع املدني لدع���م تنفيذ 
املشروعات الصحية وتقديم افضل خدمات في 
مجال الصحة, بقيادة البنك املركزي املصري.
فالصحة تساوي حياة كاملة بما تحملة الكلمة 
م���ن معاني االم���ل واالنس���انية،  لذلك طالبت 
مليس نج���م , بتوحيد الجهود للمس���اهمة في 

تلبي���ة اولوي���ات التنمية املس���تدامة بما يؤدي 
ال���ي تحقيق اثر ملموس ومباش���ر علي صحة 

املواطن.
 واك���دت مليس نجم ح���رص القطاع املصرفي 
تحت قيادة البن���ك املركزي املصري واهتمامه 
الكبي���ر بمش���روعات الرعاي���ة الصحية مثل: 
املستشفيات واملراكز الصحية كاولوية عاجلة 
ف���ي ظ���ل الجمهوري���ة الجديدة، االم���ر الذي 
يس���اهم في تحسن الخدمات املقدمة للمواطن 
واتاحة فرص اكبر لتحس���ن جودة الخدمات 

الصحية.
وم���ن جانب املصرف املتحد،  اعرب اش���رف 
القاضي – رئيس املصرف املتحد - ان توقيع 
برتوكول التعاون املش���تركة مع مؤسسة بهية 
الي���وم هو ترجمة حقيقية ملس���يرة التعاون بن 
املصرف املتحد ومؤسس���ة بهية للقضاء علي 

سرطان الثدي لسيدات مصر.
واك���د القاضي ان البروتوكول جاء ليؤكد علي 
التوجة االستراتيجي للمصرف املتحد في دعم 
االنشطة واملمارسات الصحية املستدامة التي 
تمس االحتياجات االساس���ية للمواطن, وياتي 

علي راسها الرعاية الصحية.
واشار اشرف القاضي ان املسئولية املجتمعية 
تعد اح���د اهم ركائ���ز اس���تراتيجة املصرف 
املتح���د بغ���رض تحقي���ق التنمية املس���تدامة 
وفق اله���داف االم���م املتح���دة 2017 للتنمية 
املستدامة، وذلك عن طريق املساهمة في تطوير 
املجتمع���ات املحلية وتقدي���م الرعاية الصحية 

الالزمة للمواطن.
فيم���ا  اع���رب املهندس تامر ش���وقي - رئيس 
مجل���س امن���اء مؤسس���ة بهية عن س���عادته 
املش���اركة م���ع املصرف املتح���د،  واعرب ان 
مؤسس���ة بهي���ة تعد نم���وذج لتكات���ف جهود 
املجتم���ع املدني واملؤسس���ات االقتصادية في 
الدولة،  وذلك ضمن جهود املشاركة املجتمعية 
الت���ي ته���دف الي الق���اء الض���وء علي مرض 
س���رطان الثدي للس���يدات خاصة م���ع زيادة 
الح���االت املصابة س���نويا والحاجة الي توفير 

الرعاية الصحية والوعي املجتمعي.
واك���د تام���ر ش���وقي عن ق���رب االنته���اء من 
مستش���في بهية الش���يخ زايد, ه���ذا الصرح 
االنس���اني الكبي���ر واعرب ع���ن تفاؤلة لعالج 
مصابي الس���رطان م���ن الس���يدات وتخفيف 

االمهم باملجان.
واضاف ان مس���توي الرعاية الصحية داخل 
مؤسس���ة بهية تقدم علي اعلي مستوي،  كذلك 
ادارة املستشفي باسلوب ومنهج جديد متطور 
يه���دف الي تقدي���م افضل ج���ودة للمواطن،  
فضال ع���ن نقل الخبرات في مج���ال التدريب 

والتطوير والتعليم التفاعلي.
 كما أكدت ليلى س���الم - عضو مجلس األمناء 
و حفيدة بهية أن املؤسسة تسعى دوما لتوطيد 
أواصر التواصل مع ش���ركاءها وتعتز بشكل 
خاص بش���راكة و تعاون املصرف املتحد ملا له 
من مكان���ة رفيعة ودور مؤث���ر وفعال فى دعم 
بهية ومحارباتها و الس���عى ملساندة بهية زايد 
و املساهمة فى إنجاح رسالتها لتظل دوما فى 

ظهر كل سيدة مصرية.
وأضافت أن هذا التعاون له مكانة خاصة حيث 
أنه يتزام���ن مع بدء العد التنازلى الفتتاح بهية 
زايد بقدوم عام 2023 واس���تقبال أول س���يدة 
خ���الل الش���هور األولى من الع���ام مما يصب 
إيجابا فى مصلحة بهية ومحارباتها و يس���مح 
بمزي���د م���ن العمل على قدم و س���اق من أجل 
إنجاح دور بهية زايد لتس���تكمل مسيرة نجاح 

بهية الهرم.

في إطار دعمه لالقتصاد األخضر..

بنك التعمير واإلسكان مينح جوائز لشباب 
القطاع املصريف الفائزين يف املسابقة البحثية

علي هامش مؤتمر الناس والبنوك – النسخة الثامنة..

املصرف املتحد ومؤسسة بهية يوقعان بروتوكول 
تعاون مشترك لدعم “املحاربات«

تابع املؤمتر :  ناصـــر املصــــرى - سلــــــوى إبراهيم  - وائـــــل خــــطاب

حصد بنك مصر العديد م���ن الجوائز واملراكز بمختلف قطاعات 
األعمال عن عام 2022، وذلك من العديد من املؤسس���ات الدولية 
تقدي���رًا وتتويج���ًا إلنجازات���ه املحققة وجه���وده املبذولة بمختلف 
القطاعات: ففي مجال تمويل املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة، 
حص���ل بنك مصر على لق���ب أفضل بنك في مجال املش���روعات 
الصغيرة واملتوس���طة – مصر 2022 من مجلة كوزموبوليتان ذا 
دايلي، لقب أفضل بنك في مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
– مصر 2022 من مجلة  إنترناش���يونال إنفيستور، ولقب أفضل 
بنك في مجال املش���روعات الصغيرة واملتوس���طة – مصر 2022 
من مجلة وورلد إيكونوميك، وأفضل منتج تمويل رقمي – الشرق 
األوس���ط وش���مال إفريقيا 2022 م���ن مجلة ذا ديجيت���ال بانكر،  
وأفضل مبادرة ش���مول مالي – الش���رق األوسط وشمال إفريقيا 
2022 م���ن مجل���ة ذا ديجيتال بانك���ر، والبنك الرائ���د في مجال 
املشروعات الصغيرة واملتوس���طة – مصر 2022 وفقًا لتصنيف 

قادة السوق التابع ملجلة “يوروموني«.
وق���د ح���از بنك مصر مؤخ���رًا على عدة جوائ���ز عاملية في مجال 
املس���ئولية املجتمعية منها؛ جائزة أفضل بنك في مجال املسئولية 
املجتمعية – مصر 2022 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس، كما 
حصل البنك على جائزة أفضل بنك في مجال املسئولية املجتمعية 
– مص���ر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل بنك في 
مجال املس���ئولية املجتمعية – مصر 2022 من مجلة ذا يوروبيان 
البريطانية، وجائزة أفضل بنك في مجال املس���ئولية املجتمعية – 
مصر 2022 من مجلة إنترناش���يونال فاينان���س، وجائزة أفضل 
بن���ك في مج���ال املس���ئولية املجتمعية – مص���ر 2022 من مجلة 

أفضل بنك في إدارة صناديق أس���واق النقد واالستثمارات 
قصيرة األجل في الش���رق األوسط 2022 من مجلة جلوبال 

فاينانس.
 ISO« وفي املجال القانوني حاز البنك على ش���هادة األيزو
9001:2015« ف���ي مجال إدارة الج���ودة القانونية من ِقَبل 
TUV southwest - ت���ى يو في س���اوث وس���ت الرائدة 
دولًيّا واملتخصصة في مج���ال االختبار والتفتيش والتدقيق، 
واملعت���رف بها م���ن ِقَبل الهيئة املصري���ة العامة للمواصفات 
والجودة، كأول قطاع قانوني في بنوك مصر وإفريقيا يحصل 

على تلك الشهادة املرموقة.
وف���ي مجال املراجع���ة الداخلية حاز البنك على ش���هادة األيزو 
»ISO 9001:2015« ف���ي مجال املراجع���ة الداخلية كأول بنك 
ف���ي مصر م���ن ِقَبل TUV southwest - تى يو في س���اوث 
وس���ت الرائدة دولًيّا واملتخصصة في مجال االختبار والتفتيش 
والتدقي���ق، وحصد البنك جائزة أفض���ل بنك في مجال املراجعة 

الداخلية – مصر 2022 من مجلة إنترناشيونال بيزنس.
كما حصد البنك على جائزة أفضل استجابة متميزة أثناء جائحة 
كورونا – مصر 2022 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، وجائزة 
املبادرة  املحلية للعام – مصر 2022 من مجلة آسيان بانكينج أند 
فاينانس، وجائزة العالمة التجارية األكثر ثقًة – مصر 2022 من 
مجلة جلوبال براندز، كما جاء البنك ضمن أفضل 15 مؤسس���ة 
للعم���ل طبقًا لتصنيف لينكيد ان في مصر للعام 2022، كما حاز 
البن���ك على جائزة أفضل مجموع���ة مصرفية – مصر2022 من 
مجلة إنفس���تور ميديا، و جائ���زة أفضل قيادة مصرفية – منطقة 

جلوبال بيزنس أوت لوك، والبنك الرائد في املسئولية املجتمعية – 
مصر2022 وفقًا لتصنيف قادة السوق التابع ملجلة “يوروموني«. 
وفي مجال قطاع املنتجات املصرفية للشركات واملؤسسات املالية 
فقد حصل البنك على جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة – مصر 
2022 من مجل���ة جلوبال بيزنس، كما حص���ل البنك على جائزة 
أفض���ل بنك لتمويل التج���ارة – مصر 2022 م���ن مجلة جلوبال 
تريد ريفيو، وفي إس���تقصاء تمويل التج���ارة ملجلة “يورومونى” 
حاز البنك على املراكز التالية عن عام 2022: أحد رواد األسواق 
العاملية، رائد للسوق اإلفريقية، رائد للسوق املصرية، أفضل مقدم 
للخدمة – إفريقيا، أفضل مقدم للخدمة – مصر، كما حصل البنك 
على التصنيف األول في استقصاء إدارة النقد ملجلة “يورومونى” 
لع���ام 2022 في املج���االت األتية: رائد الس���وق – مصر2022، 
وأفضل مق���دم للخدمة – إفريقي���ا 2022، وأفضل مقدم للخدمة 
– مصر2022، وأفضل مقدم لخدمات األعمال – إفريقيا 2022، 
وأفضل مقدم لتسهيالت التمويل – إفريقيا 2022، وأفضل مقدم 
خدمة لألفراد – إفريقيا 2022، وأفضل مقدم للخدمات – إفريقيا 

2022، وأفضل مقدم للخدمات التقنية – إفريقيا 2022.
وف���ي مجال التجزئ���ة املصرفية فق���د حصل البن���ك على جائزة 
أفض���ل بنك في خدمات املوبايل البنكي – مصر 2022 من مجلة 
كوزموبوليت���ان ذا دايل���ي، كما حصل البنك عل���ى جائزة أفضل 
بن���ك ملدفوعات البطاقات اإللكترونية ونقاط البيع  وآالت الصراف 
اآللي  – مصر 2022 من مجل���ة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل 
تطبي���ق للموبايل البنكي – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، 
وجائ���زة أفضل بنك للتجزئ���ة املصرفية – مصر 2022 من مجلة 

الش���رق األوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة إنفستور ميديا، 
وجائ���زة التميز واإلنجاز املصرفي في االلت���زام بتحقيق التنمية 
املس���تدامة لعام 2022  من االتح���اد الدولي للمصرفين العرب، 
وجائ���زة التميز واإلنجاز املصرفي ف���ي تطوير قطاع االتصاالت 
املؤسسية لعام 2022 من االتحاد الدولي للمصرفين العرب، كما 
حاز عل���ى جائزة البنك الرائد في الحوكم���ة البيئية واإلجتماعية 
وحوكمة الش���ركات – مصر 2022 وفقًا لتصنيف قادة الس���وق 
التابع ملجلة “يوروموني”، كما جاء السيد االستاذ/ محمد األتربي 
– رئي���س مجلس إدارة بنك مصر ضمن قائمة أفضل 100 رئيس 
تنفيذي بالش���رق األوسط  2022 وفقًا  لتصنيف فوربس الشرق 
األوس���ط، كما حاز البنك على مركز متق���دم في قائمة التنصيف 
العاملي ألفض���ل 1000 بنك في العالم 2022 وفقًا ملجلة ذا بانكر 
العاملية التابعة ملؤسسة فايننش���ال تايمز، كما حصل البنك على 
جائزتي بنك جي بي مورجان إيليت للجودة عن التحويالت املالية 
الخارجي���ة  لتطبيق أفضل معايير املعالجة املباش���رة STP عن 
فئة تحويالت )MT103( بنس���بة 99.67% وعن فئة التحويالت 

)MT202( بنسبة %99.88.
ويعد حصول البنك على تلك الجوائز ش���هادة اس���تحقاق لثقة 
عمالؤه الت���ي تعد مح���ور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم ش���ركاء 
النج���اح في كاف���ة األعمال، ويس���عى البنك دائم���ًا إلى تعزيز 
تميز خدمات���ه والحفاظ عل���ى نجاحه طويل املدى واملش���اركة 
بفاعلية ف���ي الخدمات التي تلبي احتياج���ات عمالئه، حيث أن 
قيم واس���تراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك 

بالتنمية املستدامة والرخاء ملصر.     

قام البنك التجاري الدولي – مصر )CIB(– أكبر بنك قطاع 
خاص في مصر– بتوقيع عقد تمويل مع ش���ركة اإلنش���اءات 
العربية )ACC( بمبلغ تس���هيل ائتمان���ي يصل إلى 3 مليار 
جنيه مص���ري أو ما يعادلهم بالعمل���ة األجنبية، وذلك بغرض 
دعمها في تنفيذ مشاريعها املش���تركة مع القطاعات الخاصة 

في مصر واململكة العربية السعودية.
وُعقد حفل توقيع العقد باملقر الرئيس���ي لش���ركة اإلنش���اءات 
وال���ذي حض���ره  ظب���ي،  أب���و  بمدين���ة   )ACC( العربي���ة 
عن CIB عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع املؤسسي 
بالبن���ك التجاري الدولي، وياس���ر عب���د اهلل، رئيس مجموعة 
العالق���ات املؤسس���ية بالبنك التجاري الدول���ي باإلضافة الى 
أعضاء فريقي العالقات املؤسس���ية واالئتمان، أما عن شركة 
اإلنش���اءات العربية )ACC(، فقد حضر مؤسسي الشركة،  
املهندس غس���ان املرعبى ومحمد أنس ميقاتي، باإلضافة إلى 

عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة املوقرين.
وفي ه���ذا الس���ياق، قال عم���رو الجناين���ي، الرئي���س التنفيذي 
للقطاع املؤسس���ي بالبنك التجاري الدولي، أنه يفخر بتوقيع عقد 
التمويل لصالح ش���ركة اإلنش���اءات العربية )ACC( ملا لها من 
تاريخ ُمش���رف في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مجال البناء 
واإلنش���اء العمراني على مدار ما يزيد عن 50 عاًما، كما يعد هذا 
العقد بمثاب���ة دليل واضح على الدور الرائد الذي يلعبه CIB في 
النهوض باالقتصاد املصري، وحرصه املس���تمر على دعم وتنفيذ 
املش���اريع الجادة ف���ي كافة القطاعات، مما يع���زز مكانته الرائدة 

كأكبر البنوك العاملة في السوق املصرية.

جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل بنك في التجزئة املصرفية – مصر 
2022 من مجلة جلوبال براندز، وأفضل بنك في خدمات التجزئة 
املصرفي���ة – مصر 2022 من مجلة مي���ا فاينانس، وجائزة أقوى 
ناف���ذة لخدمات التجزئة املصرفية اإلس���المية – مصر2022 من 
مؤسسة كامبريدج اى اف ايه، وجائزة أفضل بنك تحصيل وأعلى 
معدل نمو للتحصيل اإللكتروني لش���ركات االتصاالت – الشرق 
األوس���ط عام 2022  من مؤسسة ماس���تر كارد العاملية، وأفضل 
مبادرة رقمية للش���مول املالي – الش���رق األوسط وشمال إفريقيا 

2022 من مجلة ذا ديجيتال بانكر.
وفي مجال االبت���كار الرقمي فقد حصل البنك على جائزة أفضل 

وتعتبر شركة اإلنش���اءات العربية )ACC( من أكبر شركات 
املقاوالت املتخصصة فى مجال البناء واإلنش���اء العمرانى فى 
منطقة الش���رق األوس���ط، حيث بدأت عملها من���ذ عام 1967، 
وتعم���ل فى املنطقة من خالل 12 فرع ف���ى دول مختلفة، ومن 
بينهم اإلمارات، والسعودية، ولبنان واألردن، والهند، باإلضافة 
إلى العديد من دول غرب إفريقيا، بما يش���مل س���احل العاج، 

والسنغال، وبنن، والكاميرون، وغينيا.
باإلضافة إلى ما س���بق، فقد ب���دأت العمل فى قطاع املقاوالت 
م���ن خالل  فرعها في مصر منذ عام 1998، حيث نجحت في 
إنجاز الكثير من املش���روعات املميزة، والتى بدأت بمش���روع 
إنش���اء مستشفى 57357، كما قامت الش���ركة بتنفيذ العديد 

بن���ك رقمي – مصر 2022 م���ن مجلة كوزموبوليت���ان ذا دايلي، 
جائ���زة أفض���ل تطبيق بنكي في العام – مص���ر 2022 من مجلة 
إنترناشيونال إنفيستور، جائزة أفضل بنك مقدم للقروض الرقمية 
الجديدة – مصر 2022 من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك، وأفضل 
برنامج لتدريب وتطوير املوظفن – الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
2022 م���ن مجلة ذا ديجيت���ال بانكر، والبن���ك الرائد في الحلول 
الرقمي���ة – مصر 2022 وفقًا لتصنيف قادة الس���وق التابع ملجلة 

“يوروموني«.
وفي مجال إدارة األموال واملراسلن فقد حصل البنك على جائزة 
أفض���ل بنك ف���ي إدارة الخزانة – مص���ر 2022 من مجلة وورلد 

من املشاريع الكبرى التجارية، واإلدارية، والسكنية، والفندقية، 
والس���ياحية، لصالح أكبر املطورين العقارين بمصر والشرق 
واالوس���ط، ومن بينهم- على سبيل املثال ال الحصر- مجموعة 
الفطيم العقارية، وشركة إعمار مصر، وشركة كابيتال جروب.
 )ACC(  جدي���ر بالذك���ر أن ش���ركة اإلنش���اءات العربي���ة
قام���ت بتطوير مجموعة م���ن أكبر وأهم الفن���ادق فى القاهرة 
واملحافظات املختلف���ة، بالتعاون مع الش���ركة املصرية العامة 
للسياحة والفنادق “إيجوث” وشركة مصر للسياحة والفنادق 
والس���ينما، وال���ذي من بينهم، فن���دق ريتز كارلت���ون، وفندق 
ماري���وت، وفندق كتارك���ت وفندق موفينبيك بأس���وان، وفندق 

هلنان فلسطن باإلسكندرية.

بيزن���س أوت ل���وك، جائزة أفضل بنك في إدارة الخزانة وش���بكة 
املراس���لن – مص���ر 2022 من مجلة ذا جلوب���ال إيكونوميكس، 
جائ���زة أفضل بنك إلدارة النقد – مص���ر 2022 من مجلة وورلد 
إيكونومي���ك، جائزة بن���ك العام في إدارة النق���د املحلي – مصر 
2022 من مجلة آس���يان بانكينج أن���د فاينانس، كما حصل البنك 
على جائ���زة أفضل بنك في إدارة الخزانة – الش���رق األوس���ط 
وش���مال إفريقي���ا 2022، وجائزة أفضل بنك في إدارة الس���يولة 
– الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا 2022، وجائزة أفضل بنك 
في إدارة النقد – مصر 2022، وجائزة أفضل بنك في اس���تبدال 
العمالت األجنبية – الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا 2022 من 
مجل���ة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة البن���ك األكثر ابتكارًا في 
خدمات الخزانة – مصر 2022 من مجلة إنترناش���يونال بيزنس، 
وأفض���ل بنك في خدمات إدارة الخزانة – مصر 2022 من مجلة 

ميا فاينانس.
وف���ي مج���ال التموي���ل اإلس���المي وتموي���ل الش���ركات الكبيرة 
والقروض املش���تركة، حاز بن���ك مصر على جائ���زة عملية العام 
“التموي���ل اإلس���المي” – إفريقي���ا 2022، وجائ���زة عملية العام 
»Leveraged Finance« – إفريقي���ا 2022، وجائ���زة بن���ك 
العام في التمويل اإلس���المي – مص���ر 2022 من مجلة ذا بانكر 
العاملية التابعة ملؤسس���ة فايننشال تايمز، وجائزة أفضل بنك في 
ائتمان الشركات – مصر 2022 من مجلة جلوبال براندز، وجائزة 
أفضل بن���ك للمعامالت املصرفية اإلس���المية – مصر2022 من 

مجلة ميا فاينانس.
وفى مجال االستثمار واألسواق املالية، حاز بنك مصر على جائزة 

اشرف القاضي : إعالن الرئيس عن عام املجتمع 
املدني وضع املواطن املصري على رأس محاور 

التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة 
يف مسيرة التنمية الشاملة واملستدامة 2030

هشام عكاشه : قوة القطاع املصريف 
ساندت االقتصاد املصري  يف جتاوز 

التحديات املتالحقة علي مدار 8 سنوات 

يحيي ابوالفتوح: القطاع املصريف قوي، ولديه 
القدرة على جتاوز الصعاب والدفع باالقتصاد 

الوطني ومساعدته على جتاوز الصعاب والتحديات
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يقدمها:  أسامة المنياوى

08
شركات

 

ش���هد كامل الوزي���ر، وزير النقل املص���ري، توقيع مذكرة 
تفاهم بش���أن إنش���اء وتجهيز وإدارة واستغالل وصيانة 
وإعادة تسليم منطقة لوجس���تية متكاملة الخدمات لتداول 
وتخزي���ن بضائع الصب الجاف النظي���ف "الحبوب" على 
الرصيف البحري 85 بميناء اإلسكندرية، بني الهيئة العامة 
مليناء اإلس���كندرية، والتحالف املصري الهولندي للشحن 

والتفريغ "EDSCO" واملكون من شركة فيترا الهولندية 
والفتح املصرية.

ووقع عن الهيئة العامة مليناء اإلسكندرية، نهاد شاهني علي 
ش���اهني، رئيس مجلس اإلدارة، وعن شركة مصر هولندا 
للش���حن والتفري���غ "EDSCO"، أحم���د محمد حس���ن 

الرئيس التنفيذي.

ميناء اإلسكندرية يتعاقد مع 
حتالف مصري هولندي إلنشاء 

منطقة لوجستية لتداول احلبوب

افتتحت شركة مصر الجديدة 
لإلسكان والتعمير، إحدى 
الشركات التابعة للشركة 

القابضة للتشييد والتعمير، 
التابعة لوزارة قطاع األعمال 

العام حديقة امليريالند 
بحضور عدد من املسؤولني، 

بعد تنفيذ استراتيجية 
تطويرها واستعادة رونقها 

التاريخي كأشهر حدائق 
القاهرة، حيث إنها تعتبر 

متنفس للتنزة والترفية لسكان 
مصر الجديدة وما حولها 

خاصة ملا لها من مكانة كبيرة 
في نفوس املصريني، حيث 

نجحت الشركة في تجديدها 
بشكل مختلف تماًما بما 

يتناسب مع قواعد االستدامة 
بكافة مكوناتها والحفاظ 

على القيمة التاريخية لتراث 
الحديقة.

استقبل محمود عصمت، 
وزير قطاع األعمال العام، 

بمقر الوزارة، لياو ليتشيانج، 
سفير جمهورية الصني 

الشعبية لدى القاهرة، والوفد 
املرافق له؛ لبحث أوجه 

التعاون االقتصادي وزيادة 
االستثمارات الصينية في 
مصر بالتعاون مع شركات 

قطاع األعمال العام.
وأكد عصمت، قوة ومتانة 

العالقات املتميزة التي تجمع 
بني مصر والصني، وما تشهده 
من نمو مطرد خالل السنوات 
األخيرة في مختلف املجاالت 

خاصة االقتصادية تحت قيادة 
زعيمي البلدين الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، والرئيس 

الصيني شي جينبينج.
وطرح الوزير، خالل اللقاء، 

العديد من املشروعات 
والفرص االستثمارية املتاحة 

بالشركات التابعة، مؤكًدا 
انفتاح الوزارة على الشراكة 
مع القطاع الخاص بأشكال 

متعددة في إطار وثيقة سياسة 
ملكية الدولة، لتنمية وتطوير 

الشركات التابعة.

ق���ررت الجمعية العمومي���ة غير العادية، دمج ش���ركة املكس 
للمالحات في ش���ركة النصر للمالحات في كيان واحد، بعد 
انفصالهما من���ذ نحو 20 عاًما؛ تطبيًقا لقانون قطاع األعمال 
العام رقم 185 لسنة 2020، حيث ينص على زيادة رأس مال 

الشركة أو دمجها أو تصفيتها.
كما قررت الجمعية العامة بحضور رئيس القابضة الكيماوية 
ومجلس اإلدارة تش���كيل لجان لتطبيق عملية الدمج من خالل 
دراسة كافة األوضاع املالية واإلدارية للعاملني في الشركتني، 
حيث أفادت الش���ركة أن قرار الدم���ج هو األهم لتقوية املركز 
املالي للشركتني، ال س���يما أنهما كانا شركة واحدة من قبل، 
عالوة على تفوي���ض مجلس إدارة القابضة إلعادة تش���كيل 
مجلس إدارة ش���ركة النص���ر للمالحات بعد إعادة ش���ركة 

املكس لها مجدًدا.
وحول أس���باب القرار كشفت مناقش���ات الجمعية العامة، أن 
شركة املكس بدأت تتعرض لخس���ائر؛ نتيجة تقلص مساحة 
املالحات، فيما بدأت ش���ركة النصر في التعافي بعد تشغيل 
مالحة س���بيكة الفترة املاضية، فيما أب���دى عدد من أعضاء 
مجلس اإلدارة من شركة املكس اعتراضهم على قرار الدمج.

وترك���ز القابض���ة للصناعات الكيماوية برئاس���ة عماد الدين 
مصطف���ى، العضو املنت���دب التنفيذي، عل���ى عمليات تطوير 
ش���ركة النصر للمالحات؛ الس���تعادة مكانته���ا التصديرية 
مجدًدا خالل الفترة املقبلة، ال س���يما بعد تراجع الصادرات 
من 3.5 ملي���ون جنيه العام املال���ي 2019-2020 إلى 2.7 

مليون جنيه خالل 2021-2020.
وبحس���ب بيانات القابضة فإن مش���روعات التطوير تش���مل 
مش���روع إنش���اء آبار جوفية إنتاجية بقيم���ة اجمالية 15.5 
مليون جنيه، حيث تم االنتهاء من إنشاء 8 آبار جوفية عميقة؛ 
للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية الحالية، والتي تبلغ 215 ألف 

طن، وتم إجراء تجارب التشغيل ملدة 8 آالف ساعة.

استياء العاملني بالشركة من القرار
س���ادت حالة من االس���تياء ل���دى العاملني بش���ركة املكس 
للمالحات في اإلسكندرية؛ بس���بب ق���رار الجمعية العمومية 
غير العادية باملوافقة على دمج ش���ركة املكس التابعة للشركة 
القابضة للصناعات الكيماوية مع ش���ركة النصر للمالحات، 
موضحني أن هذا القرار مخالف للقانون، ومطالبني بالتوقف 

عن تنفيذ القرار.
وقال أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، إنه تمت مخاطبة وزير 
قط���اع األعمال، للنظر في دمج ش���ركة املکس للمالحات إلى 
ش���ركة النصر، باعتبار أنه مخالف���ة واضحة لوجود مديونية 
على ش���ركة النصر بلغت قيمتها 6 مليار جنيه مستحقة لبنك 

االستثمار.
ولفت الخطاب، إلى أن الشركة تحقق خسائر خالل السنوات 
ال�3 األخي���رة، عكس ش���ركة املكس للمالح���ات التي تحقق 
أرباًح���ا حتى آخر جمعية عمومیة، وأنه بصحيح القانون رقم 
185 مادة 38 فقرة 2 يعد هذا األمر بمثابة تصفية للش���ركة، 
عالوة على وجود تذبذب في نتائج األعمال بس���بب تش���غيل 
مالح���ة العريش التابعة لش���ركة النصر للمالح���ات، والتي 

حققت حجم تصدرات بقيمة 11 مليون جنيه.

شيماء مرسي

قرار دمج شركة املكس للمالحات يف النصر للمالحات يشعل غضب 
العمال.. وحترك عاجل من البرملان

شراكة مصرية إماراتية 
لتنفيذ مشروعات عقارية 
في مصر بـ5 مليارات جنيه

إعادة افتتاح حديقة 
الميريالند بمصر الجديدة بعد 
تطوير المرحلة األولى بـ60 

مليون جنيه

 وزير قطاع األعمال يبحث 
مع السفير الصيني بالقاهرة 

سبل التعاون والفرص 
االستثمارية

وقعت شركة وايت إيجيل 
للتطوير العقاري، اتفاقية 

 Perfect“ شراكة مع شركة
way” اإلماراتية، بإجمالي 

استثمارات تقترب من حاجز 
الـ5 مليارات جنيه، ضمن 

خطة الشركة للتوسع وتعظيم 
أصولها في السوق املصرية، 
وتدشني وإطالق مشروعات 

جديدة.
وقال أحمد جبيلي، رئيس 
مجلس إدارة وايت إيجيل 

للتطوير العقاري، إن الشركة 
لديها نية في التوسع وضخ 

استثمارات جديدة في السوق 
املصرية تقترب من حاجز الـ3 

مليارات جنيه.
وأضاف جبيلي، أن الشركة 

تستهل الشراكة بإطالق 
مشروع تجاري في العاصمة 

اإلدارية الجديدة، باستثمارات 
تقترب من الـ800 مليون جنيه، 
كما تجهز إلطالق مشروع آخر 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة، 
بحجم استثمارات 1.2 مليار 

جنيه.
وأوضح أن الشركة بدأت 

زيادة محفظتها من األراضي 
بمدن القاهرة الجديدة 

والعاصمة اإلدارية، والشيخ 
زايد ومدينة 6 أكتوبر، 

والعلمني الجديدة، بإجمالي 
100 ألف متر مربع خالل 

.2023

مجل���س  رئي���س  مدبول���ي،  مصطف���ى  الدكت���ور  ش���هد 
الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بني الشركة 
املصرية لالتصاالت، والشركة املصرية لنقل الكهرباء، بشأن 
إيجاد صيغة للتعاون التقني املشترك بني الجانبني، في إطار 
تقديم حلول تقني���ة حديثة توفر الخدم���ات املطلوبة بصورة 
مؤمنة، بحضور كل من محمد الدكتور شاكر املرقبي، وزير 
الكهرب���اء والطاق���ة املتجددة، والدكتور عم���رو طلعت، وزير 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ووق���ع البروتوكول صباح مش���الي، رئي���س مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب للش���ركة املصرية لنق���ل الكهرباء، وعادل 
حامد، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي للش���ركة املصرية 

لالتصاالت.
ويهدف البروتوك���ول إل���ى إيج���اد صيغة للتع���اون التقني 
املشترك بني الشركة املصرية لالتصاالت والشركة املصرية 
لنق���ل الكهرباء؛ وفًقا لع���دد من املحاور م���ن بينها التعاون 
املش���ترك لتوفير املس���ارات الالزمة لدعم ش���بكة الش���ركة 
املصري���ة لالتص���االت في املناط���ق التي تحت���اج للتدعيم، 
باإلضافة إلى دراس���ة تقديم دعم الشبكة الداخلية للشركة 
املصرية لنقل الكهرباء باملناطق التي تحتاج لتدعيم التغطية.

وعق���ب التوقيع، ق���ال وزير الكهرباء والطاق���ة املتجددة، إن 
ه���ذا البروتوكول يأتي في ضوء أن الش���ركة املصرية لنقل 
الكهرباء هي الش���ريك االس���تراتيجي في التنمية املستدامة 
للدول���ة املصري���ة ف���ي العديد م���ن الخدمات اللوجيس���تية 
املتنوع���ة التي تقدمها داخل وخ���ارج الجمهورية، كما يأتي 
تأكيًدا لدورها املهم واالس���تراتيجي في ربط الدول املجاورة 

من خالل موقعها الفريد.
وأوض���ح أن الش���ركة املصري���ة لنقل الكهرب���اء هي إحدى 
الش���ركات التابعة إلشراف وزارة الكهرباء والطاقة، كما أن 

الش���ركة املصرية لالتصاالت هي إحدى الشركات التابعة 
لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، ويسعى كل منهما 
إلى تطوير الخدمات كل في مجال���ه، باإلضافة إلى تحقيق 

أقصى استفادة من أصول وممتلكات الجانبني.
وذكر ش���اكر، أن الش���ركة املصرية لالتص���االت ترغب في 
االس���تفادة من الش���بكة املتمي���زة للش���ركة املصرية لنقل 
الكهرباء لتكوين مس���ارات إضافية لتأمني حركة االتصاالت 
الدولي���ة ب���ني مصر ودول الج���وار، وتعزيز مكان���ة الدولة، 
لتكون مركًزا رئيس���ًيا لحركة االتصاالت الدولية، حيث إن 
الش���ركة املصرية لالتصاالت تمتلك بنية تحتية من شبكات 
األلياف الضوئية األرضي���ة تمكنها من تغطية نطاق عريض 
م���ن الدولة، وكذل���ك للربط مع الدول املج���اورة، فضاًل عن 
ش���بكات الكوابل البحري���ة العابرة للدول���ة وتربط البحرين 
األحمر واملتوس���ط لنقل الحركة الدولية من آس���يا وإفريقيا 
إلى أوروبا؛ لتقديم خدمات االتصاالت واإلنترنت لتلك الدول 

في جميع أنحاء العالم.

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بني املصرية لالتصاالت واملصرية لنقل الكهرباء

مع تواصل اإلنشاءات بالعاصمة اإلدارية الجديدة 
، عقد الدكتور مصطف���ى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، اجتماعا  ملتابعة جهود الترويج والتسويق 
ملنطقة املال واألعمال املركزية CBD، بالعاصمة 
اإلدارية الجدي���دة، وذلك بحضور الدكتور محمد 
معيط، وزير املالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير 
اإلس���كان واملرافق واملجتمعات العمرانية، واللواء 
محمد عصام، مس���اعد وزير اإلسكان واملشرف 
عل���ى قطاع مكتب الوزي���ر، واملهندس عبد املطلب 
مم���دوح، نائب رئيس هيئ���ة املجتمعات العمرانية 
الجدي���دة للتنمي���ة وتطوير امل���دن، والدكتور وليد 
عباس، معاون وزير اإلسكان، املشرف على قطاع 
التخطيط واملشروعات بهيئة املجتمعات العمرانية 

الجديدة، وعدد من املسئولني.
وفي مس���تهل االجتماع أوضح الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة األعمال 
املركزية بالعاصمة اإلدارية الجديدة على وش���ك 
االنتهاء من تنفيذها، ومن ثم يجب العمل على  بدء 

خطة ترويج وتسويق لهذه املنطقة املتميزة.
وخ���الل االجتماع، اس���تعرض الدكت���ور عاصم 
الج���زار، وزير اإلس���كان واملراف���ق واملجتمعات 
العمرانية، برنامج إدارة وتش���غيل منطقة األعمال 
املركزية في العاصمة اإلدارية الجديدة، موضحًا 
محفزات نجاح مناطق األعمال املركزية، والتي من 
ضمنها العمل على توفير بيئة تش���ريعية تس���اعد 
فى جذب االس���تثمار لهذه املنطق���ة، وكذا توفير 
الدع���م الحكومي وتطبيق السياس���ات التحفيزية 
املبتكرة، م���ع التخطيط الحكوم���ي وتوفير البيئة 
املؤسس���ية املالئمة فضال عن الخدمات اإلدارية 
الفعالة  ، كما ش���هد االجتماع أيضًا استعراض 
عدد من السياسات التحفيزية في الدول املجاورة 

وبحث سبل االستفادة منها.
البرج األيقوني .. الحقيقة والشائعات 

كان���ت  صفحات ش���ركات التس���ويق العقاري،  
أعلن���ت خ���الل األس���بوع املاضي عب���ر مواقع 
التواص���ل االجتماعي، بدء حج���ز وحدات البرج 
األيقون���ي بالعاصمة اإلدارية الجديدة، بأس���عار 
خيالية حيث يصل س���عر املتر ل� 200 ألف جنيه، 
وذلك على الرغم من عدم إعالن وزارة اإلس���كان 
ع���ن طرح أو فتح ب���اب الحجز لوح���دات  البرج 

األيقوني والذي يعد األعلى في إفريقيا.
وفي املقابل أكد مصدر مسئول بوزارة اإلسكان، 
أنه لم يتم فتح باب الحجز لوحدات البرج االيقونى 
حت���ى اآلن ، موضحًا أنه س���يتم اإلعالن عن بدء 
الحجز لوحدات البرج االيقونى فى بيان رس���مي 
للوزارة؛ لضمان مبدأ الش���فافية بني املستثمرين 

واملتقدمني.
 وسبق أن حذرت وزارة اإلسكان األشخاص الذين 
يروجون إلعالنات وهمية عبر فيسبوك، تدعي فيها 
بيع أجزاء من البرج األيقونى، الذي هو ملك هيئة 
املجتمع���ات العمرانية الجدي���دة، التابعة للوزارة، 
كما حذرت الوزارة من اس���تغالل اسمها فى تلك 
اإلعالن���ات ، أو فيديوهاتها، أو صور املس���ئولني 

الكبار فى الدولة فى تلك اإلعالنات.
وحذرت الوزارة   من أنه س���يتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية الش���ديدة، وهو ما تم  بالفعل، حيث 
قدم���ت  ال���وزارة عدة بالغ���ات ضد كثير 

من املس���تغلني لصور مش���روعاتها أو 
فيديوهاتها أو أس���ماء املس���ئولني، 

وإنه���ا لن تت���رك حقوقها تضيع 
هدرا، أو يتركوا املجال للنصب 
عل���ى املواطنني، حي���ث ان ذلك 
عليه  يحاس���ب  نصب  أس���لوب 

القانون.
وف���ي نوفمبر املاضي ، نش���ر  هاني 

يون���س املستش���ار اإلعالم���ي لرئي���س 
مجلس الوزراء،  عبر   صفحته الش���خصية 

على فيس���بوك،  تأكيدات بص���دور  أول حكم 
قضائي صدر بالحبس عامني ضد ش���خص، قام 
بعمل إعالنات عبر مواق���ع التواصل االجتماعي 
فيس بوك، وذلك لبيع البرج األيقونى، عبر إلحاق 

صورة وفيديوهات تابعة لوزارة اإلسكان.
زيارة 

خ���الل اأٍلس���بوع املاض���ي ، وعل���ي هامش عقد 
اجتماع وزراء اإلسكان العرب في دورته السابعة 
بالقاه���رة ، اصطح���ب الدكتور عاص���م الجزار، 
وزير اإلس���كان واملرافق واملجتمع���ات العمرانية، 
رئي���س ال���دورة ال����39 ملجلس وزراء اإلس���كان 
والتعمير العرب، نظراءه وزراء اإلسكان والتعمير 
العرب، ورؤساء الوفود العربية، فى زيارة موسعة 
للمشروعات املختلفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة، 
وذلك ضم���ن فعاليات  مؤتمر اإلس���كان العربي 
السابع، بعنوان “نحو مدن ذكية مستدامة ُتحقق 
ج���ودة الحياة” والذى  اس���تضافته  مصر على 
هام���ش ال���دورة ال����39 ملجلس وزراء اإلس���كان 

والتعمير العرب.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، جولته مع نظرائه 
وزراء اإلس���كان والتعمير الع���رب، بزيارة منطقة 
األعمال املركزي���ة بالعاصمة اإلداري���ة الجديدة، 
حيث ب���دأت الزيارة بالدخول م���ن جهة البرجني 
التوأمني، واللذين يش���كالن بوابة ومدخال ملنطقة 

األعمال املركزية.
وقدم وزير اإلسكان، ش���رحًا عن منطقة األعمال 
املركزي���ة، والت���ي تضم 20 برجا باس���تخدامات 
متنوعة، أحدها البرج األيقوني، وهو أعلى برج فى 
إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، مشيرا إلى أن 60 
% من املكونات املستخدمة فى بناء منطقة األعمال 
املركزي���ة، هى صناعة محلية، ويعمل باملش���روع 
16 أل���ف عام���ل، منهم 12 أل���ف عامل مصرى، 
يتم تدريبهم الكتس���اب امله���ارات والتكنولوجيات 
الحديث���ة في مجال التش���ييد والبن���اء، من أجل 
إع���داد كوادر مصرية على أحدث ما توصلت إليه 
صناعة التش���ييد والبناء ف���ي العالم، ويتم العمل 
على مدار ال�24 ساعة، حتى إن العمل باملشروع 
لم يتوقف وقت اإلغالق بسبب جائحة كورونا، بل 
ت���م غلق املوقع بعد فحص جميع العاملني به حتى 

ال يتوقف العمل.
وانتقل الوزير، ونظراؤه الع���رب، إلى أعلى نقطة 
ف���ي أفريقيا )منصة املش���اهدة فى ال���دور ال�74 
بالبرج األيقونى( ، حيث قدم لهم الوزير ش���رحًا 
وافيًا عن مكونات العاصمة اإلدارية الجديدة، من 
واقع املشاهدة، حيث تتيح الرؤية من أعلى البرج 
األيقونى، مش���اهدة معظم مكونات املرحلة األولى 
بالعاصم���ة، والبال���غ مس���احتها 40 ألف فدان، 
تش���مل األحياء الس���كنية املتنوع���ة، و7 جامعات 

دولية تم تش���غيلها، حيث أكدت توجيهات القيادة 
السياس���ية، أن الجامع���ات العامل���ة بالعاصمة 
اإلداري���ة الجديدة، يجب أن تكون أفرع لجامعات 

دولية بالتوأمة مع الجامعات املصرية.
وأس���هب الدكت���ور عاص���م الجزار، فى ش���رح 
مكون���ات العاصم���ة اإلدارية الجدي���دة، لنظرائه 
وزراء اإلس���كان والتعمي���ر الع���رب، حيث تضم 
العاصم���ة اإلداري���ة الجديدة، املدين���ة الرياضية 
التي اس���تضافت كأس العالم لكرة اليد فى العام 
املاض���ى، كما تضم مط���ارا دولي���ًا، إضافة إلى 
الح���ى الحكومى، وحى الس���فارات، والعديد من  
املشروعات الخدمية والدينية )مساجد- كنائس(، 
وغيرها، موضحًا أن مش���روعات العاصمة 
اإلدارية الجديدة، وف���رت نحو 5 ماليني 

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
من جانبهم عبر وزراء اإلس���كان 
والتعمير الع���رب عن إعجابهم 
الشديد باملش���روعات الرائعة 
الجديدة  اإلدارية  بالعاصم���ة 
والتى نفذت فى زمن قياسي، 
وتؤكد تميز ه���ذا القطاع املهم 
واس���تيعابه للمالي���ني م���ن فرص 

العمل.
املصريون بالخارج علي الخط 

كذل���ك نظمت وزارة الدولة للهجرة وش���ئون 
املصري���ني بالخ���ارج،  زيارة لع���دد 54 من أبناء 
املصريني بالخارج من الدارسني وخريجي مدرسة 
“فيلوباتير كولدج”  املصرية القبطية بكندا، حيث 
اس���تهلت الزيارة بتفق���د مقر ش���ركة العاصمة 
اإلدارية، والتعرف على املشروعات العمالقة التي 
تقوم بها مصر ف���ي الجمهورية الجديدة لتحقيق 

خطط التنمية املستدامة في األلفية الثالثة.
واستقبل املهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة 
والعضو املنتدب لشركة العاصمة اإلدارية والسيد 
اللواء د. أحمد فهمي املدير العام،  السفيرة سها 
جندي وزي���رة الدولة للهجرة وش���ئون املصريني 
بالخ���ارج  والوفد املرافق لها من الش���باب، حيث 
ت���م تقديم عرض توضيحي ش���امل عن العاصمة 
اإلداري���ة وأبرز املنش���آت بها ومراح���ل تطورها 
والهدف من إنش���ائها وش���رح الهدف من انشاء 
مدينة من الجيل الرابع تس���توعب نحو 8 ماليني 

مواطن، بع���د انتهاء كاف���ة املراحل، وتخفيف 
الع���بء والزحام عن القاهرة، بجانب توفير 

آالف من فرص العمل للشباب، وتوفير 
أحياء سكنية واس���تثمارية، بجانب 

الح���ي الحكومي املقرر أن تنتقل 
إلي���ه كافة ال���وزارات ومجلس 
الوزراء وعدد من املؤسس���ات 
التنفيذية والتش���ريعية بدًءا من 

أول يناير 2023.
وم���ن ناحيته���ا، أوضح���ت وزيرة 

الهج���رة حرصه���ا على تعري���ف أبناء 
املصري���ني بالخ���ارج بم���ا تحقق���ه الدولة 

املصري���ة من نجاح���ات في مختل���ف امللفات، 
وقدرته���ا على مواجهة التحديات، رغم ما يش���هده 
العالم، حي���ث تناول اللقاء أبرز املس���تجدات التي 
قام���ت بها مصر خالل األع���وام املاضية، ملواصلة 
خطط البن���اء والتنمي���ة، مؤكدة أن ما ت���م إنجازه 
يدعو للفخر، وس���ط ظروف اقتصادي���ة وتحديات 
صعبة، بخطوات تس���ابق الزمن إلنشاء بنية تحتية 
قوي���ة، وإطالق مدن الجيل الرابع، بما تتميز به من 
تكنولوجي���ا وتط���ور يحاكي أحدث امل���دن العاملية، 
موضح���ة أن العاصمة اإلدارية الجديدة تعد عالمة 
بارزة وأيقون���ة لإلنجاز والتطوير ف���ي فترة زمنية 

وجيزة.
 و رح���ب املهن���دس خالد عباس، رئيس ش���ركة 
العاصمة اإلدارية للتنمية العمرانية، باملش���اركني 
في الزي���ارة من أبناء املصري���ني بالخارج، وقدم 
مفاجأة  بترحيبه بإتاحة الفرص التدريبية في مقر 
العاصمة االدارية كش���ركة خاص���ة تدير واحدة 
من أحدث مدن الجيل الرابع، إلكس���اب الشباب 
الخبرات املصرية وهو ما تقوم به أيضا الش���ركة 

م���ع املتفوقني م���ن أبناء الجامع���ات املصرية في 
مختلف التخصصات، مما القي ترحيبا كبيرا من 

أبناء مصر بالخارج.
أن العاصمة اإلدارية الجديدة  وأضاف “عباس” 
تض���م مدينة الفنون والثقاف���ة، واملراكز الثقافية، 
ومدين���ة رياضي���ة عاملي���ة، والنص���ب التذكاري 
للشهداء وساحة الشعب ومقر الحكم، وكاتدرائية 
ميالد الس���يد املسيح التي تعد األكبر في الشرق 
األوس���ط، ومس���جد الفتاح العليم، والذي يتسع 
ألكثر من 12 ألف مصٍل، بجانب عشرات األبراج 
الفريدة في طرازها املعماري ومن بينها أطول برج 
ف���ي أفريقيا بارتفاع نحو 400 مترا، موضحا أن 
نس���ب التنفيذ في املرحل���ة األولى تجاوزت %70، 
مؤك���دا أننا نس���ابق الزم���ن لالنتهاء م���ن كافة 

األعمال.
وتاب���ع عباس أن هن���اك الكثير م���ن اإلنجاز في 
العاصمة اإلدارية الجديدة، وهناك تخطيط وتنظيم 
ملراعاة املعايير العاملية، مؤكدا أن مصر تس���عى 
جاهدة إلنشاء مدن الجيل الرابع كمدن مستدامة 
تلبي احتياجات املواطنني في كل النواحي الحياتية 
من خالل التقنيات التكنولوجية وتوفير بيئة رقمية 
صديقة محفزة للعلم واإلبداع، فضال عن التحول 
التكنولوج���ي لألجيال واملدن الجديدة الس���ابقة، 
باس���تخدام أحدث التطبيقات العاملية واألس���س 
التخطيطية في بناء وتنمي���ة املجتمعات العمرانية 
الجديدة، بجانب بن���اء مراكز للمال واألعمال بها 

أطول برج إداري وأفريقي في أفريقيا.
وم���ن ناحيتها، أش���ادت  “فيبي وصف���ي”، بما 
تحققه مصر من نجاحات كبيرة، موضحة أن بناء 
مدينة عمالقة بحج���م العاصمة اإلدارية الجديدة 
يحت���اج لعقود حتى تخرج به���ذه الصورة، ولكن 
مصر تصنع املس���تحيل، مؤك���دة أننا أحفاد بناة 
األه���رام وما نصنعه هنا م���ن تعمير الصحراء ال 

يقل إنجازا عما فعله أجدادنا عبر التاريخ.
وأك���دت  “وصفي” أن مس���توى اإلنجاز منذ وباء 
كورونا، يؤكد أن هناك جهود عظيمة خلفه، موضحة 
أنها ملست الكثير من التغييرات منذ آخر زيارة لها، 
مضيف���ة أن العالم كان يغل���ق أبوابه خوفا من وباء 
كورونا املس���تجد، بينما كانت مصر  تبني وتشيد، 
وهذا ليس جديدا على ش���خصية املصريني الذين 
يحرص���ون على تنمية وتطوير الوطن وأن يكون في 
أفضل حال، موضحة الحرص على نشر معاملنا 
الس���ياحية بني الجاليات املصرية بالخارج 
واألجانب، وأن الطالب والش���باب لديهم 
تاريخهم  عل���ى  للتع���رف  الش���غف 
وحضارتهم، مؤكدة أنهم في كل 
زيارة يحرصون على زيارة أبرز 
بجانب  املسئولني،  ولقاء  املعالم 
التعرف عل���ى ما تقوم به الدولة 
املصري���ة في مختل���ف املجاالت 
وتطوير  واألس���ر  الش���باب  لدع���م 
قطاع���ات التعليم والصح���ة، ومختلف 

املبادرات املعنية بصحة املصريني.
 بدورهم،    أكد الش���باب فخرهم بما شاهدوه 
من معالم متميزة داخل العاصمة اإلدارية الجديدة، 
مؤكدي���ن أنه���م س���يحرصون على نق���ل الصورة 
الحقيقية ملصر عبر صفحات التواصل االجتماعي، 
مش���يرين إلى أن ما ش���اهدوه يمث���ل جهدا كبيرا 
بسواعد ش���باب مصر في مختلف أنحاء العاصمة 

الذين يعملون بجد وابتسامة لبناء الوطن.
 ش���هدت الزي���ارة عددا م���ن املعالم الب���ارزة في 
العاصم���ة، من بينه���ا مقر مجلس ال���وزراء وأكبر 
سارية علم ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميالد 
السيد املس���يح التي  تقع علي مس���احة 15 فدان 
وتعد الكاتدرائية األكبر في الش���رق األوسط، وتم 
افتتاح املس���جد والكنيس���ة في نفس التوقيت يوم 
1/6/2019،  ف���ي يوم ميالد املس���يح   ، كما زار 
الشباب ساحة الشعب والحي الحكومي،  ومجلس 

النواب.

   حقيقة بيع وحدات البرج األيقوني بسعر  200 ألف جنيه 
للمتر .. و”اإلسكان “ : لم يتم فتح باب الحجز   حتى اآلن 

  وزير اإلسكان يصطحب نظرائه وزراء اإلسكان والتعمير العرب فى 
زيارة موسعة للمشروعات المختلفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة

محمود معروف

مشروعات العاصمة اإلدارية اجلديدة علي رادار الترويج

أعلنت ش���ركة تطوير مص���ر، توقيع اتفاقية مع ش���ركة 
“الخرافي ناش���يونال”؛ إلسناد أعمال مقاوالت بمشروع 
املون���ت الجاللة بمدينة العني الس���خنة بقيمة 1.5 مليار 
جنيه؛ لتسريع وتيرة األعمال اإلنشائية بمراحل املشروع 

املختلفة.
ويأتي ذل���ك في ظل تزاي���د الطلب على مش���روع املونت 
الجالل���ة، ملا ينفرد به من موقع اس���تراتيجى بالقرب من 
الطرق واملحاور الرئيس���ية واملشروعات القومية الكبرى، 
وتصمي���م ممي���ز على س���احل البحر األحم���ر يتيح لكل 
الوحدات رؤية متميزة، أما للبحر أو الكريس���تال الجون 
وجب���ال البح���ر األحمر، كم���ا يأتى ذلك ف���ى ضوء ثقة 
“تطوي���ر مصر” باالقتصاد املصري، ما ش���جعها لضخ 
اس���تثمارات ضخمة لزيادة الناتج القومي، وتوفير املزيد 

من فرص العمل.
ووقع على االتفاقية كل من الدكتور أحمد شلبي، الرئيس 
التنفيذى والعضو املنتدب لشركة »تطوير مصر«، وإيليا 
صابر، املدير التنفيذي لش���ركة “الخرافي ناش���يونال”، 
بحضور املهندس باهر أيوب، نائب أول الرئيس والرئيس 
التنفيذي للمشروعات وعضو مجلس إدارة شركة شركة 

تطوير مصر، وعدد من قيادات ومسؤولي الشركتني.
ش���ركة  س���تتولى  االتفاقي���ة،  وبموج���ب 
“الخرافي ناش���يونال” تنفيذ أعم���ال إنش���ائية ضخمة 
بمراحل مش���روع املونت الجاللة املختلفة أبرزها مرحلة 
“فيا” التي تمتد على مس���احة 16 فداًن���ا وتتميز بطراز 
معماري فريد يضاهي الجزر اليونانية وأسلوب إنشائي 
وهندسي يشبه جزيرة سانتوريني الشهيرة، وتضم 504 
وحدات تطل جميعها على مياه البحر األحمر الس���احرة، 
وث���الث مراحل من منطقة »مايس���تا« والتي تعتبر أعلى 
نقطة في املش���روع على ارتفاع 210 أمتار فوق س���طح 
البحر، ما يوفر أجواء مناخية رائعة وإطاللة ساحرة على 

البحر.
كما تتضمن االتفاقية بدء أعمال تنفيذ مرحلة سيس���تيانا 

التي تعتب���ر م���ن أكث���ر املراح���ل الحصري���ة والفاخرة 
في املون���ت جاللة، تقام على مس���احة 13.5 فدان تضم 
58 وحدة فقط بني فيالت وتوين هاوس بمساحات متنوعة 
من 205 حتى 500 متر مربع، بارتفاع عن س���طح البحر 
يتراوح ما بني 98-128 مت���را، وتطل كل الوحدات على 

البحر والكريستال الجون.
وقال الرئيس التنفيذى والعضو املنتدب لش���ركة تطوير 
مص���ر، إن إدارة الش���ركة اخت���ارت إس���ناد أضخ���م 
“تطوي���ر مصر” لش���ركة  عق���د مق���اوالت في تاري���خ 
“الخرافي ناش���يونال”؛ به���دف زيادة معدالت تس���ليم 
الوحدات لعمالئها من 1500 إلى 2000 وحدة س���نوًيا، 
كما أك���د باهر أي���وب، أن اختبار الخرافى ناش���يونال 
مل���ا لديها من ب���اع طويل فى تنفيذ املش���روعات القومية 

الضخمة.
ويق���ع مش���روع املونت الجالل���ة بمنطقة جب���ال الجاللة 
بالعني السخنة على مساحة 2.2 مليون متر مربع )535 
فداًنا(، ويضم املش���روع 10 آالف وحدة متضمنة عدًدا 
م���ن الوحدات الفندقية، باإلضافة إل���ى عدد من الفنادق 

العاملية.

»تطوير مصر” تسند أعمال مقاوالت بقيمة 1.5 مليار جنيه 
لتسريع األعمال يف “املونت اجلاللة”

اسالم عبدالفتاح

أكد طارق املال، وزير البت���رول والثروة املعدنية، على أن ما 
تحقق فى تمويل مش���روع إنتاج الس���والر )مجمع التكسير 
الهيدروجينى للمازوت( في أسيوط والوصول إلغالق قرض 
تمويل املش���روع، هو نجاح يحس���ب لكل املشاركني فيه من 
ش���ركاء قطاع البترول االستراتيجيني، ويؤكد على الجدوى 
االقتصادي���ة لهذا املش���روع الحيوى الذي يخ���دم أهالينا 
في صعيد مصر، وس���يوفر جانًبا مهًما من إمدادات الوقود 

ملشروعات النمو والتنمية بجنوب مصر.
وأكد املال، خالل اإلعالن عن إغالق قرض تمويل املشروع، 
أن التعاون الذى تم فى توفير هذا التمويل فى ظل املتغيرات 

العاملي���ة الحالي���ة يؤكد على مدى قناع���ة الجميع به ويعطى 
مؤش���رات قوية على نجاحه، الفًتا إلى الجهود الحثيثة التي 
بذلها الجميع في هذا اإلطار، كما أن هذا اإلعالن هو تعبير 
عن مدى دعم مؤسسات التمويل والبنوك والشركات العاملية 

لقطاع البترول ومشروعاته البناءة.
واس���تعرض محمد بدر، رئيس ش���ركة أنوب���ك، الخطوات 
التنفيذية للمش���روع واإلجراءات التى تم���ت لتدبير التمويل 
الالزم له، مش���يًرا إلى أن مش���روع مجمع انتاج الس���والر 
بأسيوط يعد واحًدا من أهم مشروعات الخطة االستراتيجية 

لوزارة البترول والثروة املعدنية.

 رئيس شركة أنوبك يعلن تفاصيل إغالق قرض متويل 
مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  ديسمبر  2022  •  العدد  674

رئيس الوزراء يتابع جهود الترويج والتسويق لمنطقة المال 
واألعمال المركزية بالعاصمة اإلدارية الجديدة

المرحلة
 األولى من العاصمة

 اإلدارية الجديدة بمساحة 40 
ألف فدان.. والمشروعات وفرت 

نحو 5 ماليين فرصة عمل 
مباشرة وغير 

مباشرة

وزراء 
اإلسكان والتعمير 

العرب  : مشروعات  
العاصمة اإلدارية الجديدة 

رائعة و نفذت فى زمن 
قياسي
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تابع الدكت���ور مصطفى مدبولي، رئي���س مجلس الوزراء، 
جه���ود تنمية منطقة املثلث الذهبي، خالل اجتماع بحضور 
طارق املال، وزير البترول والثروة املعدنية، وأحمد س���مير، 
وزي���ر التجارة والصناع���ة، وعادل س���عيد، رئيس الهيئة 

العامة للمنطقة االقتصادية للمثلث الذهبي.
وفي مس���تهل االجتماع، أك���د رئيس ال���وزراء أن منطقة 

املثلث الذهبي س���تكون منطقة واعدة ف���ي مجال التعدين؛ 
الحتوائه���ا على ثروات تعدينية، الفًتا إلى أنه س���بق إعداد 
دراسات مستفيضة حول هذا الشأن، منها دراسة إيطالية، 
موجًها ب���أن يت���م تحديد أهم املش���روعات من الدراس���ة 
اإليطالية التي تم إعدادها بش���أن هذه املنطقة؛ لبدء العمل 

بها، لتكون نواة لتنمية املنطقة.

مدبولي: منطقة املثلث 
الذهبي ستكون واعدة يف 

مجال التعدين

بعد س���اعات م���ن اختياره رئيس���ا جديدا للهيئ���ة العامة 
لالس���تثمار واملناط���ق الح���رة ، التقى الدكت���ور مصطفى 
مدبول���ي، رئي���س مجلس الوزراء،   حس���ام هيبة، الرئيس 
التنفيذي للهيئة ، وفي  مستهل اللقاء، قدم  رئيس الوزراء،  
التهنئ���ة للرئيس التنفي���ذي للهيئة بتولي مس���ئولية الهيئة، 
مؤكدًا عل���ى الدعم الكامل لعمل الهيئة ف���ي كافة امللفات، 
ومتمنيًا له التوفيق في مهمته، كما توجه بالشكر للمستشار 
محم���د عبد الوهاب، رئيس الهيئة الس���ابق على  ما قام به 

من جهد.
 وأكد الدكت���ور مصطفى مدبولي، أن هناك 3 ملفات ُمهمة 
تأتي على رأس أولويات ملف االس���تثمار في هذه املرحلة، 
وهي: أواًل حل مش���كالت املستثمرين القائمة، وثانيًا سرعة 
إصدار التراخيص للمش���روعات املتقدم���ة، وثالثًا الترويج 

للمشروعات والفرص املختلفة.
 وشدد  رئيس الوزراء علي  أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا 
بمل���ف االس���تثمار والترويج للفرص الواعدة في الس���وق 
املصري���ة، كما تعمل على جذب االس���تثمارات الخارجية، 
وتيس���ير اإلجراءات، وحل املش���كالت، مضيف���ًا أنه فيما 
يخص تبسيط وتيس���ير إجراءات إصدار التراخيص، فقد 
قامت الدول���ة بتفعيل الرخصة الذهبية، وتمت املوافقة على 
اصدار الرخصة الذهبية ل� 8 مش���روعات خالل االجتماع 
األخير ملجلس الوزراء، ومن ثم يجب متابعة هذه املشروعات 

لبدء العمل بها. 
 م���ن جانبه توجه حس���ام هيبة بالش���كر لرئي���س الوزراء 
على الثق���ة بتوليه منصب الرئيس التنفي���ذي للهيئة العامة 
لالس���تثمار، مؤكدًا أنه س���يبذل كل الُجهد املُمكن من أجل 
دف���ع ملفات العمل املختلف���ة، والعمل على تنفيذ هذه املهام 

تباعًا بالتنسيق مع الوزارات املعنية.
 وأش���ار إلى أن���ه يعُكف حاليًا على دراس���ة ملفات ومهام 
الهيئة املختلفة، وسيتقدم قريبًا برؤية وتصور كامل لعرضه 

على رئيس الوزراء بشأن املهام املختلفة.
كان رئي���س ال���وزراء  الدكتور مصطف���ى مدبولي،  أصدر  
قرارا بتعيني حس���ام أحم���د هيبة، رئيس���ا تنفيذيا للهيئة 
العامة لالستثمار واملناطق الحرة، خلفا للمستشار   محمد 

عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.
 وتوج���ه رئيس الوزراء بالش���كر للمستش���ار محمد عبد 
الوهاب، على جهوده التي بذلها خالل فترة رئاسته للهيئة، 
والتي س���اهمت في إتاحة مناخ جاذب لالس���تثمارات على 
املس���تويني املحلي واألجنبي، في ظل ه���ذه الفترة الحرجة 

التي تشهد العديد من تداعيات أزمات عاملية متالحقة.
 يذك���ر  أن حس���ام أحمد هيبة، كان يش���غل منصب نائب 
رئي���س مجل���س اإلدارة والعض���و املنتدب لش���ركة البريد 

لالستثمار.
 وسبق وأن وافق مجلس الوزراء   على مشروع قرار رئيس 
الجمهورية بتش���كيل “املجلس األعلى لالس���تثمار” ونظام 
عمله، والذي نص على أن ُيشكل برئاسة رئيس الجمهورية، 
وعضوي���ة كل من: رئيس مجلس ال���وزراء، ومحافظ البنك 

املركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات املعنية.
ونص مش���روع القرار على أن يجتمع املجلس األعلى بناء 
على دعوة من رئيس���ه، م���رة كل ثالثة أش���هر على األقل 
وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات 
الحاضري���ن، ويج���وز أن ينيب رئي���س الجمهورية رئيس 
مجلس الوزراء في رئاس���ة بعض جلسات املجلس، وتلتزم 
أجهزة الدولة بما يص���در عن املجلس األعلى من قرارات، 

واتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذها.
وفي أغس���طس املاضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئي���س مجلس الوزراء، ق���راًرا بتجديد تعيني املستش���ار 
محمد أحم���د عبد الوهاب إبراهيم، رئيًس���ا تنفيذًيا للهيئة 
العامة لالس���تثمار واملناطق الحرة، وذلك ملدة عام اعتباًرا 

من 2022/8/24 .

 

فيتش: سوق العقارات 
المصري وجهة فعالة لجذب 
االستثمارات األجنبية

مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز 
التعاون االستثماري في مجال 
األدوية المتطورة

»المصرية لنظم التعليم« 
تكشف مستجدات إنشاء جامعة 
خاصة في العاصمة اإلدارية
 

استقبل تامر عصام، رئيس 
هيئة الدواء املصرية، جاريث 
بايلي، السفير البريطاني 
بالقاهرة، يرافقه إدوارد 
بارسون، امللحق التجاري 
بالسفارة، وشيرين الصباغ، 
مستشار السياسات التجارية 
بالسفارة البريطانية بالقاهرة.

وأكد رئيس هيئة الدواء أن 
مصر تنتهج سياسة الباب 
املفتوح، وترحب بالتعاون 
مع الجانب البريطاني 
في مجال األدوية الحديثة 
واملبتكرة واملتطورة، وأن 
السوق املصري بما لديه من 
بنية تشريعية ورقابية قوية، 
وعوامل جذب متعددة، يرحب 
باالستثمارات والشركات 
البريطانية، ويعتبر بريطانيا 
شريًكا أساسًيا في عملية 
تعميق توطني املستحضرات 
الدوائية الهامة في مصر.

أكدت وكالة “فيتش” الدولية، 
أن سوق العقارات املصرية 
يحتفظ بمكانته كوجهة فعالة 
لجذب االستثمارات األجنبية 
املباشرة، وأن االستثمار 
املستمر في قطاع الطاقة وفي 
مجال البنية التحتية العامة 
سيظل محرًكا رئيسًيا للنمو 
في مصر على املدى الطويل، 
حيث يخلق فرًصا للشركات 
في مجال البناء والصناعات 
الثقيلة، فضاًل عن الصناعات 
الداعمة مثل النقل والخدمات 
املصرفية واملالية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام 
ورصد مركز املعلومات 
ودعم اتخاذ القرار بمجلس 
الوزراء لكل ما هو متعلق 
بالتقارير الدولية التي تسلط 
الضوء على الشأن املصري 
في أي من قطاعاته املختلفة، 
بحسب وكالة أنباء الشرق 
األوسط.

وأوضح مركز املعلومات، أن 
تقرير وكالة “فيتش” أفاد 
أيًضا بأنه من املتوقع أن 
تشهد العالقات التجارية 
املصرية الصينية تطوًرا، 
حيث تتضمن مبادرة الحزام 
والطريق األخيرة خطط تنمية 
ضخمة ملنطقة قناة السويس.

قالت شركة املصرية لنظم 
التعليم الحديثة، إنها ما 
زالت تعمل على إعداد دراسة 
الجدوى االقتصادية بشأن 
إنشاء جامعة خاصة في 
العاصمة اإلدارية الجديدة.

وأوضحت الشركة، في بيان 
للبورصة، أنه بعد االنتهاء من 
دراسة الجدوى سيتم إعالن 
التكلفة النهائية طبًقا لدراسة 
الجدوى االقتصادية 
والعرض على مجلس اإلدارة؛ 
تمهيًدا التخاذ قرار بزيادة 
رأس املال أو تمويل من 
مجلس اإلدارة أو القروض 
لتمويل جميع التوسعات.

يشار إلى أن الشركة حققت 
صافي ربح بلغ 5.31 مليون 
جينه خالل الفترة من يوليو 
2021 حتى نهاية يونيو 
2022، مقابل صافي ربح بلغ 
5.51 مليون جنيه خالل نفس 
الفترة من العام املالي املاضي، 
وارتفعت إيراداتها إلى 27.45 
مليون جنيه خالل العام املالي 
املاضي، مقابل 27.27 مليون 
جنيه خالل الفترة ذاتها من 
العام املالي السابق.

ملفات مهمة على  مكتب الرئيس اجلديد للهيئة العامة لالستثمار

وزيرة التخطيط ورئيس »مصر السيادي« يبحثان سبل 
التعاون مع »ليوني مصر« لضفائر السيارات

اس���تقبلت الدكتورة هال���ة الس���عيد، وزي���رة التخطي���ط 
والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر 
السيادي، الدكتور أنيس كمون، رئيس مجلس إدارة شركة 
ليون���ي مصر، واملهندس هش���ام الصباغ، عضو مجلس 
إدارة الش���ركة ومدي���ر التواصل املؤسس���ي والعالقات 
الحكومية بالش���ركة، التي تعد أحد الشركات الرائدة في 
مجال تكنولوجيا صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات.

وخ���الل االجتماع تم اس���تعراض أهم اإلج���راءات التي 
تتخذها الدولة املصرية لتحقيق التنمية االقتصادية وعلى 
رأس���ها برنامج اإلصالح���ات الهيكلية وتحس���ني كفاءة 
س���وق العمل والتركيز على قطاع���ات الصناعة والزراعة 
وتكنولوجيا املعلومات، كما اس���تعرضت وزيرة التخطيط 
والتنمي���ة االقتصادي���ة أه���م مج���االت عم���ل الصندوق 
الس���يادي وتوجه الصندوق للشراكة مع القطاع الخاص 

وتعظيم االستفادة من الفرص االقتصادية املتاحة.
وأك���دت الس���عيد، توجه الدول���ة لدعم القط���اع الخاص 
باعتباره ش���ريك أساسي في عملية التنمية وأهم مصادر 

خلق فرص العمل ورفع معدالت التصدير.
ومن جانبه أش���اد الدكتور أنيس كم���ون، باهتمام ودعم 
الدولة املصرية بتشجيع القطاع الخاص خالل السنوات 
األخي���رة، مؤكًدا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيس���ي 
ملصنع الشركة ضمن جوالته في املنطقة الصناعية كانت 

دافع لزيادة االس���تثمارات ورغبة مجلس إدارة الشركة 
في زيادة استثماراتها في مصر.

وأوضح كم���ون، أن الش���ركة تطلع للعم���ل مع صندوق 
مصر الس���يادي؛ لتحقيق مزيد من االس���تثمارات وخلق 

مزيد من فرص العمل في مصر.
وحض���ر االجتم���اع أيم���ن س���ليمان، املدي���ر التنفيذي 
لصن���دوق مصر الس���يادي، والدكتورة نج���الء البيلي، 
مس���اعد وزي���ر التخطي���ط والتنمية االقتصادي���ة إلدارة 

األصول واالستثمار.
رضوى عبداهلل

عق���دت ش���ركة القابضة لكهرب���اء مصر، الجمعي���ة العامة 
العادي���ة برئاس���ة محمد ش���اكر وزي���ر الكهرب���اء والطاقة 
املتجددة، موضحة  أنها نفذت استثمارات بقيمة 43 مليون 
جنيه خ���الل العام املالي املاضي 2021 - 2022، في خطط 

التطوير.
وقال جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، 
إن الشركة نجحت في التغلب على التحديات التي واجهتها 
خالل الفترة املاضية وتحقيق االس���تقرار للش���بكة القومية 
واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خالل 

العديد من اإلجراءات أهمها:
- املتابعة املستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة 
وإجراء الصيانة والعمرات الالزمة للتأكد من جاهزيتها دون 

التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
- متابعة تنفيذ الخطة املوضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة 
على تفريغ األحمال املتوقعة، والتنس���يق املستمر مع قطاع 
البترول لتوفير الوق���ود الالزم للمحطات، عالوة على متابعة 
تنفيذ مش���روعات تطوير ش���بكات توزي���ع الكهرباء ومراكز 
التحكم وإح���الل العدادات العادية بعدادات مس���بقة الدفع 
وعدادات ذكي���ة وتطوير مراكز خدمة العمالء واس���تحداث 
العدي���د م���ن الخدمات لالرتق���اء بجودة الخدم���ات املقدمة 

للعمالء.
- تنفي���ذ مش���روع توحيد قواع���د بيانات املش���تركني وربط 
املش���تركني مكانًيا على خرائط املناط���ق واليوميات حيث تم 
االنتهاء من الربط املكاني لعدد نحو )11.1( مليون مشترك، 
وتعزيز إدارة السيولة النقدية املتاحة لتأمني سداد االلتزامات 
الحتمية ومس���تحقات قطاع البترول حيث تم س���داد كامل 
االلتزامات املستحقة عن أعباء القروض املباشرة والقروض 
املعاد إقراضه���ا واملضمونة في مواعيد اس���تحقاقها دون 

تأخير باإلضافة إلى الوصول لنس���بة س���داد نحو 92% من 
قيمة مسحوبات املواد البترولية عام 2021 - 2022.

- اس���تكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة 
الداخلية ويعزز من سياسات اإلفصاح والشفافية، من خالل 
تدعي���م لجان املراجع���ة وإدارات عام���ة للمراجعة الداخلية 
وااللتزام بكل من الش���ركة القابضة وشركاتها التابعة، كما 
اتخذت الش���ركة القابضة لكهرباء مصر الخطوات الالزمة 
لعملية التس���جيل في املنظوم���ة الجمركي���ة إلدخال جميع 
مس���تندات الش���حن على موق���ع النافذة، كما ت���م فتح رقم 
تعاملي جمركي للش���ركة القابضة وشركات توزيع الكهرباء 
كل ش���ركة على حدة وذلك ملواكبة التح���ول الرقمي، عالوة 
على التعاقد مع شركة “S.A.P” على التصريح باستخدام 

برنامج “S.A.P”؛ لتنفيذ مشروع ميكنة قواعد البيانات. 

ق���ال رئيس املنطقة االقتصادية لقناة الس���ويس وليد جمال 
الدين، إنه تم االهتمام بش���كل مكث���ف لتنفيذ أعمال البنية 
التحتية باملنطقة الصناعية بأبو خليفة القنطرة غرب محافظة 

اإلسماعيلية خاصة أعمال الكهرباء واملرافق، ما 
يسهم في جذب املستثمرين لها، ويعطيها ميزة 
تنافس���ية؛ نظًرا لقربها م���ن املجرى املالحي 

لقناة السويس.
ج���اء ذل���ك خ���الل حض���ور رئي���س املنطقة 
املحلي���ة  اإلدارة  لجن���ة  االقتصادية جلس���ة 
بمجل���س النواب برئاس���ة أحمد الس���جيني؛ 
ملناقشة التطورات الخاصة باملنطقة الصناعية 
ألب���و خليفة بمنطق���ة القنطرة غ���رب محافظة 
اإلس���ماعيلية، والتي تتبع املنطقة االقتصادية 

لقناة السويس.
الهيئ���ة  رئي���س  ع���رض  الجلس���ة،  وخ���الل 

االقتصادي���ة الجه���ود املبذول���ة لتجهي���ز املنطق���ة 
الس���تقبال مختلف أنواع االس���تثمارات خالل 2023، كما 
استعرض مستجدات أعمال تجهيز البنية التحتية الخاصة 
باملنطقة العاجلة في حدود 800 ألف متر مربع من إجمالي 

مس���احة املنطقة التي تبلغ 19,5 كم مربع؛ لإلس���راع في 
تجهيزها لالستثمار.

وأوضح أن الهيئة تتواصل مع مختلف املس���تثمرين الذين 
يعمل���ون في الصناع���ات املتوس���طة والخفيفة؛ 
أن���واع  ملختل���ف  املنطق���ة  نظًرا لجاهزي���ة 
الصناع���ات وقربها من العدي���د من مصادر 
املواد الخ���ام، إضافة إلى قربه���ا من الدلتا 
ومدينة العاش���ر من رمضان، أي أنها تتميز 

بالقرب أيًضا من األسواق املحلية.
وأكد عل���ى أن املنطق���ة االقتصادي���ة لقن���اة 
الس���ويس تس���تهدف توط���ني العدي���د م���ن 
الصناعات داخل هذه املنطقة منها الصناعات 
الصغيرة والصناعات الغذائية واملنسوجات، 
كما تس���عى إل���ى تعزيز االس���تثمارات في 
منطقتي ش���رق اإلس���ماعيلية وغرب القنطرة 
الصناعيتني؛ نظ���ًرا لالنته���اء من أعم���ال البني���ة 
التحتي���ة والتطوير الالزم���ة لالس���تثمار، ولتحقيق التقدم 
املطلوب ف���ي مختلف الصناعات بالتوازي مع جهود توطني 

صناعة الوقود األخضر باملنطقة.

43  مليون جنيه استثمارات القابضة لكهرباء مصر خالل 2022-2021

 اقتصادية قناة السويس: اهتمام مكثف باملنطقة  الصناعية جلذب املستثمرين

جدل كبير شهدته األيام املاضية ، بعد اإلعالن عن موافقة 
مجلس النواب علي  إنش���اء  صندوق تابع لقناة السويس 
، طبقا ملش���روع قانون مقدم م���ن الحكومة بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )30(لس���نة 1975 بنظ���ام هيئة قناة 

السويس.
 املستش���ار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، 
رد عل���ي املغالط���ات املثارة  في هذا الش���أن قائال : لق�د 
تابع�ت ع�ن كث�ب األخب�ار املتداول�ة - س����واء بالوس���ائط 
اإلعالمي�ة املختلف�ة أو على مواقع التواصل االجتماعي - 
بش�أن مناقش�ة مجل�س الن�واب ملش�روع قانون مق�دم م�ن 
الحكوم�ة بتعديل بعض أحك�ام ال�ق�ان�ون رق�م )30(لس�نة 
1975 بنظ�ام هيئ�ة قن�اة الس�ويس، وال�ذي ينض�وي عل�ى 

إنش�اء صندوق تابع لهيئة قناة السويس.
 وأض���اف :  ه�الن����ي م�ا رأيت�ه وس����معته  - م�ن بع�ض 
املحس���وبني عل�ى النخب����ة املثقف�ة - م����ن أن م�ا تضمنه 
مش����روع الق�ان�ون م�ن أحك�ام تجي�ز تأس���يس شركات 
لشراء وبي�ع وتأجير واستغالل أص�ول الصندوق وال�ذي 
يع�دعلى حد وصفهم - تفريطا في قناة السويس   ، وتابع 
: إزاء التخوفات املش���روعة لبع���ض املواطنني تج�اه ه�ذا 
األم����ر – واملق�درم�ن جانبن�ا بش����دة – والت�ي تؤججه�ا 
االدع���اءاث واملغالط�ات ال�ت�ي ص�درت ع����ن أن�اس ل�ه�م 
مكانتهم العلمي���ة واألدبية والثقافي�ة ب����ل والقانوني�ة ف�ي 
املجتم�ع، لذا فق�د وج����دت لزام�ا عل�ي ض�رورة توضيح 

األم�ر .
وأوض���ح رئي���س “النواب “ أن   مش���روع القانون الذي 
واف����ق علي�ه مجل�س الن�واب ف�ي مجموع�ه  ،   واملتضمن 
إنشاء صندوق ت�ابع لهيئ�ة ق�ن�اة السويس  ال يتضمن أي�ة 
أحك�ام تمس قناة الس���ويس لكونه�ا م����ن أم�وال الدول�ة 
العام����ة، وال يجوز التصرف فيه����ا أو بيعه�ا، ب�ل ويزي�د 
عل����ى ذل����ك أن الدول�ة ملزم�ة – وف�ق امل����ادة )43( م�ن 
الدس���تور- بحمايته�ا وتنميته�ا والحفاظ عليه�ا بصفتها 
مم����را مائيا دوليا مملوكا لها، كم����ا تلتزم بتنمي�ة قط�اع 
القناة، باعتباره مرك���زا اقتصاديا متميًراأم�ا م�ا تضمنه 
مش����روع الق�ان�ون من حق الصندوق املزمع انشاؤءه ف�ي 
بي�ع أو ش����راء أو استئجار أو اس���تغالل أص�وله الثابت�ة 
أو املنقولة فه�وأم�ر طبيع����ي يتف�ق م�ع طبيع�ة الصناديق 

كوسيلة م�ن وس����ائل التموي�ل واالستثمار، وال يم�س 
بش���كل مباشر أو غير مباش�ر “ قن�اة الس�ويس”، 

ألن لف���ظ “ األص�ول” ال يمك����ن أن ينصرف 
– ب�أي ح����ال م�ن األح�وال- إل����ى القن�اة 
ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام 

ال يمكن التفريط فيه. 
وقال جبالى: أتوج�ه ب�ح�ديثي إل�ى ش�عب 

مص�ر العظ�يم، إن مجل����س الن�واب ال�ذي 
أوليتم�وه ثقتكم، ل�م ول�ن ينج�رف إل�ى إص�دار 

ق�وان���ني تم�س أحك�ام الدس���تور ال���ذي يعبر عن 
ضمي���ر األمة؛ وأن�ه يبذل قصارى جه�ده ف�ي تمحيص 

مشروعات القوانني لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة 
الوطن واملواطن. 

نصوص وأهداف 
وكان  مجلس النواب  وافق خالل جلسته العامة،  األسبوع 
املاضي ، برئاس���ة املستش���ار الدكتور حنفى جبالي، فى 
املجموع على مش���روع قانون ُمق���دم من الحكومة بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة 
الس���ويس، وأعلن “جبالى” تأجيل أخ���ذ املوافقة النهائية 

الى جلسة قادمة.
ووافق املجلس في جلس���ته على إنش���اء صندوق يسمى 
)صندوق هيئة قناة السويس(، تكون له شخصية اعتبارية 
مس���تقلة، ويكون مقره الرئيس���ي محافظة اإلسماعيلية، 
ويج���وز ملجلس إدارة الصندوق أن ينش���ئ ل���ه فروعًا أو 
مكاتب داخ���ل جمهورية مصر العربية، وُيش���ار إليه في 
تطبي���ق أحكام ه���ذا القانون ب� “الصن���دوق”، فضال عن 
امل���ادة املنظمة أله���داف الصندوق، حي���ث تقضي املادة  
)15 مك���ررًا “1”( ب���أن يهدف الصندوق إلى املس���اهمة 
في التنمية االقتصادية املس���تدامة ملرفق قناة الس����وي�س 
وتطويره من خالل االستغالل األمثل ألمواله وفقًا ألفضل 
املعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة األزمات 
والحاالت الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية 

أو قوة قاهرة أو سوء في األحوال االقتصادية.
 ويقضي املش���روع بأن يكون للصندوق في سبيل تحقيق 
أهداف���ه املش���ار إليها باملادة )15 مك���ررًا “1”( من هذا 
القانون،  القيام بجميع األنشطة االقتصادية واالستثمارية 
،بما في ذلك، املس���اهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس 
الش���ركات، أو في زيادة رءوس أموالها،  االس���تثمار في 
األوراق املالية،  شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغالل 

أصوله الثابتة واملنقولة واالنتفاع بها.
 وحددت مواد املش���روع، رأس املال املرخص الصندوق 
التابع لهيئة قناة الس���ويس والذى س���يتم انشاؤءه طبقا 
للقان���ون بقيم���ة مائة ملي���ار جنيه مص���ري، ورأس ماله 
املصدر واملدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصری، كما 
اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص، وجاءت 
املادة لتنص علي يك���ون رأس مال الصندوق املرخص به 
مائ���ة مليار جنيه مصري، ورأس مال���ه املصدر واملدفوع 
10 مليارات جنيه مصر يتس���دد من هيئة قناة السويس، 
ويج���وز زيادة رأس مال الصندوق نق���ًدا أو عيًنا بموافقة 
الجمعية العمومية للصن���دوق وفًقا للضوابط واإلجراءات 
ال���واردة بالنظ���ام األساس���ي للصن���دوق. وُتع���د أموال 

الصندوق من األموال اململوكة للدولة ملكية خاصة.
 كم���ا أقر املجلس امل���ادة التي حددت م���وارد الصندوق 
في ع���دة مصادر، وه���ي: رأس مال الصندوق، ونس���بة 
م���ن إيرادات هيئة قناة الس���ويس، أو تخصيص جزء من 
فائض أموال هيئة قناة الس���ويس لصالح الصندوق بعد 
االتفاق مع وزير املالية، وعائد وإيرادات اس���تثمار أموال 
الصن���دوق، باإلضافة إل���ى املوارد األخ���رى التي تحقق 
أهداف الصندوق، ويقرها مجلس اإلدارة، ويقبلها رئيس 

مجلس الوزراء.
 وحددت  امل���ادة 15 مكررا 7   اختصاص مجلس إدارة 
صن���دوق املنش���أ بالقانون والتابع للهيئ���ة، وفي مقدمتها  

وضع السياسات العامة للصندوق واإلشراف على إدارته 
عل���ى النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس 

اإلدارة الصالحيات املطلوبة للقيام بذلك.
 وأيضا أقر املجلس املادة التي  تتضمن موازنة مس���تقلة 
للصن���دوق، ونصت بع���د إدخال تعدي���ل  عليها  علي :” 
يك���ون للصن���دوق موازن���ة مس���تقلة، يتبع ف���ي وضعها 
وإع���داد القوائم املالية له���ا معايير املحاس���بة املصرية، 
وتبدأ الس���نة املالية للصندوق وتنتهي ف���ي املوعد املقرر 
بنظامه األساس���ي، وُيرحل فائض الصندوق من عام إلى 
آخر، كما يكون للصندوق حس���اب خاص ضمن حساب 
الخزانة املوح���د بالبنك املركزي، وتمن���ح الخزانة العامة 
للدول���ة أموال الصندوق املودعة بالحس����اب نفس العائد 
ال���ذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حس���اب بأحد 
البنوك التجارية بعد موافقة وزير الشئون املالية، وتخضع 
كافة حس���ابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة 

الجهاز املركزي للمحاسبات.
ويهدف مش���روع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة 
قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على املساهمة في التنمية 
االقتصادية املس���تدامة ملرفق هيئة قناة السويس وتطويره 
وفقًا ألفضل املعايير والقواعد الدولية، كما يس���اعد على 
تميك���ن الهيئة من مجابهة األزمات والحاالت الطارئة التي 
تحدث نتيجة أية ظروف اس���تثنائية أو قوة قاهرة أو سوء 

في األحوال االقتصادية.
ويحقق مش���روع القانون هداف التنمية املس���تدامة ملرفق 
هيئة قناة ال�س���ويس وتطويره من خالل االستغالل األمثل 
ألموال���ه، ويمكن الهيئ���ة من مواجهة األزم���ات والحاالت 
الطارئ���ة في ظل تقلبات األح���وال االقتصادية 

ومعوقات حركة التجارة الدولية.
 وتس���تهدف هيئة قناة الس���ويس من 
مش���روع القانون إنش���اء صندوق 
ممل���وك لها، تس���عى من خالله 
إلى تحقيق  عدد من االهداف 
مث���ل زي���ادة ق���درة الهيئ���ة 
التنمية  ف���ي  املس���اهمة  على 
ملرفق  املس���تدامة  االقتصادية 
هيئة قناة الس���ويس وتطويره من 
خالل االستغالل األمثل ألمواله وفقًا 
ألفضل املعايير والقواعد الدولية لتعظيم 
قيمتها واملس���اعدة عل���ى تمكني هيئ���ة قناة 
الس���ويس من مجابهة األزمات والحاالت الطارئة 
التي تحدث نتيجة أية ظروف اس���تثنائية أو قوة قاهرة أو 

سوء في األحوال االقتصادية.
مناقشات 

 و ش���هدت الجلس���ة العامة بمجلس النواب  ، مناقش���ة 
واس���عة حول املادة 15 مكرر 6 من مشروع قانون مقدم 
من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لس���نة 
1975 بنظام هيئة قناة الس���ويس، تش���كيل مجلس إدارة 
الصن���دوق ومدد عمل���ه، إذ تق���دم نواب التنس���يقية ب�5 

تعديالت.
 ونصت املادة على: “يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة 
رئيس هيئة قناة الس���ويس وعضوي���ة كل من:  أربعة من 
أعضاء مجلس اإلدارة أو املديرين بهيئة قناة الس���ويس، 
يحددهم النظام األساس���ي للصن���دوق ، و ثالثة أعضاء 
م���ن ذوي الخبرة في املج���االت االقتصادي���ة والقانونية 
واالستثمارية أو غيرها من املجاالت ذات الصلة بأغراض 
الصن���دوق، يختارهم رئيس مجل���س الوزراء، وتكون مدة 

عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة.
 ويصدر بتش���كيل مجل���س اإلدارة ونظام عمله قرار من 

رئيس مجلس الوزراء، بن���اًء على عرض رئيس هيئة 
قناة الس���ويس، ويح���دد القرار م���ن يحل محل 

الرئيس عند غيابه.
 ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناًء على 
دعوة من رئيسه مرة كل شهر على األقل، 
أو كلم���ا دعت الحاجة إلى ذلك، وال يكون 
انعق���اد مجلس إدارة الصندوق صحيحًا 

إال بحض���ور أغلبية أعضائه على أن يكون 
م���ن بينه���م رئي���س مجل���س إدارة الصندوق 

أو م���ن ينوب عنه، وتصدر ق���رارات مجلس إدارة 
الصندوق بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وفي 

حال���ة التس���اوي ُيرجح الجانب الذي من���ه رئيس مجلس 
إدارة الصندوق.

 ويكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في 
مجال االستثمار متفرغ إلدارته، ويكون تعيينه ملدة عامني 
قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق في صالته مع الغير وأمام 
القض���اء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته 

املالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.
 كم���ا يكون للصن���دوق جمعية عمومية تش���كل بقرار من 
رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر 
عضوًا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق 
ألعماله وتقييمها والوقوف عل���ى مدى تحقيقه ألغراضه، 
وتجتم���ع الجمعية العمومية بناًء على دعوة من رئيس���ها 
أو من ثلثي أعضائها أو من مراقب حس���ابات الصندوق، 
ويكون اجتماعه���ا صحيحًا إذا حضره أغلبية أعضائها، 
وتص���در قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة 
تس���اوي األص���وات ُيرج���ح الجانب الذي من���ه الرئيس، 
ويحدد النظام األساسي للصندوق اختصاصات الجمعية 

العمومية األخرى.
 واقترحت النائبة إيرين س���عيد أن يتم إضافة فقرة للبند 
األول تح���دد مدد عمل أعضاء صن���دوق اإلدارة ، وعقب 

املستش���ار عالء الدين فؤاد وزير املجالس النيابية، قائال: 
“هؤالء أساس���ا موجودين فى مناصبه���م بصفاتهم التي 

يعملون فيها وبالتالي تحديد املدد وفقا ملناصبهم«.
 وتم رفض املقترح، فيما اقترحت النائبة س���ناء السعيد، 
أن يكون مدة العضوية 4 س���نوات بدال من سنتني، وعقب 
املستش���ار عالء الدين فؤاد وزير املجالس النيابية قائال: 
“لو فى كفاءة مل���اذا لم نجدد له بينما لو لم يكن عمله قوي 

يتم تغييره بعد سنتني”، وتم رفض املقترح.
 و اقت���رح النائ���ب خالد بدوي عضو تنس���يقية ش���باب 
األح���زاب والسياس���يني بمقترح تعدي���الت داعيا لحذف 
عبارة “يحددهم النظام األساس���ي للصندوق “ملنح رئيس 
مجلس ال���وزراء ورئيس هيئة قناة الس���ويس مرونة أكثر 
ف���ي اختيار األعضاء أو املديرين بداًل من تقييدهم بالنظام 
األساس���ي، والذي يتصف بالجم���ود، ليصبح نص البند 
كالتالي :” ُيش���كل مجل���س إدارة الصن���دوق بقرار من 
رئيس مجلس الوزراء، بن���اًء على عرض رئيس هيئة قناة 
الس���ويس، ويتكون من رئيس هيئة قناة الس���ويس أو من 
ينيبه رئيس���ًا، وعضوية  أربعة من أعضاء مجلس اإلدارة 

أو املديرين بهيئة قناة السويس.
 كم���ا اقترح تعديالت ف���ى فقرة 5  لتصب���ح كالتالي :” 
يك���ون للصندوق مدير تنفيذي م���ن ذوي الخبرة العملي��ة 
ف����ي مج�ال االس���تثمار متف���رغ إلدارته، ويك���ون تعيينه 
ملدة ثالث س���نوات قابلة للتجدي���د ، ويمثل الصندوق في 
صالته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيين�ه وتحديد 
اختصاصات���ه ومعاملت���ه املالية قرار م���ن رئيس مجلس 

الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس.
 كما اقترح النائب  عمرو درويش عضو تنس���يقيه شباب 
األح���زاب،  اس���تحداث بند 3 من امل���ادة 15 مكررا 6 - 
عضوي���ن من أعض���اء الجمعية العمومي���ة للصندوق يتم 
اختياره���م من ضمن أعضائه���ا. وُتَنَظم طريقة اختيارهم 
ومدة عضويتهم وف���ق صالحيات الجمعية العمومية التي 

يحددها النظام األساسي للصندوق.
 وأش���ار إل���ى أن  النصوص  ح���ددت بعض صالحيات 
الجمعية العمومي���ة ومن ضمنها متابع���ة أداء الصندوق 
وتقيي���م أعماله والوقوف على  م���دى تحقيقه ألغراضه  ، 
ومن باب أولى وجوب تمثيل الجمعية العمومية في مجلس 
ادارة الصن���دوق لتتمكن الجمعية العمومي���ة من القيادة 

باملهام املوكلة إليها.
 وعقب املستش���ار عالء الدين فؤاد وزير املجالس النيابية 
قائ���ال :” عندي الجمعية العمومية ه���ي التي تنظم فكيف 

ستكون مشرفة وتقيم أعمال فال يمكن الجمع بينهم«.
طفرات غير مسبوقة 

الفريق اس���امة ربيع رئيس هيئة قناة الس���ويس،  أكد أن 
هن���اك طفرات غير مس���بوقة   حققته���ا الهيئة على مدار 
ال�3 سنوات األخيرة، مشيرًا إلي زيادة عدد السفن خالل 
السنة امليالدية الجارية إلي 23.4 ألف مقابل 21.7 ألف 
س���فينة العام املاضي بزي���ادة 15%، باإلضافة إلى زيادة 
الحم���والت الصافية بواق���ع 11% لتصل إلي مليار و420 
مليون طن خالل السنة الجارية مقابل مليار و320 مليون 

طن العام املاضي.
 وقال “ربيع”، إن العائد خالل الس���نة الجارية وصل إلي 
7.9 مليار دوالر مقابل 6.3 مليار العام الس���ابق، وسط 
توقعات ب���أن ترتفع عن 8 مليارات الع���ام املالي القادم ، 
مضيفا  أن فلسفة الصندوق تتمثل في تحقيق االستدامة 
االقتصادي���ة ومجابهة أي طوارئ، مش���يرًا إلي األزمات 
الث���الث الت���ي كادت أن تعصف بعائ���د الهيئة لوال فضل 
اهلل والجهود املبذولة من جانب اإلدارة والعاملني 
واملوظفني، أولها جائح���ة فيروس كورونا عام 
2020 والتي تس���ببت بدوره���ا في توقف 
حرك���ة املالحة ف���ي كثير م���ن الدول، 
لكننا تمكنا من العبور بسالم منها 
بفضل السياس���ات املرنة التي 
اتخذتها الهيئة، بما يمكنها من 
تحقيق العائ���دات، حتى تلقينا 
إش���ادات دولية عل���ي النجاح 

املصري في هذا الصدد. 
وأشار “ربيع”، إلى أن األزمة التالية 
كانت جنوح س���فينة الحاويات الضخمة 
“إيفرجيف���ني” ف���ي قناه الس���ويس، والتي 
تمكن���ت الجهود املصرية ف���ي تعويمها خالل 6 
أيام في حني أن افضل التوقعات العاملية كانت تذهب إلي 
اس���تمرار التعويم في فترة ما بني 3 إلي 6 أشهر، قائال: 
لو استمرت بالفعل لهذه املدة، كنا هنقبض املوظفني منني، 

من هنا تأتي أهمية الصندوق ملواجهة الطوارئ املماثلة.
 ونوه رئيس هيئة قناة الس���ويس، إلى األزمة الثالثة وهى 
الح���رب الروس���ية األوكرانية التي كانت م���ن املمكن أن 
تعصف باإليرادات، لكننا تمكن���ا من تحقيق طفرات غير 

مسبوقة.
 وأوض���ح أن  هدف صندوق القناة مس���اعدة الهيئة فى 
مواجهة األزمات الطارئة، وأوضح: نشهد إقامة املشاريع 
االقتصادي���ة العمالقة، ببناء ترس���انات وس���فن عمالقة 
وأح���واض للس���فن، ومجابهة األزم���ات ، مضيفا :  كان 
لدينا تخطيط جيد للتنافسية، وال نقترب من املوازنة العامة 
للدولة، موضحا أن الشراء والبيع واالستئجار يعود على 
صن���دوق القناة ول���ن نقترب من أصولها، وش���اركنا فى 
مشروعات استثمارية مع الغير أو مشروعات القناة فقط، 

وهذا عائد على الصندوق فقط وليس مرفق الهيئة. 

    مجلس النواب يقر تعديال تشريعيا يقضى بإنشاء صندوق 
قناة السويس بقيمة مائة مليار جنيه مصري  ورأس ماله المصدر 

والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه   للمساهمة فى تنمية 
المرفق ومجابهة الطوارئ 

جدل واسع حول إنشاء صندوق قناة السويس 
.. وردود حاسمة من البرملان والهيئة 

داليا أحمدمحيي السعيد

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  ديسمبر  2022  •  العدد  674

رئيس 
مجلس  النواب”  : قانون 

قناة السويس  ال يتضمن أيـة 
أحكـام تمس القناة كونهـا مال 

عام وال يجوز بيعهـا
 والدولة ملزمة
 بحمايتها  

رئيس 
 هيئة  قناة السويس : 

حققنا طفرات غير مسبوقة 
وزيادة العائد لـ7.9 مليار 

دوالر  وتوقعات بارتفاعها 
عن 8 مليارات 

رئيس الوزراء يلتقي حسام هيبة  الرئيس التنفيذي للهيئة  .. ويؤكد :  حل مشكالت 
المستثمرين والترويج للفرص الواعدة باألسواق المصرية علي رأس أولوياتنا 



قضايا 

10 »البترول« تبحث 
مع اقتصادية املثلث 

الذهبي العروض املقدمة

عقد ط���ارق املال، وزير البترول والثروة املعدني���ة، اجتماًعا مع مجلس إدارة الهيئة 
العام���ة للمنطقة االقتصادية للمثلث الذهبي، برئاس���ة عادل س���عيد، رئيس الهيئة، 
وبحضور اللواء أش���رف الداودي، محافظ قنا، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر 
األحمر، وأعضاء مجلس اإلدارة، وعالء خشب، نائب الوزير للثروة املعدنية، وهشام 

نورالدين، رئيس اإلدارة املركزية لشؤون مكتب الوزير.
وشهد االجتماع استعراض املشروعات االستثمارية املقدمة للهيئة في منطقة املثلث 

الذهبى، وأكد املال، خالل االجتماع، على أهمية العمل على تش���جيع االستثمارات 
الجديدة في مش���روع املثلث الذهبي؛ تنفيًذا لتكليفات القيادة السياسية والحكومة 
بتحفيز وتش���جيع االس���تثمار، وبم���ا يهيئ املناخ لس���رعة تنمي���ة املنطقة وتدفق 
االس���تثمارات إليها وإنجاز مش���روعات ذات نفع اقتصادى كبير لتحقيق أهداف 
الدولة املصرية من هذا املش���روع القومى التنموى، عل���ى أن يعكس ذلك التحديث 

الكبير في قوانني االستثمار بمصر ومواكبة املتغيرات االقتصادية العاملية.

  تعديالت  »اإلجراءات الضريبية« .. مكاسب وتساؤالت 

مصر علي أبواب رقم قياسي يف صادرات الغاز املسال 

حس���م مجلس النواب، املوافقة النهائية، ملش���روع قانون 
ُمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات 
الضريبي���ة املوح���د الص���ادر بالقانون رقم 206 لس���نة 
2020، حي���ث ج���اء مش���روع القان���ون تنفي���ذًا ألحكام 
االتفاقي���ات الضريبية الدولية املنضمة إليها مصر، حيث 
يتي���ح للدول األجنبي���ة املنضمة إلى االتفاقي���ات الدولية 
الضريبي���ة النافذة في حق مص���ر التحقق من املعامالت 
التجاري���ة لرعاياها ملواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك 
يعطي ملصر حق املعاملة باملثل مع 172 دولة انضمت إلى 

تلك االتفاقيات الدولية الضريبية.
ويمثل التش���ريع إجراء ضروريا  الجتي���از مصر تقييم 
منت���دى الش���فافية وتب���ادل املعلومات ملكافح���ة التهرب 
الضريبي على مس���توى العالم، وأك���دت وزارة املالية أن 
هذا التعديل ال يمس سرية الحسابات البنكية للمصريني 
وال الش���ركاء وال املؤسس���ات العاملة في مصر ويقتصر 
فقط على مس���اعدة بع���ض الدول األجنبي���ة في التحقق 
م���ن املعامالت التجارية لرعاياه���ا للتعامل مع احتماالت 
التهرب الضريبي حيث يس���مح باإلفصاح عن معلومات 
ل���دى البنوك ألغراض تب���ادل املعلوم���ات تنفيذا ألحكام 

االتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وبحس���ب تقرير اللجنة املشتركة فى تقريرها، فإن الدول 
املنضم���ة للمنتدى العاملي للش���فافية وتب���ادل املعلومات 
لألغراض الضريبية  الذي تم إنش���اؤه  في عام 2009، 
يتم تقييم أدائها لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية 
وتب���ادل املعلومات، من خالل مجموعة تس���مى مجموعة 
مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حال حصول الدول على 
تقييم منخفض يتم تطبيق بعض اإلجراءات التحفظية من 
قبل االتحاد األوروبي ودول مجموعة العش���رين، كما أن 
العديد من مؤسس���ات التمويل الدولية املانحة واملقرضة 
– ومنها على سبيل املثال بنك إعادة اإلعمار األوروبي – 
أصبح���ت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من املنتدى 
كأحد املؤش���رات ف���ي التعامل مع ال���دول مما يؤثر على 
قدرة الدول على االقتراض والحصول على املس���اعدات 
الفنية او املالية، كما أن تبادل املعلومات يواجه املتهربون 
من الضرائب من إخف���اء ثرواتهم وأصولهم املالية، ومن 
ث���م فهذا التش���ريع يأتي اس���تعدادا ملراجع���ة مجموعة 
القرن���اء باملنتدى لدولة مصر واجتي���از التقييم، ملا يمثله 
ذلك من أهمية، كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة االقتصادية 
والسياس���ية على الس���احة الدولية، فضال عن أنه يعطي 
ملص���ر حق املعامل���ة باملثل مع 172 دولة على مس���توى 

العالم انضمت لتلك االتفاقية الدولية.
  النائب ياس���ر عمر، وكيل لجنة الخطة واملوازنة بمجلس 
الن���واب، يق���ول إن تعدي���الت أحكام قان���ون اإلجراءات 
الضريبي���ة املوح���د الص���ادر بالقانون رقم 206 لس���نة 
2020، يضم���ن الحفاظ على ق���درة مصر من الحصول 
على املس���اعدات الفنية واملالية مع ش���ركائها الدوليني، 
مشيرا إلى أنه بإقراره سيتيح التعامل أكثر مع الشركاء 
الدوليني باس���تمرار دعمهم ومتوق���ع أن يجلب ملصر ما 
يقدر ب�14 مليار دوالر، بما ينعكس على انخفاض س���عر 
ال���دوالر فى مص���ر وبالتالي زيادة الحصيل���ة الدوالرية 

والتي تمكن من السيطرة على التضخم.
وأوضح أن مصر تخضع لتقييم نهاية الش���هر الجاري، 
ويكلل هذا التش���ريع اجتيازها التقيي���م بنجاح، بجانب 

مواجهة التهرب الضريبي بالشركات العابرة للحدود.
بدوره أكد  النائب هاني العس���ال، عضو لجنة اإلسكان 
واإلدارة املحلية والنقل بمجلس الش���يوخ، أن مش���روع 
القانون املُقدم من الحكوم���ة بتعديل بعض أحكام قانون 
اإلج���راءات الضريبية املوحد الصادر بالقانون رقم 206 

لس���نة 2020، يأت���ي فى إط���ار تعزيز التع���اون الدولي 
والتوافق مع بع���ض املتطلبات الالزمة فيما يتعلق بتبادل 
املعلوم���ات الضريبية، واملرتبط���ة بالتحقق من املعامالت 
التجاري���ة ونش���اط الرعاي���ا األجانب فى مص���ر ورغبة 
الس���لطات الضريبية بالخارج فى الكش���ف عنها، تنفيذًا 
ألحكام االتفاقيات الضريبية الدولية املنضمة إليها مصر 
حيث يتيح للدول األجنبية املنضمة إلى االتفاقيات الدولية 
الضريبي���ة النافذة بح���ق مصر التحقق م���ن املعامالت 
التجارية لرعاياها ملواجه���ة التهرب الضريبي، وال يعني 
في ذلك رفع الس���رية عن الحس���ابات البنكية للمصريني 
وال الش���ركاء وال املؤسس���ات العامل���ة ف���ي مص���ر وال 
التعام���الت املصرفية اليومية، وفق���ًا ألحكام مواد قانون 

البنك املركزي.
وأش���ار عضو مجل���س الش���يوخ، إل���ى أن التهرب من 
الضرائ���ب بات يش���كل خطرًا يهدد إي���رادات الدول في 
ظل العومل���ة ذات املنافع االقتصادي���ة املرتبطة باملخاطر، 
ما يجعل هذا التش���ريع إجراء ض���روري الجتياز مصر 
تقييم منتدى الشفافية وتبادل املعلومات ملكافحة التهرب 
الضريب���ي على مس���توى العالم، الس���يما وأن الحكومة 
تس���تعد ملراجعة مجموعة القرناء لدول���ة مصر واجتياز 
التقيي���م، والذي يترتب عليه قرارات تتعلق باملؤسس���ات 
والجه���ات املانحة الت���ى تتعامل معها الدول���ة املصرية، 
مضيف���ا أن الكثير منه���ا أصبحت تأخذ ف���ي اعتبارها 
التقيي���م الصادر من ه���ذا »املنتدى« ف���ي تحديد مدي 
التزامهم بتل���ك املعايير الدولية لتقرير منح التس���هيالت 
التمويلية أو املس���اعدات الفنية، وفي حال الحصول على 
تقيي���م منخفض يتم تطبيق بعض اإلج���راءات التحفظية، 
مشددا أن هذا التشريع يجنب مصر الدخول فى عواقب 
اقتصادية، كما أنه يدعم ويعزز مكانة الدولة االقتصادية 

والسياسية على الساحة الدولية.
ولف���ت إلى أنه بذلك يعطي ملصر ح���ق املعاملة باملثل مع 
172 دولة انضمت إلى تلك االتفاقيات الدولية الضريبية، 
موضح���ا أنه يعد التزامًا دوليا عل���ى مصر يجب الوفاء 
به الس���تيفاء املتطلبات التش���ريعية الالزم���ة وهو ما تم 
تطبيقه في دول مثل البحرين، واإلمارات العربية املتحدة 
ويؤسس ملكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء 
املتهرب���ني لثرواتهم وأصولهم وس���د الثغ���رات أمامهم، 

وتحقيق العدالة في توزي���ع األعباء الضريبية لرعايا تلك 
الدول، ليقتصر في ذلك فقط على مس���اعدة بعض الدول 
األجنبية ف���ي التحقق من املعام���الت التجارية لرعاياها 
للتعام���ل مع احتماالت الته���رب الضريبي تطبيقا ملعايير 

الشفافية وتبادل املعلومات.
  أحم���د صبور، عضو مجلس الش���يوخ، وأمني س���ر 
لجن���ة اإلس���كان واإلدارة املحلية، يقول  إن مش���روع 
القانون املقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون 
اإلجراءات الضريبية املوحد الصادر بالقانون رقم 206 
لس���نة 2020، واملح���ال إلى مجلس الن���واب، يتفق مع 
أحكام الدس���تور، مش���يرا إلى أن القانون يعد التزامًا 
دولي���ا على مصر يعطيها ح���ق املعاملة باملثل مع 172 
دولة على مستوى العالم انضمت لتلك االتفاقية الدولية، 
بع���د أن أصبحت مصر عض���وًا في املنت���دى الدولي 

للشفافية وتبادل املعلومات منذ عام 2016.
وأك���د “صب���ور”، أن ه���ذا التعدي���ل ال يمس س���رية 
الحسابات الشخصية البنكية للمصريني وال الشركات 
وال املؤسس���ات العامل���ة ف���ي مص���ر، ويقتص���ر فقط 
على مس���اعدة بع���ض الدول األجنبية ف���ي التحقق من 
املعام���الت التجاري���ة لرعاياها للتعام���ل مع احتماالت 
التهرب الضريبي، حيث يسمح باإلفصاح عن معلومات 
ل���دى البنوك ألغراض تبادل املعلوم���ات تنفيذا ألحكام 

االتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وأضاف عض���و مجلس الش���يوخ ، أن املنتدى الدولي 
للش���فافية وتبادل املعلومات ال���ذى انضمت إليه مصر 
من���ذ 2016، هدف���ه مكافحة الته���رب الضريبي العابر 
للح���دود بإخفاء املتهرب���ني لثرواتهم وأصولهم وس���د 
الثغ���رات أمامه���م، وتحقيق العدالة ف���ي توزيع األعباء 
الضريبي���ة لرعايا تل���ك الدول واألعض���اء في الداخل 
والخارج دون انتهاك لس���يادة سرية معلومات مواطني 

تلك الدول ومن بينها مصر.
وأشار “صبور”، إلى أن الدستور يحمي سرية بيانات 
املواطنني، وكذل���ك قانون البنك املركزي الذى ينص في 
امل���ادة 140 منه على أن “تك���ون جميع بيانات العمالء 
وحس���اباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك 
وكذلك املعامالت املتعلقة بها س���رية، وال يجوز االطالع 
عليه���ا أو إعطاء بيان���ات عنها بطريق مباش���ر أو غير 

مباشر إال بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة 
أو األمان���ة أو الخزين���ة أو من أحد ورثت���ه أو من أحد 
املوص���ى لهم بكل هذه األموال أو بعضها، أو من نائبه 
القانون���ي أو وكيله أو بناء عل���ى حكم قضائي أو حكم 

تحكيم«.
ويشير النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة 
بمجل���س الن���واب، إلي  أن مش���روع القان���ون املقدم 
بتعديل قانون الضريبة املوحدة 206 لسنة 2020وطبقا 
للمواثي���ق الدولي���ة املوقع���ة عليها مصر، أت���اح للدول 
األعضاء في هذه االتفاقية االطالع على بعض البيانات 
الخاصة بالبنوك والحسابات الخاصة لبعض أصحاب 

الجنسيات في هذه الدولة.
ولفت “عاش���ور” إل���ى أن ه���ذا القانون يس���اهم في 
منع الته���رب الضريبى، ويحافظ عل���ى تحقيق العدالة 
الضريبية ومن���ع التهرب ويحقق الت���وازن االجتماعى 
ب���ني أفراد املجتمع، كما أنه يعط���ى ملصر حق املعاملة 
باملثل مع 172 دولة، انضمت إلى تلك االتفاقيات الدولية 
الضريبية وتمت التعديالت كإج���راء ضرورى الجتياز 
مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل املعلومات ملكافحة 

التهرب الضريبى على مستوى العالم.
وأوضح أن تلك التعديالت تقتصر على مساعدة بعض 
ال���دول األجنبية، ف���ى التحقق من احتم���االت التهرب 
الضريبي لرعاياها، مش���ددا أنه ال يمس الحس���ابات 
الشخصية للمواطنني املصريني والشركات واملؤسسات 
املصري���ة لدى البنوك املصرية وفقًا ألحكام مواد قانون 

البنك املركزي.
تفسيرات وتساؤالت 

ويقضي  مش���روع القانون املقدم من الحكومة بتعديل 
بع���ض أحكام قان���ون اإلج���راءات الضريبي���ة املوحد 
الص���ادر بالقانون رقم 206 لس���نة 2020  ، والذي تم 
إقراره ،  باإلفصاح عن معلومات لدى البنوك ألغراض 
تب���ادل املعلومات تنفيذا ألح���كام االتفاقيات الضريبية 
الدولي���ة النافذة في مصر به���دف مكافحة التهرب من 
الضرائب وإخفاء املتهربني ثرواتهم وأصولهم املالية بما 

يهدد إيرادات الدول.
واإلج���راءات الضريبي���ة مطبق���ة ف���ي كل دول العالم 
حتى أصحاب املهن الفردي���ة حتى أصحاب صفحات 
التواص���ل االجتماع���ي في حال اس���تخدامها كمنصة 
دعائي���ة وتروي���ج، وليس حقيقا كما ي���ردد البعض من 
ش���ائعات بأن حسابات األش���خاص وسريتها ستكون 
“متاحة”، وه���ذا غير صحيح على اإلط���الق  حيث أنه 
في العديد من دول العالم حس���ابات الشركات بالبنوك 
مرتبط���ة بالضرائ���ب ويتم حس���اب دخل الش���ركات 
وتحويالتها مقارنة بحسابهم البنكي ونشاط الحساب.   
 ويق���ول  الخبي���ر القانوني واملحامي بالنقض حس���ام 
حسن الجعفري إن التعديل يتضمن  مادة واحدة تنص 
على: “تضاف فقرة ثانية إلى نص املادة رقم )78( من 
قان���ون اإلجراءات الضريبية املوح���د الصادر بالقانون 
رقم 206 لس���نة 2020 نصه���ا اآلتي: مادة )78( فقرة 
ثاني���ة: “وال تخ�ل أح���كام املادتني رقم���ي 140، 142 
م�ن ق�انون البنك املرك���زي والجهاز املصرفي الصادر 
بالقانون رقم 194 لسنة 2020 باإلفصاح عن معلومات 
لدى البنوك ، ألغ���راض تبادل املعلومات تنفيذًا ألحكام 
االتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر” – وفقا 

ل�”الجعفرى«. 

    كش���ف تقرير تط���ورات الغاز الطبيعى املس���ال 
والهيدروجني،الص���ادر عن منظم���ة األقطار العربية 
املص���درة للبت���رول “أواب���ك” أن ص���ادرات الغاز 
الطبيع���ى املس���ال لجمهورية مص���ر العربية بلغت 
خ���الل الربع الثانى من عام 2022 نحو 1.9 مليون 
ط���ن مقابل 1.4 مليون طن خ���الل الربع املماثل من 
عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوى %35.7  ، 
بينم���ا بلغت الصادرات خ���الل الربع الثالث نحو 1 
مليون طن عند نفس مس���تويات الصادرات املحققة 
خالل نفس الفترة من العام الس���ابق 2021، وعادة 
تتراجع الصادرات خالل هذه الفترة التى تمثل ذروة 
اس���تهالك الغاز محلًيا الرتفاع الطلب على الكهرباء 

فى فترة الصيف. 
وأض���اف التقرير، الذى أع���ده املهندس وائل حامد 
خبي���ر الصناعات الغازي���ة بمنظمة “أواب���ك “،أنه 
وإجم���اال فقد بل���غ إجمالى ما ت���م تصديره خالل 
الشهور التس���عة األولى من عام 2022 نحو 4.86 
مليون ط���ن، مقابل 4.35 مليون ط���ن خالل الفترة 
املماثل���ة م���ن عام 2021 بنس���بة نمو على أس���اس 
س���نوى،11.7% وه���ى نس���بة النم���و األعلى على 

مستوى الدول العربية. 
وأض���اف املهندس وائل حام���د، أنه  من املتوقع فى 
حالة تنامى الصادرات خالل الربع املتبقى من العام 
الذى عادة ما يق���ل فيه الطلب على الغاز محلًيا، أن 
تحقق مصر فى عام 2022 رقًما قياسًيا جديًدا فى 
حجم صادرات الغاز الطبيعى املس���ال بوصوله إلى 

7-8 مليون طن.
  أما على مس���توى الوجهات املس���تقبلة للشحنات 
م���ن مصر، فأش���ار املهندس وائ���ل حامد، وصلت 
صادرات الغاز الطبيعى املس���ال من محطتى دمياط 
وإدك���و إلى أكثر من 15 وجه���ة، حيث جاءت تركيا 
على رأس القائمة بحصة )22(، وإس���بانيا )%13(، 
وكوريا الجنوبية )10%(، وفرنس���ا )8%(، والصني 
)%6(، والهند )3%(، وإيطاليا )3(، وتوزعت النسبة 

املتبقية على أسواق أخرى.
  وتبنت وزارة البترول  منذ عام 2016   استراتيجية   
لتحويل مص���ر إلى مركز إقليم���ى للطاقة، حيث تم 
وضع ع���ددا من األولويات لتنفيذه���ا فى إطار هذه 
االستراتيجية مما ساعد على تحقيق أهدافها وجاء 
فى مقدمة هذه االولويات تعظيم االستفادة من البنية 
التحتية الت���ى تتمتع بها مصر من مصانع اس���الة 
وتصدير الغاز الطبيعى وتطوير الخطوط وش���بكات 
النقل واملوانى ومس���تودعات التخزين وإيجاد حلول 
لكل قضايا التحكيم الدولى مما ادى لعودة مصانع 
اسالة وتصدير الغاز للعمل فضال عن إصدار قانون 
لتجارة وت���داول الغاز الطبيعى ف���ى مصر وتطبيق 
الحوكمة فى قطاع الغاز وإنشاء جهاز تنظيم انشطة 
س���وق الغاز الطبيعى، أن مصر أثبتت مكانتها على 
خارطة الطاقة العاملية ونجحت فى أن تصبح مركزا 
الس���تقبال الغاز الطبيعى من شرق املتوسط وإعادة 

تصديره إلى الدول األوروبية.
وجاءت فكرة إنشاء منتدى غاز شرق املتوسط بدعم 
سياسى من زعماء مصر وقبرص واليونان وفى اطار 
الرؤية التى تتبناه���ا وزارة البترول والثروة املعدنية 
من���ذ عام 2016 لتحويل مصر ملركز اقليمى للطاقة، 
حيث أن ما اتخذه املنتدى من خطوات متتالية بشكل 
سريع لتفعيل دوره بشكل ملموس فى تحقيق تكامل 
بني الدول األعضاء الس���تغالل ماتتمتع به كل دولة 
بشكل اقتصادى لتحقيق أكبر مردود منها للشعوب، 
كما اس���تطاعت مصر أن تتقلد منصب األمني العام 

للمنتدى واستضافت مقره فى القاهرة.
مكاسب 

من ناحية أخري ، كشفت مذكرة حكومية مقدمة من 
وزير البترول والث���روة املعدنية املهندس طارق املال، 
إلي لجن���ة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاس���ة 
النائب حس���ام ع���وض اهلل، عن أب���رز االنجازات 
التي ش���هدها قطاع الثروة املعدنية بدءا من الس���نه 
 ،  2022 ديس���مبر  وحت���ي   2016/2015 املالي���ة 
والتي ترس���خت بوضع رؤي���ة والبدء في تنفيذ خطة 
استراتيجية لتطوير القطاع في مارس 2018، والتي 
شملت اإلصالحات التشريعية وضبط النظام املالي 
ونظام التراخيص وإعادة الهيكلة ووضع السياسات 
التعديني���ة لج���ذب االس���تثمارات وبن���اء القدرات 

واالتصال والتسويق.
 وانعكس���ت خط���ة التطوي���ر علي تحقي���ق عدد من 
املكاس���ب املالي���ة واالقتصادي���ة، ممثلة ف���ي زيادة 
إجمالي عائدات الهيئ���ة العامة للثروة املعدنية بنحو 
80% خالل ع���ام 2021/2020 وذلك ببلوغها 2.5 
ملي���ار جنية مقارنة بع���ام 2017/2016 الذي بلغت 

فيه 1.4 مليار جنية.
ورصدت مذكرة وزير البترول  ، بلوغ مبيعات الذهب 
والفض���ة نحو 5.3 مليار دوالر بما يعادل 83 مليار 
جني���ة بواقع 4.3 مليون أوقي���ة، وذلك خالل الفترة 
من 2015/2014 حتي ديس���مبر 2022، فيما قدرت 
كمي���ة الخامات واملنتجات التعدينية بنحو 71 مليون 
طن، فضال عن بلوغ املساحة الكلية املرخصة للبحث 
ع���ن الذهب في مزاي���دة 2020 إلي 14 ألف كم متر 
مربع مقابل 1.700 ك���م متر مربع بنظام املزايدات 

قبل عام 2018.
وألق���ت املذكرة الض���وء علي االكتش���اف التجاري 
للذهب بجبل “إيقات” بجنوب الصحراء الش���رقية، 
وانعكاس���اته، حيث ت���م في يولي���و 2020 اإلعالن 
عن تحقيق كش���ف تجارى للذهب فى منطقة إيقات 
بصح���راء مصر الش���رقية باحتياطي يق���در بأكثر 
م���ن ملي���ون أوقية م���ن الذهب كحد أدنى وبنس���بة 
اس���تخالص 95% والت���ي تعتب���ر من أعلى نس���ب 
االس���تخالص، ويبلغ إجمالي االستثمارات املتوقعة 
على مدار العش���ر س���نوات القادمة أكثر من مليار 
دوالر، فضال عن تأس���يس ش���ركة ايق���ات ملناجم 
الذه���ب واإلعالن عن بدء تنفيذ خطة طموحة لإلنتاج 

املبكر.
ونوهت املذك���رة الحكومية، بإط���الق أول طروحات 
ملزايدات عاملية، وذلك بطرح أول مزايدة عاملية للبحث 
ع���ن الذهب في مارس 2020 وفق���ا لقانون التعدين 
الجديد التي تم تسويقها في مؤتمر PDAC بكندا، 
وتم التوقيع علي 11 عقد للبحث والتنقيب عن الذهب 
لش���ركات أجنبية ومصري���ة بالصحراء الش���رقية 
بإجمالي اس���تثمارات أولية حوالي 60 مليون دوالر 
كحد أدني، فض���ال عن إعالن نتيجة املزايدة الثانية 
للبح���ث عن الذه���ب واملعادن ف���ي 26 مايو 2022 
حيث فازت 4 شركات أجنبية ومصرية ب�8 قطاعات 
بالصحراء الش���رقية، وتم ط���رح أول مزايدة عاملية 

لعدة خامات ومعادن أساسية في نوفمبر 2020.
وفي الس���ياق ذاته، ذكرت املذكرة الحكومية املقدمة 
من وزير البترول والثروة املعدنية، إلي ما تم االعالن 
عنه نتيجة مزايدات البحث ع���ن الخامات التعدينية 
)فوس���فات، رمال بيضاء، كاولني( في عدة قطاعات 
حيث فاز بها 9 شركات مصرية بإجمالي 11 قطاع 

من الخامات.
 واس���تكماال لإلنجازات املحققة، نوهت املذكرة إلي 
نقطة محورية في خط���ة التطوير حيث تعديل النظام 
املالي من نظام اقتس���ام األرباح إلى نظام اإلتاوات 
ونظام حصة املش���اركة املجاني���ة، فضال عن وضع 
نموذج للتراخيص واالستغالل علي املوقع الرسمي 

لهيئة الثروة املعدنية.
ومن املكاس���ب الس���ريعة املُحققة م���ن خطة تطوير 
القطاع، والتي عددتها املذك���رة الحكومية، ما تعلق 
بالجانب التش���ريعي بتعديل قان���ون الثروة املعدنية 
والئحت���ه التنفيذية حيث ت���م فصل رخصتي البحث 
واالس���تغالل ومن���ح رخص���ة البحث من الس���لطة 
املختصة، فضاًل عن برنامج تدريبي متكامل بإطالق 
برنامج طموح للعاملني بالثروة املعدنية ليستفيد منه 
العاملني عل���ي مراحل من مختل���ف التخصصات، 
حيث تم البدء في تدريب 315 عامل ضمن البرنامج 

مؤكدًا أنه جاري استكمال برامج التدريب.
 استثمارات 

وعلى مدار الس���نوات الثمان���ى املاضية نجح قطاع 
البترول فى دفع عجلة االس���تثمار ف���ى البحث عن 
البت���رول والغاز فى مصر من أج���ل تنمية الثروات 
البترولي���ة وتحقيق اكتش���افات جدي���دة، وخالل 7 

س���نوات مضت تم تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول 
الغاز باس���تمثارات تقدر ب� 21 مليار دوالر ووصول 
إنتاج مصر إل���ى 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا، 
وقد كان االكتشاف حقل ظهر العمالق ووضعه على 
اإلنتاج فى زمن قياس���ى،حيث حط���م كافة املعدالت 
العاملي���ة وأثرا كبي���را فى تلبية احتياجات الس���وق 
املحلية وتحقيق االكتفاء الذاتى من الغاز والتصدير.
وج���اءت تصريح���ات املهن���دس طارق امل���ال وزير 
البترول والث���روة املعدنية، بأن الفت���رة األخيرة فى 
ظل التحديات العاملية فى أسواق الطاقة أثبتت مدى 
أهمية منتدى غاز شرق املتوسط وما تبناه من تعاون 
مثمر بني دول شرق املتوسط، مما جعلها قبلة حالًيا 
لالتح���اد األوروب���ى لتأمني جانب م���ن إمداداته من 
الغاز، مش���يًرا إلى أننا تابعنا ما يقدمه املنتدى من 
دور ورؤى للصناعة ومنه���ا مبادرته األخيرة خالل 

COP 27 إلزالة الكربون من صناعة الغاز.
وأشار وزير البترول إلى أن كل هذه الجهود جعلت 
مص���ر أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب من الطلب 
على الغاز الطبيعى لألسواق األوروبية، حيث قامت 
بتصدير نحو 7 ماليني طن غاز طبيعى مسال العام 
املاضى، 80% منها ألسواق االتحاد األوروبى وتزيد 
هذا العام إلى نحو 8 ماليني طن، 90% منها ألسواق 

االتحاد األوروبى أيًضا.
 مشروع مهم 

من ناحي���ة أخري ، أكد املهندس ط���ارق املال وزير 
البت���رول والث���روة املعدني���ة على أن م���ا تحقق فى 
تمويل مش���روع إنتاج الس���والر )مجمع التكس���ير 
فى أس���يوط والوصول  للم���ازوت(  الهيدروجين���ى 
إلغالق قرض تمويل املش���روع، هو نجاح يحس���ب 
لكل املش���اركني في���ه من ش���ركاء قط���اع البترول 
االس���تراتيجيني، ويؤكد على الج���دوى االقتصادية 
لهذا املشروع الحيوى الذى يخدم أهالينا فى صعيد 
مصر وس���يوفر جانب���ًا مهمًا من إم���دادات الوقود 

ملشروعات النمو والتنمية بجنوب مصر.
وأكد امل���ال خالل اإلعالن عن إغ���الق قرض تمويل 
املشروع، أن التعاون الذى تم فى توفير هذا التمويل 
فى ظ���ل املتغيرات العاملية الحالي���ة يؤكد على مدى 
قناعة الجميع به ويعطى مؤشرات قوية على نجاحه، 
الفتًا إل���ى الجهود الحثيثة الت���ي بذلها الجميع في 
ه���ذا اإلطار، كما أن هذا اإلعالن هو تعبير عن مدى 
دعم مؤسس���ات التمويل والبنوك والشركات العاملية 

لقطاع البترول ومشروعاته البناءة.

   إجراء ضروري الجتياز تقييم منتدى الشفافية ومنح مصر حق 
المعاملة بالمثل مع 172 دولة لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود

     وزير البترول: األزمات العالمية الحالية أكدت أهمية 

منتدى شرق المتوسط  و زيادة عائدات هيئة الثروة 

أك���د رئيس البورصة املصري���ة رامى الدكانى، أن 
مصر س���تطلق أول سوق إفريقى لتداول شهادات 
الكربون وس���يكون بمثابة ثروة إفريقية، الس���يما 
وأنه���ا تمتلك مس���تقبال كبيرا وفرص���ا واعدة فى 
هذا الصدد، خاصة مع تواجد مش���روعات الطاقة 

املتجددة وامتالك مقوماتها.
وق���ال الدكانى إن املش���روعات املصرية س���يكون 
لها مس���تقبل قوي جدا في مجال تداول شهادات 
الكرب���ون، ونجري حوارا حول س���وق ش���هادات 
الكربون مع الدول اإلفريقية ومنها رواندا والجابون 

وغيرها من الدول.
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الش���رق 
األوس���ط،   أن املؤسس���ات الدولية دائما ما تشيد 
ب���أداء االقتص���اد املص���ري، فهو اقتص���اد قوي 
ومتن���وع وقادر على التص���دي للتغيرات ومواجهة 
التحديات املتعددة؛ فضال عن تنوعه وعدم ارتباطه 

بسلعة معينة بما يكسبه قدرة دائمة على التطور.
وأع���رب عن تفاؤله بق���وة البورصة املصرية خالل 
الع���ام املقبل 2023 م���ن خالل تواف���ر املزيد من 
الطروحات لجذب املس���تثمر األجنبي، فهناك دائما 
بضاع���ة متجددة في الس���وق املصرية، مؤكدا أن 
مص���ر دولة ش���ابة فهناك 50% من متوس���ط عمر 
املصريني من الش���باب ومن الهام ج���دا أن يكون 
هن���اك تقدم كبير وتعزيز لحجم االس���تثمارات من 

جانب الشباب من البورصة املصرية.
وأشار إلى أن البورصة املصرية تنفذ خططا تهدف 
إلى تمكني الشباب من االستثمار في البورصة؛ من 
خالل تعزيز الوعي لديهم وتوفير املزيد من األدوات 
االس���تثمارية والوسائل التكنولوجية املتطورة التي 
تيسر وتعزز من مشاركتهم بأسلوب أسهل وأسرع 

بما يتناسب مع طبيعة الحياة العصرية.
كم���ا تحدث عن وج���ود حمالت تهدف إلى نش���ر 
الوعي لدى جموع الش���عوب بشكل عام والشباب 
بشكل خاص لتعزيز االس���تثمارات في البورصة، 
الفت���ا إلى أن���ه يجرى العم���ل على التش���ريعات 
الخاص���ة برقمنة الت���داول في البورص���ة لتعزيز 
وتيس���ير مشاركة الشباب في االس���تثمارات، بما 
يتي���ح تغذية الحس���ابات الخاصة به���م من خالل 
املحفظ���ة اإللكتروني���ة وبطاقات الخصم املباش���ر 

والبطاق���ات املدفوعة مقدمًا املصدرة من 
البنوك املصرية.

وم���ن جانبه���ا، أك���دت عضو 
لجن���ة العالق���ات الخارجي���ة 
الدكتورة  الن���واب  بمجل���س 
آي���ات الح���داد، أن مص���ر 
بفض���ل القي���ادة الحكيم���ة 
للرئيس عبد الفتاح السيسي 
اس���تطاعت أن تخطو بخطى 
ثابتة وأن تحقق نهضة كبرى 
واس���تقرارا اقتصادي���ا يقود 

إل���ى تعزيز التنمي���ة واالزدهار 
والنمو االقتصادى.

وأش���ارت الحداد إل���ى أن ما 
حقق���ه االقتص���اد املصرى محل 

إش���ادة دولية من املؤسسات الدولية 
وم���ن القوى الكب���رى فى العالم وجان���ب الخبراء 
واملتخصص���ني الدوليني ، ولفتت إلى أن االقتصاد 
املصري استطاع أن يصمد في مواجهة التحديات 
العاملي���ة واألزم���ات املختلفة، وف���ي مقدمتها أزمة 
كوفي���د-19 التى التزال تلقى بآثارها على اقتصاد 
العال���م أجمع، وكذلك األزمة الروس���ية األوكرانية 

التي أثرت على مجريات األحداث الدولية.
 تعامالت 

م���ن ناحية أخري ، س���جلت تعام���الت املصريني 
نسبة 84.2% من إجمالي التعامالت على األسهم 
املقيدة بالبورصة املصرية، خالل جلسات األسبوع 
املنتهى، واس���تحوذ األجانب على نس���بة %7.5، 
والعرب على 8.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، 
وفًق���ا ملا ج���اء ف���ي التقرير األس���بوعي للبورصة 
املصرية، وس���جل األجانب صافي بيع بالبورصة 
املصرية بقيمة 587.1 مليون جنيه، وسجل العرب 
صاف���ي بيع بقيم���ة 5.5 مليون جني���ه، وذلك بعد 

استبعاد الصفقات.
 ومثل���ت تعام���الت املصري���ني 77.4% م���ن قيمة 
الت���داول لألس���هم املقي���دة من���ذ أول الع���ام بعد 
استبعاد الصفقات، بينما سجل األجانب %14.2، 
وسجل العرب 8.4%، وسجل األجانب صافي بيع 
بالبورص���ة املصرية منذ بداي���ة العام بقيمة 25.1 
مليار جنيه، فيما اس���تمر العرب بتسجيل صافي 
ش���راء بنحو 2.5 مليار جنيه، وذلك على األس���هم 

املقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 وكان املؤش���ر الرئيسي للبورصة املصرية “إيجي 
إك���س 30”  ق���د تراج���ع بنس���بة 4.35% ليغلق 
عند مس���توى 14482.93 نقطة، خالل جلس���ات 
األس���بوع املنتهى، وهبط مؤشر األسهم الصغيرة 
واملتوس���طة “إيجي إكس 70 متساوي األوزان”، 
بنس���بة 3.80% ليغل���ق عند مس���توى 2755.19 
نقطة، وس���جل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي 
األوزان” تراجًعا بنحو 3.3% ليغلق عند مس���توى 
4075.21 نقطة، وس���جل مؤشر “إيجي إكس 30 
مح���دد األوزان” هبوًطا بنح���و 3.66% ليغلق عند 
مس���توى 17513.07 نقط���ة، وهبط مؤش���ر تميز 
بنس���بة 2.33% ليغل���ق عند مس���توى 3544.39 

نقطة.
 وخس���ر رأس املال الس���وقي للبورصة املصرية، 
نحو 26.6 مليار جنيه خالل جلس���ات األس���بوع 
املنتهى، ليغلق عند مس���توى 946.9 مليار جنيه، 
بنسبة انخفاض 2.7%، وهبط رأس املال السوقي 
للمؤش���ر الرئيس���ي من 643.8 ملي���ار جنيه إلى 

623.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، ونزل 
رأس املال ملؤش���ر األسهم الصغيرة واملتوسطة من 
179.7 مليار جنيه إلى 174.5 مليار جنيه بنسبة 

انخفاض %2.9 .
 كم���ا تراج���ع رأس املال ملؤش���ر األوس���ع نطاًقا 
م���ن 823.5 مليار جنيه إل���ى 797.6 مليار جنيه 
بنسبة انخفاض 3.1%، وهبط رأس املال السوقي 
لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.3 مليار 

جنيه بنسبة انخفاض %2.4 .
 وبالنس���بة للتداول تراجع إجمال���ى قيمة التداول 
بالبورص���ة املصرية إل���ى 12.6 مليار جنيه خالل 
األسبوع املنتهى، فى حني بلغت كمية التداول نحو 
4.436 ملي���ار ورقة منف���ذة على 373 ألف عملية، 
وذل���ك مقارنة بإجمالى قيمة ت���داول قدرها 19.7 
مليار جني���ه، وكمية التداول بلغ���ت 6.851 مليار 
ورقة منفذة على 514 ألف عملية خالل األس���بوع 

املاضي.
أما مؤش���ر تمي���ز، فبلغ إجمالى قيم���ة التداول به 
نحو 7.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 21.8 
مليون ورقة منفذة على 1122 عملية خالل األسبوع 
املنتهى، واس���تحوذت األس���هم على 91.56% من 
إجمال���ى قيمة التداول داخ���ل املقصورة، فى حني 
مثلت قيمة التداول للس���ندات نح���و 8.44%، وفًقا 

للتقرير األسبوعى للبورصة املصرية.
 تداول 

ووزعت إجماليات التداول للش���ركات املدرجة فى 
مؤش���رات البورصة بني 7.1 مليار جنيه باملؤشر 
الرئيس���ى للبورصة بحجم تداول 1.1 مليار ورقة 
مالي���ة منفذة، وعدد عملي���ات 180.8 ألف عملية، 
وبلغت قيمة التداول ب�”إيجى إكس 70” نحو 2.6 
ملي���ار جنيه، بحجم ت���داول 2.3 مليار ورقة مالية 
منفذة من خ���الل 134.7 ألف عملية، وبلغت قيمة 
التداول ب�”إيجى إكس 100” نحو 9.7 مليار جنيه 
بحجم تداول 3.4 مليار ورقة مالية منفذة من خالل 

315.5 ألف عملية.
وكش���ف تقرير البورصة املصرية األسبوعى، عن 
أرصدة الش���ركات من ش���هادات اإليداع الدولية 
حت���ى نهاية األس���بوع  املاضي ،  حي���ث تراجع 
رصيد ش���هادات إي���داع البنك التج���ارى الدولى 
إل���ى 304.248 مليون ش���هادة، املجموعة املالية 
هيرمي���س القابض���ة إل���ى 285.169 ملي���ون 
ش���هادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع 
املصرية لالتصاالت إلى 169.819 مليون 
ش���هادة، إيديتا للصناع���ات الغذائية إلى 

118.298 مليون شهادة.
واس���تقر رصيد ش���هادات إيداع كاًل 
من مدينة نصر لإلسكان والتعمير عند 
582.913 مليون ش���هادة، اإلسكندرية 
أموك عند 402.169  للزيوت املعدنية- 
مليون ش���هادة، ج���ى بى أوت���و عند 
222.966 ملي���ون ش���هادة، ش���ركة 
حديد عز عند 73.623 مليون شهادة.
وكان���ت البورص���ة املصري���ة،   أنه���ت 
تعامالت جلس���ة   الخميس املاضي ، نهاية 
جلسات األسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات 
بضغوط مبيع���ات عربية وأجنبية، وس���ط تداوالت 
مرتفعة، وخس���ر رأس املال الس���وقى 3.9 مليار 

جنيه ليغلق عند مستوى 946.854 مليار جنيه.
تفاؤل بالعام الجديد 

 وكان محلل���ون أكدوا أن البورصة املصرية تنتظر  
، عاًم���ا محم���اًل بالتفاؤل ف���ي 2023، خاصة بعد 
الحصول على “ش���هادة الثقة” من صندوق النقد 
الدولي وتوقعات بتحس���ن مرتقب ألسواق األسهم 
العاملي مع بدء خفض وتيرة أس���عار الفائدة عاملًيا 
، مش���يرين إلي أن  هناك حالة من التفاؤل تس���ود 
س���وق األوراق املالية في مصر بش���أن مس���تقبل 
البورص���ة خ���الل العام املقب���ل تظهر ف���ي زيادة 
ع���دد املتعاملني وزيادة حجم الس���يولة، إلى جانب 
توفر فرصة اس���تثمارية كبيرة في بعض األسهم، 
متوقعني انتعاش���ة قوية للس���وق بعد تعافيه خالل 

الشهور األخيرة.
ويأتي ذلك تزامنا مع ما توقعه تقرير نش���رته وكالة 
بلومبرج  خالل  األس���بوع  املاضي ، بأن تش���هد 
األس���هم العاملية مكاسب خالل العام املقبل، لتعود 
الطمأنة إلى األسواق، بعد أن تكبدت األسهم أسوأ 

خسارة لها منذ عام 2008.
وكان الفيدرالي األمريكي، أعلن الش���هر الجاري، 
زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.5% وهي وتيرة أقل 
من رفع بنسبة 0.75% اس���تمر ملدة 4 اجتماعات 
متتالية، ملواجهة التضخ���م الذي تباطأ في نوفمبر 

املاضي.
وقال هاني جنينة الخبي���ر االقتصادي واملحاضر 
في الجامع���ة األمريكي���ة،   إن البورصة املصرية 
ستكون على رأس البدائل االستثمارية ذات العائد 
املرتفع أمام املستثمرين سواء املحليني أو األجانب، 
وهناك توقعات ألسهم قد تتخطى ارتفاعاتها %100 
خ���الل الع���ام املقبل ، مرجعا ذلك إل���ي التقييمات 
الحالية لألس���هم والزخم املنتظر مع االستحواذات 
الخارجية في مص���ر، خاصة مع تهدئة وتيرة رفع 
الفائدة األمريكية وبدء عودة االستثمارات لألسواق 

الناشئة مع انخفاض سعر األسهم والعملة«.
ولفتت  حنان رمس���يس، خبيرة سوق املال بشركة 
الحري���ة لتداول األوراق املالية،  إلي أن هناك  حالة 
من التفاؤل تس���يطر على البورصة خالل األسابيع 
األخي���رة وهو ما يظهر في ت���داوالت البورصة من 
الش���هر املاضي، م���ع زي���ادة املتعامل���ني العرب 
واألجان���ب وكذلك املصريني، إلى جانب الس���يولة 

القوية في كافة املؤشرات.

البورصة تنهي أسبوعا حافال بالتطورات 
باإلعالن عن االستعداد إلطالق  أول سوق 

إفريقية لتداول شهادات الكربون

سلوى إبراهيم

أحمد ابراهيم

 تقرير أوابك : توقعات بوصول صادرات مصر    لـ7- 8 ماليين طن وتصدير 4.86 مليون طن خالل 9 أشهر

اسماء عبداهلل

     الدكاني : المشروعات المصرية سيكون لها 
مستقبل قوي جدا في مجال تداول شهادات الكربون  

ونجري حوارا    رواندا والجابون وغيرها من دول القارة 

• السنة الرابعة عشر   •  االحد  25  ديسمبر  2022  •  العدد  674

رامي الدكاني
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احلكومة تتابع موقف 
تطبيق منظومة التسجيل 

املسبق للشحنات

عق���د الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجل���س الوزراء، اجتماعًا، 
 ،"ACI" ملتابعة موقف تطبيق منظومة التس���جيل املسبق للشحنات
وذلك بحضور حس���ن عبداهلل، محافظ البن���ك املركزي، والدكتور 
محمد معي���ط، وزير املالية، واملهندس أحمد س���مير، وزير التجارة 
والصناعة، والس���يد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، 
والدكتورة منى ناصر، مس���اعد وزير املالية لشئون املتابعة وإدارة 

املش���روعات وتطوير الجمارك.. وأش���ار رئيس الوزراء فى مستهل 
االجتم���اع، إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إط���ار التحركات املكثفة من 
جان���ب الحكومة لتس���ريع وتيرة اإلفراج عن الس���لع واملواد الخام 
املوجودة بالجم���ارك، مجددًا التأكيد على دور منظومة التس���جيل 
املسبق للش���حنات ACI، فى حوكمة وتبسيط اإلجراءات الخاصة 

بمنظومة االستيراد.

اس���تهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجل���س ال���وزراء، اجتم���اع الحكوم���ة – 
برئاس���ته، باإلش���ادة  الخميس املاضي-  
الرئي���س  ملُش���اركة  اإليجابي���ة  بالنتائ���ج 
عبدالفتاح السيس���ي، رئي���س الجمهورية، 
ف���ي ال���دورة الثانية م���ن مؤتم���ر “بغداد 
الذى اس���تضافته  للتع���اون والش���راكة” 
اململكة األردنية الهاش���مية، وترؤس���ه وفد 
مص���ر خالل فعالي���ات هذه القم���ة، األمر 
ال���ذي جاء لُيع���زز دور مصر املحوري في 
املحي���ط اإلقليم���ى، ويؤكد دعمه���ا الدائم 

للعراق الشقيق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي،في بيان، 
إلى أن املُش���اركة املصرية الفاعلة في هذا 
الح���دث اإلقليم���ي البارز ش���هدت تأكيد 
الرئيس السيس���ي في كلمت���ه أمام القمة، 
على اعتزام مصر املض���ي قدمًا في تنفيذ 
املش���روعات املُش���تركة الجاري دراستها 
حالي���ًا في إطار آلية التع���اون الثالثي بني 
مص���ر واألردن والع���راق، بما يس���هم في 
تحقيق تنمية الش���عوب، إلى جانب إشارة 
الرئي���س إل���ى أهمي���ة مواصل���ة الجهود 
املش���تركة لرفع قدرات مؤسس���ات الدولة 
العراقي���ة بمختلف املج���االت، ضمن إطار 

التعاون املشترك.
وفيم���ا يخص املوضوع���ات املحلية، تطرَق 
رئيس ال���وزراء إلى ملف دع���م الصناعة، 
حي���ث أكد أن���ه ُيتاب���ع مع وزي���ر التجارة 
والصناعة، بش���كٍل دوري، خطوات إعداد 

االس���تراتيجية الوطنية للصناعة، في ضوء 
األهمي���ة القصوى لهذا املل���ف لالقتصاد 
املصري، مشيرًا إلى أن هذه االستراتيجية 
ستدعم بصورة كبيرة خطة الدولة إلحداث 
طفرة في القطاع الصناعي، بما يسهم فى 

زيادة الصادرات.
وحول جهود توفير الس���لع، أشار الدكتور 
مصطف���ى مدبولي، إل���ى أن ه���ذه الفترة 
تش���هد عق���د ع���دة اجتماعات م���ع وزير 
املالية ومس���ئولي البنك املركزي، ومصلحة 
الجم���ارك، م���ن أجل تس���ريع إج���راءات 
اإلفراج عن الس���لع املُوج���ودة بالجمارك، 
وبخاصة السلع األساسية واالستراتيجية، 
م���ن أجل الحف���اظ على مع���دالت اإلنتاج، 
وزيادة املخزون الس���لعي قبل حلول شهر 

رمضان املعظم.
وأكد رئي���س الوزراء على ما ت���م التوافق 
بش���أنه من بدء عمل املَنافذ والشوادر التي 
تبيع الس���لع بأس���عار ُمخفضة للمواطنني 
اعتب���ارًا م���ن مطلع يناير املقب���ل، على أن 
يس���تمر عمل تلك املنافذ حتى نهاية شهر 
رمض���ان، مضيف���ًا أن الهدف ه���و إتاحة 
كميات كبيرة من السلع أمام املواطنني في 
مختلف املُحافظات بأسعاِر تقل عن أسعار 
السوق، الفتًا إلى أنه تم التأكيد على توفير 
األماكن املطلوبة إلقامة الش���وادر واملنافذ 
باملج���ان، عل���ى أن يتم مراعاة االنتش���ار 
الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، 

السيما املناطق النائية واألكثر احتياجًا.

للصناع���ات  التصدي���ري  املجل���س  أعل���ن 
الكيماوية واالسمدة برئاسه خالد أبو املكارم 
عن زيادة واضحة ف���ي أداء الصادرات غير 
البترولية مما قيمته 27.1 مليار دوالر خالل 
الفترة من يناير إلى اكتوبر من العام املاضى 
2021 إل���ى ما قيمته أكثر م���ن 30.4 مليار 
دوالر خ���الل نفس الفترة م���ن العام الحالى 

2022 بزيادة تقدر ب %12.
ق���ال خالد ابو املكارم رئي���س املجلس انه قد 
تص���درت ص���ادرات الصناع���ات الكيماوية 
قائمة الص���ادرات غير البترولي���ة بما قيمته 
7.118 ملي���ار دوالر لتمثل 23% من اجمالى 
الص���ادرات محققة معدل نمو غير مس���بوق 
بلغ���ت نس���بته 27% عما تحق���ق خالل نفس 
الفترة م���ن 2021 املاضى والذى بلغت قيمه 
صادراته 5.588 مليار دوالر تليها صادرات 
مواد البن���اء التي بلغت نح���و 5.751 مليار 
دوالر بما يمثل 19%من اجمالى الصادرات.

وج���اء في املركز الثالث صادرات الصناعات 

الغذائي���ة بقيمة 3.563 مليار دوالر بما يمثل 
11%م���ن اجمالى الصادرات لتمثل صادرات 
القطاع���ات الث���الث نحو 53% م���ن اجمالى 
الص���ادرات غي���ر البترولية وجاءت الس���لع 
الهندس���ية وااللكترونية ف���ي املركز بإجمالى 
صادرات بلغت قيمته���ا 3.077 مليار دوالر 
بمايمث���ل 9% من إجمالى الص���ادرات ووفقا 
لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

القطاع���ات  اه���م  ص���ادرات  أداء  وش���هد 
التصديرية تحس���ا خالل العش���رة اش���هر 
االول���ى م���ن 2022 بنس���ب متفاوت���ة ع���دا 
صادرات الصناعات الغذائية التي اس���تقرت 
خ���الل العام���ني 2021 و2022 عند ماقيمته 
حوالى 3.4 مليار دوالر وانخفاض صادرات 
املفروشات بنس���بة 16% لتصل إلى ماقيمته 
443 ملي���ون دوالر وك���ذا ص���ادرات االثاث 
بنسبة 10% لتتراجع إلى ماقيمته 213 مليون 

دوالر والصناعات اليدوية.

رئيس الوزراء : تسريع اإلفراج اجلمركي عن السلع
 قبل حلول شهر رمضان

 

نظم املجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة الدكتور 
ماجد جورج، بعثة تضم ما يزيد عن 50 مس���توردا ووكيال 
وموزع���ا من 12 دولة من الدول العربي���ة واإلفريقية، والتي 
منها: "الس���عودية، تونس، الع���راق، األردن، اليمن، غانا، 
روان���دا، أوغندا، كينيا، جنوب إفريقيا، زامبيا، الصومال"، 
وتض���م البعثة مش���ترين من قطاع���ات، األدوية البش���رية 
والبيطرية، املس���تلزمات الطبية، منتج���ات املعامل، األثاث 
الطبي، مس���تحضرات التجميل، مس���تحضرات التجميل 

العالجية، واملكمالت الغذائية الطبية.
وق���ال الدكتور ماجد ج���ورج رئيس املجل���س التصديري 
للصناع���ات الطبية، إن تلك البعثة تأتي في إطار التوجهات 
الرئاس���ية واس���تراتيجية وزارة التجارة لزيادة الصادرات 
إلى الدول املس���تهدفة وتحقيق مستهدف املائة مليار دوالر، 
مش���يرا إلى تنس���يق الجهود م���ع البعثة الهيئ���ة املصرية 
العامة للمعارض واملؤتمرات واملكاتب التجارية والسفارات 
املصري���ة بالخارج ووزارة الخارجية من أجل إنجاح البعثة 

وخروجها بالشكل األمثل.
وأعل���ن ج���ورج، أن املجلس أطل���ق مؤخرا مب���ادرة "معا 
للتصدير"؛ بهدف زيادة الصادرات الطبية إلى كل األسواق 
املستهدفة وفتح أسواق جديدة واعدة، الفتا إلى العمل على 
مس���اندة دول الجوار التي اتجه���ت إلى مصر لتكون بدياًل 
لألس���واق العاملية املصنع���ة واملصدرة للمنتج���ات الطبية، 
نظ���رًا لتداعيات األزمات العاملي���ة مثل أزمة فيروس كورونا 

املستجد، والصراع بني روسيا وأوكرانيا.

أصدر الدكتور على املصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية 
القرار الوزاري رقم 181 لس���نة 2022 بشأن تشكيل لجنة إدارة 

مشروع دعم مصانع وورش املشغوالت الذهبية.
يترأس اللجنة لواء أ.ح / أحمد محمود س���ليمان رئيس مصلحة 
دمغ املصوغات واملوازين، وعضوي���ة املهندس هاني ميالد جيد 
رئيس الش���عبة العامة للذهب واملجوهرات باالتحاد العام لغرف 
التجارية واحمد كمال معاون وزير التموين لش���ئون املشروعات 
الصغي���رة واملتوس���طة وناج���ي فرج مستش���ار وزي���ر التموين 
لش���ئون الذهب ومحمد اسامة مدير ادارة االئتمان بجهاز تنمية 
املش���روعات الصغيرة وايه���اب واصف رئيس ش���عبة صناعة 

الذهب باتحاد الصناعات.
وتخت���ص بتحديد ش���روط االختيار والتقيي���م للمصانع املتقدمه 
للحص���ول على التموي���ل املقرر م���ن جهاز تنمية املش���روعات 
الصغي���رة ومتناهي���ة الصغر لدعم مصان���ع وورش املجوهرات 
واختيار أنسب 25 مشروع من املتقدمني لالستفادة من التمويل.

وكذل���ك إعداد قائمة باس���ماء تج���ار الذهب املرش���حني لتوريد 
الخ���ام تمهيدا الصدار الجه���ارز لش���يكات التمويل لصالحهم 
وذلك من األس���ماء املدرجة لدي مصلح���ة الدمغة واملوازين، كما 
تتضمن اختصاصات اللجنة االشراف العام على أعمال اللجنة 
الفنية وحتي نهاية املش���روع بنجاح واعداد تقرير نهائي بنتائج 
األعمال متضمنا الس���لبيات وااليجابي���ات للعرض على الدكتور 
على املصيلحي وزير التموين والتج���ارة الداخلية تمهيدا لتنفيذ 
مراح���ل أخرى، على أن تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل خمس���ة 

عسر يوما.

 

كش���ف املجلس التصدي���ري ملواد البناء ع���ن ارتفاع قيمة 
صادرات "الرخام والجرانيت" بنسبة 8% لتبلغ 295 مليون 
دوالر خالل الفترة من "يناي���ر- أكتوبر" من العام الحالي، 
في مقابل 273 مليون دوالر خالل نفس الفترة من 2021.

وأش���ار التقرير الصادر عن املجل���س، أنه تم تصدير نحو 
1,608 ملي���ون طن إلى 116 دولة خ���الل تلك الفترة، حيث 
استحوذت 5 دول على 55,9% من إجمالي صادرات مصر 

من الرخام والجرانيت،وفقا لوكالة أنباء الشرق األوسط.
واحتلت "ليبيا" املركز األول بقائمة أكبر الدول املس���توردة 
للرخ���ام والجرانيت بقيم���ة 69,608 مليون دوالر خالل ال� 
10 أش���هر األولى م���ن 2022 في مقاب���ل 67,368 مليون 
دوالر خالل نفس الفترة من 2021 بارتفاع 3%،يليها"اململكة 
العربية الس���عودية" بقيمة 40,296 مليون دوالر في مقابل 
33,545 ملي���ون دوالر خالل نفس الفت���رة من 2021 بنمو 
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»التموين« تصدر تشكيل واختصاصات جلنة إدارة 
مشروع تطوير ورش ومصانع املشغوالت الذهبية

سيد اجلارحي

داليا احمد

»تصديري الصناعات الكيماوية«: 27% معدل منو صادرات 
الصناعات غير الكيماوية خالل الـ10 أشهر األولى من 2022

"صناعة النواب" توصي بتشكيل جلنة إلعادة تسعير 
تقنني أراضى منطقة مرغم باإلسكندرية

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خالل 
برئاس���ة  األس���بوع املاضي-  اجتماعه���ا ا- 
النائ���ب محم���د س���عد ع���وض اهلل، وكي���ل 
اللجن���ة، طلب اإلحاطة املقدم من النائب محمد 
عصام موسى، بش���أن أزمة تسعير األراضى 

الصناعية بمنطقة مرغم باإلسكندرية.
واس���تعرض النائ���ب محم���ود عص���ام طلب 
اإلحاط���ة، مؤكًدا أن الوح���دات الصناعية في 
منطق���ة مرغ���م بمحافظة اإلس���كندرية تواجه 
مش���كلة طويلة املدى تمتد لحوال���ي 15 عاًما 
تتمثل في تعثر تقن���ني األراضي باملنطقة وأن 
واق���ع هذه املش���كلة 4 أش���كال منها إنش���اء 
وح���دات ص���درت لصالحها أح���كام قانونية 
واجبة النفاذ ووحدات س���ددت املس���تحقات 
بالكام���ل، ولم تحصل على عقود امللكية نتيجة 
تباط���ؤ من جان���ب املحافظة ووحدات س���دد 
املس���تحقات جزئيًا نتيجة لعدم الرد عليهم من 
جان���ب املحافظة أو لتعثر الس���داد، ووحدات 
لم تس���لك االتجاه الرس���مي لتقنني األوضاع 

واستمرت على حالة وضع اليد.
وأض���اف "عصام"، أن املش���كلة ب���دأت منذ 
العام 1986، حيث ص���درت عدة قرارات من 
محافظة اإلسكندرية بتشكيل العديد من لجان 

التس���عير، والتي انتهت إلى تغير مستمر في 
مستويات تسعير األراضي وبدأ التسعير من 
عام 1986 بنظام الش���رائح الثالثة للمتر حتى 
وصل لعام 2007 إلى 300 جنيه لتقفز اللجان 
مرة واحدة فى 2017 إلى س���عر 2500 جنيه 

دون أي شرائح.
وقال إن مبلغ 2500 جنيه هو الس���عر الراهن 
في منطق���ة مرغم بموجب ق���رار املحافظ رقم 
2300 لس���نة 2017 وفي نف���س التوقيت في 
نف���س املحافظة بمنطقة برج العرب األس���عار 
ما بني 500 ل� 800 جنيه و1100 وهو س���عر 
مناقص���ة الهيئ���ة العام���ة للتنمي���ة الصناعية 

بمنطقة األلف مصنع عام 2028.
وأش���ار إل���ى أن الس���بب الرئيس���ى في هذه 
املغاالة هو أن لجان التس���عير املش���كلة خالل 
الس���نوات املاضية دائمًا م���ا كانت تخلو من 
مسؤولي وزارة الصناعة، ال سيما هيئة التنمية 
الصناعية، وهو ما يعد خلل في تشكيل اللجنة 
حي���ث أن املنطق���ة محل التس���عير هي منطقة 
نش���اط تصنيع���ي منذ نحو ثالث���ني عامًا. في 
املقابل تتش���كل اللجنة من موظفني ومهندسني 
بالحي واملحافظ���ة وجهاز أمالك الدولة. ويعد 

هذا السبب خلل مؤسسي وتنظيمي.

اسالم عبدالفتاح

املجلس التصديري للصناعات الطبية يستقدم 
بعثة مشترين تضم 50 مستوردا دوليا

ارتفاع صادرات مصر من الرخام واجلرانيت 
إلى 295 مليون دوالر

بروتوكول تعاون بني غرفة املالبس و»التمويل 
الدولية« لتطوير صناعة املنسوجات التقنية

الجاه���زة  املالب���س  غرف���ة صناع���ة  وقع���ت 
املصرية،  الصناع���ات  باتح���اد  واملفروش���ات 
برتوك���ول تعاون مع مؤسس���ة التمويل الدولية 
التابع���ة للبنك الدولي، بهدف تطوير سالس���ل 
التنقي���ة  املنس���وجات  ف���ي صناع���ة  القيم���ة 
واملتخصصة ف���ي مصر باعتباره���ا أحد أهم 
األس���واق التي تمتلك ميزة تنافس���ية كبيرة في 

هذا املجال.
وشهد توقيع العقد في مقر املؤسسة بالقاهرة، 
كال م���ن الدكت���ور محمد عبد الس���الم رئيس 
مجل���س ادارة غرفة صناع���ة املالبس الجاهزة 
واملفروش���ات، و محم���د قاس���م عضو مجلس 
إدارة اتح���اد الصناع���ات املصري���ة و رئيس 
لجنة التج���ارة و العالق���ات الخارجية باتحاد 
الصناع���ات املصرية، و الدكت���ور هانى قداح 
املدير التنفيذي لغرفة صناعة املالبس الجاهزة 
بأتحاد الصناعات املصرية و الشيخ عمر املدير 
االقليمي ملؤسسة التمويل الدولية ملنطقة شمال 
أفريقي���ا والتابعة للبنك الدول���ى و فريق العمل 
ش���يخ عمر س���يال – الرئيس االقليمي لشمال 

افريقبا و القرن االفريقى, ياس���مني الحيني – 
القائمة باعمال مدير مكتب مصر, رضوى همام 
– محلل تنمية القطاع الخاص و قائد املشروع، 
م���روة محج���وب – خبي���ر اول تنمي���ة القطاع 
الخاص – شمال افريقيا و القرن االفريقى, من 

مؤسسة التمويل الدولية بمكتب القاهرة.
وتعد صناعة املالبس التقنية واملتخصصة أهم 
املجاالت املس���تحدثة، التي تحظى بسوق عاملية 
متس���ارعة النمو في ظل التطورات التكنولوجية 
واملعلوماتية ودخول الذكاء االصطناعي وغيرها 
م���ن املجاالت التي اس���تطاعت أن تدمج ما بني 
وظيف���ة املنس���وجات التقليدي���ة واخ���ري أكثر 
حداث���ة، مثل املنس���وجات الرياضي���ة املزودة 
باستشعارات قادرة علي قياس ضربات القلب 
ومس���تويات األكس���جني، أو األخ���رى املتعلقة 
الطبية والس���المة، ومنسوجات  باملنس���وجات 
الصناع���ات املغذي���ة للس���يارات مث���ل املقاعد 
والوس���ائد الهوائية، ومنس���وجات السيارات و 
مش���روعات البناء والبني���ة التحتية وغيرها من 

املجاالت املتعددة.

6 مراكز لوجيستية تقود خطة مصر لزيادة الصادرات فى أفريقيا
القائمة تشمل كينيا والمغرب وموريشيوسو نيجيريا ووزامبيا والجزائر

»الكويت يف مصر «.. أسبوع دعم العالقات بالقاهرة 

 يأتي مل���ف الصادرات  يأتي عل���ى رأس أولويات 
الدولة حاليا، ملا له من أهمية كبيرة في توفير العملة 
الصعبة للبالد، وهو ما ينعكس على س���عر الدوالر، 
وكذلك ينعكس على امليزان التجارى للدولة – الفارق 
بني الصادرات والواردات- حيث تس���عى الحكومة 
ممثل���ة ف���ي وزارة التج���ارة والصناع���ة للنفاذ إلى 
األس���واق الخارجية، خاصة السوق األفريقي ملا له 
من أهمي���ة خاصة ملصر، ومن ه���ذا املنطلق يجري 
تنفيذ هذه االس���تراتيجية للس���وق األفريقي والتي 

سنحاول نشر مالمحها.
وتتبني الحكومة املصري���ة خططا متعددة  من أجل 
زي���ادة الصادرات للخارج، حي���ث  تركز علي زيادة 
الصادرات املصرية إلى األسواق األفريقية  ، وتعمل 
في الوقت نفسه علي زيادة الصادرات بصورة عامة 
لكاف���ة األس���واق الدولية، وتس���تهدف خطة أفريقيا 
لتعمي���ق التبادل التجاري مع دول القارة الس���مراء 
والتوسع في تدشني املراكز اللوجستية بالقارة وذلك 
لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر 

فيها ميزة نسبية.
 ونجحت مصر في إنش���اء 6 مراكز لوجس���تية في 
عدد من دول أفريقيا )كينيا-املغرب -موريش���يوس- 
نيجيريا -وزامبيا -الجزائر(  من إجمالي 12 مركزا 
لوجستيا مس���تهدفا ،وجاري حاليا تحديد أماكن 6 

الباقيني .
وقال رئيس املجلس التصدي���ري للصناعات الطبية 
الدكت���ور ماجد جورج إن املجلس يس���تهدف زيادة 
صادرات القطاع خالل العام املقبل 2023 بنس���بة 
30% مضيف���ًا أن قطاع الصناعات الطبية في مصر 
استطاع في 2020 الحفاظ على مستوى صادراتها 
الت���ى حققها في 2019 بالرغم م���ن جائحة كورونا 
والت���ى أث���رت على تج���ارة العالم، مش���يرا إلى أن 
صادرات القطاع اس���تطاعت خالل ال10 ش���هور 
األولى من 2022 تحقيق ارتفاعا بنحو 46% مقارنة 

بنفس الفترة من 2021.
ولف���ت  إل���ى أن تحقق مس���تهدف الدول���ة لتحقيق 
صادرات تص���ل الى 100 مليار دوالر يتطلب زيادة 
املع���دل الحالي بنحو 200%، وهو م���ا يتطلب تنفيذ 
خطط واس���تراتيجيات مبتكرة “خ���ارج الصندوق” 
تتضمن  التركيز على األس���واق غير مشبعة والتى 
ترتفع فيه���ا معدالت االس���تهالك وال يكفى اإلنتاج 
املحل���ي لتلبية كافة احتياجات الس���وق كاألس���واق 
اإلفريقية التى يزيد فيها حجم معدالت النمو بشكل 

أكبر مقارنة بأسواق أوروبا والواليات املتحدة.
أوض���ح  ج���ورج أنه بالرغ���م من الف���رص الواعدة 
بالس���وق االفريقي إلى أنه يعاني من مش���اكل منها 
ع���دم توافر بنوك الت���ى تعطي تس���هيالت ائتمانية 
للمس���توردين فضاًل عن  طول فت���رة نقل البضائع 
التى قد تس���تغرق نحو 4 ش���هور من املصدر حتى 
املستورد، الفتا إلى أن املجلس في اطار استراتيجية 

لزيادة الصادرات للسوق االفريقي .
وأك���د جورج أن توفير البضاعة الحاضرة  املتنوعة 
للمنتج���ات املصري���ة هو الس���بيل الوحي���د لزيادة 
الص���ادرات للس���وق األفريقي منوه���ا بأن املجلس 
قد تقدم بمقت���رح لوزارة التج���ارة والصناعة لدعم 
املراكز اللوجستية على غرار الدعم املقدم للشركات 
املش���اركة في املعارض الخارجية،بحيث يتم تعيني 
مندوب محلي باملركز اللوجستي يقوم بالتواصل مع 
تجار الجملة األمر الذى يحقق فاعلية أكبر في عقد 

الصفقات.
أسواق جديدة 

في س���ياق متصل أكد تقرير ل���وزارة الصناعة أن 
هناك برام���ج دعم خاصة لفتح األس���واق الجديدة 
ليرتفع الدعم مع زيادة نس���ب املكون املحلي، وكذلك 
حوافز خاصة لبعض القطاعات، إضافة إلى إدخال 
قطاعات جديدة ضمن برنام���ج دعم التصدير منها 
األدوية، وكذلك التركي���ز على القطاعات التي تمتلك 

مصر فيها ميزة تنافسية .
وكشف التقرير، تطلع الدول األفريقية إلى املنتجات 
املصرية خاصة في قطاع مثل الصناعات الهندسية 
واملستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزول، حيث 
تم تدشني منتجات معينة بالقطاع الهندسي للسوق 
األفريقي، وأن هناك شغف وحب للمنتجات املصرية 
في أفريقيا نتيجة لطبيعة العالقات الودية بالس���وق 

األفريقي.
وم���ن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات للس���وق 
األفريق���ي، العم���ل عل���ى التفعيل األمث���ل التفاقات 

التجارة التي تجمع مصر بالدول األفريقية، لتسهيل 
وص���ول املنتجات املصري���ة لتلك األس���واق، دون 
عوائ���ق خاصة ومنه���ا اتفاقية الكوميس���ا، وترتكز 
الرؤي���ة املصرية عل���ى 3 محاور أساس���ية، األولى 
العمل على تدريب املصدرين عبر أفضل الوس���ائل 
املتاحة، واس���تغالل إمكانيات الهيئ���ات الحكومية 
العامل���ة على ملف التصدير، املح���ور الثانى يرتكز 
عل���ى التعري���ف باحتياجات كل س���وق تصديرى، 
خاصة في ظل خروج بعض الشحنات املصدرة ولم 
يتمكن “املصدرون” من تصريفها في الدول، حيث 
تم تصدير بعض الش���حنات دون دراية باحتياجات 
الس���وق ومن ث���م تعرض���ت الش���ركات املصدرة 
للخس���ائر، وهو ما تس���عى الخطة الجديدة لتالفيه 
ف���ي الفترة القادمة، عبر إتاح���ة معلومات أكثر عن 

احتياجات كل سوق.
 كذل���ك تتضمن  بنود خطة زي���ادة الصادرات إلى 
أفريقيا، التركيز على الوصول إلى األس���واق التي 
يمكن أن يكون للمنتجات املصرية فيها ميزة نسبية، 
ويمكنه���ا املنافس���ة بق���وة، وذلك من خالل ش���قني 
األول، معرف���ة القطاعات التصنيعي���ة التي يمكنها 
التواجد واملنافسة، والثاني مرتبط بتنسيق الجهود 
ب���ني الحكومة ممثلة في الجه���ات العاملة على ملف 
تدعيم الصادرات وبني القطاع الخاص والش���ركات 
الصناعي���ة، لتحقي���ق أقصى اس���تفادة من برامج 
الدعم الت���ي توفرها الدولة من خالل صندوق تنمية 

الصادرات.
خارطة طريق 

 كانت  الدورة السادس���ة م���ن معرض فوود أفريكا 
ناقشت  خالل جلسة “خارطة الطريق إلى األسواق 
الدولية مع التركيز على األس���واق اإلفريقية”، أهم 
التحديات التي تواجه الش���ركات املصرية في عملية 
التصدير وخاصة لألس���واق األفريقية التي يربطنا 
بها عالقات عميقة وقرب جغرافي البد من استغالله 
بش���كل كبير في فتح أسواق للمنتجات املصرية في 

هذه األسواق التي تحتوي على فرص نمو كبيرة.
وق���ال كري���م برك���ة مدير ع���ام احدى الش���ركات 
للصناعات الغذائية إننا بدأنا التصدير ألفريقيا منذ 
أكثر م���ن 20 عامًا ألكثر من 50 دول���ة إفريقيا مع 
التركيز على دول ش���رق إفريقيا وأوضح أن عملية 
التصدير تحتاج إلى دراس���ة التفاصيل والتكاليف 
حتى نتمكن من املنافس���ة في إفريقيا، مش���يًرا إلى 
أن عنصر الس���عر يأتي ضمن أه���م عناصر نجاح 

التصدير لدول أفريقيا بجانب الجودة املناسبة.
 وأض���اف أن الزي���ارات املتك���ررة والحرص على 
حض���ور املعارض واألحداث الدولية هي أمور مهمة 

جدا في إطار استهداف األسواق للدول اإلفريقية.
وقال على محمد باشا - وزير مفوض تجاري مدير 
إدارة ال���دول واملنظمات األفريقية بالتمثيل التجاري 
املصري بوزرارة التجارة والصناعة انه يوجد توجه 

سياسي كبير للتواجد في الدول اإلفريقية وبالتالي 
يوجد توجه اقتصادي واستثماري للتواجد بقوة في 

الدول اإلفريقية. 
وأش���ار ال���ي اهم مخرج���ات برنام���ج التعامل مع 
إفريقي���ا وأهم نتاج هذا البرنامج هو أن مصر تمثل 
أق���ل من 1% م���ن واردات ال���دول اإلفريقية وهذا ال 
يتناسب مع العالقات املشتركة والقرب الجغرافي. 
وأض���اف :  نقوم في ضوء ذل���ك بعمل خطة لزيادة 
الصادرات املصرية للدول اإلفريقية تركز هذه الخطة 
بش���كل كبير على البعثات الترويجية بالتنسيق مع 
املجالس التصديري لتحديد الدول التي يس���تهدفها 
كل مجلس تصديري سواء بشكل فردي او جماعي 
لفتح األسواق والتعرف عن قرب على حركة السوق 
وسالس���ل التغذية وعوامل املنافسة والسيطرة على 

كل سوق من األسواق املستهدفة.
وق���ال إن 70% م���ن الص���ادرات املصري���ة للدول 
اإلفريقية العربي���ة و30% لباقي الدول اإلفريقية من 
إجمالى حجم ص���ادرات مصر الفريق���ا وهو 3.8 
مليار دوالر حجم الصادرات املصرية ألفريقيا، وهو 
رقم متواضع جدا مقارنة بحجم الفرص املتاحة في 

األسواق اإلفريقية.
وأوضح محم���د القماح الرئي���س التنفيذي الحدى 
ش���ركات للتطوي���ر الغذائ���ى ان اول خط���وة ف���ي 
التصدي���ر ألفريقي���ا ه���ي الدراس���ة والتعرف على 
املنافس���ة في هذه الدول نظرا لوج���ود دول أخرى 

سبقتنا في التواجد في هذه األسواق.
وق���ال إن التواجد في إفريقي���ا يحتاج إلى تضامن 
وتوج���ه صناعي م���ن جانب مصر مع دراس���ة كل 
العوامل املؤثرة على املعيشة واالستثمار في أفريقيا 
مثل العوامل السياس���ية واالجتماعية واملعيشية في 
كل بلد أفريقية ، مشيرا  إلى أن األسواق اإلفريقية 
مثل س���وق تنزانيا التي لنا تجربة فيها يعد أسواق 
بها فرص كبيرة في الصناعات الغذائية نظرا لتطور 

الزراعة في معظم الدول اإلفريقية.
وقال الدكت���ور خالد صوفي رئي���س مجلس إدارة 
هيئة املواصفات والجودة الصناعية ان الهيئة تهتم 
بعنصرين أساس���يني األول هو تحقيق الجودة ومن 
ناحية أخرى التوجه بقوة نحو السوق اإلفريقي من 
خ���الل مواصف���ة واحدة تحقق هذا اله���دف ، فيما 
أك���د   أحمد جاب���ر رئيس غرفة صناع���ة الطباعة 
والتغليف باتحاد الصناع���ات  أن  الدول اإلفريقية 
لديها اهتمام كبير بالتغليف الذي يمثل الوجه للمنتج 
في أي مكان مش���يرا إلى أن بعض الدول اإلفريقية 
مث���ل كينيا ورواندا التي تس���تهدف إلغاء املنتجات 
الورقية في أي منتج غذائي وبالتالي البد من دراسة 
األس���واق التي نستهدف التصدير لها في اي سوق 

من األسواق اإلفريقية.

أك���د املهن���دس احم���د س���مير وزي���ر التج���ارة 
والصناع���ة أن مص���ر والكويت ترتبط���ان بعالقات 
تاريخية واس���تراتيجية قائمة على التفاهم املتبادل 
وتواف���ق الرؤى بني البلدين بش���أن مختلف امللفات 
واملوضوع���ات االقليمي���ة والعاملية مح���ل االهتمام 
املشترك، مشيرًا الى ان العالقة الوطيدة التي تربط  
الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الشيخ نواف 
األحمد الجاب���ر الصباح امير دول���ة الكويت تمثل 
ركيزة اساسية لتعزيز التعاون االقتصادي املشترك 

بني البلدين الشقيقني.
 ج���اء ذلك خالل افتتاح الوزير باإلنابة عن   رئيس 
مجلس الوزراء لفعاليات االس���بوع الكويتي الثالث 
عش���ر والذي  نظمته  الس���فارة الكويتية بالقاهرة 
بالتعاون مع مجموع���ة الجابرية للمعارض الكويتية 
خالل الفت���رة من 19-21 ديس���مبر الجاري تحت 
عنوان “ الكويت في مصر” وذلك برعاية كريمة من  
رئي���س مجلس الوزراء وبحضور غانم صقر الغانم 

سفير دولة الكويت بالقاهرة .
وشارك فى فعاليات االفتتاح أيضا  وزراء التموين 
واملالي���ة والطيران املدن���ي والهجرة وقطاع االعمال 
العام الى جانب ممثلي الجهات وش���ركات القطاع 
الخاص املعنية بالتعاون مع دولة الكويت الش���قيقة، 
حيث يش���ارك في هذه الدورة 60 شركة من كبرى 

الشركات الكويتية واملصرية.
وق���ال الوزير ان االس���بوع الكويت���ي بالقاهرة يعد 
جسرًا اقتصاديًا رئيس���يًا لتعزيز اواصر التعاون 
االقتصادي املش���ترك بني مصر ودولة الكويت في 
مختل���ف املجاالت وعل���ى كافة االصعدة، مش���يرًا 
الى ح���رص حكومتي البلدين على االس���تفادة من 
االمكانات واملقومات الكبيرة التي تتمتع بها كل من 
مصر والكويت وترجمتها ملشروعات تعاون ملموسة 
تص���ب في مصلحة الش���عبني الش���قيقني املصري 

والكويتي على حد سواء.
وأش���ار س���مير الى حرص الدول���ة املصرية على 
تعزيز التعاون والتكامل االقتصادي بني كافة الدول 
العربية وبما يسهم في تحقيق االمن الغذائي العربي 
وتدشني منظومة صناعية ترتكز على تبادل الخبرات 
والتكنولوجيات ومدخالت االنتاج بني الدول العربية 
للوص���ول ملرحلة التكامل الصناع���ي العربي، الفتًا 
الى ان مصر والكويت ترتبطان بعالقات اقتصادية 
قوية على املس���تويني الثنائي ومتعدد االطراف في 
اطار اتفاقية منطقة التجارة  الحرة العربية الكبرى، 
كما تقوم الدولتان ب���دور هام داخل منظومة العمل 

العربي املشترك.
ونوه الوزير الى الفرص االستثمارية املتميزة املتاحة 

ف���ي مصر امام مجتمع االعم���ال الكويتي في عدد 
كبير من القطاعات االنتاجية والخدمية وذلك لتوفير 
احتياجات الس���وق املصري والتصدير لألس���واق 
الخارجي���ة حي���ث تتمتع املنتج���ات املصنعة داخل 
الس���وق املصري���ة بإمكانات النفاذ الحر ألس���واق 
عدد كبير من اسواق الدول والتكتالت االقتصادية 
الرئيسية في العالم وذلك بفضل اتفاقيات التجارة 
الح���رة التفضيلية املوقعة بني مص���ر وهذه الدول 
والتكتالت.. ولفت س���مير ال���ى التوافق الكبير في 
الرؤى بني  مس���ئولي البلدين بأهمية تعزيز الجهود 
املش���تركة بني حكومتي البلدين ملواجهة التداعيات 
السلبية لالزمة االقتصادية العاملية الحالية الناجمة 
ع���ن جائحة كورون���ا واالزمة الروس���ية االوكرانية 
وذلك من خالل تعزيز سالسل التوريد بني البلدين 
في املنتج���ات التي تتمتع بميزات تنافس���ية وقبول 

بالسوقني املصري والكويتي.
وأووضح الوزي���ر ان حجم التب���ادل التجاري بني 
مص���ر والكويت بلغ العام املاضي نحو 306 مليون 
دوالر مقارنة بنح���و 252 مليون دوالر عام 2020، 
محققًا نس���بة زي���ادة 21.4% وبف���ارق 54 مليون 
دوالر، مش���يرًا الى ان  حجم التبادل التجاري بني 
البلدي���ن بلغ خ���الل ال� 11 ش���هرًا االولى من عام 

2022 نحو 401 مليون دوالر.
وم���ن جانب���ه أكد غانم صق���ر الغانم س���فير دولة 
الكويت بالقاهرة  أن  إقامة األس���بوع الكويتي في 
مصر فى دورته الثالثة عشر يعكس عمق العالقات 

الوطيدة التى تربط البلدين والش���عبني الش���قيقني، 
ويؤك���د ايضا اهمي���ة تعزيز التعاون املش���ترك فى 
كافة املج���االت وعلى مختلف األصعدة ، مش���يرًا 
الى ان االس���بوع الكويتى يع���د اكبر تجمع كويتى 
مصرى حيث يضم  قطاعات الصناعة واالستثمار 
واالتص���االت والنف���ط والبنوك والطب والس���ياحة 
واإلعالم والثقافة، وهو االمر الذى يسهم في تنمية 
العالقات االقتصادية واالس���تثمارية املشتركة بني 

الكويت ومصر خالل املرحلة املقبلة .
كما  ش���اركت السفيرة س���ها جندى، وزيرة الدولة 
للهجرة وش���ئون املصريني بالخ���ارج، فى فعاليات 
األس���بوع الكويتى ال�13 بالقاه���رة، والذى  حمل 
عن���وان »الكويت ف���ى مصر«،   برعاي���ة الدكتور 

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء   .
وش���اركت وزارة الهج���رة بجن���اح للتعريف بأبرز 
املب���ادرات والفعالي���ات الت���ى تقوم به���ا الوزارة، 
ومن بينها املبادرة الرئاس���ية ملكافحة الهجرة غير 
الش���رعية “مراك���ب النجاة”، واملبادرة الرئاس���ية 
“اتكلم عربي”، والتي تستهدف ربط أبنائنا بالخارج 
بثقافتهم وهويتهم العربية، بجانب استعراض جهود 
املؤتمر الوطنى “مصر تستطيع” والذى ساهم فى 
اجتذاب مئات العقول املصرية بالخارج للمساهمة 
فى خطط الدولة للتنمية املس���تدامة واملش���روعات 

القومية التى أطلقتها الدولة املصرية.

   رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية  : نستهدف  زيادة 
صادرات القطاع خالل العام المقبل   بنسبة %30

 خبراء ورجال أعمال : مصر لديها فرصة كبيرة للمنافسة بالمنتجات 
المصرية في أسواق إفريقيا ولكن البد من التواجد والدراسات الدقيقة 

على األسواق المستهدفة

  وزير التجارة والصناعة خالل افتتاح فعاليات األسبوع الكويتي 
الثالث عشر :   جسر  اقتصادي  رئيسي  لتعزيز اواصر التعاون   المشترك

نيفني يوسف

أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على 
تعزيز التع����اون مع املنظمات الدولية، على نحو يس����هم في تطوير 
منظومة العمل الجمركية، وفًقا ألحدث النظم واملعايير العاملية التي 
تعزز الحوكمة، بما يتس����ق مع اإلجراءات املقررة بمنظمة الجمارك 
العاملية، خاصة فيما يتعلق بقواعد املنشأ، باعتبارها الدليل العملي 
التفاقي����ة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في هذا الش����أن، 
موضًح����ا أنه تم تنظيم ورش����ة عمل وطنية لقواعد املنش����أ التفاقية 
منطقة التجارة الحرة القاري����ة األفريقية بحضور ممثل من منظمة 
الجم����ارك العاملي����ة، لتعظيم اس����تفادة العاملني املختصني س����واًء 

بمصلحة الجمارك أو الشركات الوطنية املعنية.
قال، خالل ورشة عمل لتنفيذ قواعد املنشأ التفاقية منظمة التجارة 
الحرة القارية األفريقية، إن القارة األفريقية تقف على أعتاب مرحلة 
جديدة من التكام����ل االقتصادي اإلقليمي بإط����الق اتفاقية منطقة 
التجارة الح����رة األفريقية ودخولها حيز التنفيذ، حيث تس����هم في 
ربط القارة بأكملها في س����وق حرة واحدة، وتيسير حركة التجارة 

البينية األفريقية.
أكد ضرورة إطالق منصة إلكترونية للصادرات األفريقية في إطار 
اتفاقية منطقة التج����ارة الحرة القارية األفريقية بحيث تضم جميع 
الش����ركات ومزودي الخدمات التصديرية بالدول أعضاء االتفاقية، 
وللتأك����د من جاهزي����ة املصدري����ن واملنتجني للتصدي����ر، ومالءمة 
منتجاته����م لدخول األس����واق العاملي����ة، على نحو يس����هم في دعم 
الصفقات بني الشركات وبعضها البعض وبينها وبني املستهلكني، 
بما يس����اعد على تنمي����ة الص����ادرات األفريقية من خ����الل توفير 
معلومات حول التجار، واستكش����اف أس����واق التصدير للشركات 
الناشئة والصغيرة واملشروعات متناهية الصغر التي تصدر، ألول 
مرة، وتيس����ير عقد الصفقات التجارية والترويج لصادرات الدول 

األعضاء من خالل توفير املعلومات عن األسواق األفريقية.

رئيس مصلحة اجلمارك: تعزيز التعاون مع 
املنظمات الدولية لتطوير املنظومة اجلمركية

رضوى عبداهلل
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